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Abstract 

The thesis is a structural biography of Harald Molander (1858-1900), stage 
manager, author, translator and critic. 

The investigation is based on his literary works and the reviews of these. 
Articles, letters and the director's comprehensive manuscripts and other 
documents are analyzed. The reactions of the audience are studied. 

Molander's authorship and directing were artistically coherent. In accor
dance with the theories of Felix Vodicka and Jan Mukarovsky a model of 
description is formulated for the study of the period norm. The structure of 
Molander's literary works, the reception of them, and the modern concep
tion of stage management are related to the changes in the norm. 

As an. author Molander successively associated himself with tradition, 
with the realism of the modern breakthrough and the interest in historical 
subject. His works were often shaped by literary impressions. His works as 
an author and stage manager were frequently religiously tinged. 

As a director Molander was a t ransitional figure. He began as an author-
director and gradually took up modern stage management. In this thesis his 
work as a director is studied as part of the division of labour in the theatre, as 
staging-procedure and as an expression of principles of style and artistic 
viewpoint. His directing was chiefly aimed at realizing the author's vision on 
the stage. He wanted to transform the possibilities of the drama into scenic 
reality. 

As a stage manager Molander was influenced by the Meininger Company 
and Wagner. As a director he was very systematic. He distanced himself 
from the kind of theatre which was dominated by the actors, from Romanti
cism and ideal realism, and he studied naturalism. Tradition, fidelity to 
authors, realism, historicism, ensemble-acting and the harmonization of the 
means of expression of the theatre characterized his stage managing. Molan
der also had a didactic view of the theatre; he wanted to discuss societal and 
psychological problems and he wanted to amuse his audience. 

Molander was active both in Sweden and in Finland. The highlight of his 
early period was the staging of Goethe's Faust (1889). He shaped it into a 
realistic-fantastic Gesamtkunstwerk. He made pictorially attractive stagings 
of Strindberg's historical dramas, Mäster Olof (1897), Gustaf Vasa and Erik 
XIV (1899). The staging of Hauptmann's The Weavers was his masterpiece. 
The instruction of the masses in this strike drama was consistent. The 
Swedish labour movement greeted the play with enthusiasm. 
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Min mask tycks röja en förborgad mening . . . 





Harald Molander hade många strängar på sin lyra, men han lyckades inte fa 
dem att klinga samstämt under sin fyrtiotvååriga levnad. Han föddes 1858 
och redan som mycket ung sökte han uttrycka sig i litterär form. Molander 
odlade som debuterad författare främst den dramatiska genren, men han 
försökte sig även seriöst på prosan - både i det större och mindre formatet. 
Ett tidigt väckt intresse för teater och dramatik ledde honom in på teaterba
nan, där han kom att göra sin historiskt viktiga och omfattande insats som 
regissör. Hans konstnärliga försök ledde honom via ungdomens stilövning
ar också in på översättarverksamhet, vilken kom att bli en tvingande ekono
misk nödvändighet för en litteratör av Molanders slag. Den svenskajourna-
listiken hann han dessutom gynna, med resebrev, kåserier, recensioner och 
debattartiklar. Han prövade och bevisade också sina organisatoriska talanger 
som teaterledare samt turné- och utställningsorganisatör. 

Molanders konstnärliga insats var splittrad. Hans regigärning doldes 
bakom den samtida skådespelarteaterns grandiosa fasader. Hans verksamma 
period var därutöver uppdelad på två länder. Allt detta ledde till att eftervärl
dens bild av hans kapacitet grumlats. En teckning av Harald Molanders 
konstnärsprofil måste därför bestå av de linjer som på bästa sätt sammanfat
tar både hans budskap och hans betydelse. När hans konst analyseras bör 
även ställningstaganden i brev, recensioner kåserier etc. som inte dras in 
direkt i argumentationen få en ram. Motiven för urvalet av analyserade verk 
presenterar jag allteftersom. 

Forskningsobjektets mångsidiga karaktär kräver bredd i metodiskt avse
ende. En äldre tids biografiskt-psykologiska intresse för liv och skapande 
var i allmänhet inriktat på att ange det personhistoriska sammanhanget. Ett 
exempel på detta är Olof Molanders bok om fadern Harald, ett arbete som 
utgör en viktig förutsättning för denna framställning. Olof Molanders syfte 
var i första hand att ta reda på vem fadern var - att fa ett grepp om hans 
personlighet. Sonen försökte därför klarlägga hur Harald Molander använde 
sina egna upplevelser som stoff i litterära sammanhang. 

En sådan koncentration på en individs livsförlopp har inte varit det 
centrala vid tillkomsten av föreliggande arbete. Istället är målet att söka 
knyta samman de litterära verken och iscensättningarna med övergripande 
mönster i konstnärskapet och dess utveckling. Syftet är att skriva en struktu
rell biografi. Personramen är därför kopplad till avsikten att studera hur 
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Harald Molanders böcker och iscensättningar togs emot, d.v.s. en pro
blemställning inom receptionsområdet. Dessa metodiska aspekter - den 
strukturella och mottagarorienterade - kommer jag att introducera i sitt 
rätta sammanhang. 

Urvalsproblemet blir alltså besvärligt på grund av Harald Molanders 
mångsidighet, och det aktualiseras även av att den vetenskapliga framställ
ningen bör ha en kärna och röd tråd. I bästa fall väcker den intresset hos 
läsaren. Molanders regigärning är i detta sammanhang det viktigaste. Dis
kussionen i del I kring författarskapet ska främst ge möjlighet till ökad 
förståelse av isccnsättningskonsten. Regiarbetet behandlas i bokens andra 
del. 

Molanders tidiga bortgång satte punkt för en central insats i teaterlivet. 
Dödsfallet inträffade* vid en tidpunkt när han möjligen stod i begrepp att 
utnyttja sin konstnärliga mogenhet i friare former. Föreliggande avhandling 
är därför en skildring av en konstnärlig mognadsprocess på dess skilda 
kvalitativa stadier, även om den inte är kronologiskt disponerad. Utgångs
punkten för framställningen är en analys av reaktionerna vid Harald Molan
ders dödsfall samt en redovisning av hans plats i den vetenskapliga litteratur 
som behandlar tiden ifråga. 
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DEL I 





I 
"PÅ DEN SCENISKA REGIENS OMRÅDE 
VAR HAN OBESTRIDT DEN FRÄMSTE" 

De som ristade Harald Molanders minne tog efter dödsfallet den 22 novem
ber 1900 fasta på hans verksamhet som regissör. Man slog i dödsrunorna fast 
att teaterlivet gjort en betydande förlust genom hans tragiska bortgång.1 Vi 
kan nu konstatera att ingen av Molanders samtida kunde överblicka hela 
hans utveckling som scenkonstnär. Hans insats värderades med utgångs
punkt från de närmast föregående åren i Stockholm och vaga hågkomster av 
hans tid som regissör vid mitten av 1880-talet. 

Harald Molanders regigärning kan indelas i fem klart urskiljbara perioder. 
Den första var ungdomens teaterlekar i familjen, i sällskapsliv och akademis
ka nationssammanhang i Uppsala. Till denna period hör också hans medver
kan som författar-regissör när hans ungdomsverk framfördes i Stockholm. 
Det andra skedet var åren 1884 - 86 som regissör vid Nya teatern, under 
Ludvig Josephsons och Viktor Holmquists direktörsskap. Steget över till en 
mer självständig ställning tog han under den tredje perioden, nämligen som 
intendent vid Svenska teatern i Helsingfors 1886 - 1893. Här rörde han sig 
över hela det samtida teaterspektrumet. Efter åren i Finland följde så regiar
bete för turnéteaterverksamhet under en fjärde period. Slutligen kom han 
åter till Stockholm, där det självständiga konstnärskapet 1896 - 1900 blom
made upp inför svensk publik. 

Harald Molander utgick från rollen som författar-regissör. Hans utveck
ling går sedan fram mot en modernare regissörsroll. Han intog så småning
om en dominant position i teaterkonstverkets tillblivelseprocess. Det var 
denna slutpunkt som man uttalade sig om vid dödsfallet. 

Nekrologskribenterna var eniga om att Molander varit landets skickligas
te sceniske arrangör. Teaterkritikern Tor Hedberg skrev i sin runa att ingen 
annan svensk regissör kunde göra Molander första rangen stridig. 

Som regissör nådde han genom sin omfattande bildning, sin högt utbildade smak, sin 
verkligt konstnärliga förmåga att skapa vackra och stilfulla sceniska taflor högre än någon af 
våra samtida regissörer. När det var en uppsättning som verkligt intresserade honom, 
ägnade han en outtröttlig omsorg åt alla detaljer, gjorde själf upp ritningar till dekorationer, 
kostymer och rekvisita, öfvervakade allt och åstadkom äfveti alldeles utsökta resultat. Bland 
hans yppersta skapelser i den vägen kunna nämnas 'Mäster Olof och 'Rosmersholm' på 
Vasateatern, Strindbergs historiska dramer och nu senast 'Lyckoriddaren' på Svenska 
teatern, samt främst kanske uppsättningen af 'Väfvarne', Hauptmans strejkdrama, på 
samma teater, där han på ett alldeles öfverlägset sätt visade sig kunna behandla massorna. 
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Han lämnar på detta svåra och ofta så otacksamma fält ett tomrum, som det för närvarande 
knappast synes möjligt att fylla.2 

Hedberg framhöll alltså i första hand de yttre arrangemangen - Molanders 
bildskapande kraft - som kärnan i hans regikonst. 

Skådespelaren Emil Hillberg var inne på samma tankegång. I en intervju 
bekräftade han att Molander varit en utmärkt regissör, "dock något mera 
intresserad af attributerna än af aktionen".3 En annan skådespelare i första 
ledet, Julia Håkansson, sade sig ha tagit fasta på Molanders regissörsord i 
förvissning om han stora kunskaper. Hon tillade att han p.g.a. sitt tempera
ment möjligtvis inte hade haft "sinne för de allra finaste stämningarna".4 

Båda dessa skådespelare hade arbetat med Molander, den förstnämnde dock 
med vissa svårigheter. De var angelägna att dra en gränslinje mellan det 
primära, skådespelarkonsten, och den i deras ögon sekundära regikonsten. 
Regissören som en självständig konstnär hade ännu vid sekelskiftet ej vunnit 
burskap i det svenska teaterlivet. 

Tor Hedberg betonade vid sidan av det visuellt slagkraftiga även den 
hantverksmässiga skickligheten i Molanders regiarbete. Kritikern Claes 
Lundin lyfte fram den analytiska skärpan, vilken låg till grund för alla 
Molanders iscensättningar. 

På den sceniska regiens område var han obestridt den främste, och han var, då han dog, hos 
oss den ende, hvars artistiska vilja var stark nog att i verkligt konstnärlig form ge yttre 
åskådlighet åt den dramatiske diktarens bilder. Han förstod författarens tankar och var den 
inspirerande, formande, ordnande kraft, som kräfdes för att flytta dem från läsarens fantasi 
inför åskådarens öga. Vid många sådana nya födelseakter ha vi under de senare åren fatt 
tillfälle att närvara, och så stor var Molanders sceniska fantasi, att han till och med kunde 
förläna konstvärde åt undermåliga verk, som han var tvungen att uppsätta. Hans stora 
kunskaper om skilda kulturepokers stilar och former underhjelpte också hans ovanligt 
träffsäkra estetiska blick, och de mönsterbilder af ensembler, massanordningar, stämnings
interiörer o.s.v. han senast gaf oss med sin 'Lyckoriddare' - ett verk, som han sjelf både 
diktat och gifvit scenisk gestalt - visa till fullo, hvilket mästerskap han nått."' 

Den repertoar man betonade i dessa sammanhang rymde, förutom Mo
landers egen dramatik, författarnamn som Strindberg, Ibsen och Haupt
mann. Även Shakespeare nämndes. Med Julia Håkanssons ord kan vi kon
statera att det i synnerhet var "de stora sakerna som intresserade honom". 
Dessa prestigeladdade inslag i den långa raden av hans regiuppdrag säkrade 
också Molanders plats i de teaterhistoriska översiktsverken. 

Hos Talias hävdatecknare 
Med sitt stora verk om svensk teater gav Georg Nordensvan 1917-18 den 
första översikten av utvecklingen och märkesmännen sedan Gustaf III. Det 
är inte lätt att urskilja Molanders roll i det stora aktörsgalleri som teaterhisto
rikern uppbådar. 

I Nordensvans ögon var Molander en "brådmogen virtuos" redan vid 
sina första framträdanden som dramatisk författare i början på 1880-talet.6 

Molander gjorde entré som praktisk teaterman med stark gåpåaranda. Han 
hamnar dock i Nordensvans framställning något i skuggan av tidens upp
märksammade storheter. Sålunda var t. ex. skådespelaren August Lindbergs 
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inträde som förste regissör på Kungliga teaterns dramatiska scen ett mer 
dominerande debattämne i tidens teaterliv. 

Från Nya teatern gjorde dock Josephson Dramaten äran stridig om vem 
som kunde ge de konstnärligt mest högtstående programmen. Även Nya 
teatern fick så en ny regissör: 

Harald Molander, ung framsträvare, brådmogen dramatisk författare, född till praktisk 
teaterman, uppfylld av verksamhetslust och nydaningsbegär. Om våra teatrar skrev han ett 
par år efteråt: 'det är gammalt och skröpligt alltsammans, likt obruten, skräpig skogsmark'. 
Själv tvivlade han ej på, att han var mannen att rödja och att uppodla. 

Han fick dela inövnings- och iscensättningsarbctet med Josephson och fick de moderna 
komedierna på sin lott. /... / Komedierna fingo i allmänhet ett utförande, som hedrar teatern 
och bar vittne om ett omsorgsfullt studium.7 

Omsorgsfullheten gällde både skådespelarnas rolltolkningar och Molanders 
sätt att bygga upp interiörerna på scenen. De senare "väckte uppseende 
genom smakfull elegans och realistisk noggrannhet i detalj".8 

Nordensvan nämner i sin fortsatta skildring av sekelslutets stockholmska 
teaterliv Molanders namn i olika sammanhang, t.ex. apropå den långvariga 
konstnärliga krisen på Dramaten. Molander sökte regissörsplatsen vid tea
tern utan att fa den.9 Nordensvan tycks mena att Molander hade kunnat bli 
den konstnärlige ledare som nationalscenen behövde. Och kanske inte bara 
Dramaten utan hela teaterstaden Stockholm kunnat dra nytta av Molander! 

Nordensvan framhåller också att Molander låg i underhandlingar med 
Vasateaterns ägare samt August Lindberg, Julia Håkansson och Tore Svenn-
berg. Syftet med förhandlingarna var att starta och driva ett seriöst teaterfö
retag i staden.10 Det var dock under teaterdirektören Albert Ranfts egid och 
Harald Molanders konstnärliga ledning som Vasateatern sedermera blev en 
betydelsefull faktor i det dåsande teaterlivet. "Det var inte för tidigt", 
skriver Nordensvan, "att hans omfattande kunskaper, livliga initiativ och 
sceniska skaparförmåga kom Stockholm tillgodo. Nu vågade Vasateatern 
de stora slagen".11 Samma organisatoriska linje fullföljdes sedan på Svenska 
teatern: Ranfts ledning, Molanders konstnärlighet och god repertoar. "En 
stor förlust hade drabbat Svenska teatern, då Molander avled hösten 1900", 
sammanfattar teaterhistorikern.12 

Nordensvan överblickade genom personlig erfarenhet teaterutveckling
en under den senare delen av 1800-talet. Hans framställning formar sig i 
mångt och mycket till en katalog över de viktigaste händelserna. Gösta M. 
Bergman försöker däremot i sin bok om den moderna teaterns genombrott 
renodla de mest karaktäristiska dragen. Det svenska teaterlivet spelade i 
dessa sammanhang en mycket perifer roll i den västerländska teaterkonsten 
under perioden 1890 - 1925. 

Bergman menar att det först på ett sent stadium överhuvudtaget fanns 
jordmån i landet för konstnärliga förändringar under modernitetens flagga. 
Han nämner ändå som ett exempel på enstaka influenser att Molander var 
full av ungdomlig entusiasm för den naturalistiska teatern efter ett besök i 
Paris 1885. Bergman påpekar också att Molander tillsammans med Emil 
Grandinson genom sin teateragentur förmedlade den svenska publikens 
första kontakt med symbolistisk teater.13 Även Nordensvan omtalar gäst
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spelens betydelse under 90-talets teaterstiltje, men han utelämnar att Molan
der var en viktig introduktör i dessa sammanhang.14 

I Bergmans framställning är Molanders regiarbete ett av flera varsel om en 
kommande förändring. 

90-talets nationella stämningar och rika överdåd i diktning och konst, den nya guldåldern, 
skapar en bakgrund, mot vilken teaterlivet under dessa år kommer att te sig dubbelt fattigt 
och onyanserat. Det är först under åren kring sekelskiftet som de nya idealen och värdering
arna börjar färga också spelplan och spelstil, och det åter blåser friskare vindar i Stockholms 
teaterliv. /.../ Vasateaterns och Svenska teaterns svit av naturalistiskt genomarbetade 
Molanderinsceneringar av en litterärt högtstående repertoar bjöd till konkurrens.15 

Det framstår som en angelägen forskningsuppgift att analysera den sålunda 
framhävda slutpunkten i Molanders regigärning. Förutsättningarna för den 
är också teaterhistoriskt mycket signifikanta. 

Molander är en övergångsgestalt, vars individuella utvecklingskurva på 
ett märkvärdigt sätt överenstämmer med framväxten av den historiskt 
betingade moderna regissörsrollen. Processen går från författaren som ger 
anvisningar om hur hans pjäs ska spelas, via spelledaren till den auktoritative 
regissören med ett övergripande ansvar för teaterkonstverket. Holger Ahle-
nius har påpekat att Molander var ett slags pionjär för regitcatern i Sverige. 
Därmed avses att regissören var en exponent 

för den uppfattning av föreställningen som ett mångstämmigt allkonstverk, suveränt 
dirigerat av iscensättaren, som sent omsider har förts till lyckosam seger i vårt land av stora 
regissörer i eggande inbördes tävlan som Per Lindberg och - Olof Molander.10 

Som varje övergångsgestalt visar dock Molanders arbetssätt prov på äldre 
former jämsides med det nya, vilket kommer att framgå i analysen av hans 
utveckling som regissör. Spännvidden i hans arbete ger också en särpräglad 
möjlighet till teoretisk reflektion över regikonst i historisk belysning. 

Molanders strävan var alltså att ta det konstnärliga ansvaret för skådespe
lets helhetsverkan. De nödvändiga erfarenheterna för att kunna göra detta 
fick han i Finland. 

Sverige och Finland 

Ingrid Qvarnström benämner Molanders tid på Svenska teatern i H elsing
fors teaterns andra storhetstid.17 Denna svenskspråkiga scen hade haft sin 
första glansperiod under början på 1870-talet. Teaterkritiken efterlyste un
der nedgångsperioden däremellan det moderna dramat, den nya skådespe
larkonsten och iscensättningskonsten. Och teaterledningen sökte därför en 
"regissör som förstod sin tid och sin uppgift, med andra ord en som var 
villig att för den litterära publiken presentera nordisk problem- och diskus
sionsdramatik i snart sagt obegränsade mängder".18 När Molander i ett 
sammanhang hade kritiserat den ouppodladc rikssvenska teaterkonsten hade 
detta uppmärksammats i Finland. Han föregicks där, enligt Qvarnström, av 
ett "rykte inte endast som idérik regissör och spirituell skribent, utan även 
som en dramatisk författare i främre ledet av Sveriges unga dramatiker".19  

Ester-Margret von Frenckell påpekar att Molander var den förste konst
närlige teaterledaren i modern mening inom svenskspråkig teaterkonst i 
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Finland.20 Hennes forskning kring Molanders era resulterar emellertid 
främst i en översikt av repertoaren vid Svenska teatern. 

Om man granskar repertoarens sammansättning närmare finner man att 
den visar en stor konstnärlig bredd. Problemdramatiken var bara en del av 
hans register. Det kommer att framgå närmare av min undersökning av 
regipraxis och repertoar i sitt helhetssammanhang. 

Gunnar Castrén har framhållit att Molander gav "scenbilden och sam
spelet" en genomarbetning som dittills hade varit fullkomligt okänd i 
Finland.21 Molander hade givetvis sin största betydelse såsom regissör. Han 
iscensatte bl.a. Maeterlincks Den objudne gästen 1892. Det är en uppsätt
ning som Tage Boström beskrivit i sin avhandling om Maeterlinck-
receptionen.22 Boström är den förste som belyst Harald Molanders arbete 
med en iscensättning. 

Huvudtesen hos Boström är att Molander i naturalistisk och realistisk 
anda iscensatte Maeterlincks symbolistiska text. Boström kallar det ett 
kontrasternas möte, där Molander trots allt lyckades forma uppsättningen 
till en "naturalistisk miljö- och karaktärsstudie med djuppsykologisk 
räckvidd".23 Molander tog aldrig några avgörande intryck av den symbolis
tiska teatern, men han kunde i detta fall avvinna en text oväntade nyanser i 
en väl genomarbetad helhetstolkning. 

En författares eftermäle 
Molanders verksamhet som regissör var alltså betydelsefull för den svenska 
och finländska teaterkonsten. Behovet av en studie av hans utveckling i det 
avseendet har därför förelegat sedan lång tid. Trots den jämförelsevis mind
re aktualiteten i hans författarskap finns det dock goda skäl att studera även 
detta. Dels har det sitt självklara biografiska och historiska intresse, dels har 
författandet ett viktigt principiellt samband med regigärningen. Molanders 
fall visar ovanligt tydligt fram skrivandet och iscensättandet såsom två 
konstnärligt gestaltande processer med en ensartad struktur. En analys av de 
litterära verken är därför motiverad. 

Harald Molanders författarskap var inte omfattande. Hans debutverk på 
en större scen var enaktskomedin Rococo (1881). De största satsningarna 
gjorde han med sina tre femaktsskådespel: Furstinnan Gogol (1883), Beatri
ce (1887) samt En lyckoriddare (1900). År 1884 gav han ut Vårflod. Molan
der angav själv att det var en komedi. Trots sin genrebeteckning var dess 
kritik av verklighetsfrämmande radikalism nog så allvarligt menad. Nästan 
tio år senare kom lustspelet Flirtation (1893). Därutöver publicerade han 
muntrande tillfällesdramatik. De flesta var komedier och lustspel i det 
mindre formatet: debutverket i tryck var Genom telefon (1879) - för några 
uppsalaspexare, På Kornhamnstorg (1879) - för de församlade dialektforsk
arna på Landsmålsföreningens fest, samt Trilby (1896) - för Publicistklub
bens möte 1895. 

På prosans område var den historiska romanen En lyckoriddare (1896) 
Molanders mest ambitiösa försök. Romanen låg sedan till grund för drama
tiseringen med samma titel vid sekelskiftet. Hans lyckokast som berättare 
var annars några noveller, t. ex. Farbror Kuno Ottokar. Den tog Gustaf af 
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Geijerstam med i kalendern Nutid 1891. Novellen ifråga kom också med i 
den postuma samlingen Strödda skizzer och berättelser, utkommen 1901. 

Om vi vänder oss till bedömningarna av hans författarskap, så finner vi ett 
utbrett tvivel på dess kvalitet och stringens. Några ord härom fälldes också i 
nekrologerna.24 Tor Hedberg skrev i Svenska Dagbladet: "Som författare 
var Harald Molander i främsta rummet stilist och en utmärkt sådan. Något 
större djup eller originalitet i idéinnehållet finner man icke i hans skrifter 
men däremot en alltid klar och säker, ofta mästerlig form".25 

Hedberg fann Molanders förkärlek för historiska rekonstruktioner och 
stilskildringar naturlig, med hänsyn till författarens läggning. Romanen En 
lyckoriddare var enligt Hedberg ett stilistiskt mästarprov. Det hade inte 
många motstycken - "man må sedan hysa olika åsikter om värdet af sådana 
rekonstruktioner af en gången tids former och uttryckssätt". Vidare fram
höll Hedberg Farbror Kuno Ottokar som exempel på en "modern tidsskild
ring". Molander hade där fangat stockholmsstämningar på ett sätt som 
nästan stod i jämnhöjd med Strindbergs! Det var alltså inte de dramatiska 
verken som Hedberg satte främst. Den korta prosaberättelsen var den genre 
som bäst lät Molanders goda formuleringskonst komma till sin rätt. 

Oscar Levertin delade Hedbergs allmänt positiva omdöme om Molanders 
författarskap. I sitt förord till Strödda skizzer och berättelser skrev han: 

Harald Molander har näppeligen någonsin känt sig som en af diktens allvarsmän. Han hade 
säkert till vittert valspråk det gamla ordet: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. 
Fantasiens öfverdåd, en spetsig och kvick tankes infallsrikedom, en otvungen berättar-
gåfva, en virtuos' formtalang och lust att muntra och briljera - se där hans arbetens 
inspirationskällor.26 

Författarskapet och skaldelynnet präglades sålunda av "sinnets friskhet" och 
"humörets glans och glitter", enligt Levertin. 

Denna bild satte Werner Söderhjelm ifråga.27 Han menade att den postu
ma samlingen gav inblick i ett författarskap i utveckling. Söderhjelm fann 
vad han kallade en "mörk fond av ensamhet och vemod", vilket var ett 
enkelhetens tonfall som svor mot Molanders "pennas vanliga lätta lek".28 

Minnesbilden av den bortgångne författaren var alltså inte helt lätt att 
teckna, enligt Söderhjelm. Molander hade nämligen "ständigt försmått att 
låta sin penna för 'profanum vulgus' yppa sin själs och sitt livs allra djupaste 
hemligheter".29 

Söderhjelm skulle ha kunnat anföra ett direkt belägg för denna sin syn på 
Molanders författarskap. I samlingsvolymen ingår nämligen några pro
grammatiska albumverser som Molander skrev år 1900.30 I denna tillfälles
dikt ställer Molander diktandet mot arbetet som regissör. Den första strofen 
lyder: 

Jag har ej förstått att dikta, 
lar mig aldrig det förstå; 
kan ej sorg och glädje bikta, 
som jag fatt att bära på. 

I den sjätte och sista strofen heter det: 
Men jag lärt mig att bereda 
andras bättre jag till slakt 
och förnöjs däraf till leda 
det är hvad jag ville sagt. 
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Han vill inte föra ut sina drömmar, ideal och privata upplevelser till offent
ligheten. Diktens jag vill inte föra det "till torgs" eller för den delen sälja 
något "för kopparmynt" som "dock är guld för mig". Orden klingar som i 
Snoilskys Noli me tangere: "Jag torgför ej mitt hjärtas lust och kval". 
Molander insisterar således i den beundrade diktarens efterföljd, men med en 
personlig hetta. 

Mitt är mitt, och mitt allena, 
och blir mitt i all min tid. 
Ve den, som mig vill förmena 
mitt, och den, som rör därvid! 

Kärnan i Molanders noli-me-tangere-attityd var att hans diktande aldrig 
bestod av självutgjutelse. Han ville med sitt ve skydda privatlivet och 
absolut inte ställa ut sitt inre till litterärt beskådande. Hos en sentida läsare 
går tanken osökt till den store samtida, Strindberg, vars estetik framstår som 
konträr till Molanders. Att frilägga de djupare mönstren i Molanders förfat
tarskap blir därför som att bryta igenom en skyddsvall. Hans texter är delar i 
ett stort maskspel. 

Emil Grandinson var den förste att meddela Molanders stamboksrim. 
Han tolkade dem så att teatermannen Molander sjävironiskt gick tillrätta 
med sin egen härskarvilja. Orden om att "bereda" o.s.v. i sjätte strofen kan 
dock syfta på flera saker. Kanske det gällde lusten att imperatoriskt bringa 
ordning i stundens villervalla på teatern eller kanske att föra fram författar
nas verk - det diktade bättre jaget - till ett möte med publik och kritik. 
Diktens jag säger sig ha lärt denna konst, vilken ger både förnöjelse och leda. 
Molander gav här en god självkaraktäristik, vilket kommer att framgå av 
denna bok. 

Molanders improvisation kan också tolkas helt snävt. Ordet "dikta" i 
första strofen kan syfta på ett påtvunget rimsmidande i en gästbok, men i de 
följande stroferna vidgar han alltså perspektivet. Han rycktes kanske med 
när han tecknade sin lilla självbild - det poserande draget var mycket 
framträdande i hans personlighet. Molanders förhållningssätt och åsikter var 
sällan entydiga, utan de påverkades starkt av situationen. Han anpassade sig 
möjligen till den avsedde mottagaren. 

Molanders samtida uppmärksammade hans sparsmakade och formellt 
behärskade författarskap. Teatrarna spelade hans dramatik; hans historiska 
roman gick ut i flera upplagor och tongivande kollegor, kritiker och förfat
tare som Geijerstam, Levertin och Hedberg lyfte fram hans litterära produk
tion. I det korta perspektivet ägde han alltså en viss genomslagskraft. 

Molander finns också representerad i den av Henrik Schück, Ruben G:son 
Berg och Fredrik Vetterlund utgivna volymen om 1800-talets dramatik i 
serien Sveriges National-litteratur.31 Hans Rococo stod utgivningsåret 1911 
sida vid sida med Värmlänningarna, Ett resande teatersällskap, Daniel Hjort 
och Bröllopet på Ulfasa, såsom ett verk representativt för 1800-talet. Det är 
ett hedrande sällskap. Molanders pastisch hade fortfarande aktualitet i detta 
skede av litterär kanonbildning. 
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Bilden av Molander i litteraturhistorien 

I det längre litteraturhistoriska perspektivet försvann Harald Molander ur 
sikte. För Karl Warburg var han dock aktuell 1916. Molander ges utrymme 
motsvarande en sida i andra upplagan av Illustrerad svensk littera
turhistoria.32 Där framhöll Warburg att Molander nådde högre som över
sättare än som författare. Warburg poängterade emellertid några positiva 
drag i sin karaktäristik av de enskilda verken. Molanders styrka var drama
tisk replikföring och teknik; Rococo var t. ex. en ypperlig pastisch som 
"röjde en verklig talang i afseende å spirituell behandling af scenisk dialog", 
medan Furstinnan Gogol visade Molander som "herre öfver den dramatiska 
händelseutvecklingen".33 

Romanen En lyckoriddare var enligt Warburg en omdiktning av ett 
historiskt stoff. Molander hade tillfört "en mängd färgrika kulturhistoriska 
detaljer" och återberättat historien i en "oförbrännerligt godlynt berättar
ton".34 Stilen var väl ägnad att återge stämningen från den historiska pika-
reskromanen med dess äventyr. Vidare framhöll Warburg novellen Farbror 
Kuno Ottokar. Berättelsens styrka var den på god iakttagelseförmåga 
grundade personteckningen - Warburg skrev t.o.m. att novellgestalten 
tillhörde "tidens bäst iakttagna karaktärstyper".35 

Warburgs sammanfattande bedömning blev alltså att Harald Molander 
"besatt en underbar anpassningsförmåga och /.../ framför allt lyckades 
aptera den franska komediens stil och uttryckssätt".36 Författarskapet visade 
enligt denna uppfattning prov på en mottaglighet i god bemärkelse. Där 
fanns också bevis på stilmässig och teknisk behärskning, vilket var positiva 
kriterier enligt Warburgs litteratursyn. 

I den tredje och av Castrén fullständigt omarbetade upplagan av Illustre
rad svensk litteraturhistoria nämns Molander endast i förbifarten. Det sker 
apropå Hjalmar Söderbergs debutbok Förvillelser (1895): 

Den vann genast en viss ryktbarhet, då den annars icke så ömtålige författaren och teaterre
gissören Harald Molander i Aftonbladet skrev, att Förvillelser 'torde vara ett av de okyskas
te alster av svensk penna, som i våra dagar smugit sig ut i bokmarknaden utan förseglat 
omslag'. Sedan dess ha vi varit med om värre ting.37 

Med denna skildring av kritikern Harald Molanders bedömning sätter Gun
nar Castrén 1932 punkt för Molanders anspråk på en plats i de litteraturhisto
riska standardverken. I Ny illustrerad svensk litteraturhistoria omtalas inte 
Molander - han är bortsorterad enligt den litterära kanonbildningens histo
riska logik.38 

Nils Halkjaer har i en uppslagsrik generell studie analyserat denna process, 
med speciell hänsyn till utsorteringen av den svenska 1800-talsdramatiken.39 

Flera av Harald Molanders verk tillhör det stora bestånd underhållande 
populärdramatik och litteratur som utdeflnierats. Denna mångfald har suc
cessivt skiljts från den litteraturhistoriska kanon, d.v.s. från den mängd 
originella verk och författare som tillhör "den allmänt accepterade bilden av 
litteraturens historia".40 Blanche och Dahlgren, liksom Beskow, Nicander, 
Jolin, Hallström, Molander m.fl. ställs i skuggan av några fa verk - främst 
Strindbergs. 
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En grundläggande distinktion under det första stadiet av denna utgallring 
är skillnaden mellan idédramatik och regissörsdramatik. Den senare "till
yxades af skickligt teaterfolk utan djupare litterära förutsättningar men med 
blick för hvad som gjorde sig på skådebanan".41 Den senare typen av 
dramatik har svårast att hålla ställningarna i historiografin. 

Begränsningen av 1800-talets svenska dramakanon drabbade främst den 
pjäsproduktion som hade ett direkt förhållande till teatern, d. v.s. de dramer 
som var direkta speltexter för den samtida scenen.42 Den dramatik som 
integrerades i litteraturhistoriens bild av seklets utveckling var däremot 
läsdramer. Halkjaer påpekar att den dramatiska formen spelade mindre roll i 
dessa fall, t.ex. vad gäller Atterbom och Stagnelius. Texterna relaterades 
snarare till författarskapets litterära helhet än till samtida teater. 

För att kunna fasthålla 1800-talsdramatikens betydelse i litteraturhistorien 
måste därför texterna ses i sitt teatersammanhang. Och jag vill referera 
Halkjaer utförligt här, eftersom hans resonemang är viktigt som bakgrund 
till min behandling av Molanders dramatiska författarskap. Speldramati
kens primära funktion är scenisk. För att denna speldramatik ska komma till 
sin rätt behöver den därför placeras i ett litterärt-teatralt och institutionellt 
sammanhang. Halkjaer understryker i det sammanhanget att kanonbild
ningen byggt på en litterär värdering, medan en funktionsinriktad histo
rieskrivning skulle visa andra resultat. En historiskt sett rimligare beskriv
ning av 1800-talets utveckling skulle nämligen inte överbetona författarindi
vidualitet och originalitet som moment i den litterära utvecklingen. Halkjaer 
menar att på sikt måste bakgrunden till litterära förändringar och genom
brott klarläggas bättre, vilket leder till att speldramat far sin roll preciserad. 

Huvudsynpunkten vid den följande analysen av Molanders dramatiska 
författarskap är inte att framhäva kvaliteterna för att det ska kunna infogas i 
en estetisk kanon. Halkjaer kallar denna normativa struktur för "det smak
bärande samhällsskiktets historiska kodiflering av ett specifikt litterärt 
värdesystem".43 Molanders dramatiska verk är istället intressanta för att 
upphovsmannen har skarp blick för det sceniskt verkningsfulla - det är 
verkligen fråga om just regissörsdramatik. 

Förbindelsen mellan författarskapet och regigärningen medför att resulta
ten indirekt kan bidra till uppbyggandet av en kunskap om 1800-talsdrama
tikens villkor och mottagande. Därför är författarskapet historiskt och 
litteraturvetenskapligt intressant. Det kan alltså användas som instrument. 
Utöver den inriktning mot historiskt signifikanta sammanhang, vilken 
Halkjaer inskärper, måste dock läggas något. Det är teoretiska synpunkter 
på receptionens och därmed kanonbildningens villkor, varvid den största 
vikt bör läggas vid just funktionsbegreppet. Detta tas upp i kapitel III. 

Granskningen av den hittillsvarande bilden av Molanders liv, tid och verk 
syftar till att ange ramarna för undersökningen. För att avrunda denna del 
bör vi också vända blicken från standardverken till specialundersökningar
na. Då finner vi Harald Molander om inte på fotnotens nivå så närapå. 

Epok och brytningar 
Molander trädde fram som författare i början på 1880-talet. Naturligt nog 
har huvudproblemet i den forskning som snuddat vid hans författarskap 
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varit att relatera detsamma till det moderna genombrottet och Det unga 
Sverige. Det har gällt Molanders förhållande till den engagerade och realis
tiska strömning som vid denna tid bröt fram. 

Den allmänna bakgrunden till Molanders verksamhet i Sverige är nämli
gen den allt karaktäriserande övergångsperioden.44 Landet var mitt inne i en 
långsiktigt genomgripande förändring - ekonomiskt, socialt och politiskt. 
Industrialiseringen och det förändrade förhållandet mellan näringarna med
förde en fortlöpande urbanisering. Den ökade känsligheten för konjunktur
svängningarna och den sociala rörligheten försatte människorna i nya situa
tioner. Det sociala beteendet var inte längre givet, utan emigration, social 
och politisk organisering etc. markerade uppbrottsstämningarna i samhäl
lets breda lager. Genom de gammalliberala lösningarna på representations
frågorna och det konservativa institutionella motståndet skar så småningom 
också kravet på ekonomisk och politisk demokrati. De nya tänkesätten i det 
moderna genombrottet bars av industrisamhällets potential till förändring. 

Stiltjen i 1870-talets kulturliv innebar att de nya idéerna sakta spreds, 
medan de gamla fortfarande dominerade under en sista blomstringstid. En 
markerad uppbrottsstämning kom sedan att behärska de unga konstnärerna 
och författarna. "Genom 80-talets litteratur går ett hetsigt och otåligt begär 
att rucka på hela det politiska och sociala, kulturella och moraliska säkerhets
system, som bourgeoisien hade uppfört för att skydda sina intressen", 
skriver Melker Johnsson.45 

Motsättningarna hade starka drag av generationskonflikt inom 1880-
talets liberala borgerlighet, men de kom också till uttryck som en spänning 
mellan kulturetablissemanget och konstnärer som verkade på litteratur- och 
opinionsmarknadens osäkra villkor. Molanders konstnärsdrömmar, frihet
liga intresse för revolttematiken och vacklande mellan olika litterära pro
duktionsformer gör att han framstår som ett typiskt exempel ur sin genera
tion. Han var en av många mångsysslande skriftställare och publicister. Han 
kom ur mellanskiktet och rörde sig i de urbana konstnärs- och litteratörs
kretsarna. 

Melker Johnsson berättar i sin bok om Gustaf af Geijerstam hur denne 
först utan reservationer hänförde Molander till den nya skolan.46 Geijerstam 
hade varit studiekamrat med Molander i Uppsala och räknade med dennes 
medverkan i olika, planerade litterära publikationer.47 Geijerstam skildrade 
1883 Molander som "en tendensfri, övervägande psykologiskt intresserad 
dramatiker".48 Tre år senare menade han sig ha läst Molander med alltför 
färgade glasögon, i det han tillskrivit författarkollegan den åttitalistiska 
egenskapen "indignation". Melker Johnssons bedömning är att Geijerstam 
dels övervärderat den psykologiska skärpan i Furstinnan Gogol, dels miss
bedömt arten av Molanders läggning.49 

Mellan dessa skilda omdömen från Geijerstam låg uppgörelsen kring 
Vårflod 1884. Johnsson tar upp den debatten när han redovisar angreppen 
mot den vagt avgränsade författargruppering som Det unga Sverige 
utgjorde.50 Johnsson menar att Vårflod var en attack mot gruppen och 
särskilt Geijerstam. Molanders anklagelse gällde "oöverensstämmelse mel
lan liv och lära /.../ hos de moderna idéernas anhängare".51 Utmaningen 
väckte heta känslor våren och sommaren detta år och författarna slöt sig 
samman under det yttre trycket. 
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Molander själv förnekade att udden var riktad mot någon enskild, vare sig 
Geijerstam eller Branting. Han skrev i ett brev till Geijerstam att det var hans 
kärlek till realismen som fatt honom att hålla räfst med skenbara anhängare, 
vilka p.g.a. bristande uppfostran, rättskänsla och hållning blivit falskmynta-
re. Johnsson menar att denna skruvade förklaring inte övertygade någon, 
och att man bland företrädare för Det unga Sverige allmänt betraktade 
Harald Molander som en överlöpare.3 Lundegård, Fallström, Nordensvan, 
Branting samt Levertin såg, enligt Johnsson, Molander som en renegat. 

Geijerstam själv reagerade lugnare än sina vänner och skrev till Levertin, att Molander inte 
kunde karakteriseras som avfälling från realismens sak, eftersom han aldrig varit realist. 
Antagligen erinrade sig Geijerstam vid detta tillfälle, att Molander med anledning av hans 
uppsats om honom i Nationaltidende året förut underrättat Herman Bang om att han inte 
ville räknas till unga Sverige.53 

Alldeles uppenbart finns det luckor i kunskapen om Molanders författar
skap. Forskningen har tagit över de samtida författarnas syn på Molander 
som en svekfull överlöpare eller åtminstone som ett problembarn. Samtidigt 
spelade vissa av hans verk en intressant roll i den litterära utvecklingen. 
Kring dem fokuserades viktiga tendenser. 

I d et senaste verket om Det unga Sverige, Per Arne Tjäders avhandling 
från 1982, påpekas att författarna själva var vaga när de avgränsade den nya 
riktningen. Man hade skilda åsikter om vilka som var med och man såg sig 
knappast som en gruppmedveten litterär "skola" eller ett "parti". När 
Molander i Vårflod gisslade de moderna var man inom gruppen oense 
huruvida det var ett "avfall från en medlem i rörelsen eller /.../ ett anfall 
utifrån".54 Tjäder tillägger att de flesta dock såg honom som en avfälling. 

Ur den litterära institutionens aspekt var tidens huvudmotsättning in
tegration och bortstötning. De mekanismer och värderingar i det litterära 
livet som studeras i de följande receptionsanalyserna har sin grund i denna 
tidsbestämda dialektiska spänning. 

Mot de etablerade värderingsmönstren, mot tron och det idealistiska 
ställdes på 1880-talet en sekulär och materialistisk attityd. Generellt sett 
innebar detta att 1800-talets realistiska strömning i Sverige förlorade kvar
dröjande romantiska och idealistiska rester. När problem sattes under debatt 
väjde man inte längre för det konkreta och stötande i sin verklighetsskild
ring. Nya områden i samhället erövrades för konstnärlig beskrivning. Spän
ningen mellan tendensen i det moderna betraktelsesättet och de "gamles" 
kristna tro under 1880-talet var en verksam ingrediens i Molanders förfat
tarskap. Denna inre spänning mellan anpassning och revolt är ännu en aspekt 
av hans kontakt med tiden. 

I den vetenskapliga litteraturen har lik- och olikheter mellan åttiotal och 
nittiotal diskuterats i detalj.55 Det finns dock några allmänna drag som är 
särskilt betydelsefulla för den kommande analysen av Molanders författar
skap. För det första gäller det decenniernas inriktning på nuet respektive det 
svunna. Åttiotalet var koncentrerat på den samtida svenska verkligheten, 
medan man under det följande decenniet hade en förkärlek för det historiska 
och exotiska. Traditionen var i det senare skedet viktigare än uppbrottet. För 
det andra var den internationella inriktningen markerad under 1880-talet, 
medan det nationella värdet kom i centrum mot sekelslutet. Den tredje 
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viktiga motsättningen mellan åttiotal och nittiotal gäller religionen. Medan 
den första perioden har ett markerat antiklerikalt och religionsfientligt stråk, 
så finns det under den senare en större förståelse för kristna värderingar. 

Förutom dessa generella tendenser finns det anledning att något beröra 
allmänna drag i bemötandet av tidens litteratur. Det tidstypiska mottagan
det av Molanders verk fick nämligen stor betydelse för hans personliga 
utveckling. 

Lundevall granskar i sin bok om utvecklingen från åttiotal till nittiotal 
pressmottagandet av åttiotalslittcraturen.n6 Han följer Melker Johnssons 
grundläggande indelning av tidningskritiken: den konservativa, åttitalister-
na själva respektive deras sympatiserande kritiker.37 Lundevall konstaterar 
att den kritiska uppmärksamheten på åttitalisternas verk överlag var omfat
tande. Den var också mer förstående än vad som framgått i cftermälet. Den 
offentliga granskningen bestod emellertid till stor del av en moraliskt och 
politiskt bestämd kritik.38 Lundevall menar att det var avoghetcn mot 
åsikterna om filosofi, sociala frågor och den frigjorda verklighetsbeskriv
ningen som kom motståndarna att utdöma tendensen. 

Häftiga gensagor väckte ofta idéförkunnelsen, den mest avklädda människoskildringen, 
den slöaste konstlösheten och den ivrigaste vetenskapligheten. Men både utilitetssynen på 
dikten och verklighetsmåttet i litteraturvärderingen, åttitalets två huvudprinciper, accepte
rades länge i huvudsak. Den förra råkade så småningom i misskredit, medan verklighetskri
teriet alltjämt spelade en dominerande roll i litteraturgranskningen."'9 

Allmänt sett frånkändes inte åttitalisterna konstnärliga kvaliteter, men det 
var också vanligt att de anklagades för att brista ifråga om poesi och känsla. 
Invändningarna mot bristerna i fantasi och känsloinnehåll framfördes enligt 
Lundevall mot bakgrunden av det verklighetskrav som var gemensamt 
estetiskt huvudkriterium.60 

Åttitalisterna, deras opponenter och kritiker skulle alltså enligt Lundcvall 
ha haft en ensartad värderingsgrund. Verklighetstroheten och förmågan till 
detaljiakttagelse betonades emellertid på skilda sätt inom den litterära insti
tutionen. Verklighetstroheten var ett gemensamt kriterium, men enligt 
signaturestetiken syftade man till "skönhet" och inte bara till "sanning". 
Den konservativa akademikritiken sökte en ideal, metafysisk verklighet i 
dikten. Flera av åttitalisterna prisades respektive klandrades enligt Lundevall 
för sin verklighetstrohet, åskådlighet, för "den 'skarpa iakttagelseförmågan' 
i deras 'självupplevda' skildringar 'ur livet' ".61 Dessa kriterier användes 
speciellt på människoskildringen. 

Åttiotalets alster klandrades också för brist på helhet och enhet. Kritikerna 
fann visserligen goda detaljstudier, men man beklagade att Vischers lagar för 
kompositionen inte följdes. Man saknade intrig, huvudperson, genomförda 
idéer, avvägning och följdriktighet. Därutöver suckade man inför ovid
kommande och överlastade beskrivningar. Slutligen fann de avvisande kriti
kerna ofta anledning påtala hur tendensen påverkat människoskildringen, så 
att personerna förvandlades till livlösa dockor. 

Under 1890-talet fick så "subjektivitet, känsla och fantasi" en allt större 
betydelse i den litterära värderingen, konstaterar Lundevall avslutningsvis i 
sin genomgång av kritikens hantering av epokernas dominerande litteratur. 
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Det är mot denna allmänna bakgrund som Molanders litterära verk bör 
granskas närmare. Han behandlas som gestalt så att både det typiska och 
särpräglade framgår. Ställningstagandena till texterna och teaterföreställ
ningarna öppnar möjligheter. Vi kan bättre förstå det litterära sammanhang
et och dess funktion genom det begränsade författarskapet. Det svävande i 
Molanders litterära grupptillhörighet gör positionsbestämningarna runt 
honom i den litterära institutionen tydligare. Författarskapet och dess bemö
tande är således en källa till kunskap om bärande drag i tidens litterära 
system. Jag vill därför ställa frågorna om Harald Molanders relationer till 
samtida litteratur mer från hans egen horisont. Hur utvecklar sig författar
skapet, sett i sin helhet, utifrån sina förutsättningar och i förhållande till den 
dominerande litteraturen och de estetiska värderingarna? 

Författarskapet griper jag mig an nedan i kapitel III. I kapitel II tar jag upp 
Molanders barndom och ungdom. Min strävan är att inledningsvis klarläg
ga hans tidigaste konstnärliga erfarenheter. 

Samtidigt kan vi i analysen av ungdomserfarenheterna börja mejsla fram 
ett tema i Molanders litterära utveckling. Hans utgångspunkt låg trots allt i 
senromantikens efterklang och traditionsmedvetande. Attiotalsförsöken 
framstår på samma sätt som tidsmedvetna, liksom författarskapet på 1890-
talet svänger i takt med tiden. Molander är en representativ gestalt eftersom 
den starka tidskänslan präglar gestaltningsförsöken; han flyter med tidens 
vågor. 
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II 

BARNDOMEN OCH DE LITTERÄRA 
UNGDOMSFÖRSÖKEN 

Harald Molander prövade redan i tonåren sin litterära förmåga i slutna 
kretsar; i familjen, bland goda vänner och klasskamrater samt inför skiftande 
föremål för ömma lågor. Dessa övningar har ringa litterärt värde, men de 
har en viss betydelse för vår förståelse av hans fortsatta utveckling som 
konstnär. Vidare är ungdomsförsöken litteratursociologiskt intressanta ge
nom att de är produkter av en speciell miljö. De ger en inblick i en borgerlig 
familjs skyddade sfär - den unge Haralds uppväxtmiljö i 1870-talets Sverige. 
Interiörer, stämningar och tankar kommer till synes i hans tillfällesdiktning. 
Texterna skulle brukas i ett sammanhang som kom nära idealbilden av den 
borgerliga familjeidyllen.1 Detta var den verkliga klanglådan för tidens 
efterromantiska toner. Den unge Molanders poetiska försök var efterklang-
er av efterklangspoesi. Hans dramatiska alster var emellertid mer robusta. 
Det gavs redan här goda tillfällen att öva upp det dramatiska hantverket, 
d.v.s. konsten att fläta en intrig, skapa goda rollgestalter etc. 

Stämningen i hemmet präglades av kärlek och omvårdnad." Haralds 
allergi/kroniska astma, vilken från fyra års ålder drabbade honom som 
återkommande och troligen traumatiska kvävningsanfall, gjorde honom till 
föremål för allas beskydd. I första hand var det modern, Augusta Molander, 
som pysslade om honom. Även systrarna Gerda och Sigrid samt fadern, 
överläkaren, slöt sig samman kring gossen till hjälp och skydd. Sjukdomen 
och de nödvändiga perioderna av återhämtning efter den fysiska och psykis
ka pressen underströk familjelivets allmänna karaktär av fredat område. 

Som en del av detta reservat ingick också ett omfattande umgänge med 
andra familjer. "Utväxling av middagar, supéer och baler med en välsitu-
erad vän- och bekantskapskrets utgjorde den väsentligaste delen av famil
jens nöjesliv", skriver Olof Molander.3 Detta gällde både i hemmet på 
Drottninggatan i Stockholm och i det sörmländska sommarparadiset Möln-
bo, morföräldrarnas gård. De nöjen man ägnade sig åt utanför hemmet var i 
första hand teaterbesök, men man gick även på konserter och offentliga 
föredrag. Harald hade hemma en dockteater att leka med. Till denna skrev 
han små stycken, vilka jag återkommer till. 

Det rådde en innerlig och öm känsla mellan föräldrar och barn som Olof 
Molander kallar romantisk, i sin bok om faderns barn- och ungdomsår. De 
tre syskonen såg barndomshemmet som ett evigt, tryggt paradis. Enligt 
Olof Molander skulle fadern vid ett tillfälle ha sagt: 
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Man lär sig i barndomen att se /människorna/ från en helt annan synpunkt än den riktiga. 
Ett barn skulle läras, att det är fött i ett helvete, där det bara finns skurkar. Det skulle då fa 
mycket lättare att se vad som finns gott.4 

Familjen firade högtidsdagarna med sång, poesi och utklädning, särskilt jul, 
Johandagen 24 juni och moderns födelsedag. 

Det står i sanning en doft av sommarlov över den unge Haralds skaldeför
sök! Det handskrivna material som i detta kapitel står i centrum härstammar 
till större delen från den fria och oansvariga tid då man njöt sitt otium. 
Ungdomsförsöken återspeglar impressioner och situationer förknippade 
med umgänge, läsning, musik och amatörteater. Lovet var själva sinnebil
den för organisationen av de borgerliga livsförhållandena. Arbetstid och 
fritid var separerade. 

Genomgången av skolpojken Haralds dikter och dramatik kan alltså ge ett 
bidrag till det privata familjelivets historia i Sverige. Materialet ger belägg 
för hur familjcsfären inte bara var en plats för kulturell konsumtion - i e tt 
slags harmoniserande sommarlovsstämning - utan även en plats för konst
närlig produktion. Den senare uppmuntrades som en del av en välmenande 
socialisation av barnen. Analysen av dess resultat i skrift är en dokumenta
tion av en individs inskolningsprocess till konstnär. 

Diktförsöken 
Under 1870-talet skrev ynglingen mycken poesi.5 Man kan föreställa sig hur 
det ovedersägligen språkligt begåvade barnet i den överbeskyddade miljön 
kom att uppodla sitt självmedvetande. Familjekretsen applåderade varje 
fintlig formulering och hans håg att bli författare måste ha väckts tidigt. Han 
övergav aldrig denna strävan. 

Ett talande exempel på hans tillfällesdiktning är skåldikten till fadern 
midsommardagen 1875. Övergripande komposition och enskilda stildrag 
gör att den är representativ för ett stort antal av Molanders försök. 

Hvad förr har varit, svunnit bort med åren, 
den gamla tiden ej man återser. 
Nyss väcktes sippan ur sin graf av våren, 
men föddes blott att dö, hon fins ej mer. 
Och gubben vinter med de hvita håren 
har dragit upp till fjälls, och ängen 1er 
i sommardrägt, beströdd med blommor friska, 
som genom vinden åt hvarandra hviska. 

Då här vi samlats för att festen fira, 
en rosig sommarfest likt andra år. 
Då förstugqvisten vi med ruskor sira 
och fläta blommor in i jungfrurs hår, 
och blomsterkransar kring vår majstång vira, 
som vi ju dansade omkring igår -
då så det är, så må vi höja glaset, 
och dricka först och sluta se'n kalaset. 
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Det var en gammal sed i nordanlanden, 
från fadern ärfd, och denna sed så bjöd: 
de väna jungfrur fylle upp till randen 
hvar kämpes horn vid gästabud med mjöd! 
Se'n drucko de med hornet höjdt i handen, 
då bardens sång från harpan fagert ljöd. 
Så mången skål de sågos glada tömma, 
och man och tärna bytte blickar ömma. 

Som våra gamle fäder må vi göra, 
och likna dem i deras dryckeslag. 
En skål för värden här vi dricka böra, 
för Johan, ty hans namsdag är idag. 
Och än ett skäl: - idag - det mån i höra 
han fyller - ja, hvad år, förtiger jag. 
Champagnen fräser glasens bräddar nära, 
en skål vi dricka då till verldens ära. 

För det första är dikten typisk på grund av sitt sociala sammanhang, vilket är 
umgängesdiktens. Det fmns mängder av diktexempel som visar att Molan
der vid åtskilliga middagar, baler och fester av olika slag, mer eller mindre 
improviserat fabricerat en tillägnan. Vidare utmärks skåldikten av det ut-
stofferade språket, den säkra versbehandlingen och bundenheten till tradi
tionen. Dessa fyra drag ska jag kommentera fortsättningsvis. 

Tillfällesdiktningcn som litterär genre har en lång historia i Sverige.6 

Under 1600- och 1700-talen ingick den ofta som en del i olika världsliga och 
religiösa sammankomster, enligt tidens kulturmönster. Den fungerade då 
som "representationskonst", bunden till viktiga händelser i människornas 
liv - födelse, bröllop och dödsfall. Lars Gustafson har uttryckt det så, att den 
äldre tillfällesdiktningen var "uttryck för de skilda livsideal - i socialt, 
moraliskt och estetiskt avseende - som diktarnas beställare och publik inom 
olika samhällsgrupper ville se litterärt speglade".7 

Den sociala funktionen i Harald Molanders fall var snarare att fästa upp
märksamheten på upphovsmannen själv. I ett socialt intimare sammanhang 
ville han låta diktaregenskapen ingå i den egna rollen. Molanders umgänges-
diktning är visserligen bara ett fall, men troligen är det nog så representativt 
för vissa förskjutningar i tillfällesdiktningens offentlighetssammanhang ef
ter 1700-talet. Formerna för tillfällcsdiktningen ändrades under det följande 
århundradet. Den levde bl. a. vidare som en handskriven, privat produk
tionsform.8 

I familjen Molander kunde Haralds dikter artikulera de känslomässiga 
relationerna. Där definierades de olika rollerna eller tecknades de idylliska 
situationer som man gemensamt upplevt - som dansen kring midsommar
stången i skåldiktcn ovan. Upplästa på de olika högtidsdagarna blev även 
dessa lillgamla rimmerier om beteendemönster i den borgerliga familjen till 
manifestationer av stark familjesammanhållning.9 

På samma sätt skrev Harald tillfällesdikter som utåt mot manliga och 
kvinnliga kamrater befäste vänskap eller förälskelse. När han tog avsked 
från flickor skaldade Harald gärna, bl. a. några gånger till Fredrique Rem-
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mer. Med en lustig och galant dikt skickade han en gång i december 1876 
också sitt porträtt till henne. Den versiflkatoriska säkerheten gick långt 
utöver vanligt grötrimmen. Tematisk länkning visar den prov på, liksom 
den antyder vad som rörde sig i ynglingens fantasi. Den ironiska hållningen 
är också ett mycket karaktäriserande drag. 

Hvad nu? En amorspilt i medaljong? 
Ack nej! Jag ber dig blott på kortet vända 
Du ser mitt namn! Du mins mig och kanhända 
Vid denna syn din näsa varder lång -

Men visa ej - ack, hör min bön, min sång! 
För någon dam - O Gud, det skulle lända 
till ofärd blott, jag vådcld skulle tända 
hos alla Ystads damer på en gång. 

Hvad rysligt blodbad! Hjertan skulle krossas, 
och värjor klinga, och pistolskott lossas 
mot tappra bröst med blanka knappar på. 

Dock nej - min bild må Ystad ej förlora, 
om der blir vådeld, visa mig ändå, 
ty genom vådeld bli små städer stora! 

Den stora mängden svärmiska dikter har en mer naivt romantisk och idealis
tisk prägel, även de från studenttiden.10 

Molanders utgjutelser är exempel på hur 1800-talets tillfällesdikter såg ut i 
det borgerliga privatlivets hägn. I det trängre sammanhanget, jämfört med 
den feodala familjens öppnare karaktär, fungerade de som medel till själv
hävdelse och som socialt kitt snarare än som representationskonst och 
värdekonservering. 

Om vi nu återgår till skåldikten till fadern, så återfinner vi i första strofens 
blomsterspråk det nämnda andra draget som utmärker Harald Molanders 
litterära försök. Denna överlastade språkliga dräkt har också de idylliska 
smådikter som beskriver naturen och årstiderna, liksom de flesta dikterna till 
flickor. Någon gång kan en burleskt konkret detalj smyga sig in i rimme
rierna. Ett exempel är en stillsam drift med klasskamraten Hjalmar Brant-
ings olika sätt att härda sin tonårskropp. De gick båda i Beskowska skolan.11 

Ett fatal dikter har mer återhållsam diktion. Jag återger här en, som 
förutom att vittna om Molanders språkliga begåvning också har ett tema
tiskt intresse. Sommaren 1875 skrev ynglingen dikten Storm, vilken visar 
prov på en religiositet av konventionellt slag. 

Hörde du brusande stormens dån, 
som for genom nordanskog? 

Hörde du stormens vilde son? 
Han kämpade till's han dog. 

Fjcrran bröt han från fjällen ned, 
lik Asa-Tor på sin färd. 

Högt öfver skog och dal han red, 
från ungdom i stordåd lärd. /.../ 
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Men högt bland skyar, med mulen blick 
satt himlars och verldars gud. 

Vredgadt ett ord från honom gick, 
vredgadt ett herskarbud. 

"Nordanson, hejda din vilda färd!" 
- så dånade gudens ord. 

Och han, som tänkte taga en verld, 
ses falla till skakad jord. 

Kunde han strida med honom, han 
som skaptes af stormars gud? 

Månne det honom i sinnet rann 
att trotsa så herskarbud. 

Dermed vare väl hur det vill 
den starke han föll och dog. -

Brusande våg var åter still! 
Lugna dig nordanskog! 

Tall, din graf blef bäddad i dag -
så hvila och sof i ro! 

Ek, mot stormen var du för svag 
styrk nu de svages tro! 

Visa, att en gång en storm här for, 
som störtade ek och tall! 

Vittna att han i höjden bor, 
som blifver den starkes fall! 

Dikten uttrycker i grunden tanken på Guds allmakt. Detta kunde ge en 
poserande poet en klädsam ödmjukhet inför föräldrarna, allra helst som det 
ungdomligt upproriska som stormen här står för bryts under en faderlig 
ordningsprincip. Generationsmotsättningar och uppbrottsstämningar av 
detta slag är något som återfinns även i skildringen av familjen German i 
Vårflod. Fru German uttrycker där den typ av religiositet som Storm präglas 
av. Dikten återspeglar de religiösa stämningarna i barndomshemmet. 

Det finns ett vittnesbörd i KB-materialet om en mer personlig upplevelse 
av religiös art, av senare datum än Storm. I ett prosafragment relaterar 
Harald en dröm, ett möte med Kristus natten till påskdagen 1883. I anteck
ningen söker han fånga både drömstämningen och det religiösa sökandet. 
Bristen på entydiga svar markeras - om "frihetens furste", om människo
sonens avsikter. Det finns alltså all anledning att åter ta upp det religiösa 
temat vid analysen av Molanders litterära verk. 

I sentimental och idyllisk anda, med svärmiska kärleksdikter fyllda av 
blommor, tårar, hopp och tro, och oftast med en överlastad språkdräkt sökte 
sig Harald Molander fram mot författarbanan. Och det fanns tyvärr inte 
mycket till självkritik i eller yttre kritik mot hans alster. Varför skulle 
föräldrar och flickvänner opponera när deras barn respektive kavaljer brast 
ut i ett romantiskt och nyklassicistiskt tungomål, i tidens dominerande 
efterromantiska anda? I en kostlig formulering 1876 fångade han sin egen 
situation - "Ack, yrar jag, som evigt i sonetter/ slår gafvelvidt mitt hjertas 
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portar opp" - men han gjorde det utan att själv kunna bryta med den litterära 
kanon. Författardrömmen innebar för den unge Harald Molander att genom 
övning enligt kanoniserade mönster erövra en idealiserad författarposition. 
Det var en ungdomsdröm och skulle förbli den stora drömmen i hans korta 
liv. 

Det tredje utmärkande draget i ungdomsförsöken var proven på versifika-
torisk talang. Han övar med tiden upp en säregen skicklighet i att underkasta 
sig den bundna formen, att ta övergivna mönster i rytm, versmått, växlande 
strofbildning, genrer etc. Detta är tydligt i den tidigare citerade dikten till 
fadern odi i alla hans ungdomsförsök.12 

I skåldikten finner vi också uttryck för ett allmänt traditionsmedvetande-
det fjärde utmärkande draget i ungdomsdiktningen. Detta historiska intres
se innefattade också troheten till de bundna formerna. Molanders traditions
medvetande byggdes upp i hemmet, i skolan samt genom hans egen läsning. 
Det fick i olika former sitt utlopp i ungdomsdiktandet. I skåldiktens två 
första strofer är hållningen idyllisk, medan den sista ger starkast anknytning 
till själva festen - tillfället. I den tredje och mellanliggande strofen susar 
emellertid de götiska vingslagen. 

I andra dikter, ett flertal sagodikter och långa historiska versepos, formli
gen stormar intrycken från Geijer, Tegnér, Runeberg och Topelius fram. 
Under de första tonåren skrev Molander t, ex. versepos med titlar som Albin 
respektive Guldkedjan. Det förstnämnda behandlar i fyra sånger Napoleons 
ryska krig och det sistnämnda är en "nordisk saga", vilken börjar med de 
symptomatiska orden "Långt fordom uti tiden i Svithjod styrt en man".13 

Ar 1876 skrev Molander dikten Den gamle skalden. Där heter det i 6:e 
strofen: 

Sjöng han då om gamla kämpar och om strid för fosterland, 
och hans sång om bragd och ära tände ynglingabarm i brand, 
och med rodnaden på kinden lyssnade den unga mön 
till hans sång om tro och kärlek, kämpens hopp och segrarns lön. 

Även det klassiska studiet avsatte sina spår, bl.a. 1872 i en dikt i 8 sånger -
Kriget mot Tröja - samt sagan om Filemon och Baucis. Det finns också 
försök i mindre skala enligt givna mönster, t. ex. en riddarvisa om Frun på 
Engsö. 

Här kan vi få en bild av hur den mottaglige ynglingen mötte äldre och 
yngre svensk litteratur och klassisk diktning; intryck som han omsatte i 
egna skaldeförsök. Ibland skedde detta i tillfallesdikt, t.ex. sonetten Snälla 
Anna från 1877, där han tackade en flicka för lånet av en bok. Det gällde 
Snoilskys italienska dikter från 1869, en samling som apostroferades av 
Molander. Snoilskys diktning tilltalade honom alltfort. Han visade intresse 
för diktarens öde och besökte även denne i exilen. Molander tillägnade också 
Snoilsky sitt skådespel Beatrice som utspelas i italiensk renässansmiljö. 

Under slutet av 1870-talet gav Molanders läsintryck också ett flertal 
översättningsförsök som resultat. Här visar texterna från ungdomstiden en 
annan sida - de är nämligen dokument från översättaren Harald Molanders 
bildningsgång. 

Översättningarna gällde främst tyska författare, framför allt Heine och 
Goethe, men även den nyklassicistiske poeten Emanuel Geibel.14 Det är värt 
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att notera den motiviska överensstämmelsen med ynglingens egna diktför
sök. Han attraherades av Gcibels riddarmotiv och grekiska klassicitct, mani
festerade i en romansöversättning respektive en tolkning av dikten Vårfest i 
Athen. Goethes rader till skålen i Ergo bibamus! passade även i svenska 
dryckeslag av bildad sort - "Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun,/ 
Drum, Brüderchen: Ergo bibamus!". Översättningarna av Wechsellied zum 
Tanze kunde vara brukspoesi på balen och Erlkönig hörde till familjesam
mankomstens och romansaftnarnas standardnummer. Sin egen idealistiska 
syn på konstens ställning kunde 18-åringen bekräfta i Nektardropparna. 
Efter Goethe skrev han nämligen orden om sällhcten hos dem som delat 
"jordens högsta fröjd", "jordens högsta lycka - konsten". 

Den svärmiska känsloutgjutelsen försökte ynglingen återge i sina över
sättningar av Heines vemodiga texter. Stundom lyckades han också väl i 
språkligt hänseende, t.ex. i e n av visorna med mer återhållsam diktion. 

Jag stod i mörka drömmar 
och såg min älsklings bild. 
Jag tyckte, att hon lefde, 
att hennes blick blef mild. 

Ich stand in dunklen Träumen 
Und starrte ihr Bildnis an, 
Und das geliebte Anlitz 
Heimlich zu leben begann. 

Han klarade även svårare passager, som när han återgav dansrytmen i 
"Schlingen wir fröhlich den drehenden Reihen, / Schleichen die andern zum 
dämmernden Wald" med "Tråda vi dansen i slingrande ringar, / Smyga de 
bort till den skymmande skog" i Vexelsång vid dans. I a ndra fall finner vi 
däremot åter hur Molander lockas ut i det överlastade maneret. Därmed 
sammanhängde den oprecisa språkbehandling som kännetecknar så många 
av hans egna poetiska ungdomsförsök. 

Genom sina övcrsättningsövningar var Harald Molander väl skickad att i 
svensk språkdräkt fånga den utländska efterromantiken. Det framgår av 
hans utgåva av Sju spanska sånger 1881, tillsammans med tonsättaren Emil 
Sjögren. Det är en fri översättning av Emanuel Geibel och Paul Heyses 
Spanisches Liederbuch.1^ 

Det idylliserande tonfallet och formmedvetandet återfinner vi i en av 
Molanders egna "senare" dikter - Vaggsång - med musik av Sjögren. Den 
är daterad 1883. Första strofen lyder: 

Sof, liten pilt och dröm! 
Sent i den stilla natt 
vakande moder öm 
vaktar vid drömmars skatt. 

Av ett annat exempel från början av 80-talet framgår att Molander någon 
enstaka gång även under detta realismens decennium försökte förädla den 
första ungdomens ämnen i lyrisk form. Men inte heller vid denna tidpunkt 
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förmådde han frigöra sig från förebilderna. I dryckesvisan Bacchanal till 
musik av Sjögren är han tydligt Bellman-inspirerad. Det framgår redan i 
första strofen. 

Öppna fatet, men ett stort! 
Det är gjort 
som jag sport 
för oss Bacchi-bröder. 
Jag vill dricka tills jag dör! 
Ny vigör 
gladt humör 
Fader Bacchus föder. 

Aren efter 1876 tycks inte Molanders lyriska inspiration ha infunnit sig så 
ofta, åtminstone om vi får döma efter mängden bevarade texter i Kungliga 
bibliotekets samlingar. Antalet dikter, diktutkast och översättningar i detta 
material, från perioden 1871 - 1883, uppgår till cirka 120. Därav är 24 
daterade 1877 och senare. 

Ur motivisk synvinkel går det knappast att särskilja diktförsöken under 
uppväxten i Stockholm från studenttiden i Uppsala 1877 - 81 eller från de här 
redovisade 80-talsförsöken. De senare härstammar från en tid då Molander 
var fri litteratör. Ur stil- och formmässig synpunkt skulle däremot självklart 
en utveckling kunna konstateras, från de första stapplande sonettförsöken 
till Geibcl och Heyses samling Sju spanska visor. Den rör emellertid i första 
hand översättaren Molanders skolning. 

Lyrikern Harald Molander tog aldrig på allvar steget ut till offentligheten, 
utan han stannade så att säga hemmavid. Han blev medveten om sina 
tillkortakommanden som poet. Molander fick på sikt en ovilja att ge ut av 
sitt innersta. Av det redovisade materialet kan vi emellertid också dra en 
annan slutsats. Molander trodde på den romantiskt poetiska ingivelsen i 
olika situationer och därmed på tillfällets eleganta formulering. Han försök
te i grund och botten endast tillägna sig den kanoniserade diktningen. 

Örjan Lindbcrger karaktäriserar den efterromantiska lyriken i Sverige 
1830- 1880 med formeln från tcgnércftcrklang till runebergefterklang, och 
han tillägger att den har en dragning till sentimentalitet och idyll.16 Detta 
omdöme gäller också i hög grad om Harald Molanders ungdomliga lyrik
laboratorium. 

Teaterintresset i barndomen - kasperspel, 
lustspel och historiespel 
Många av diktförsöken hade en särskild social funktion. Även de dramatiska 
försöken var medel till sammanhållning och självhävdelse i familje- och 
sällskapsliv. De hade emellertid även en svårgripbar identitetsspeglande 
funktion. De stycken som den unge Harald Molander skrev var avsedda att 
spelas av barnen och deras vänner inför de vuxna som publik. Han var alltså 
både författare, instruktör och skådespelare i dessa förlustelser. I det följande 
ska vi bl.a. se vilken roll han gav sig själv i dessa spel med identiteter. 

Vid sidan av den tillfällespräglade "familjedramatiken" försökte Molan
der sig också på större uppslag. De mer litterärt betonade omstöpningarna 
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av läse- och tcaterupplevclscr hade karaktären av formella övningar. Molan
der tränade under 1870-talet upp sin känsla för det dramatiska genom alla 
dessa skriverier. Han lärde sig att foga samman repliker till dialog och att 
sätta udd på snärtiga repliker. Vidare övade han upp ett slags gehör för de 
olika genrernas konventionaliserade teaterspråk. Farsens talspråkliga burles
ken skildes från lustspelets sirlighet. Han övade sig i t ragisk retorik i histo
riespel och utkast till tragedier. Han tillägnade sig vidare en förmåga till 
analytisk överblick genom flitigt arbete med olika intrigkonstruktioner. 
Genom kaspertcater- och regiövningarna fick han också på ett barnsligt sätt 
en blick för textens krav vid gestaltningar. Han gjorde alltså på ett elemen
tärt plan erfarenheter av hur en text skulle överföras i ett spel. 

Från 1871 års lekar med kasperteatern fmns bevarat ett lustspel, Mosieur 
Kaspers Äfventyr.17 Det är ett välformat kaspcrspel om svek, död och 
spökerier med Kasper, hustrun Pernilla, en poliskonstapel och ett spöke 
inblandade. Möjligtvis går detta stycke tillbaka på pojkens intryck från den 
kasperteater som fanns på Djurgårdsslätten . I a nteckningarna om stockhol
marnas nöjen i Gamla Stockholm berättar Claes Lundin och August Strind
berg om detta välkända fenomen, något som Bo Bennich-Björkman också 
tagit upp.18 "Mosi Kasper" var ett begrepp i denna gatans nöjesvärld. 

Det är inte bara titeln på ynglingens stycke som visar överensstämmelsen 
med dockförarc Häusermanns verksamhet på teatern ifråga. Speciellt Kas
pers respektlösa umgänge med döden och djävulen finner vi också i Haralds 
spel. Detta var ett återkommande motiv i Häusermanns föreställningar, 
liksom inom kaspertraditionen överhuvudtaget. Den skräckblandade spän
ning som de burleska upptågen på Djurgården bör ha väckt hos barnpubli
ken kan mycket väl ha delats av Harald. Med sin burdusa handling och sina 
drastiska formuleringar är Mosieur Kaspers Äfventyr i all sin enkelhet ett 
belysande exempel på utgångspunkten för barnets teaterintresse. 

De rollekar som förekom i familjen fick inte ta sig vilka former som helst, 
utan vissa stötande drag ansades bort. Bl.a. strök någon Kaspers utbrott när 
han av rivalen-polisen hotas med hängning för att han ser spöken: "Det 
måtte rysligt vara, att/ Bli hängder upp, liksom en katt, / Som man på en spik 
i väggen hänger/ Och han der sig fram och åter slänger". 

I övriga stycken finns det inga tecken på att Harald gick utanför den goda 
smakens gränser, såsom de sattes i familjen. Han skrev istället mest små 
komiska pjäser, där han oftast byggde intrigen kring förväxlingar av olika 
slag, av brev, personer etc.19 Någon gång var motivet för dessa försök 
sådant som den förlorade sonens återkomst, men oftare var det "erotiska" 
förvecklingar - kärlek och frieri med förhinder. Här kunde de församlade 
ungdomarna i olika kombinationer leka med sina egna känslor. De kunde 
låta sig glida i och ur sina egna, verkliga svärmiska relationer till det andra 
könet under spelets gång, dock alltid på Haralds villkor. 

Enaktaren Jannes frieri är ett exempel på denna typ av tillfällesdramatik 
med lustspelskaraktär. Den har flera sånginslag och Harald skrev stycket 
sommaren 1876. Det uppfördes till moderns och systern Sigrids ära på 
Mölnbo 7 och 8 augusti. Författaren spelade själv en sprättig överklassare 
och löjlig löjtnant med det symboliska namnet Gudmund Silfversvans, 
vilken bemänger sitt språk med franska uttryck. 
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På ett galant sätt blandar den unge mannen här fiktion och verklighet. 
Författaren apostroferar vid speltillfället åskådarna, både i de aktuella rela
tionerna och med hänsyn till framtidsutsikterna i fiktionens framtid tio år 
senare. Styckets lokala anknytning är påtaglig i många sörmländska detaljer. 
Från stabilt borgerlig synpunkt gisslar han typer som den konservative 
bonden och den aristokratiske odågan. 

Tidsfärgen ges också av anspelningar på den samtida politiska värnplikts
frågan och sommarens oroligheter på Balkan 1876, liksom genom styckets 
melodier. De är hämtade från teatrarnas underhållningsrepertoar. Harald 
Molander satte nämligen ord till musik från bl.a. aktuella Madame Angots 
dotter ochjorden runt på 80 dagar, men han tog även musikaliska örhängen 
från välkända Sköna Helena. 

Den unge mannen kunde i lustspclsgenren visa prov på en komisk och 
rapp dialog i replikskiftena. Barnen lekte med farsens och komedins språk 
och intrigmekanik. Denna tillfällesdramatik var mer sällan av det rent 
burleska slaget som i Jannes frieri. Harald sökte istället en elegantare inram
ning. Ett exempel på detta är ett versifierat lustspel av senare datum -
Riquetta - som han skrev på våren 1879. Han författade det inför en speciell 
händelse, ett kalas på en tjugosjuårsdag. I t exten tilltalas publiken på slutet 
direkt, på ett sätt som var avsett att binda samman spel och speltillfälle. Med 
lämplig rollbesättning bland deltagarna på födelsedagsfesten skulle Riquetta 
bli ett slags projicering in i fiktionen. Skådespelarnas verkliga känslor för 
varandra fick en fantasigestaltning. 

Det nästan ser ut, som sökte vi här 
att spela för er komedier, 

med hjeltar, hjeltinnor och allt sådant der, 
och svimningar och frierier. 

Ack, henne till ära vi spela, och sätta 
som namn på aflschen och pjesen - Riquetta! 

Även Riquetta är ett erotiskt förväxlingsstycke - ett maskspel på lustslottet 
Ottilielund morgonen efter en operamaskerad. Klädda i herdinne- och 
markiskläder samt med masken till reds försöker personerna sortera ut sina 
svärmerier från utklädningen kvällen innan. Perspektivet vidgas alltefter
som kring de fängslande kärlekskrumbukterna. För vissa "är hela lifvet blott 
ett spelparti /.../. Ett spelparti med hjerter trumf uti". Innan spelet slutligt 
förs ut till åskådarna läggs också ett mytiskt ljus över eskapaderna. Den 
lätthet med vilken Molander i ungdomen aktiverade sagostoffet - hur han 
använde det sägenartade - är mycket symptomatiskt för hans sätt att som 
vuxen närma sig författarens uppgift. 

När ned från Olympen en gång steg Pandora 
på skimrande skyarna lätt, 

att jordiske män med sin skönhet bedåra, 
och trilsket - på damernas sätt -

att hjertan, förbrinnande, älskande såra, 
med blickar (I tänken, små flickor: som våra! 

Det kan jag förstå, 
men svär att Pandoras va' värre ändå.) 
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Hon förde en ask såsom packning på färden. 
(Jag tror för min del, att det nog var cn korg). 
Hon öppnade asken och ut öfver verldcn 

kom lidande, smärta och sorg. -
Men hoppet, som äfven bland plågorna fans, 
behöll hon att sedan hafva till hands. 
Pandoror, jag svär dig, det känner jag många 

— f ö r  många, Gud hjelpe mig visst -
som veta så listigt mitt hjerta att fånga, 

fast tusende hjertan jag mist. 
Men sagans och dessa Pandoror ej likna hvarandra, 

det har jag försport. 
Ty m i n a ,  de släppa först hoppet ur korgen, och sedan det andra 

och då är det gjordt. 
Och sist utaf allt, och till råge på sorgen 
de gifva på köpet - Hvad tror du? - Jo korgen. 

Riquetta är en elegant pastisch. Som sådan pekar den fram mot Molanders 
verkliga debut, med Rococo på Dramaten 1881. 

Harald Molander skrev förutom lustspelen också flera stycken som utspe
las i historisk tid och i främmande miljöer.20 I KB-materialet fmns fyra 
färdiga pjäser och två fragment av denna typ. Det rör sig dels om sagostyck
en i vikinga- eller riddarmiljö, dels om rövarromantiska Barbarigo, vars 
rafflande handling utspelar sig i det exotiska Portugal. En annan stil repre
senterar utkastet Pyrrhus. Det är ett historiskt-romantiskt versdrama i den 
högre stilen, en tragedi på klassisk mark. Dion är ett annat drama, om 
maktkamp och tyranni i Syracusa. Dessa skådespel går tillbaka på antikt 
stoff. Dions historia återfinns t.ex. hos Plutarkos. 

Av sagospelen kan särskilt nämnas Gift och Kärlek eller Hexans dryck -
"komiskt sorgespel" som uppfördes på Mölnbo i juli 1874. Det är ett 
välformulerat riddarromantiskt stycke. Stilen är patosfylld vers, med om
växlande tal och sång. Intrigen är sammanhängande och sagan full av 
barnsligt spännande scener. Harald Molander spelade själv både den ondes 
och faderns roller. Den tonårige vännen Hellen Lindgren - blivande kritiker 
och litteraturhistoriker - spelade den gode hjälten. Harald kunde här ställa 
systern Gerda mot Hellen Lindgren i scener inspirerade av Romeos och 
Julias kärlekshistoria. Den unge "författaren", "regissören" och "skådespe
laren" var här i sitt esse. 

Den unge Haralds läsning inspirerade honom ibland till dessa dramatiska 
försök. Någon gång var det t. ex. en saga av Skoglar Westfelt som inspirera
de, vid ett annat tillfälle var det novellen Klosterrofvet, som han stötte på i 
Aftonbladet, eller den av Afzelius nedtecknade Visan om herr Karl och 
klosterjungfrun. 

När det gäller den familjära bruksdramatiken, både i form av komiska 
stycken och sagospel, samt de ansatser till större historiska dramer som 
omtalats, så föreligger också ett beroende av 1870-talets teaterrepertoar. 
Sättet att forma en farsintrig och en komisk replik eller att skapa en suggestiv 
miljö, sådant kunde ynglingen uppleva på teatern. 
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Familjen gjorde ofta teaterbesök. På grundval av moderns dagbok kan 
man sluta sig till att Harald 12 år gammal med de andra t. ex. såg ett program 
på Dramaten. Det bestod av Strindbergs I Rom, Goldschmidts skådespel 
Engelsmän i Indien och som avslutning Julius von Rosens skämt i en akt II 
Bacio.21 På Kungliga teatern såg Molander i början på 1871 det historiska 
skådespelet Kristina Gyllenstierna. Han kunde insupa de effektfulla scenerna 
i Mathilda Tengboms pjäs om Stockholms blodbad, en historisk uppvisning 
om vilken en kritiker skrev: "allmänheten kan utan betänklighet applaudera 
de vackra patriotiska tiraderna, de ståtliga kostumerna och de förträffliga 
dekorationerna, medan den yngre delen af publiken med nytta och nöje i 
minnet återkallar hvad den lärt af fäderneslandets historia"." 

Barnet omsatte sina teaterintryck under detta idealismens och efterroman-
tikens tidevarv i eget skrivande. Det framgår bl.a. av hans Barbarigo. Den 
går direkt att återföra på Aubers opera Kronjuvelerna, vilken han också sett 
på våren 1871. Falskmyntaren Barbarigo från operan återuppstår som rövar
hövding när Harald börjar skissa på sitt skådespel sommaren 1872. 

Intresset för den historiska dramatiken och sagomotiven delade ynglingen 
Molander i hög grad med sin samtid. Det fosterlandshistoriska skådespelet 
hade sitt genombrott i mitten på 1840-talet som svar på nationella ström
ningar. Efter en nedgång för genren vid mitten av seklet vällde sedan på 
1860-talet en formlig flod av historiska skådespel in på repertoaren. Detta 
häftiga intresse sträckte sig även några år in på 1870-talet.23 Då lades grunden 
till uppblomstringen för genren fram mot sekelskiftet - fröet såddes i den 
regissör som starkast kom att förknippas med det förnyade intresset. Den 
historiska dramatiken var dock städse närvarande även under mellanperio
den som en fascinerande regiuppgift för honom. Det kommer att framgå i 
avhandlingens regidel. 

Harald Molanders litterära ungdomsförsök har i detta kapitel främst setts 
ur funktionell synvinkel, som en del av aktiviteterna i en särskild 
medelklassfamilj under 1870-talet. I tidens idealbildning sattes en sådan 
läsande och musicerande borgerlig familj högt.24 Eric Johannesson har i sin 
avhandling Den läsande familjen utrett denna idcalbildnings samband med 
de svenska familjetidskrifterna. Hans undersökning omfattar bl.a. den littc-
raturreception som försiggick i ritualiserade former inom familjekretsen. 

I det tillgängliga socialhistoriska stoffet kan man belägga familjeläsningen 
som en utbredd sedvänja efter mitten på 1800-talet. Detta gällde särskilt 
bland godsägare, präster, tjänstemän och företagare. I prästhemmen lästes 
t.ex. mest författare som Topelius, Tegnér, Dickens, Runeberg och Walter 
Scott. De nämnda författarnas verk hade sålunda en stor marknad då de gavs 
ut under 1870 - 80-talen, ofta i illustrerade praktutgåvor. 

I Harald Molanders fall saknas biografiskt material som skulle kunna ge 
besked om i vilka yttre former han tog emot de litterära intrycken eller vilka 
böcker som föräldrarna ägde. Den ovan genomförda analysen av hand
skriftsmaterialet i Kungliga biblioteket ger dock indirekt besked. Receptio
nen av teater och litteratur i denna högre medelklassfamilj gjorde den till en 
produktiv miljö. 

Att det som förmedlades gjort intryck på Harald Molander framgår av de 
litterära mönster han sökte använda i sina egna försök och av de översätt
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ningar han gjorde. Det mest slående med hans barndomshem var att man så 
intensivt ägnade sig åt skapande aktiviteter. Impulserna från böcker, skåde
spel etc. nådde en ovanligt mottaglig pojke. Han omvandlade dem till en 
gnistrande ström av upptåg i barndomshem och sällskapsliv. Det var en 
begränsad ram av välvilliga mottagare i en snäv familje- och bekantskaps
krets. Detta var något artskilt från den kritiska offentlighet som han som 
vuxen måste underkasta sina konstnärliga verk. Den ungdomliga fascinatio
nen inför konstens stil- och formproblem låste det kommande författarska
pet. Denna estetiska inriktning förlossade däremot på sikt översättartalang-
en hos Molander. Umgänget med litteratur blev på så sätt en livsuppgift. 
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III 

FÖRFATTARSKAPET 

I beskrivningen av barn- och ungdomsförsöken på 1870-talet har jag angivit 
några utgångspunkter i biografiskt hänseende. De har enligt min mening 
bärighet även för undersökningen av författarskapets utveckling under de 
två följande decennierna. Analysen därav blir i hög grad en fråga om hur 
Harald Molander genom sina texter förhöll sig till andra texter. I sitt förfat
tarskap gjorde han nämligen en indirekt kartläggning av tidens dominerande 
litterära form- och strukturmönstcr. 

Det andra problemet rör författarskapets funktion. I förra kapitlet har 
Molanders försök behandlats som tillfällesdiktning, vilken både i sin poetis
ka och sin dramatiska gestalt i första hand relateras till intimsfären. I d etta 
kapitel gäller det författarskapet i den litterära respektive teatrala delen av 
offentligheten. Framställningen koncentreras i hög grad på spörsmål om 
mottagande. Hur präglas bemötandet av Molanders verk och författarskap 
av växelverkan mellan allmänt spridda normer om teater och litteratur och 
dessa normers enskilda manifestationer i hans skådespel och prosa? 

Frågorna om verkens textmässiga sammanhang/samspel och deras funk
tioner i den litterära och teatrala institutionen är sammanlänkade med var
andra. De har bl. a. en gemensam bindning till Molanders traditionsmedve
tande. Traditionen var så levande för Molander att han på ett eller annat sätt 
ständigt var sysselsatt med dess former och värderingar. Den litterära häv
den höll därför ordkonstnären Harald Molander i ett tragiskt järngrepp. 
Hans försök till applikationer av det givna i nya sammanhang var emellertid 
inte rent epigoneri, utan det var snarare fråga om den borne klassicistens 
fruktlösa försök att slita sig ur formfascinationcn. 

Den tredje utgångspunkten, som jag också kan hämta från analysen av 
hans barndomsupplevelser, är förutsättningarna för att rätt begripa hans 
verksamhet som regissör. Molanders nödtvungna arbete inom en kommer
siellt beroende teaters breda repertoar växelverkar med hans eget livslånga 
författarprojekt inom olika dramatiska genrer. 

De utgångspunkter som jag hittills givit i avhandlingen gällande kanoni-
serings- och receptionsproblematiken kräver en förankring i en teoretisk 
diskussion. Detta sker först i allmänna termer, varefter jag tar upp några 
säraspekter. Denna precisering ska ha som riktpunkt att ge arbetsredskap för 
analysarbetet med det huvudsakliga materialet för detta kapitel. Här kom
mer jag nämligen att analysera Molanders mest signifikanta litterära texter, 
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medan de rena översättningarna lämnas därhän. Vidare ingår de littcratur-
och teaterrecensioner som i sin tur behandlar hans verk.1 

Teori, metod och litteraturhistoria 
Inom tysk receptionsforskning uppmärksammades den tjeckiske litteratur
historikern Felix Vodicka på 1970-talet. ~ Även Kurt Aspelin presenterade 
hans tankar i sin bok om Textens dimensioner 1975.3 Här ska några av 
Vodickas bärande tankegångar presenteras, eftersom de för direkt in i ana
lysen. 

I en uppsats 1941 skriver Vodicka om betydelsen av att foga receptionsstu-
diet till den litteraturhistoriska praxisen. Hans resonemang går ut på att 
avgränsa analysen av den bestämda samhällsfunktion som ett litterärt verk 
uppfyller. Funktionen kan inte friläggas genom studium av enbart verkets 
struktur. Mottagandet måste istället iakttas, främst genom värderingen av 
verket. Detta lever i ett speciellt samhälleligt sammanhang och i en hierar
kisk ordning, vilket också måste tas med i en funktionsanalys.4 Det gäller 
enligt Vodicka att koncentrera sig på det litterära verkets liv i litteraturen, 
d.v.s. på receptionen. Denna framgår av den litterära offentlighetens aktiva 
förhållande till det litterära verket.^ 

Vodicka följer i sin a utgångspunkter den inflytelserike estctikteorctikern 
Jan Mukarovsky. Denne har påpekat att konstverket - den materiella arte-
fakten - skiftar karaktär som upplevt estetiskt objekt inför olika tider. Det 
åsatta estetiska värdet kan också skifta, d.v.s. det kan på samma sätt vara 
föränderligt över tiden. Det är denna potential till skiftningar i den estetiska 
förståelsen av konstverket som Vodicka tar fasta på i Mukarovskys estetik. 
Vidare utgår han från Mukarovskys tanke på den grundläggande sociala och 
samhälleliga betingningen av konstverket, vilket betraktas som ett tecken. 

Vodickas utgångspunkt i Mukarovskys huvudteser innefattar, vid sidan 
av synen på konstverket och förändring, även värdeprocessen.6 Det estetis
ka värdet har enligt Mukarovsky en immanent sida, bestämd av den litterära 
strukturens egen utveckling. Det har även en social sida som beror av 
förändringar i samhället. Vid ett verks inträde i litteraturen har det således ett 
visst utvecklingsvärde, med hänsyn till den litterära strukturen. Därutöver 
spelar yttre faktorer, som förlagsväsende, kritik, konstens situation etc., en 
roll för åsättandet av ett estetiskt värde. 

Vodicka menar att Strukturalismen har ett speciellt bidrag till analysen av 
konstverkets liv. Det ligger i ett påpekande om konstverkets öde i förhållan
de till den litterära utvecklingen i stort. Den litterära traditionen är nämligen 
en överordnad struktur, vilken alltid finns närvarande i e tt verks estetiska 
verksamhet. Traditionen organiserar som en faktor den process då verket 
blir ett estetiskt objekt. Betydelse och estetiskt värde hos verket som tecken 
grundar sig på en litterär konvention, vid en bestämd tidpunkt.7 

Det som Vodicka kallar litterär konvention utvecklade han i ett norm
resonemang. På samma sätt som den sentida semiologins teckenkod-
begrepp hämtade Vodicka här sin inspiration bl.a. hos Mukarovsky. Jag 
återkommer utförligare till frågan om normbegreppet. Tanken på att ver
kets och författarskapets mottagande bestäms av samspelet i den litterära 
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offentligheten mellan regelsystemet, verket och mottagarna är centralt för 
denna undersökning. 

I sin strukturalistiska receptionsteori för Vodicka vidare in Roman Ingar-
dens konkretisationsbegrepp. Det far beteckna den enskilda verkförståelse 
som skulle kunna kallas receptionshistoriens minsta enhet. För Vodicka är 
konkretisationen den gestaltupplevelse av verket som blir föremål för este
tisk reception.8 Genom förbindelsen med Mukarovskys tanke om det este
tiska objektet som skilt från den materiella artefakten försåg Vodicka emel
lertid konkretisationsbegreppet med en social förankring. Detta skilde det 
från Ingardcns fcnomcnologiskt grundade konception. Vodicka understry
ker att det inte bara är schematiserade ställen i verket som är delar i konkreti
sationen. Den måste också ses mot bakgrunden av den litterära traditionen. 
Tidsmässiga, geografiska, samhälleliga samt individuella omständigheter 
ger konkretisationen en föränderlig karaktär.9 

Reception betraktar jag sålunda i fortsättningen som beteckning för det 
mer vittfamnande förloppet. Det ännu blott antydda begreppet konkretisa-
tion har alltså använts inom den fenomcnologiska, strukturalistiska och 
hermeneutiska litteraturteoridebatten. Konkretisation används i det följande 
om en i den övergripande processen enstaka varseblivning av det litterära 
verket. Det är en mångskiktad samt individuellt, socialt och historiskt 
betingad varseblivning av det litterära verket. 

På samma sätt som det enskilda litterära verket enligt Vodicka kan fa ett 
antal historiskt föränderliga konkretisationer, så kan ett författarskap i sin 
helhet successivt bli föremål för skiftande typer av uppmärksamhet. Syftet 
med ett litteraturvetenskapligt studium av författarskapets helhet är inte att 
beskriva en kausal relation mellan upphovsmannen och de litterära produk
terna i termer av biografi eller psykologi. Istället gäller det att frilägga den 
sammanhållna litterära strukturen. Enheten i författarskapets helhetsstruk
tur betingas av inre egenskaper, utvecklingens kännetecken samt läsarnas 
varseblivning av författarskapet, skriver Vodicka.10 

Den sistnämnda varseblivningen - att helhetsbilden av författarskapet 
spelar en roll vid läsningen även av det enskilda verket - framställer Vodicka 
som en additativ process. Läsare och kritiker far en författarkonkretisation. 
Denna utgår från verkens egenskaper, men den existerar fristående från de 
senare. Författaren som helhet blir konkretiserad och värderad på skilda sätt 
under historiens gång, poängterar Vodicka. Vid skilda tidpunkter är det 
olika verk som uppfattas som estetiskt verksamma.11 Även den tidsbundna 
litterära normen har betydelse för författarkonkretisationens uppbyggnad.12 

Vi ser att Vodickas tankar har bärighet även för den problematik kring 
litterär kanonbildning som jag introducerade i avhandlingens första kapitel. 
Han har lagt ett teoretiskt fundament för en analys av den processen. 

Av Vodickas resonemang kan vi ur metodsynpunkt sluta oss till följande: 
på samma sätt som vi kan använda oss av verkkonkretisationer kan vi också 
försöka analysera tillkomsten av författarskapsbilden. Vi kan emellertid 
invända att i den första instansen - det omedelbara mottagandet av en 
författares böcker - byggs visserligen konkretisationen av författarskapet 
upp genom en summering. I det medelbara mottagandet påverkar dock 
helhetsuppfattningen om författarskapet upplevelsen/läsningen av det en
skilda verket, på ett dialektiskt sätt. Ett exempel på det senare är behandling-
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en av de redan kanoniserade författarnas verk i de litteraturhistoriska över
sikterna. 

Vodicka för in det dialektiska momentet törst i författarstrukturen, vil
ken han alltså antydningsvis skiljer från författarkonkrctisationcn. I V odic-
kas skiss är författarstrukturen lika litet som verkstrukturen en summa av 
sina komponenter. Författarstrukturen är ett dynamiskt organiserat system 
med en dominant tendens. Denna helhet uppstår genom konkretisation. 
När författarstrukturen ska rekonstrueras sker det genom att den projiceras 
på ett visst moment i litteraturens utveckling. Den verkliga konkretisatio-
nen kan dock bara följas om det finns historiska vittnesbörd om denna 
författarskapsbild.13 Komponenterna i författarstrukturen, vilken enligt 
min mening beskrivs som ett alltför slutet system, är i enlighet med Vodic-
kas tankegång de enskilda verken samt författarens tillvägagångssätt när han 
bearbetar sitt konstnärliga material. 

I denna avhandling har jag utgått från den medelbara delen av receptionen 
av författarskapet - bilden vid dödsfallet av Harald Molanders litterära 
verksamhet respektive hos litteraturhistorikerna. I fortsättningen riktas 
uppmärksamheten på det omedelbara mottagandet av hans böcker och 
pjäser på 1880- 90-talen. Min framställning är också underkastad dialekti
ken i den medelbara reception som avhandlingen är en del av, eftersom min 
analys bygger på en överblick som jag skaffat genom läsning av Molanders 
verk och sekundärlitteraturen. Detta kapitel utgår från verken samt olika 
receptionsdokument. Med hjälp av konkrctisationcrna av verken och förfat
tarskapet analyseras receptionsprocessen samt författarstrukturens kompo
nenter och grepp. 

Det stora källproblemet med en historisk receptionsforskning av den typ 
som Vodicka föreslår, vilken arbetar med undersökningar av skilda konkre-
tisationer, är det heterogena materialet. Vodicka skriver i sin uppsats att 
vittnesbörd om konkretisationer kan finnas i dagböcker, memoarer, brev, 
kritik etc.14 

Materialsplittringen gäller även drama- och teaterforskningen, enligt Vo
dicka. Insceneringen är i sig en konkretisation, menar han. Från åhörarnas 
konkretisation av teaterföreställningen som konstnärligt verk finns emeller
tid bara beskrivningar och indirekta informationer.,r> Här gör Vodicka det 
bland litteraturvctenskapsmän så vanliga misstaget att inte betrakta teater
konsten som en självständig konstart. Det är ju inte uteslutande den talade 
texten som ger teaterbesökaren en uppfattning om det dramatiska verket. 
Det vore konsekventare att anamma ett annat och inom strukturalistisk och 
semiologisk drama- och teaterforskning utvecklat grundläggande synsätt. 

Teaterkonsten efterlämnar ingen materiell, för eftervärlden sinnligt för
nimbar artcfakt. Teatern är ögonblickets konst brukar det heta! Detta fak
tum behöver inte leda till att man källkritiskt defensivt diskuterar teaterve
tenskapens begränsningar. En av teatervetenskapens främsta historiska do
kument är nämligen den stora mängden uttalanden om teaterupplevelser 
som Vodicka berör. De är rika källor för ett både litteratur- och tcatcrhisto-
riskt intressant receptionsstudium i flera steg. Jag återkommer till denna 
diskussion om att aktivt använda upplevclscmaterial även i teaterhistorisk 
forskning. 
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I ett nötskal finner vi hos Vodicka uppslag till en både litteratur- och 
teaterhistoriskt användbar, funktionellt inriktad receptionsteori. Denna är 
heltigenom förankrad i och gör reda för en social och samhällelig bas, vars 
historiska förändringar dynamiskt påverkar de konstnärliga uttryckens till
komst och deras mottagande.16 

De litterära konstverkens produktionsbetingelser täcker Vodicka nämli
gen också in. Han framhåller att studiet av det litterära verkets struktur samt 
dess litteraturhistoriska och tillkomsthistoriska sammanhang är lika viktiga 
som den receptionshistoriska aspekten. Bland litteraturhistoriens problem 
och uppgifter räknar han således i hög grad strävan att utforska spänningen 
mellan diktarens litterära ansträngningar och den samtida litterära struk
turen.17 Liksom ifråga om verkets receptionshistoria riktar litteraturhistori
kern Vodicka speciellt in sig på det dialektiska samspelet mellan norm och 
gestaltning. En diktares kännedom om den litterära strukturen är avgörande 
för inriktningen av skapandet. Vodicka syftar här på bekantskapen med de 
dominerande litterära konventionerna. 

Diktaren står i ett spänningsförhållande till den existerande litteraturen. I 
den ramen formulerar han oupphörligen sina konstnärliga uppgifter. An
tingen kan han identifiera sig med traditionen, eller så avviker han. Författa
ren söker i det senare fallet något nytt och individuellt. Spänningen i förhål
landet till konventionerna yttrar sig ofta i ett sökande, enligt Vodicka. 
Författaren strävar efter en individuellt uppfattad lösning på de litterära 
uppgifterna.18 Min framställning i detta kapitel är disponerad så att den 
följer Molanders skilda grepp. Därav framgår hans försök att förhålla sig till 
författarens uppgift, till parnass, tradition och konvention, verklighet och 
historia. 

Inom strukturalismens och semiologins idétradition och forskningspraxis 
har man ofta valt att ställa konstens teckcnaspekt i förgrunden, bl.a. ifråga 
om Mukarovskys teorier. Hos Vodicka fokuserades tidigt därutöver sådant 
som värdebildning och historicitet. Han föregrep därmed Hans Robert Jauss 
vad gäller koncentrationen på receptionsforskningen. Vodickas sätt att gripa 
sig an uppgiften var dock inte detsamma. Detta gör hans tänkande ytterst 
intressant ur litteraturhistorisk metodsynvinkel. Det finns en möjlighet att 
utvinna något tillämpbart ur pragstrukturalisternas teoretiska ansats, utan 
att för den skull behöva acceptera arbetssättet inom den tyska receptionseste
tiken. Det är en möjlighet som inte uppmärksammats efter förtjänst inom 
svensk forskning. 

Efter denna första introduktion av teori- och metodproblemen går jag nu 
över till att granska de centrala begreppen norm, konkretisation respektive 
funktion i detalj. Med nödvändighet blir de tre följande avsnitten mer 
tekniska, medan den direkta analysen av Molanders litterära verksamhet 
börjar i partiet om debuten. 

Normen i de värde- och meningsbildande processerna 

Vodicka poängterar de litterära verkens receptionshistoria.19 På detta områ
de gäller det att försöka rekonstruera den litterära normen eller systemen av 
postulat samt att beskriva periodernas litterära värdehierarki. 
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Studiet av den litterära normen måste utgå från källor av flera slag, som 
verken själva, normativa poetiker och litterära teorier samt kritiska värde
ringar av litteratur. Enligt Vodickas synsätt är emellertid denna sistnämnda 
värderings utgångspunkter, tillvägagångssätt och fordringar i umgänget 
med de granskade verken den matnyttigaste källan för receptionshistori
kern. Kritikerna ska ju, sin plikt likmätigt, uttala sig om verket som ett 
estetiskt objekt. De estetiska och litterära uppfattningarna i tiden betingar 
den formulerade konkretisationen. Kritikerna yttrar sig om verkets litterära 
status inom ramen för ett system av litterära värden som gäller i samtiden. 
Vodicka menar att kritikern med sitt omdöme bestämmer i vilken grad ett 
verk motsvarar den litterära utvecklingens krav.20 

Recensenternas utlåtanden är ypperliga studieobjekt. De är tydliga ut
tryck för en allmän princip enligt Vodicka: i värderingsakten träffar verkets 
struktur den litterära normens struktur.21 Normen kan utifrån dessa och 
andra källor rekonstrueras, liksom den litterära värdehierarkin i en enskild 
epok. 

Vodicka beskriver normen dels som något sammansatt, dels som ingåen
de i ett helt komplex av tidsnormer. Han talar i det första fallet om olika 
element i en tidsnorm.22 I det andra ansluter han sig till Mukarovsky, vilken 
bland normsystemen räknar in postulat om den litterära formen, det etiska, 
religiösa, filosofiska etc.23 Vodicka visar i detta avseende prov på en oklar
het, i likhet med många andra forskare som använder normbegrepp vid 
analys av litterär offentlighet. Oklarheten kan emellertid röjas undan. Den 
allmänna utgångspunkten är således Vodicka, men normmodellen formule
ras för sig. 

På det empiriska planet visar tillämpningen av normen upp en stor mång
sidighet, när den formuleras i olika ställningstaganden till litteratur och 
teater. 11, ex. recensionerna framträder hela komplexet av tidsbundna före
ställningar om konsten. I en mer renodlat teoretisk form bör dock normen 
framstå såsom ett mönster. Vi måste fortsättningsvis poängtera vad som 
ovan sagts om att konventionen/normen/postulatet styr både förståelse och 
värdering av konstverket. 

Det centrala är här tanken på en norms dubbelsidighet. Den bestämmer på 
grundval av en teckenkodaspekt hur verken förstås som konstverk, samt i 
enlighet med en värdcringskodaspekt hur konstverket placeras in i en rang
ordning. I normen måste således distinktionen teckenkod - värdekod föras 
in. Teckenaspekten kräver en komplettering med en värdeteori eller värde
ringsteori, vilken ju vår tids semiologi lämnat därhän när den koncentrerat 
sig på språkets, konstens och litteraturens system av konventioner för 
meningsbildning. 

Redan Vodicka såg begränsningen i det koncentrerade strukturalistiska 
verkstudiet, om syftet är att förstå utvecklingen av den litterära struk
turen.24 Normanalysen borde alltså i sin förlängning innebära en samman
smältning av kodanalysen och värdeanalysen. Det skulle medföra klara 
fördelar för en historisk forskning som säger sig vilja syssla med både 
konstens produktion, förmedling och mottagande.25 

Vilka är då kärnpunkterna i den norm om litteraritet som det hittills varit 
så mycket tal om? Michal Glowinski har påpekat att de expressiva respektive 
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mimetiska konstnärliga doktrinerna är uttryck för de föreställningar om 
konstens karaktär, vilka ryms inom normen.26 Med detta avser han dels 
uppfattningen att det litterära verket är ett vittnesbörd om konstnärens 
personlighet, dels tendensen att se litteraturen som en spegling av utomlitte-
rära fenomen, av den sociala och historiska verkligheten. Den ena doktrinen 
leder till en biografiskt färgad interpretation och den andra till krav på 
realism och naturalism i den litterära skildringen. 

Den expressiva och den mimetiska konstnärliga doktrinen ingick som 
centrala självförståelsemoment i den litterära institutionen under den period 
under slutet av 1800-talet som det här är fråga om. Därför bör vi precisera på 
vilket sätt de styrde de litterära värderingarna av Molanders verk, hur de 
lotsade samtidens uppmärksamhet in mot vissa element i böckerna. Dessa 
doktriner spelar uppenbarligen med i den process som bestämmer både 
verk- och författarkonkretisationen samt värderingarna av verken. 

Även om kraven på originalitet och realism, som är en följd av dessa 
doktriner, ingår som en nödvändig del av en undersökning av det sena 
1800-talets litterära skeende, så är de inte tillräckliga. Det måste till något 
mer för att vi ska kunna förstå Molanders ställning. En analys av hans verk 
och författarskap förutsätter nämligen att även dessa doktriners polära kon
traster - rolldiktning och idealism - dras in i resonemanget. Vi behöver en 
formulering om författarindividen som en rolltagare, vars identitet inte var 
avgörande för den litterära gestaltningen, och om litteraturen som en speg
ling av transcendenta ideal. Detta var inslag i den klassicistiska norm som 
den expressiva respektive mimetiska doktrinen vuxit fram i opposition till. 
Icke desto mindre berör dessa redan under 1800-talet föråldrade föreställ
ningar om konst och konstnärens roll i hög grad Molanders författarskap. 

För renodlingens skull kan man skilja klassicismens estetiska epokalnorm, 
som jag vill kalla den preskriptivt dominerade normen, där det diktande 
subjektet försvann in bland de förut skrivna, fasta genremönstrens dimridå
er, från romantikens expansiva och självexpressiva subjekt samt från realis
mens mimetiska fordran. 

Om de tre begreppen preskription - mimesis - expression ses som tre 
beroende aspekter i en allmän metahistorisk modell, far de emellertid ännu 
större förklaringsvärde. De måste då först frikopplas från den estetiska 
självförståelsen under 1800-talets olika epoker. Istället bör de formeras i en 
normtriangel med två dimensioner. Preskription - mimesis - expression är 
på denna nivå i normanalysen inbördes relaterade och samtidigt insatta i två 
dimensioner, teckenkodens respektive värdekodens. 

Ur analytisk synvinkel måste den metahistoriska normmodellen även 
kunna frikopplas från den deskriptiva nivån. Forskaren kan nämligen i t. ex. 
recensionsmaterialet med olika klassiflkatoriska kriteriesystem avgränsa 
aspekter som är bundna till den aktuella självförståelsen. På den senare nivån 
opererar hela systemet av tidsbundna estetiska teorier och föreställningar. 
Här är det fråga om ett regelsystem som har en mängd olika postulat, vilka 
slår igenom i olika kriterier för bedömning. Helt legitimt kallas dessa ofta 
normer eller normsystem i inbördes konkurrens vid en viss tidpunkt i den 
litterära institutionens utveckling. På en metahistorisk nivå krävs dock en 
renodling som trots detta är dynamisk och samtidigt täckande för de mer 
centrala epokala förhållandena. 
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Preskriptionen blir då det förut skrivna, intertext, tradition, genre, hand
ling, karaktärer etc. som dels bestämmer uppbyggnaden och själva avkod
ningen av konstverket, dels är avgörande för om det far ett högt estetiskt 
värde. Mimesis som tecken- och värdedimension rör hur ett konstverk 
referentiellt förhåller sig till den avbildade verkligheten, miljön, historiskt 
skeende etc., respektive hur detta avbildande inslag värderas. Expressionen 
slutligen blir det personliga inslaget i konstverkets tendens, världsbild etc., 
vilket bestämmer förståelsen och avgör en hög eller låg värdering. 

Den här föreslagna normmodellen är helt central för resonemangen. 
Normmodellens triangel - med preskription-mimesis-expression - har för
delen att fungera i ett litteraturvetenskapligt studium av ett författarskap och 
dess mottagande respektive i en teatcrvetenskaplig analys av regikonst. 
Speciellt när regissören arbetar inom den textbundna västerländska teatern 
under realismens epok, då även regikonsten befinner sig i ett övergångs- och 
brytningsskede. De tre termerna kan således tillämpas generellt i analysen av 
vida fält. Modellen ger en god bild av både förståelse- och värderingsmöns
ter i tiden, hos individen och i ett konstnärskap. Personlighet och konstnär
skap kan relateras till förändringar i strukturen. 

I analysen kommer det att framgå hur Molanders författarsubjekt nästan 
försvinner bland alla rolldiktningsuppdrag han tog på sig, t.o.m. just när 
han försökte anpassa sig till den realistiska strömningen. Hans skapande 
subjekt kan nästan identifieras med försöken att uppfylla sin tids genre- och 
stilideal. Molander sökte vara i takt med tiden, men han lyckades istället med 
att ständigt falla ur ramen. I r eceptionen av hans verk och författarskap blir 
konstruktionen av denna ram därför så tydlig. 

Konkretisation och interte xtuella relationer 

Jag har flera gånger berört begreppet konkretisation. Vodicka avser härmed 
en läsarkonkretisation som påverkas av den aktuella konstnärliga traditio
nen, yttre omständigheter samt psykiska moment och dispositioner.27 Ut
över de subjektiva elementen finns alltså det normrelaterade förhållandet. 
Han skriver att forskningen inte kan syfta till att klarlägga alla möjligheter 
till konkretisation av ett verk, med hänsyn till de stora individuella variatio
nerna. Istället far vi koncentrera oss på de konkretisationer som tydligast 
visar hur verkstrukturen möter de tidsbundna litteraturnormerna.28 

För att kunna skilja subjektiva element i konkretisationerna från de tids
bundna föreslår Vodicka en undersökning som går via kontexten.29 Varje i 
skrift dokumenterad konkretisation innehåller, enligt Vodicka, en bestämd 
argumentation. På denna grundas sedan värderingen. Kontextbegreppet 
innefattar dels värderingen, dels helheten av litteraturnormerna. Detta är 
den ram som konkretisationen ingår i.30 

När Jauss definierar sina analytiska begrepp åberopar han indirekt Vo
dicka ifråga om konkretisationen.31 Enligt Jauss är konkretisationen sålunda 
"die aneignende Erfahrung" genom textens mottagare - "den immer neuen 
Charakter, den das Werk in seiner ganzen Struktur unter veränderten ge
schichtlich - gesellschaftlichen Rezeptionsbedingungen erhalten kann".32 

Jauss ställer sig i motsatsställning till Ingardens användande av begreppet, 
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återigen i anslutning till Vodicka. Den senare har dock uppfattat Ingarden 
alltför snävt, vilket påpekats av flera forskare.33 

För Ingarden är konkretisationen något som kan avgränsas från dels de 
subjektiva operationerna, dels de psykiska upplevelserna under varscbliv-
ningsakten - läsningen.34 Konkretisationen av ett litterärt verk är visserligen 
till sitt varande "betingat" av varseblivningsupplevelser, skriver Ingarden, 
"men samtidigt har den sitt andra existensfundament i själva det litterära 
verket och är å andra sidan lika transcendent gentemot uppfattningsupple
velserna som själva det litterära verket".3r> Konkretisationen är för Ingarden 
en slags fristående entitet som utgör "förbindelselänken mellan läsaren och 
verket". Den tillkommer då läsaren närmar sig verket kunskapsmässigt och 
estetiskt och fyller ut de osäkerhetsställen som finns i det litterära verkets 
struktur.36 

Här finns en ontologisk problematik. Utan att ta ställning till frågan om 
en eventuell fristående existens av konkretisationen vill jag emellertid påpe
ka två saker. Vodicka arbetar med de i skrift dokumenterade spåren efter den 
process då artefakten omvandlas till ett estetiskt objekt. Sådana lämningar av 
konkretisationen, vilka säkerligen är ofullständiga, är även källmaterialet för 
denna undersökning. Här gäller det således de gemensamma och tidstypiska 
drag som kan extraheras ur olika reaktioner på Harald Molanders verk. 

Ingardens distinktioner är för det andra utgångspunkt för det fenomeno
logiska studiet av det läsförlopp som bygger upp konkretisationen.37 Den 
analysen av läsförloppet ger ökad förståelse av den litterära texten och dess 
samspel med det percipierande subjektet. En sådan typ av undersökning 
ligger dock helt utanför denna avhandling. 

Här är det istället den litterära och samhälleliga aspekten av normernas 
betydelse för konkretisationen som står centralt. Hos Glowinski framgår 
omfunktioneringen av det fenomenologiska konkretisationsbegreppet tyd
ligt. Glowinski menar i Ingardens efterföljd att de faktorer som bestämmer 
konkretisationen ligger i verket och i kulturella drag i den epok där konkreti
sationen sker.38 De styrande faktorerna i verket omfattar hela verkets struk
tur, bl.a. språket, och inte bara osäkerhetsställena som hos Ingarden. 

Bland de konkretisationsnormer som Glowinski framhåller ingår även 
litterära genrer, trender och stilar. Även föråldrade litterära konventioner 
kan spela en roll för konkretisationen, vilket sätter förloppet i kontakt med 
traditionssammanhanget.39 En viss tids generella poetik, socialt bestämda 
tolkningskonventioner etc. kan också vara styrande i detta sammanhang. I 
formerandet av konkretisationerna ingår enligt Glowinski även de härskan
de litteraturuppfattningarna - det är idéer om litteraturens status, funktions
sätt, dess sociala uppgifter och mål.40 

Resonemanget om vad som kan räknas till kulturellt betingade normer för 
konkretisationen har ännu en intressant ingrediens. Glowinski diskuterar 
nämligen det litterära verket som en form av konkretisation av andra verk. 
Vissa texter är ett slags speglingar av läsningar av andra verk. Detta öppnar 
för ett fält av metalitterära frågeställningar vad gäller parafraser, travestier, 
parodier, pastischer etc.41 Glowinski drar också in översättningen som en 
speciell konkretisationsform. 

Även Vodicka visar stort intresse för översättningar som en typ av kon-
kretisationer av texter, vilka förs mellan olika kulturer.42 Här finns alltså en 
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principiell möjlighet att binda samman studiet av Molanders egna litterära 
verk och iscensättningar med hans många goda översättningar. Av utrym
messkäl har dock den senare delen av Molanders verksamhet som vuxen i 
stort sett lämnats därhän. Detta har skett trots de teoretiskt sett starka inre 
sambanden som skulle kunna etableras med hjälp av konkretisationsbe-
greppet. 

Tanken på det litterära verket som en konkretisation av ett annat eller flera 
andra verk leder över till en avgränsning mot komparatismen och teorin om 
intertextualitet. Det gäller studiet av influenser, litterära beroenden samt 
texters inbördes relationer. Inom den franska poetiken har Julia Kristeva 
lanserat ett begrepp - intertextualitet - som kan hjälpa oss att bringa klarhet i 
var skiljelinjerna går i denna diskussion. 

Hon använder begreppet för att beskriva att ett teckensystem förs över i 
ett annat.43 De betydelsebärande tecknen kan vara av vilken typ som helst-
sociala, konstnärliga, litterära, språkliga etc. Det väsentliga för Kristeva är 
att det överförda omformuleras i sitt nya sammanhang, far en ny artikula
tion. Utifrån detta har Laurent jenny sökt ge en definition som gör kategorin 
användbar inom historisk poetik. Intertextualitet betecknar här transforma-
tionen och assimilationen av skilda texter, vilket utförs av en central text. 
Den senare har kontroll över meningsbildningen.44 

Intertextualitets-begreppet är ijennys variant avsett att användas i studiet 
av de olika teckensystemens generella överförande i varandra och av de 
förändringar som därav följer. Själva textbegreppet är i detta sammanhang 
likställt med tanken på de olika teckensystemen - de är alla "texter". Texten 
är således inte nödvändigtvis ett litterärt verk, utan problemet gäller tecken
systems relationer till varandra. 

Tanken på ett litterärt konstverk som en konkretisation av ett annat, 
t.ex. i pastischens form, förutsätter en subjektsteori som skiljer på subjekt 
och objekt. I en varseblivningsakt skapar sig subjektet en bild av en tidigare 
litterär text, utifrån sina förutsättningar. D. v.s. att detta aktiva och skapande 
subjekt medvetet låter en konkretisation styra den egna meningsproduktio-
nen. Tanken på intertextualiteten vilar på en annan subjektsteori. Subjektet 
är socialt och blir till i samspelet mellan individ och omgivning. På ett 
analogt sätt blir mening till först i mötet mellan två "texter". 

Jenny tar i sin diskussion också upp frågan om texter vars förbindelse med 
andra texter ligger i öppen dager. Imitationer, parodier, montage och plagiat 
är relaterade åt två håll, både mot t. ex. det parodierade verket och mot 
parodin som genre. En sådan explicit intertextualitet skiljer han från den 
implicita.45 

Här skiljs helt enkelt ett medvetet användande av andras texter för att 
strukturera det egna verket i konstnärligt syfte, från å andra sidan en omed
veten användning av texter som ingår i det allmänna, litterära medvetandet, 
t. ex. bibeln. I båda fallen är relationen mellan texterna ett nödvändigt villkor 
för förståelse, eftersom varje verk är otänkbart utanför sitt sammanhang av 
ett meningsskapande system av texter. Litterära texter har således ett starkt 
beroende av andra för sin meningsproduktion, men därutöver också till 
faktorer som det subjekt vilket satt den kronologiskt senare texten i rörelse, 
respektive till en faktor som den mottagare som ger texten en konkretisation 
i en viss situation. 
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Begreppet intertextualitet är användbart för att, som Jenny gör, under
stryka framväxten av ett nytt och från påverkningsforskningens synsätt skilt 
strukturellt studium av fenomenet med texters relationer till varandra. 
Meningens tillblivelse kan studeras i själva transformationsprocessen. Syftet 
är att ta steget från komparatismens blotta konstaterande att relationen 
mellan texterna existerar till att systematiskt undersöka hur denna relation 
varierar. 

I Molanders fall försöker jag finna ut hur han aktivt använde tidigare 
litterära texter och teaterupplevelser för att styra uppläggningen av sina egna 
verk. Vidare är denna del av den preskriptiva dimensionen aktuell ifråga om 
samtidens kritiska värdering av hans litterära verk. 

Några perspektiv på litteraturens och teaterns funk tion 

För Vodicka var studiet av receptionens utvecklingskurva centralt; hur och 
om ett verk och författarskap dragits in i litteraturens utveckling som något 
livskraftigt, eller om de blott hade ett historiskt värde. Han poängterar också 
betydelsen av en sociologisk undersökning av receptionen. Det är en funk
tionsanalys som tar hänsyn till vilken samhällelig ram ett verk fatt resonans i 
och vilken ställning verket har i den samhälleligt bestämda hierarkin av 
litterära värden.46 Denna sida av det litteraturhistoriska arbetet förankrar 
Vodicka också i Mukarovskys teorier.47 Hur viktig en undersökning av 
yttre organisationsformer än är, så kan vi inte bortse ifrån att den trognaste 
och mest djupgående karaktäristiken av ett socialt fenomen nås i en analys av 
innehåll och funktion. 

Den typ av institutionsresonemang som jag här åsyftar känner vi i Skandi
navien sedan länge, från Peer Sorensens Elementaer litteratursociologi 1973 
och den svenska introduktionen i Arne Melbergs antologi Den litterära 
institutionen 1975.48 Peter Bürger är en litteraturforskare som har utvecklat 
sina tankar om institutionsanalysen, bl.a. i motstånd mot och i ljuset av 
uppsvinget för den receptionsestetiska teorin. Det sker bl.a. i boken Ver
mittlung - Rezeption - Funktion. Ästhetische Theorie und Methodologie 
der Literaturwissenschaft från 1979. Bürger diskuterar där hur man ska 
komma åt institutionen konst såsom epoktypiska funktionsbestämningar. 
Främst är det fråga om att klarlägga de sociala betingelserna.49 Bürger skiljer 
ett sådant institutionsstudium från en sociologisk forskning om förmed
lingsinstanser: förlagsväsende, bokhandel, teatrar etc. Istället gäller det 
funktionsbestämningar. 

Mellan den institutionella ramen och det enskilda konstnärliga verket för 
Bürger in två förmedlande instanser genom kategorierna norm respektive 
konstnärligt material.50 Litterärt material är enligt detta synsätt former, 
genrer, motiv och teman, vilkas användningssätt är underkastat en imma
nent utveckling.51 När det gäller normkategorin skiljer Bürger i denna 
första skiss på sociala och estetiska normer.52 

För det borgerliga samhället gäller enligt Bürger ingen förpliktande este
tisk norm. I föreställningen om ett autonomt konstverk är normbegreppet 
självmotsägande. Autonomi innebär just frihet från regler. När det borgerli
ga samhället sätter konsten i motsats till livspraxis, så undandras därmed 
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konstbegreppet från förbindelsen med tanken på något reglerande inslag/"13 

Konsten far sin estetiska frihet, menar han, till priset av sin sociala betydelse
löshet i det kapitalistiska samhället. 

Bürger förmår inte använda norm-begreppet utan att alltför fast binda 
samman de estetiska och sociala aspekterna. Han gör det till yttermera visso i 
direkt polemik med Mukarovskys normbegrepp. Bürger tolkar det senare 
som en rigid form. Medan Mukarovsky faktiskt ser normen i ett dialektiskt 
samspel med den historiska utvecklingen, så utger sig Bürger för att histori-
sera den.54 I grunden är det han som statiskt tillämpar sitt normbegrepp. 

Bürger har fortsatt sin analys i en uppsats från 1983 om konstens och 
litteraturens status i det framväxande borgerliga samhället. Hans historiska 
och litteratursociologiska analys har här åter som sin grundförutsättning 
institutionsbegreppet - "die Institution Literatur". Detta utformar han i en 
något uppmjukad form. I första hand definieras det på en normativ nivå 
såsom ett regelsystem, vilket bestämmer förhållningssättet hos producenter 
och mottagare. Institutionen innefattar emellertid inte alla litterära konven
tioner vid en viss historisk tidpunkt. Minimikraven för institutionens praxis 
är istället följande kännetecken: 

Übernahme bestimmter Funktionen für das Gesellschaftssystem als ganzes; Ausbildung 
eines ästhetischen Kodex, der zugleich die Legitimationsgrundlage für die Ausgrenzung 
anderer literarischer Praxen abgibt; Anspruch auf uneingeschränkte Geltung (die Institution 
Literatur legt fest, was in einer gegebenen Epoche als Literatur gilt).r>3 

Regelsystemet ifråga är den premiss från vilken de historiskt olika formerna 
av distributionsapparater kan förstås i sin samhälleliga dimension. Teater, 
förlagsväsende etc. förlorar då sin skenbara självständighet. Vi ser dem som 
instanser, i vilka den litterära institutionens förståelseformer gör sig gällan
de. Bürger menar att litteratur- och teaterdebatter har en speciell vikt för 
denna formulering. Debatterna är en slags kamp om att få bestämma nor
merna i den litterära institutionen, meningsbrytningarna är därför så tack
samma att analysera. 

Konflikterna är att uppfatta som sociala och samhälleliga motsättningar, 
men Bürger poängterar också att detta oftast kommer till uttryck i beslöjade 
former.56 Funktionellt sett har den dynamiska litterära utvecklingen under 
1800-talets två sista decennier alltså samband med samhällsförändringen och 
dess konflikter. Det är en premiss för detta arbete, medan det mesta utrym
met ägnas åt den litterära institutionens funktionssätt i mer begränsad bety
delse. 

Bürgers funktionella perspektiv förutsätter enligt min mening något ut
över en hänvisning till litteraturens materiella förutsättningar och ett regel
system. Det krävs ett verkligt genomreflekterat normbegrepp. I detta måste 
vi kunna urskilja dels en kod för meningsbildning, dels en värdebildande del 
- om vi nämligen helt ska förstå samspelet mellan litterära producenter, verk 
och mottagare i ett funktionellt helhetsperspektiv. 

Det som saknas hos Bürger är därför en teoretiskt förankrad beskrivning 
av det enskilda verkets betydelseproduktion, enligt vissa teckenkonventio
ner. Normbegreppet behöver en semiologisk del som kan förmedla mellan 
poetikens lagbundenheter, verket och den historiskt, materiellt och socialt 
bestämda institutionen. Däremot omfattar Bürgers synsätt sambandet mel
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lan värdebildningen och en viss förståelse av litteraturbegreppet. Den verkli
ga styrkan ligger i en grundförståelsc av konstens ställning i det kapitalistiska 
samhället. 

Bürgers huvudteser har vissa praktiska forskningskonsekvenser. Han 
poängterar sambandet mellan social erfarenhet och litteraturreeeption. I 
dokumenten från mottagandet undersöks därför de allmänna receptionshåll-
ningarna. Premissen är att dessa inte hänger samman med de stora enskilda 
konstverken, utan receptionshållningarna är epoktypiska och institutionali
serade, klass- och gruppspecifika. Källorna kan tolkas "im Rahmen einer 
historischen Konstruktion des Funktionswandels der Literatur"."17 Detta är 
tankegångar som Vodicka formulerade för receptionsforskningens del redan 
på 40-talet. 

Har vi då rättighet att på detta sätt söka dra en linje från Mukarovskys och 
Vodickas tankar om värde- och normbildning, respektive konkretisationcn 
av verket, till Bürgers uppenbarligen materialistiskt grundade sociologi? Är 
det en eklekticism eller en tillfällig konstruktion med syfte att passa analysen 
av Molanders mångsidiga verksamhet? Jag menar att ingetdera är fallet. 
Resonemangen om institutionen, norm- och konkretisationsbegreppen och 
den här utvecklade metahistoriska normmodellen anger sammanhanget för 
min analys. De kan inordnas i ett nödvändigtvis syntetiskt, funktionellt och 
historiskt synsätt. Samtidigt kan hänsyn tas till poetikens lagbundenheten 

Den syntetiska hållningen kan vara fruktbar båda vägarna. Ett historiskt 
och strukturellt bestämt analysperspektiv är berättigat. Det visar exempelvis 
Tzvetan Todorovs analys av genrebegreppets ställning i litteraturför-
ståelsen.58 Den moderna uppfattningen är att transcendenta former kan 
finnas bakom det enskilda. På analysnivån är genren nämligen en grupp 
texter som kan sättas i samband med en historisk situation - tid, rum, 
betydelse för författare och läsare (producenter och mottagare) etc. På en 
teoretisk nivå är genren samtidigt en speciell variant av en uppsättning 
kombinationsmöjligheter. De senare bestämmer det litterära framställ

de) mngssattet. 
Vi intresserar oss i detta sammanhang främst för en författare som begrän

sat producerat sig inom alla genrer - poesi, prosa och dramatik -liksom en 
mängd undergenrer som t. ex. den realistiska novellen och dramat, den 
historiska romanen och skådespelet. Utöver det strukturellt intressanta i 
denna genrebredd söker vi beskriva hans speciella receptionssammanhang. I 
det nuvarande läget inom den litteraturtcoretiska debatten är det viktigt att 
understryka ett strukturellt betraktelsesätts värde i litteraturhistorien. Detta 
gäller i analysen av individens och de litterära och teatrala verkens samspel 
med sin samtid. 

I ett landskap bestående av litteraturens och teaterns icke tidsbundna 
formationer har strömmarna ständigt skiftat lopp. Våra försök att ange 
grundmodellerna för själva kartritningen måste fa ingå i vår bild av terräng
en - på samma villkor som beskrivningen av de omedelbart iakttagbara 
förändringarna. Henrik Schück redde en prokrustesbädd åt den svenska 
litteraturhistorien när han avvisade estetiken. Den bädden måste tydligen 
gång på gång kastas ut. 
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Studiet av Harald Molanders författarskap är inspirerat av Vodickas an
sats, medan resultaten förhoppningsvis kan bli byggstenar i en breddad 
litteraturhistorisk framställning. Då måste receptionsprocesscrnas roll i den 
litterära institutionen bli ett centralt inslag i historiken. 

Att ställa sig i traditionen - pastisch, satir och parodi 
Med den lilla enaktskomedin Rococo trädde Harald Molander 1881 inför 
publiken som en tillbakablickande dramatiker.60 Titeln pekar på den tid och 
anda, den stil och stämning, som Molander sökte pastischera - något skulle 
"målas på" hade han skrivit några år tidigare i en tidskaraktäriserande dikt 
med samma titel. Biografiskt sett anknyter komedin således till de tidigare 
försöken, t.ex. Riquetta. Molander ville efter allt att döma med Rococo 
undersöka hur traditionens former såg ut, hur de blev betydelsebärande och 
hur de skulle sättas i funktion igen. I så måtto var Molanders Rococo 
symptomatisk för hans strävan att låta de historiska och givna formerna 
reflektera sig i sig själva. Han identifierade därmed indirekt sig själv med 
traditionen, försökte bli en del av den och fullföljde därmed den typ av 
konstnärlig rollinskolning han inlett i barndomen. 

Satir var ett annat uttryckssätt som Molander sedermera med förkärlek 
kom att använda. Satiren och parodin ifrågasätter ju i grunden sitt förlöjliga
de objekt. De underminerar både litterära genrer och sociala sammanhang, 
så att dessa som meningsbildande texter respektive samhälleliga ritualer inte 
kan tas på allvar. Några typexempel på Molanders användning av satiren 
som kritik är hans små humoristiska kåserier. T.ex. blev riksdagen, Svenska 
Akademien och konstutställningar mål för Molanders penna när den var 
doppad i gift. Hans litterärt parodiska huvudverk var Ibsen i västficksformat 
från 1895, efter en engelsk idé. 

Jag har tidigare varit inne på den här typen av vad som kan kallas normref-
lexiva genrer och deras ställning. Jonathan Culler skriver i sin bok The 
Pursuit of Signs att själva de kritiska brotten mot konventionerna gör de 
senare speciellt tydliga.61 Förlöjligandet av fasta mönster i språkliga och 
litterära sammanhang är ett sätt att göra nya synsätt möjliga, men avstånds
tagandet klargör även att det är ett system av konventioner som ligger till 
grund för litteraturens meningsskapande. Eftersom författare ofta använder 
parodi och ironi för att överraska läsaren, menar Culler att det är speciellt 
viktigt att definiera regelsystemet, och att därmed komma till klarhet om 
litteraturen som en institution.62 Syftet med sådana semiotiskt inriktade 
studier är enligt Cullers synsätt att upptäcka de tolkningsöverenskommelser 
som överhuvudtaget gör mening möjlig. 

Sett från författarens synvinkel innebär även pastischen, vid sidan av 
ironi, satir samt parodi, detta slags normreflexiva ståndpunktstaganden. 
Författaren förhåller sig kritiskt eller lekfullt till ett verk, en genre, en epok, 
en idé, ett värderingsmönster eller dylikt genom sin egen text. De ovan 
angivna greppen blir då intertextuella framställningsstrategier som i ett 
vidare perspektiv tydliggör grundvalarna för det sedvanliga framställnings
sättet. 

Pastischen framstår därför snarast som den käileksfullt inkännande, nära 
efterbildningen av stil och stämning hos förebilden, medan de övriga -
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parodi, ironi, satir - fungerar kritiskt distanserande genom komiken. För 
författaren Molander var alla dessa olika grepp aktuella när han närmade sig 
ett ämne. Det är applikationen av dessa grepp - närhetsskapandc respektive 
avståndsskapande - som uppmärksammas snarare än en diskussion av vär
det hos dessa tillämpningar. Förs det tillskrivna värdet in förskjuts analysen 
över mot motsättningen originalitet - epigoneri. I a nalysen av Rococo tas 
pastischen och dess mottagande upp i ljuset av normresonemanget. Satiren 
och parodin blir aktuell i avsnitten om Molanders förhållande till den samti
da parnassen respektive Ibsenparodierna. 

Rococo 

Kritikerna var på förhand välvilligt inställda till Rococo, liksom de var det 
till varje nytt svenskt originalarbete som presenterades på landets första 
scen.63 De bedömde Molanders komedi såsom en "interiör" och "kultur
bild" med avseende på "tidsfärg" eller "tidskostym". Vidare tog man 
ställning till dialogen och handlingen. Den senare ansågs något utdragen och 
i behov av förkortningar. I Post- och Inrikes Tidningar skrev recensenten, 
troligen Carl David af Wirsén: 

Stycket är visserligen i sig sjelf en obetydlighet, men det är ganska fint hopkommet, 
tidsfärgen är stundom rätt väl attraperad, och dialogen har på flera ställen icke så liten point. 
Handlingen är likväl så ytterst tunn, att man ej kan göra sig fri från det intrycket, att förf:n 
dragit ut sitt arbete väl mycket på bredden /.../. 

Och Aftonbladets Anders Flodman fyllde i med hänvisning till vissa drama
turgiska krav: 

Stycket, hvilket såsom dramatiskt alster knappt kan fa sig högre rang tillmätt än af en 
lofvande studie, vitnar om noggrann kännedom om och omsorgsfullt återgifvande af 
tidskostymen. Om de högre fordringarna på ett drama: en invecklad, men dock klar 
handling samt en sann och konseqvent karaktersteckning är här knappt fråga. 

I Sydsvenska Dagbladet Snällposten hette det: 
Stycket är emellertid rätt qvickt och fint, språket lätt och flytande, men så der ytterst 
tillspetsadt som man synes föreställa sig att folk alltid talade under den tiden. 

I korta omnämnanden av Rococo fällde kritikerna alltså sina domar. Man 
gjorde det utifrån några olika kriterier. Recensenterna bedömde huruvida 
författaren lyckats lösa den uppgift han tydligen förelagt sig själv: att skriva 
en pastisch i komedins form. Som en sådan "studie" var den vällyckad enligt 
kritikerna, som här uppenbarligen anknöt till resterna av vad jag tidigare 
betecknat som den preskriptiva delen av normen. De fann vidare att pasti
schen rymdes inom ramen för teaterrepertoaren. Rococo innebar inget brott 
mot vad dessa kritiker ansåg rimligt i ett utbud från den kungliga dramatiska 
teatern. 

Ett exempel på motsatsen återfinner vi i Edvard Brandes kritik när en 
trupp från Dramaten 1884 gästade Köpenhamn. Han skrev att Molander 
med Furstinnan Gogol hade förvisat sig själv till Ryssland liksom med 
Rococo på ett oacceptabelt sätt förflyttat sig i tiden.64 Brandes hade under 
gästspelet istället väntat sig fa se någon verkligt stark representant för det 
moderna dramat. Han hänvisade direkt till "Strindbergs svenskfödda ta-
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lang". Hans utspel från realistisk grundval mot den svenska truppens utbud 
och Molanders författarskap var därmed grundligt förankrad i den expressi
va och mimetiska delen av normen. Vid Molanders debut i Sverige i decem
ber 1881 godtogs pastischen Rococo däremot som helt legitim. Stycket var 
ju också tämligen anspråkslöst tyckte kritikerna. 

Vid sidan om de två kriterierna - utbudets och uppgiftens — finner vi även 
några andra, vilka i klara verba förankras i en dramaturgi, d.v.s. måttstock
arna om dialog, handling och karaktärsteckning. Molander ansågs vid debu
ten till viss del svara mot den första, då språket hade "point", medan man 
saknade stringensen i handlingen respektive hela och sanna karaktärer. 
Därmed har vi redan tre överbryggande aspekter på komedins uppbyggnad 
och bemötande, dess produktion och mottagande, som delvis kan vägleda 
vår verkanalys. 

Verket som det då är fråga om är den tryckta texten, utgiven först 1882. 
Kritikerna hade alltså inte haft tillgång till texten inför premiären och deras 
ställningstaganden gällde scenversionen. Här ska jag bortse från detta käll
kritiska problem och, liksom kritikerna då, i första hand uppmärksamma 
språk, intrig och karaktärsteckning i Rococo. 

Molander hade försett utgåvan med en dedikation, daterad i maj, till 
Fredrik Due, Sveriges och Norges sändebud i S:t Petersburg: "Det är Era 
förtjusande melodier Rococo, Menuet de Trianon, Les talons rouges, som gifvit 
denna komedi ämne, ton, färg".65 För att försätta åskådaren i denna, av 
honom själv genom musiken upplevda, förebildliga tidsstämning gav Mo
lander anvisningen att orkestern vid ett uppförande av Rococo skulle spela 
en Due-ouvertyr. 

Hur noga Molander på detta sätt månade om de pastischerande detaljerna i 
eventuella iscensättningar vittnar vidare meddelandet att noterna till ouver
tyren och författarens fullständiga mise-en-scène fanns att få hos regissören 
vid Kungliga Dramatiska Teatern. Själva scenanvisningen i texten ger direkt 
besked om "ämne, ton, färg" som Molander tänkt sig för att etablera 
handlingen i ett Paris av den l:sta maj 1756. 

En liten salong i Louis XV, hos markisen /.../: till höger en stor spegel 
och ett clavecin, halft en face; till vänster en spis med spegel och på 
kransen en pendyl i style rocaille, chinoiserier och vieux Saxe. Framför 
spisen en kinesisk eldskärm, en Duchessecanapé, ett bord och en pall, alt i 
rococo. Långt ned till vänster vid spisen en fauteuil Voltaire. Mytologis
ka dörrstycken, krona med porslinsblommor, vaser, girandoler. Under 
soffan och bordet en persisk matta. Dörrar och panelning i hvitt och guld, 
väggarna i ljusgrönt eller gobeliner, förhängen och möbeltyg af ljust 
moire brodée en chainette.66 

Detta exempel på beskrivningarna i scenanvisningen visar hur Molander 
ville återskapa en tidsstämning i den yttre miljön, men det ger även en 
antydan om det språkbruk som också präglar styckets dialog. 

Ett övermått av lånord och franska fraser infiltrerar språket, så att det 
snarast anknyter till den svenska rådbråkningen av modersmålet i det fransk-
influerade 1700-talets hovkretsar. Språket i dialogen följer alltså ett svenskt 
bruk, men syftet i komedin är att ge illusion av en fransk miljö. Pastischens 
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språkliga efterbildning var anpassad till cn i svensk språkhistoria förankrad 
allmän föreställning, gemensam för författare och kritiker: "som man synes 
föreställa sig att folk alltid talade under den tiden skrev en recensent. 
Genom mängden av associativa bibetydelser, svävningen mellan att efterbil
da franskt och svenskt, blev Rococo en effektivare pastisch. Språket i den 
bedömdes motsägelsefullt nog i sin refercntiella aspekt enligt det mimetiska i 
normen - hur troget det var i förhållande till en föregivet historisk fransk 
"verklighet" var proberstenen. 

Det heter i Rococo att personerna gör varandra sin "cour". När huvud
personen, den unga Dafne, synes drabbad av kärlek skämtar hennes onkel 
markisen med ett aforistiskt tillspetsat blandspråk: "Ack, ma chère, hosta 
och amour kan ingen cachera".67 Den eftersträvade rokokostämningen 
skapas alltså bl.a. av denna snirklande och krängande språkliga kod.68 

Därutöver ger det som i d ialogen relateras - innehållet - ett panoramasvep 
från salongernas, hovets och politikens franska 1700-talsvärld. När Hector 
besökt baron Holbach var några av encyklopedisterna där. Han berättar om 
D'Alambert, Diderot, Madame de Pompadour etc.69 Och markisen supple
rar inför Dafne med interiörer från hovlivet kring Ludvig XV och hans 
mätresser. Man spelade Rousseaus By-spåman. 

D. Spelade markisinnan själf? 
M. Hon spelade Colette mot hertigen d'Aycn som Colin. Han sjunger 
förträffligt, d'Ayen. Den der lilla arian, ni vet: 
(gnolar: 'Le devin de Village' Sc. 5) 
'Älska och att kärlek vinna, 
Högre lycka aldrig fans. 
Skänk ditt hjärta, min herdinna, 
At Colin och mottag hans!' 
Konungen applåderade lifligt. Det gör han inte ofta, inte.70 

Detta visar mycket tydligt hur Molander arbetar med alluderande grepp i 
pastischerande syfte, vilka alltså direkt drar in den åsyftade samtida litteratu
rens bon-mots. Här är det fråga om ett ytterst signifikativt drag i författarens 
arbetssätt och i författarstrukturen. Molander nöjer sig inte med att hänga på 
citaten som löst utanverk, utan han låter den ideologi Rousseaus text ut
trycker styra även grundmotsättningen i kärleksintrigen. 

Rococo är intrigmässigt ett erotiskt förväxlingsstycke. Dafne anser sig 
behandlad som en lantlolla utan förstånd av sin kusin och onkel. Hon har 
därför föresatt sig att i det parisiska sällskapslivet bevisa sin listighet genom 
maskspel och förvecklingar. Under dessa framträder emellertid hennes kär
lek till Hector. Konvenans och passion står mot vartannat - belevad aristo
krati mot svärmisk borgerlighet - liksom gammalt mot nytt. 

Detta tematiseras i en diskussion mellan Dafne och markisen, där bl. a. den 
lidelsefulla kärlekspassionen mellan Abélard och Heloïse kommer upp till 
diskussion. I s ammanhang därmed framstår också Molanders epigramma-
tiska stilinriktning, vilken karaktäriserar författarskapets helhet. 

Ack, ma chère, alla passioner ha sina fanatici: musik, jagt,studier. Kärle
ken vaknar vid den tid, då de öfriga passionerna tiga:då man inte är girig, 
emedan man ännu ingenting haft; då man inte är ärelysten, emedan man 
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ännu ingenting varit. De öfriga passionerna stärkas genom vana att 
tillfredställas, kärleken slappas däraf.71 

Det centrala mönstret i tematiken destilleras fram genom ett nytt Rousseau-
citat. Dafne fortsätter för sig själv när markisen gått: 

Tiga är guld! ... Nåja, kanske den där kärleken är en borgerlig sjukdom. 
(stiger upp) Hector har älskat mig ... Ah, kusin, du skall fa plikta för, att 
du älskar mig ännu. 
(gnolar: 'Le devin de VillageSc.2) 
'Hotad kärlek högre lågar. 
Ostörd frid är kärleks graf. 
Om kokett herdinna plågar 
Herden - blir han hennes slaf .72 

Den tid som pastischen försöker fånga gör sig här gällande genom sina 
alluderade texter och myter. Huvudhandlingen i Rococo bygger just på den 
motsättning mellan koketteri och kärlek som pekas ut i Dafnes musikaliska 
citat. En "herdinna " försöker i Rococo driva med två kärlekskranka män, 
men kärleken visar sig vara en oberäknelig faktor. Molander har emellertid 
utformat pastischen så att även mönstren i mönstret innefattas, d.v.s. han 
fångar den typiska vördnaden för det klassiska som också utmärker rokoko
miljön. Allusionerna på antik pastoral och namngivningen av komedins 
huvudpersoner är exempel på denna regression i pastischen via 1700-talet till 
den klassiska mytologin. Viktigare ändå är att Dafnes och Hectors kärlek 
rymmer motiv från sagorna om Narcissos och Echo samt Odysséen. För
växlingarna i Rococo förutsätter maskeradförklädnader, d.v.s. i grunden ett 
spel på intrignivå med röster, identiteter och igenkänningar som direkt 
anknyts till sagostoffet om kärleksparen Narcissos - Echo respektive Odys-
sevs - Penelope.73 

Molanders lekfulla och sirliga reverens tillägnas alltså en tid då man i sin 
tur vördade ett äldre stoff, vilket Molander därmed också själv kunde sätta i 
rörelse för sina syften. Pastischen Rococo är som en kinesisk ask. Innehållet i 
askarna består av litterära texter, vars värde tillförsäkras av traditionen och 
som Molander använde med dubbel avsikt - för att lägga upp intrigens 
förlopp och alludera på en tidssmak. 

Enaktarens handling har tre förhistorier — tre dramatiska grundförutsätt
ningar i förfluten tid. Dessa betingar, i mer inskränkt betydelse än den 
preskriptiva dimensionen, händelserna såsom de utspelas på scenen. Den 
gamle markisen relaterar således en historia från sin ungdom, tjugo år 
tidigare. Han hade vunnit sin blivande hustrus gunst i en duell med en vän. 
Han anför detta som ett stöd för att kärleken är en turnering mellan hjärtan-
"en vacker lek".74 Detta motsägs av att rivalen, markisen ovetande, hela 
tiden varit hustruns älskare, vilket är ett stöd för Dafnes romantiska kär
lekssyn. 

På den tematiska nivån är detta en del av motsättningen i kärleksuppfatt
ningen mellan aristokratisk lek och borgerlig passion, en tematik som 
Molander alltså integrerar innehållsligt som ett pastischerande element. Men 
motsättningen är även formellt betydelsefull. För att utöka antalet liknelser 
om texten något - Rococo är en spegelkammare där innehållsligt och for
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mellt intill förväxling reflekterar sig i vartannat. Ett element som författaren 
valt för att karaktärisera den tidigare epoken strukturerar nämligen också 
den 1800-talstext som är medium för denna karaktäristik. Dafnes och Hec
tors passion för varandra tränger genom den intrig Dafne planlägger. Den 
andra förhistorien är nämligen just den erotiska spänning som uppstått 
mellan kusinerna, då de träffades två år tidigare. Samtidigt som markisen 
slutligen erkänner att Dafne uppnått sitt mål - att hon bevisat sig ha "alldeles 
för mycket snille, för att vara från landet"75 - så bekräftas komedins genre
krav och de unga lyckliga tu får varandra. I förutsättningarna ingår för det 
tredje att Dafne några dagar före komedins nu-tid på en maskerad börjat 
sätta i scen sin intrig för att hämnas oförrätten att bli betraktad som en "liten 
landtfröken". 

1 Författaren som ung. Drottningholms Teatermuse um (DTM). 



Den lilla enaktaren har alltså allt-i-allt en relativt komplicerad handling i 
kombination med vittsyftande ambitioner för pastischen. Kritikernas grum-
sande över att de alluderande dialogpartierna mellan Dafne och Hector 
fördröjde intrigutvecklingen är således föga förvånande. De bedömde hand
lingen i relation till komedins slut - hur effektivt och dramatiskt gestaltat 
intrigen fördes mot sin upplösning tycks ha varit en överordnad frågeställ
ning för kritikerna - medan de dialogiska spegeleffekterna upplevdes som 
utanverk. 

De efterlyste vidare, som vi sett, sanna och konsekvent tecknade karaktä
rer, vilket för det första var ett mimetiskt krav på trovärdiga och realistiska 
personer. Här gällde det inte att följa mönster från klassiska förebilder eller 
att uppfylla vissa moraliska föreställningar, utan personerna skulle äga ett 
visst minimimått av referentialitet. För det andra ville man se karaktärerna 
tecknade på ett genomfört och balanserat sätt, så att varje del av rollen 
hängde samman med de övriga. Konsekvenskravet var på detta sätt grundat 
i en föreställning om människan. Dramatiska karaktärer var sannolika i den 
mån de inte innehöll motsägelsefulla drag, vilket förutsatte en psykologi för 
överblickbara och fasta mänskliga karaktärstyper. 

Nu är det så att Molander i Rococo inte ens försökte uppfylla de "högre 
fordringarna på ett drama", som Flodman skrev, ur denna aspekt. Personka-
raktäristiken i komedin är istället helt underordnad handlingen. Karaktärer
na är medel för intrigens utveckling. I den mån de är bärare av betydelser 
pekar de ut mot typer i den klassiska komedin eller den aktuella och populära 
teaterrepertoaren, d.v.s. de är ett slags metalitterära teckenkonfigurationer 
av typen "markisen från l'ancien régime". Detta slag av inomteatral referens 
identifierade också kritikerna. Karaktärsproblemet var för Molander alltså 
underordnat intriguppläggningen och det pastischerande syftet. Den viktiga 
relationen för honom var vid debuten den till annan litteratur snarare än till 
verkligheten. För författaren var det preskriptiva helt dominerande. Mime
tiska och expressiva aspekter kom helt i skymundan. Detta skulle han med 
det snaraste söka ändra på - med sin samtidsdramatik. 

Att ställa s ig i verkligheten 
Under början av 1880-talet kom Molander i snabb följd ut med sina realistis
ka huvudverk, Furstinnan Gogol och Vårflod. De togs direkt upp på Dra
maten. Med lustspelet Flirtation återkom han i början på 1890-talet med ett i 
begränsad betydelse realistiskt och samhällsspeglande stycke. De tre analy
seras här i ett sammanhang, så att de realistiskt-kritiska dragen framstår 
tydligt. På samma sätt håller jag i nästa avsnitt samman analysen av de tre 
pjäsernas mottagande. Det sker för att tydligare kunna profilera normreso
nemanget. De kontrastiva skillnaderna i verkens behandling inom den litte
rära institutionen under respektive decennium framstår också skarpare. 

Furstinnan Gogol 

Molander genrebetecknar Furstinnan Gogol som "skådespel" och stycket 
visar i jämförelse med Rococo författarens tydliga anpassning till de realistis
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ka samtidskraven. Det rymmer dock samtidigt en högst främmande hand
ling i exotisk miljö och en idealistiskt koncipierad åttiotalstematik med 
frihetligt syfte. Olof Molander har belyst styckets biografiska bakgrund i 
Haralds bekantskap med en rysk äventyrerska som tycks ha varit 
mytoman.76 Här vill jag fästa uppmärksamheten på att exotismen också 
fungerade som en nödvändig förskjutning. Nihilismen och den associerade 
frihetsproblematiken kunde därmed sättas under debatt i 1880-talets Sveri
ge. Detta skedde visserligen i abstrakta termer, men Molander sökte ändå 
efter en till den svenska liberalismen anpassad form för diskussion om 
revolutionära strömningar och etiskt ansvar. 

Furstinnan Gogol är historien om ett misslyckat nihilistattcntat mot den 
ryske kejsaren. Den utspelas i "Ryssland, i våra dagar", som det står inled
ningsvis. Personförteckningen omfattar en mängd typer ur societctcn i en 
mindre stad. Flera av dessa är anstuckna av nihilistiskt-revolutionära och 
frihetliga tänkesätt, trots sin egen ledande ställning i samhället. 

Molander bygger upp intrigen med några byggstenar. Det centrala är 
sammanvävningen av personernas förhistoria med en kärlekshistoria samt 
den revolutionära sammansvärjningen. Det mest spänningsskapande i intri
gen är konspirationen. Denna leds i hemlighet av stadens högste styresman, 
furst Romilov, som är generalguvenör. Vid sin sida har han militärläkaren, 
doktor Zotov, och en nyligen anländ bombexpert, Folenko. Förberedelser
na till attentatet kompliceras dels av händelserna i det förflutna, dels av 
kärlekshistorien. 

Furst Romilov har en dotter från ett tidigare äktenskap, furstinnan Natali-
ja Gogol, som utan Romilovs vetskap agerat som revolutionärt redskap 
under namnet Petruschka. Hon ger sig nu tillkänna och detta försvårar 
genomförandet av attentatet. Detsamma gäller den nyanlände och kejsar-
trogne adjutanten, löjtnant Dmitrijev. Mellan honom och Natalija blossar 
en sedan tidigare spirande kärlekspassion upp. I denna kärlekshistoria ryms 
också en diskussion om revolutionen och det nya lyckoriket, drömmar som 
de unga tidigare delat. Dmitrijev omvänds under pjäsens lopp till nihilist, 
medan den tidigare så entydiga övertygelsen grumlas för Natalija. 

Vid sidan om dessa agerar också bifigurer ur societeten, general Dolgovo-
Donskoj, furst Ditmar och greve Shivojskij. Till dessa, som inte är nihilistis
ka sympatisörer, räknar vi också Nadjeshda, furst Romilovs nuvarande 
hustru, samt Dmitrijevs fästmö Sonja. Den senare fullbordar triangeln i 
kärlekshistorien. Den enda nihilisten ur ett annat samhällslager är Tatijana, 
en gammal änka som en gång var Dmitrijevs amma. 

Anslaget i Furstinnan Gogols första scenbild skapar en effektiv kontrast 
mellan högt och lågt, mellan reflexerna från ljuset och juvelerna i de rikas 
danssal och mörkret ute i Ryssland. - "Men tusen ögon blixtra i mörkret, 
och tusen hjertan brinna af lust att släcka all denna helveteseld i en stor 
syndaflod".77 

Det är två av de sammansvurna - nihilisterna - som betraktar de fes
tande damerna och herrarna och deras påkostade klänningar och uniformer. 

FOLENKO. 
Sticka inte fåfängan och lättsinnet er i ögonen? 

63 



ZOTOV. 
Ingen syndaflod räcker till att dränka dem i. Tror ni, man släcker juvelers 
eld med vatten? - Hör ni så vackert jag talar? - Har jag rikedomen i min 
hand, så kan jag väl göra mera nytta med den än kasta den i sjön. 

FOLENKO. 
Det är magt, ni vill ha, inte frihet. 

ZOTOV. 
Magt är frihet - ser ni inte det, Michajlo Igorovitsch?78 

Zotov kallar Folenko för svärmare. Redan här finns alltså antydningar om 
den kritik mot det ohållbara i nihilisternas motiv och tänkesätt som Molan
der genomför i Furstinnan Gogol. Det fmns nämligen en spänning mellan 
revolutionärerna; mellan dem som leds av en mängd romantiskt överdrivna 
föreställningar om möjligheterna till en våldsam omstörtning och dem som 
drivs av makthunger och realpolitiska insikter. I stycket finns en skarp kritik 
av det ungdomliga svärmeriet för friheten, men det finns också en analys av 
de makthungrigas typ av frihetsträngtan. På den tematiska nivån förs alltså 
motsatsparen högt och lågt samt makt och frihet vidare i attentatshistorien. I 
en diskussion med Natalija, som tror på friheten och grundläggningen av ett 
nytt samhällsskick, säger Zotov: 

Förlåt mig, är det inte fråga om folkets frihet? Då fins blott en revolution, 
den, som bortsopar hvarje tradition, institution, klass, och som till roten 
förintar hvarje tanke på en rysk stat. Att bygga nytt tillhör kommande 
generationer ... Svärmare vilja upp och rifva ned spetsen. Men rif i 
grunden, så faller spetsen säkrare. Ty revolutionen måste utgå från alla 
och inte från några få, som svärma ins's blaue hinein, men inte hinna 
högre än i galgen.79 

Zotov fortsätter med en slags jesuitisk, realpolitisk eller cynisk analys av 
svärmarnas roll och funktion i den omstörtande verksamheten. Nihilisterna 
använder de unga människorna som verktyg i revolutionen. De är svärmare 
intagna av "ett slags universalfllantropi, hvilken eldar dem att sjunga vackra 
visor om offer, om tro, om frihet och om lyckan att dö för efterkommandes 
räkning". Zotov menar att de i grund och botten vill njuta - av seger, ära 
eller frihetens martyrskap - men de blir bara en ofri viljas offer: "Ty när 
förtrollningen är bruten, visar det sig, att det enda, de kunde uträtta, var att 
lära verlden, att man kan dö på idéer, men att man måste lefva på fakta ... ".8() 

Zotov och Romilov är maktsträvare, den senare med syfte att ta personlig 
hämnd. Natalijas revolutionära drömmar närs av frihetsideal och en idealise
ring av faderns syften. Makten både i kejserlig variant och nihilistisk står 
alltså i denna pjäs mot friheten. Till detta fogar sig spänningen mellan insikt 
och illusion, koncentrerad i Dmitrijevs gestalt. Denne binder samman dessa 
teman.81 Dmitrijev berättar för sin fästmö Sonja om hur hans far sökt 
kompensera det sjuka och moderlösa barnet. 

Tror du, man tröstar ett sjukt barn med att berätta om allt stort och 
härligt i verlden, som det inte kan fa se? Att låta en blind fa aning om 
solljuset är ju att förgifta hans själ. Jag fick sitta och tänka och grubbla 
öfver alla underbara sagor om trohet, mod och bedrifter, som tände min 
lust, men som jag aldrig kunde lefva igenom i lekar och äfventyr. Jag 
tänkte för mycket, ser du ... jag har visst alltid tänkt mycket. Jag trodde 
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att alla andra i Ryssland voro fria, och jag ensam bunden. Derför älskade 
jag friheten så högt ... just derför att jag var bunden.82 

Möjligtvis kan denna skildrings grunddrag förknippas med Molanders eget 
fantasiliv under intryck av barndoms- och sjukdomsupplevelser. 

Dmitrijevs problem är att kampen för friheten i nihilismens form skulle 
innebära att han lierade sig med dem som enligt förhistorien var hans egen 
faders mördare. I skådespelets inledning är han i första hand ute efter att ta 
personlig hämnd på terroristerna. När faderns minne sedermera fläckas 
avfaller han från sin systemtrohet. 

De övriga revolutionärernas syften och egenskaper är personlig hämnd
lystnad eller maktbegär, svärmisk entusiasm eller krass beräkning etc. Till
sammans med Dmitrijevs omvändelse och Natalija/Petruschkas rakt mot
satta utveckling - hon tvekar vid insikten om sin faders låga makt- och 
hämndmotiv - ger detta en provkarta på psykologiska bevekelsegrunder för 
en revolutionär hållning. Det abstrakta i frihetstematikens förvandlingar i 
förening med det huvudsakligen psykologiska intresset för de enskilda 
nihilisterna i Furstinnan Gogol ger ett slutintryck av schematisk kombinato-
rik för att uppfylla intrigflätningens behov. 

Den intrigmässiga knalleffekten i slutscenen innebär att attentatshistorien, 
familje- och kärlekshistorien knyts ihop. Dmitrijev skjuter Natalija som 
tvekar inför attentatet, vilket i slutet bekräftar de personliga lidelsernas 
dominans. Den ungdomliga hänförelsen överbestämmer det revolutionära 
agerandet. Slutorden i Furstinnan Gogol lyder: 

ROMILOV, går till Dmitrijev. 
Hvarför mördade ni henne? 

DMITRIJEV. 
Hon svek ...Jag tror, att det fins ögonblick, då hvarje menniska skulle 
mörda så, som jag gjorde det. Jag måste det. Det var räddning i det. Hon 
svek ... mig, sitt land, friheten. 

ROMILOV. 
Frihet fins inte, Boris Ivanovitsch! Tror ni, att någon skall kunna gifva oss 
friheten? 

DMITRIJEV. 
Jag kunde det inte. 

ROMILOV. 
Ni tror ... ni är ung. 

DMITRIJEV, stiger upp. 
Ja! För mig till fängelset ... till er ära och till mini 

SONJA, stiger upp. 
Boris Ivanovitsch, Guds ära är frid öfver jorden och menniskorna en god 
vilja. 

DMITRIJEV, med sin ungdoms hela kraft. 
Nej Sonja Sergej evna, till Guds ära strid öfver jorden och menniskorna en fri 
vilja!83 

Dessa slutord innebär en räddning av det samhällskritiska i Furstinnan 
Gogol. Med kraften av det ungdomliga åttiotalistengagemanget, kombine
rat med omformuleringen av tanken på omvälvningen och friheten till en 
religiös sfär, förs budskapet bortom den kritiska granskningen av revolutio
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nära syften. Förändringens nödvändighet framstår trots nihilisternas alla 
individuella brister. Det är sålunda symptomatiskt att alla diskussioner kring 
Furstinnan Gogols uppförande på teatern kom att koncentreras kring dessa 
slutord. ^ 

Olof Molander har redogjort för de olika turerna mellan hov, kung Oscar 
II, teaterledningen vid Kungliga Dramatiska teatern och den unge författa
ren.84 Uteslutningen av slutrepliken, alternativt de två sista replikerna eller 
omkastning av dem var kravet för att stycket skulle kunna uppföras på en 
kungligt protegerad scen 1883. Dmitrijevs slutord på teatern blev således 
hans begäran att föras till fängelset. 

Nu hor det till saken att Harald Molander i ett 1882 till teaterchef Westin 
inlämnat exemplar av texten infogat ett förord.85 Westin fick skådespelet i en 
version på våren 1882 och i en ny på hösten med färdiga isccnsättningslös-
ningar. Det aldrig publicerade förordet ger en bild av en författare som söker 
hålla sig till dagens politiska verklighet. Samtidigt vill han hävda sin rätt som 
författare och påstår att han iakttagit dekorum. 

Man säger, att detta skådespel är revolutionärt. Det förvånar mig. Helst som man på samma 
gång medgifver, att det icke innehåller någon revolutionär tendens./.../ 

En dramatisk författare har sina rättigheter, som endast inskränkas af de råmärken, dem en 
sträng smak utstakar, och af den gräns, bortom hvilken han, genom att icke respektera 
andras åsigter, afsäger sig anspråken på publikens respekt för hans. 

Jag hoppas, att jag icke öfverskridit smakens gräns. Jag vet, att jag icke öfverskridit den 
andra. 

Vem "man" var i detta fall är inte så intressant som vad dokumentet utsäger 
om de gränser som sattes för det svenska drama som ställde frågan om 
revolutionen till debatt på nationalscenen. Molander tyckte sig konfronterad 
med vissa påståenden om överträdelser som han försvarade sig emot. Det 
första gällde förekomsten av en icke tillåten revolutionärt "röd" tendens, 
vilken han blankt förnekade. Ett drama är inte revolutionärt för att det 
handlar om rebeller och uppror, menade Molander. Det andra påståendet 
gällde två avvägningsfrågor; "man" efterlyste en balanspunkt som inte 
innehöll för mycket "rödt" respektive inte företedde en brist på lojalitet med 
det bestående och dess försvarare. Molander avvisade detta med en hänvis
ning till ämnets karaktär - eller rättare till det verklighetstrogna, det mime
tiska i skildringen. Slutligen avvisade Molander synpunkten att det skulle 
vara ett brott i revolutionär anda redan att antyda furstemordet. Detta 
skedde med omnämnandet av verkliga dokument från konspiratörer, akt
stycken som han paradoxalt nog i samma andetag menade sig vara tvungen 
förneka existensen av. 

Det är givet att Molander måste låta dramats nihilist-frihetsproblematik 
utspelas i ett främmande land. Ett realistiskt samtidsdrama i svensk miljö om 
händelserna kring ett försök till kungamord vore en omöjlighet i Oscar II:s 
Sverige. Men denna blott geografiska förskjutning bör inte dölja det faktum 
att Molander i Furstinnan Gogol ville granska allmänna samhälleliga förhål
landen och abstrakta foreställningar om frihet, revolutionens mål och medel 
etc. Molander sökte sålunda mycket medvetet upp den samtida politiska 
gränsen för det acceptabla ifråga om tendens och teman när han själv som 
författare vände sig från det förgångna, i Rococo, till det nuvarande. Och 
han använde sig av dramat som ett medel för att skapa förståelse av ett 
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samtida fenomen — det allra hotfullaste. Men den direktkontakt med dagens 
händelseström och med de nihilistiska aktstycken han åberopar i det opubli
cerade förordet, eller med de personliga bekantskaper som Olof Molander 
redogjort för, far heller inte skymma textens beroende av andra texter - av 
det redan skrivna. 

I Furstinnan Gogol anspelas det direkt på två författarskap och en speciell 
litteraturart, nämligen sagan. Som framgått av tidigare citat apostroferas 
sagorna av Dmitrijev när han berättar om sin barndom. Detta återkommer 
när han börjar betrakta revolutionen som den rätta vägen.86 Han föreställer 
sig att som Alexander lösa upp den hårda gordiska knuten med ett hugg. När 
han och Natalija förklarat sin kärlek leds deras tankar associativt över till en 
rysk saga om sökandet efter lyckolandet. 

Vi ha svärdet, och vi klyfva knuten. När vi äro tillsammans, är allt 
möjligt. 

NATALIJA. 
Kanske ... Om det inte är med oss, som med gossen och flickan i sagan ... 

DMITRIJEV. 
Hvilken saga? 

NATALIJA. 
De trodde också allt vara möjligt... En Rusalka skulle visa dem vägen till 
skogens gyllene slott. De fìngo se slottets tinnar lysa i fjerran. Men ju 
längre de gingo, dess längre blef vägen. Skymningen kom, och slottet 
började flytta sig mellan stammarna. 'Natten kom, mörk som ett förtvif-
ladt hjerta' ... Är det inte så, det står i sagan? ... 'Framåt fans ingen väg, 
vägen tillbaka hittade ingen. Och båda försvunno i de svarta bergen.' De 
hade också trott allt vara möjligt... De ville så mycket, men de kunde så 
litet. 

DMITRIJEV. 
Rusalkor äro falska, och sagor äro fantastiska. I morgon slå vi upp 
portarna till vårt gyllene slott och bjuda alla stiga ditin. 

NATALIJA. 
Vägen dit går öfver många grafvar ... 

DMITRIJEV. 
Han går också till Guds hus.87 

Bortsett från att resonemanget ger karaktär åt naiviteten hos ungdomarna 
själva, så är sagan om det gyllene slottet den parabel som ger revolutions
handlingen i Furstinnan Gogol dess förebildande struktur . Skådespelet är en 
modern "saga" om händelserna långt därborta i Ryssland - om den strävan 
som gestaltad på en svensk scen i sin tur kunde fungera som en liknelse över 
svenska drömmare i åttiotalsdräkt. 

Handlingen i Furstinnan Gogol sätts emellertid in i ännu ett litterärt 
spänningsfält. Det framgår nämligen att Natalija läst Turgenjev för Dmitri
jev när de träffats första gången.88 När de i slutet på fjärde akten så förklarat 
varandra sin kärlek och det gemensamma attentatet är beslutat ska de gå till 
vila. Natalija säger: "Der stå ljus och tändstickor ... Tidningar ligga derborta 
på bordet... En gammal Lermontov också, som blifvit qvar här efter någon 
annan resande ... (Skrattar.) Ja, han är inte min, du skall inte tro, att jag är 
romanesk".89 Därmed är Dmitrijev och Natalija inplacerade i spänningen 
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mellan ett lermontovskt romantiskt, byronskt trots och romantisk frihets
längtan samt den samtida revolutionsrörelse som Turgenjev gett inblick i.90 

Här fanns nihilismen och dess orsaker för-analyserad och Molander kunde 
finna inspiration till sina typer ur rysk societet och intelligentia. Denna 
litteratur bör ha varit en viktig källa och strukturerande faktor, vid sidan av 
rapporterna om dagshändelserna, t. ex. om mordet på Alexander II1881 och 
de av den ryska vänninan påhittade interiörerna. Det är för enkelt att som 
Olof Molander se handlingen i Furstinnan Gogol som en "dubbel story", 
enbart styrd av de senare berättelserna.91 

Utöver rysk litteratur och landets sagostoff ser vi i Furstinnan Gogol 
relationen till givna mönster i några andra textkaraktäristika. Den melodra
matiska fogningen av förhistoria och intrig med inriktning på att skapa 
laddade spelscener, sammanträffanden och avslöjanden, är speciellt tydlig i 
slutscenen. Därutöver måste vi uppmärksamma Molanders sätt att bygga 
hela skådespelet på konversation - oftast snabb och effektiv som i exemplet 
från Furstinnan Gogols exposition, men ibland också tungfotat analyserande 
i långa repliker som ovan exemplifierats. 

Vid sidan av Molanders tidigare konstaterade art att foga in franska lånord 
och fraser, vilka han här mimetiskt kunde använda vid sidan av ryska ord för 
att ge en antydan om societetens sätt att tala, så utmärks stilen i denna 
konversation av ordvitsandet.92 I ett moment av societetskonversationen 
kommer man till exempel in på förhållandet till sina underlydande. 

SHIVOJSKIJ. 
Gör ditt folk rätt, men aldrig godt. /.../ 

GENERALEN. 
Andra ha andra principer: Gör ditt folk hvarken rätt eller godt, till 
exempel.93 

Detta sätt att forma replikerna och tankegångarna som vitsar i inbördes 
språkligt system har hos Molander ofta formen av concettivändningar.94 

Om vi närmar oss dessa exempel på ordlekar - av typen 'det ena är lättare 
sagt än gjort, medan det andra är lättare gjort än sagt' - med bedömarens 
glasögon är det lätt att se detta som ett molanderskt manér. Det spetsfundi
ga, sökta och sentensartade i Molanders dialog anknyter emellertid bakåt till 
retoriska mönster och barockens språkliga utsmyckningar.95 

Vi har också möjlighet att ta fasta på conccttin som ett uttryck för ett 
grunddrag i drama och dramatisk dialog: repliker mellan protagonist och 
antagonist som hävdar motstridiga synpunkter, d.v.s. de enskilda replik
ställena är uppbyggda kiastiskt, enligt formeln a-b:b-a. Och detta mönster 
kunde ge upphov till från scenen starkt verksamma och för skådespelarna 
tacksamma repliker och replikväxlingar. Den spetsade repliken var också ett 
ymnigt stildrag i den franskinspirerade konversationsdramatiken. A andra 
sidan kan dominans av formeluppbyggd dialog lätt rubba grunden för en rätt 
uppfattning av tematiskt viktiga ordväxlingar. 

Om vi ett ögonblick återvänder till Furstinnan Gogols slutrepliker, så ser 
vi nu tydligare att dessa även kan uppfattas som en icke förpliktande ordvit-
sighet av det här analyserade slaget. De återkommande dragen i formen 
sätter det tematiskt uppseendeväckande innehållet ifråga: Guds ära är frid 
över jorden och människorna en god vilja - till Guds ära strid över jorden 
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och människorna en fri vilja. Det finns således ur författarens synvinkel en 
risk med maneret ifråga. För oss räcker det med konstaterandet att det är ett 
utmärkande stildrag för ordkonstnären Harald Molander. På ett formellt 
plan visar sig alltså hans preskriptiva beroenden till språkliga formler vars 
fundament ligger så djupt som i författarens ordskatt, språkliga förmåga 
etc., och som disciplinerats av la pièce bien faite. 

Den svenska radikalismen i komikens ljus — Varjloå 
I sitt nästa stycke tog Harald Molander upp radikalerna hemmavid. Vårflod 
utspelar sig i Stockholm "i våra dagar", hemma i familjen Germans salong. 
Änkefru German har två barn. Sigrid bor hemma, medan Kristofer efter en 
tidigare brytning med familjen vistats i Amerika i tre år. Nu har han 
återkommit och Sigrid försöker förlika modern och brodern. Orsaken till 
brytningen var Kristofers kärlekshistoria med familjens sömmerska, Marie. 
Fadern hade på ett utmanande sätt inför sonen försökt bevisa Maries dåliga 
vandel, vilket lett till en uppgörelse. Kristofer hade då bestulit fadern och 
rest sin väg. Pappan hade under mellantiden avlidit. 

Pjäsens ungdomar tillhör en generation med höga ideal ifråga om frihet 
och sanning. Kristofers bäste vän, författaren Gustaf Wolff, liksom dennes 
syster Charlotte Faxe tillhör de unga idealisterna. Fru Germans förtrogne, 
pastor Stenborg, är också en helt ung man, men han har redan ödmjukat sig. 
Marie har under Kristofers bortovaro fatt ett barn, vars far är okänd. Pastor 
Stenborg försöker få in henne på en välgörenhetsinstitution för fallna kvin
nor, Magdalenahemmet. Nu anländer Wolff från en nio månaders vistelse i 
Paris och han försöker hjälpa Sigrid att förlika Kristofer med modern. Sigrid 
och Wolff är kära i varandra. Det visar sig dock att det är Wolff som är far till 
Maries barn. Efter diverse försök att slippa undan ansvaret och ett själv
mordsförsök av Marie erkänner Wolff slutligen barnet. Kristofer beslutar 
sig i sin tur för att "bli karl för sin hatt" och börja arbeta av sin penningskuld. 
Sigrid som tappat alla illusioner tycks trots allt komma att vänta på Wolffs 
botgöring. Ungdomarnas radikalism och sanningslidelse visar sig således 
vara blott vad fru German kallat "bravour", så fort den konfronteras med 
realiteter. 

Så långt en första antydan om pjäsens handling. Läsaren erinrar sig möjli
gen Molanders utläggning om sitt syfte med Vårflod, enligt brevet till 
Geijerstam på sommaren 1884.96 Efter uppförandet på Dramatiska teatern 
på våren och den därpå följande utgränsningen av Molander ur det unga 
Sverige hade han behov av att förklara sig. Melker Johnsson kallar deklara
tionen "skruvad", men jag hävdar att den måste tas för vad den är: en 
besviken idealists förklaring av sitt uppsåt. Molanders i grunden moralise
rande uppgörelse i Vårflod med svenska falskmyntare inom den egna gene
rationen kan ses som en pendang till hans granskning av de ryska nihilister-
nas motiv och psykologi. 

Detta nya försök till rättarting hade alltså formen av en realistisk komedi, 
men trots detta innebar den att gränsen för vad den nya författargruppering-
en tålde hade överskridits. Litteraturpolitiskt spelade Molander de konser
vativa i händerna - de kunde sitta på första parkett och applådera att den unge 
mannen blamerade motståndarna. Författaren Wolff med allt sitt frisinne 
och sina moderna åsikter säger apropå tidens frontlinjer: "Hela den liberala 
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pressen höjde mig till skyarna. Det där konservativa emballaget läser ju 
ingen människa".97 I fallet med Furstinnan Gogol var det tvunget att pjäsen 
på kunglig order desarmerades före uppförandet. När det nu gällde Vårflod 
var något sådant uppenbart inte nödvändigt. För att vi tydligare ska se vad 
det var i Vårflod som var stötande respektive angenämt för olika litteratur
politiska grupperingar, vilka Molander direkt pekat ut, far vi gå närmare in 
på texten. 

Grundstrukturen i Vårflod bestäms av kollisionen mellan ideal och verk
lighet, nämligen på så sätt att de olika abstrakta diskussionerna om deklare
rade principer som förs i pjäsen negeras genom intrigen. I Vårflod bryts 
således de ungas ideal mot en bister verklighet - det är inte lätt att leva i 
enlighet med deras luftiga resonemang. Den luttrade och omvände Kristofer 
tar upp detta med Sigrid och Wolff i uppgörelsens stund. 

Jag vill bara visa dig, att abstrakta resonnemang inte tjäna till någonting, 
Sigrid, och att konsekvenserna i våra utmärkta realistböcker inte finnas i 
verlden och aldrig skola komma dit af det enkla skälet att de förvrida 
hufvudet på folk och göra dem mycket olyckligare och vattusiktigare än 
de gamla ideala änglarna.98 

De områden där de nya idealen gäller och som Molander sätter under debatt i 
sin pjäs är mångfaldiga. Det gäller kyrkan och religionen, värnpliktsfrågan, 
uppfostran, klassgränser och fördomsfrihet, bilden av drömlandet Amerika, 
viljan och kraften till förändring; men framför allt är det på det könspolitiska 
området som Molander gestaltar spänningen mellan ideal och verklighet. 

De "modernas" sedlighetsappell i Vårflod, det likartade sexuella renlig-
hetskravet på man och kvinna som en aspekt av de radikalas fordran på 
konsekvens, ställer stycket mitt i en stor samtida debatt. Elias Bredsdorff har 
i sin omfattande dokumentsamling om 1880-talets sedlighetsdebatt belyst 
dess två huvudproblem: dubbelmoralen i att ställa olika föräktenskapliga 
krav på män och kvinnor samt frågan om prostitutionen.99 Båda dessa tas 
alltså upp i Vårflod. Förhållandet Marie - Wolff- Sigrid ställer dem på sin 
spets. Genom att föra in det oäkta barnet och Wolffs ryggradslösa agerande i 
intrigen förnekas sålunda giltigheten hos de modernas anspråk på att leva ett 
moraliskt konsekvent liv. Publiken fick tillfälle att skratta ut de åttiotalistis-
ka radikalerna i Vårflod. 

I den tredje aktens åttonde scen talar pastorn ut med Wolff. Denne 
förkastar helt lättvindigt alla principer och ideal för att hellre köpa sig fri från 
ansvar för barnet.100 Den mest avslöjande repliken kommer när pastorn 
föreslår att Wolff själv ska tala med Marie.101 Wolff vägrar. Han skiljer på 
fakta och de idealistiska principerna och vädjar till prästen som gentleman i 
en hederssak, enligt en i samtiden gängse föreställning om männens sexuella 
behov och rätt.102 Han bortser vidare från sin princip att ogilla välgörenhets
inrättningar av Magdalenahemmets typ, eftersom det är dit Marie ska 
avhysas enligt planerna. 

Det som är komiskt i tredje akten, när Gustaf Wolff sviker centrala ideal 
och vill köpa sig fri, är något tragiskt för Marie och fästmön Sigrid. Den 
senare vill nu, ovetande om faderskapet, lämna sitt barndomshem tillsam
mans med Wolff och detta ger scenen en tragikomisk dubbelbelysning. 
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Ja ...Ack, Gustaf, frihet ... oberoende ... Hos dig ensam skall jag finna 
mig själf och bli stark och själfständig. 

WOLFF. 
Ja ... fort, fort bara!103 

Detta är obarmhärtigt mot Sigrid. Hon strävar efter frihet och oberoende 
och tror sig nå målet genom att binda sig till Wolff. Hon vill finna sig själv 
hos honom och bli stark genom honom. Molander låter Wolff ha bråttom 
för att undgå upptäckt, vilket är en komisk effekt. Sigrid blir helt utlämnad 
genom sin egen motsägelsefullhet och genom det paradoxala i sin situation. I 
tredje aktens elfte scen öppnas så Sigrids ögon och hon far klart för sig 
komplotten mot Marie. 

Den tredje akten slutar både pregnant och komiskt. Kristofer och Wolff är 
ensamma kvar på scenen när de andra gått för att gråta ut var och en på sitt 
håll. Alla vet allt om alla - hur ruttet allting är. Scenen är nästan mörk. Wolff 
sjunker ned vid ett bord med ansiktet i händerna: 

Hvad har jag gjort? 
KRISTOFER, skrattar bittert. 

Hvad? Tvekar du? Skola vi båda tveka, vi gamla vapenbröder i frihetens 
och sanningens tjänst? Är det inte vi som föra verlden framåt? Nu ha vi ju 
gjort rent hus här från lögner och ideal. Men vi ha ett drygt arbete kvar, 
innan vi hunnit reformera hela samhället.104 

Strax innan har Molander på ett lustigt sätt fångat hela situationen. Charlotte 
gör entré och helt ovetande som hon ännu är sprider hon ett tragikomiskt 
ljus över det hela. Hon säger glatt: "Hvad ni har mörkt". Och Kristofer 
säger lugubert: "Jo, jo men". Hon frågar vidare Gustaf om han inte är glad: 
"Du har ju kommit hem med vår och solsken både ute och hemma. Ar det 
du, som ställt allt till rätta här". Kristofers replik kommer, ironiskt eller med 
malmtung stämma kan man tänka sig i brist på scenanvisning: "Jo, det vill 
jag lofva". Charlotte spetsar sedan till det hela ännu mer: "Ah, hvad Sigrid 
skall vara glad, Gustaf. Hon har inte missräknat sig på idealen, hon".105 

Detta är en nyckelreplik; alla ideal har visat sig vara just missräkningar. 
Sigrid är den som i det längsta har trott på de resonemang som de andra för 
länge sedan i praktiken har gett på båten. Fru Germans beskrivning, att det 
hela var tomma fraser, har besannats. Ungdomarna har inte vetat något om 
livet. Pjäsen är ett praktexempel på en gestaltning av ett centralt åttiotalis-
tiskt tema: idealens krasch mot verkligheten. 

Molander hade nog trott sig kunna genomföra denna demonstration av en 
realitetsprincip med den egna personen höjd över motsättningarna mellan 
höger och vänster, nämligen i kraft av det som Kristofer slutligen talar sig 
varm för: att Sigrid och Gustaf ska vara ärliga och uppriktiga mot sin egen 
kärlek. Då kan de stå till svars inför sig själva, "och dunka dessutom alla 
gamla fördomar i planeten, både konservativa och radikala".106 I Molanders 
frihetsbegrepp var ett centralt drag att individen alltid skulle värja sig mot 
olika gruppers tryck. 

Inbegripen i sin strävan efter objektivitet, i tecknet av den mimetiska 
sanning han åberopade ifråga om Furstinnan Gogols revolutionärer och nu 
utsträckte till svenska förhållanden, bör Molander ha räknat uppgörelsen 

71 



med den falska formen av ödmjukhet som finns i Vårflod. Pastor Stenborg 
står för det religiösa hycklandet kring skuld och försoning, lämpligt för 
villrådiga f.d. radikaler. Porträttet har ett antiklerikalt drag. Fru German blir 
istället den som far representera på verklig religiositet grundad medkänsla 
när de vårflodsberusade ungdomarna upplever sin krasch. Principerna ham
nar ju sist och slutligen på realiteternas strand. Pjäsens slutord lyder: 

FRU GERMAN, smeker henne. 
Gråt, gråt, mitt barn ... Tårarnas vårflod äro lifvets välsignelse. 

KRISTOFER. 
Skola vi nu fatta mod och sätta på oss hattarna. Vi kunna ju dra ned dem i 
pannan, så att tårarna inte synas.107 

Vårflod är en betraktelse över falskmynteri under radikalismens täckman
tel, men pjäsen kan också ses som ett ungdomligt ve-rop över en existentiell 
brist på vägledande idéer. Stycket visar både hur barndomens konvenans
kristendom är ohållbar i sin samtida salvelsefulla kyrkliga inramning och hur 
de nya idéerna är dåligt anpassade till verkligheten. Stycket andas alltså 
Molanders besvikelse i glappet mellan två idealistiskt uppfattade värderings
system - barndomstron och studentradikalismen. Jag ska alldeles strax 
återvända till de religiösa implikationerna i Vårflod, men först något om 
textsammanhanget. 

Vårflod är en replik i den litterära delen av det stora nordiska kriget om 
sexualmoralen som ovan omtalats. Molander fullbordade sin komedi på 
hösten 1883.108 I september hade Björnson kastat sin handske i debatten om 
renlevnadskravet. Huruvida det var den "handsken" Sigrid tar upp i Vår
flods första scen är osäkert av kronologiska skäl. Faktum kvarstår dock att 
fru German ber sin dotter laga en sprucken handske i samma andetag som 
hon talar om hemmet för fallna kvinnor.109 Klart är också att Molander var 
väl insatt i tidens debattämnen och hade nära kontakter med de ledande 
radikalerna. I ett brev till modern från sin första europeiska resa skrev han 23 
maj detta år om ett besök hos Georg Brandes: 

Först gjorde Brandes och jag en promenad på en timme under intressanta samtal om en 
mängd svenska förhållanden, som han besvarade med mycket goda uppgifter om motsva
rande danska. Som jag utan tvivel liksom han är litet frisinnad, var det allt åtskilliga höga 
herrar och saker, som fìngo sitta emellan.110 

I Vårflod var det dock inte fråga om någon kritisk distansering till de höga 
herrarnas moral och omoral, istället gällde det dem som den högtidlige 
ynglingen ett halvår tidigare såsom "litet frisinnad" kände sig allierad med. 

Komedins textsammahang består emellertid inte enbart av samspelet med 
den samtida realistiska litteraturens verk och teman. Det framgår bl. a. av 
mängden allusioner i texten. I Vårflod finner vi flera som pekar i olika 
riktningar. Molander har lagt ut liknelser och namngivningar av karaktärer
na av några skilda men enkelt uppbyggda varianter. En av dessa hjälper till 
att sätta in den samtida litteraturen i ett speciellt sammanhang. 

Författaren Wolff lever och jagar som en varg utan egentliga hämningar. 
Han liknas också vid en don Quijote i kamp med inbillade eller missförståd
da motståndare. I ett skämtsamt samtal med sin syster Charlotte och Sigrid 
talar Wolff om uppfostran och ideal. 
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CHARLOTTE. 
Du har väl inga alls, du? 

WOLFF. 
Mycket litet. 

CHARLOTTE, skrattar. 
Det är verkligen rätt nätt, en poet utan ideal! 

SIGRID. 
Ha Pegasus' vingar blifvit plockade i Paris? 

CHARLOTTE. 
Kära du, der går man till väders i luftballong nu för tiden. 

WOLFF. 
Bravo! Tänk om du delat med dig litet esprit åt Bob./sonen/ 

CHARLOTTE. 
Tack! - Parnassen är hög, Gustaf. Bry dig inte om väderkvarnarna på 
vägen, utan piska på din Rosinante, så att hon inte stannar i backen och 
bara slår bakut ...ni 

Exemplet är i sig typiskt för Molanders uddiga dialogställen och fransk-
språksmanér. Han ger oss därför i detta replikskifte en indirekt självkarak-
täristik eller kommenterar sin egen strävan efter spiritualitet, samtidigt som 
han alltså fångar den realistiske författaren Wolff som typ. Den lyriska 
pegasens plockade vingar kontrastställs mot den moderna litteraturens upp
blåsta ballonger, för att mynna ut i liknelsen att Wolff driver sin utarmade 
litterära hästkrake endast för att nå parnassens höjd. Detta är skrivet av en 
författare som var så uppfylld av sin egen esprit att han inte själv såg den 
infama tolkningsmöjligheten, vilken samtliga som kände sig träffade ome
delbart tog för den rätta. Läsare och åhörare på teatern drevs att hela tiden 
söka undermeningarna, att leta nyckelfigurer och att loda efter dolda bottnar 
i det som man antog var ett litterärt angrepp på realisterna. 

Vid sidan av dessa litteraturpolitiska hänsyftningar finns det i Vårflod en 
helt annan sfär av spetsade bibetydelser. När Sigrid berättar för Wolff om fru 
Germans engagemang för Magdalenahemmet kommer de in på pastor 
Stenborg.112 Denne har kallats "Paulus" av studentkamraterna under tiden i 
Uppsala. Motivet med den skrymtande prästen har Molander utformat efter 
grunddragen i apostlagärningarnas paulusberättelse.113 Pastor Stenborg har 
studerat, begått misstaget att ansluta sig till fel läger, fatt en uppenbarelse 
och är i färd med att likt Paulus fullgöra sin kallelse att predika Herrens ord. 
För Stenborg som en kyrkans man gäller i Vårflod emellertid att hans 
ödmjukhet endast är spelad och hans bevekelsegrunder blott på ytan är 
osjälviska. 

Till den religiösa associationssfären hör också det omtalade Magdalena
hemmet. I och för sig var detta en stockholmsk verklighet. Sedan mitten på 
1800-talet hade en sådan inrättning funnits på söder, avsedd för "fallna" och 
straffade kvinnor samt vanvårdade och vilseförda flickor. Den var ett resul
tat av sedlighetsivrande välgörenhet. Hemmet ifråga var alltså i hög grad en 
realistisk detalj i komedin, men namnanknytningen till Nya testamentets 
synderska Maria Magdalena, och därmed till struktureringen av historien 
om Vårflods olyckliga sömmerska Marie, ligger i öppen dager. 
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På samma sätt kan vi uppfatta Kristofcrs plats i Vårflod som formad efter 
den katolska helgonlegenden om martyren med samma namn, vilken ju en 
gång slutit sig till djävulens anhang. Efter omvändelsen hade denne som 
botgöring burit pilgrimer över en flod. En gång bar han även barnet -
Kristus och därmed tyngden av all världens synd. Kristofer i Vårflod har 
begått sitt brott i det förflutna och på scenen gestaltas hans skuldmedveten
het och påbörjade botgöringsvandring. Han hjälper Wolff och Sigrid och 
han kastar sig ju t.o.m. i sjön vid Angkvarn för att rädda Marie från 
självmordsförsöket. 

Dessa grunddrag i Kristofer Germans öde binder honom som en occiden
tal motsvarighet till den manlige huvudpersonen i Furstinnan Gogol. Mo
lander hade nämligen i ett brev till A.U. Bååth beskrivit Dmitrijcv som en 
slags samtida skuldtyngd tragisk frihetshjälte.114 Det var i skulden som 
grunddragen i denna världssmärtans samtid uppenbarade sig, menade Mo
lander i brevet. Tecknen på denna skuld är tvivel och självreflektion, vilka 
driver fram handling. Kristofer i Vårflod är präglad av detta misströstande 
tvivel, men skillnaden mot Dmitrijev ligger i att Furstinnan Gogol handlar 
om brottet självt, medan Vårflod handlar om följderna - den moraliska 
bankrutten. 

Problemet med skuld och försoning ligger som en religiöst färgad under-
byggnad av spänningen mellan ideal och verklighet samt insikt och illusion. 
Dessa åttiotalistiska motsatspar präglar den yta av dramatiskt handlande 
som finns på intrignivån i Vårflod respektive Furstinnan Gogol. 

Olof Molander har i sitt biografiskt präglade uttolkningsförsök dragit 
trådarna tätt och hårt mellan Vårflod och den unge Harald Molanders egen 
känsla av skuld. Det skulle gälla i förhållande till familjen och för faderns död 
1883 - "i stora drag löper verklighetens och fabelns handlingar parallellt", 
skriver Olof Molander om Vårflod.115 Känslan av personlig skuld som 
grogrund för pjäsbygget kan äga en viss begränsad biografisk giltighet för 
Vårflod, men däremot knappast för det tidigare bombkastandet i Furstinnan 
Gogol. Istället är det tydligt att den konstnärligt medvetna formeringen i 
texterna, av handling, personer och tematik, styrs av en grundstruktur av 
religiösa föreställningar, intertextuella relationer och samtida samhälleliga 
fenomen. Den biografiskt-psykologiska otillräckligheten i försöken till in
terpretation är tydlig, när den i O lof Molanders form ställs inför ett mora
liskt syftande författarskap som på ett naivt men konsekvent sätt tar i 
anspråk en brokig bildningsskatt för sina konstnärliga avsikter. 

En annan del av den litteraturtradition som Harald Molander använde för 
att bygga upp Vårflod var H.C. Andersens saga om den ståndaktige tennsol
daten. Molander låter Kristofer självkaraktäriserande anspela på sagan vid 
två tillfällen i sista akten. I den fjärde scenens uppgörelse ser Kristofer 
tillbaka och söker sedan övertyga Wolff att modigt ta fasta på medkänsla och 
kärlek: 

när jag ser oss alla midt i detta elände, när jag i dig ser, hurudan jag själf 
varit, och i presten hurudanjag var nära att bli, så vaknar en mängd tankar 
hos mig, vet du, som smugit sig på mig medan jag varit borta, som jag 
tagit för tvifvel och misströstan ... men som egentligen hade bort vara 
mina bästa förhoppningar. /.../ hvar är vårt guld, vår kärlek, vår dygd? 
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Tenn är det, bara tenn du! Vi äro inte en gång så mycket som ett par 
ståndaktiga tennsoldater, vi frihets - och sannings-kämpar ...116 

Och i näst sista scenen lovar han modern att helt och fullt återvända till 
hemmet: "Kunna ni vara nöjda med försvaret af en stackars tennsoldat, som 
på sin höjd kan försöka bli ståndaktig, så skall hans gamla tennhjärta brinna 
af mod tills han alldeles smälter ned".117 

När vi nu sett hur Molander återigen anspelar på ett sagomotiv, här i sitt 
tredje större verk, börjar ett mönster skönjas. Det är en svag trådända att 
nysta i. Hänsyftningarna på sagogcstalter återkommer således i den realistis
ka dramatiken, vilket markerar fästpunkterna i barndomsfantasierna. Läg
ger man till detta Molanders stora intresse för iscensättningsuppgifter som 
innebar att hans gestaltande fantasi släpptes lös på ett sagostoff, vilket 
kommer att analyseras i senare avsnitt, så framstår också anknytningen 
mellan sagoallusionerna i hans litterära arbeten och teaterregin tydligare. 

Sagostoffets förekomst och användning i texterna ger bilder för skådespe
lens handling och utveckling. Detta är indicier på en speciell estetik. Denna 
kompletterar vår bild av författarskapets grundstruktur såsom moraliskt 
syftande. Det är fråga om en medveten, men såvitt jag vet aldrig klart 
artikulerad molandersk fantasiestetik, vars funktion var att tona ned expres-
siviteten som en del av normen för det konstnärliga skapandet. Denna 
Molanders tillbakadragenhet, vilken jag tidigare anfört som ett viktigt drag 
mitt i det poserande och preciösa - denna vägran att föra sitt jag till torgs i 
litterär form — motsvarar på ett intressant sätt sagoberättarens anonymitet i 
folksagorna. Det är denna speciella författarroll som Molander tog på sin 
lott. Den är vidare en ny aspekt på det förlitande på förut givna litterära 
mönster som vi hela tiden finner i hans verk. Sagoberättandets logik ligger 
också bakom Molanders tydliga omsvängning bort från samtiden över mot 
det historiska stoffet, vilket blir tydligt i nästa verk i kronologisk ordning, 
Beatrice. Det skrevs färdigt efter att han lämnat Sverige, i en fortsatt stark 
förvissning om den egna kapaciteten som författare. Men låt oss avsluta 
analysen av de pjäser som utspelas i en realistisk eller åtminstone samtida 
miljö. Närmast gäller det kompositionssätt och tematik i ett nytt samman
hang. 

Kärlekens förvecklingar 

Den första scenen i Vårflod etablerar utgångspunkten för komedin i en 
borgerligt ombonad interiör. De starka slitningarna, under den skenbart 
harmoniska ytan, som präglar människorna i denna salong friläggs sedan 
med en ibsensk analytisk teknik. I l ustspelet Flirtation har Molander tonat 
ned förhistoriens betydelse till förmån för det omedelbart gestaltade, men 
han har sökt sig till en för Stockholms borgerlighet lika typisk miljö. 
Handlingen utspelas på den nyrike blomsterhandlaren Möllers sommarnöje 
på Värmdö, en söndag i augusti. Efter gängse modell från franska farser och 
lustspel låter Molander kärleksförvecklingarna föras framåt i ett pärlband av 
tillspetsade situationer, här i en svensk grosshandlares sällskapsrum och 
blomsterpaviljong. 
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Molander understryker med scenanvisningen att i den av blommor över
flödande paviljongen ser allt "nytt" ut.118 Detaljerna i sällskapsrummet 
möjliggjorde miljömässiga igenkänningar för den publik han hade i åtanke: 
glasdörrar ut till en veranda med skärgårdsutsikt, tålamodsspel, allmoge-
mönstrade textilier och svampkarta på väggen etc.119 På samma sätt flödar 
dialogen av miljöetablcrande namn på öar och båtar samt anspelningar på 
kappseglingar, ångbåtsfärder, kungaslupen och flottbesök - allt anknutet till 
den välbeställda publikens upplevelser av Stockholms sommarfagra skär
gård.120 

Dialogen präglas också av de speciella stämningar som var förknippade 
med grosshandlarnas tidstypiska skärgårdsdrömmar: 

Ack, min lilla fröken, en sån här vacker augustiafton i skärgården, när 
solen håller på att gå ner bakom kyrktorna i stan, så är vi, stockholms
barn, färdiga till livad dumheter som hälst - för vi är stämningsmännis
kor ... Om somrarna lefva vi på idyller, och om vintrarna göra vi epigram 
öfver dem.121 

Molander lägger här, efter alla sina år i exil, ett förälskat stockholmsporträtt i 
munnen på en av sina diktade gestalter. 

Jo, ser ni, när det blir vår i s tan - när det blir grönt ute på Holmen och 
kronorna på bron bränns i solgasset, när nätterna blir ljusa, och slotts-
fönsterna öfver Logården blänker som kopparplåtar i daggryningen, när 
flaggorna hissas nere vid Skeppsbron och ångsluparna börjar kila ut och 
in vid Blockhusudden -ja, då blir vi Stockholmare sentimentala. Busarna 
måste ner till Nybrohamnen för att lukta på oljefärg på nymålade båtar, 
och skolpojkarna ska på utmarsch till Carlberg med portör på ryggen. 
Beväringarna svärma i Berzeliipark och kanonierna hänga i kasernföns-
terna på utkik efter uppflutna lik. Lärftskramhandlarne äter familjemat
säck i Hagaparken om söndagsmorgnarna, bankobokhållarne spelar 
kägglor vid Lidingöbro, och kontoristerna förlägger sina små rendez-
vous'er till Blåsut. Men - vara drömmar sväfvar ännu längre ... ut i 
blåbärsriset på Ljusterölandet, till kåkarna vid Furusund, och kobbarna 
utanför Sandhamn ... Vi drömmer om vackra villor med höga flagg
stänger utmed stränderna, om hvita ångbåtar med glädje och musik 
mellan lummiga holmar, om kapproddare i blåhvita tröjor, om feta 
grosshandlare i smäckra kuttrar, om kaffe och havanna på skuggiga 
verandor, om hela långrefvar med inlagd ål och om stekta aborrar, som 
flyger oss i munnen ...122 

Denna monolog sammanfattar i episk form de detaljer som Molander i 
övrigt spred ut i dialogen. De förankrade pjäsens handling i en viss miljö. 
Stämningen har att göra med Molanders egna känslor vid tiden för Flirta
tions tillkomst. 

Hans situation som författare var helt förändrad jämfört med när Vårflod 
skrevs.123 På sommaren 1893 var Molander avpolletterad från chefsställ
ningen på Svenska teatern i Helsingfors.124 I ett tillstånd av stark längtan till 
Stockholm, vilken byggts upp under fruktlösa försök att få komma tillbaka, 
skrev han Flirtation. 

76 



Instängd, sedan sommaren börjat, med längtan till Sverige, som ej kunde tillfredställas, ty 
vi hade ej mat för dagen, lyckades jag, sömnlös och liggande i mitt öppna fönster sommar
nätterna igenom, fantisera ihop mitt lustspel, som jag skref ner på kort tid, endast en 
vecka.123 

Molander beskriver brödskriveriet och sin strävan att åtminstone som för
fattare åter etablera sig i Stockholm.126 Trots den övertydliga opportunis
men och styckets sentimentalitet är Flirtation i all sin humoristiska enkelhet 
och genretrohet en avväpnande pjäs. Den är dessutom intressant som ett 
försök till erotisk sedeskildring och moralistisk betraktelse.127 

Titeln pekar direkt ut vad lustspelet handlar om - det är sommarflirtens 
överraskningar. Fyra kvinnor och fyra män är brickor i ett spel där sexuella, 
vänskapliga och sociala relationer styr de olika dragen. Ett exempel på hur 
dessa förbindelser formuleras är när en skollärarinna läxar upp en alltför 
närgången kavaljer - han har kvällen förut utnyttjat en tillfällig stämning: 

En verklig man - en ärlig man begagnar sig inte af en kvinnas tillfälliga, 
sentimentala stämning ... Och jag blir olyckligtvis alltför ofta sentimen
tal, eländigt, fördömdt sentimental.128 

Den typ av "kärlek" som det här är fråga om är inte äkta. Hon fortsätter: 
Man andas in frestelse och man andas ut begär ... Men alltsammans blir 
ingenting annat än en dum och andefattig och blodlös kurtis ... Den kan 
passa för öfverklassen, som förstår att göra alltsammans fint och rafflne-
radt och betydelselöst, men det gör oss småfolk vridna och yra i 
mossan! 

Begär och frestelse leder individerna i Flirtation fram till en gräns, bortom 
vilken den verkliga hettan och den verkliga otroheten råder. I Flirtation 
försöker Molander staka ut var denna moraliskt anständiga gräns går. Det är 
en frontlinje han söker, där den manliga och kvinnliga behärskningen enligt 
den oscarianska tidens moral skall eller bör träda i kraft. I en scenanvisning 
heter det om en uppvaktande kurtisör att han var "oförmögen att be-
herska sina känslor", när han stjäl en kyss av den tillfälligt "viljelösa" gifta 
kvinnan.130 

Det finns alltså en social aspekt på denna "gräns", vilket också direkt 
tematiseras som "bildning" och "samhällsställning" i dialogen.131 I Flirta
tion stöter vi sålunda på sedlighetsfrågan igen, liksom i Vårflod. Grundhåll
ningen i Flirtation är emellertid överslätande.132 Den risk för skuldtyngd 
överträdelse av det sedligt acceptabla blir i lustspelets förvridande genreper
spektiv något komiskt. Flirtation som företeelse är ett spel, en lek som hör 
till det mänskliga.133 Eventuella krascher ska man därför inte ta så hårt - det 
är "naturens" sätt att komma i "jämvikt".134 Detta moralfundament är väl 
avpassat för en sedeskildring som samtidigt utnyttjar det erotiska för att 
skapa spänning. Flirtationsmotivet är själva grundstenen i det lasciva lust
spelet som man odlade det på boulevardtcatrarna både före och under 
Molanders tid. Och han använde sig skickligt av denna tidsbundna genres 
form och innehåll. 

Vi är här långt från någon problemdebatt jämförbar med ambitionerna 
bakom Vårflod på 1880-talet. Det finns ändå gemensamma drag som ömse
sidigt belyser de olika pjäserna. Ett exempel kan vara den sprättige kandidat 
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Wallér i Flirtation. Han är radikalen från nihilist- och vårflodspjäserna, nu på 
90-talet omgjord till farstyp, vilken orerar om "frigörelsens stora guerilla-
krig", "kvinnans frihet" och "individualitetens stora kamp".135 Hans be
skrivning av den kurtiserade lärarinnan som en modern och frigjord kvinna 
ger även en i skrattets spegelbild förvriden skymt av Sigrid i Vårflod. De 
unga kvinnorna bär inte längre på något tankegods från Vildanden eller 
Rosmersholm.136 Wallér-typen är knuten till det persongalleri i genren som 
kunde plockas fram av en lustspelsförfattare in spe. 

Vid sidan av författarskapets återkommande motiv och teman finns det 
andra styrande faktorer för kompositionen. Som en genremässig jämförel
sepunkt kan vi välja Alexander Kiellands lustspel Tre par från 1886. Molan
ders gestaltning av de farsartade misstagen och förvecklingarna då kärleks
paren utkristalliseras liknar en stor mängd samtida pjäser. Just Tre par hade 
stått på Molanders Helsingforsrepertoar 1887 och 1889. Han hade själv 
översatt och iscensatt pjäsen.137 

Motsättningen mellan dygd och kurtis - sedlighet och promiskuitet - står 
centralt även i Kiellands stycke.138 Där finns vidare debatten om den mo
raliska gränsen och hur man ska förhålla sig till denna.139 En ytterligare 
likhet är att andra akten i båda de nämnda lustspelen innebär en höjdpunkt 
för kurtisen. Den ligger inom ramen för de tre akternas uppläggning enligt 
schemat förutsättning - förveckling - förklaring och harmonisering. Hos 
Kielland försiggår andra aktens kurtis i ett vintrigt och isigt landskap, 
och hos Molander med en omkastning i en het och prunkande 
sommarpaviljong.140 Motiven med principalen som förälskar sig i den 
anställda samt vännen som kurtiserar en gift kvinna återkommer. Likheter
na i tendens är också uppenbara. Molanders pjäs var överslätande p.g.a. en 
föreställning om den mänskliga konstitutionen, medan Kielland gestaltar 
hur en frestelse kan hanteras med självinsikt, självtillit och förtroende. 
Tematiska likheter samt kompositionella och motiviska föreligger alltså 
mellan de två texterna ur samma genre. En olikhet i yttre avseende är antalet 
personer inblandade i flirten. För Molander ökade därmed möjligheterna att 
försätta gestalterna i olika rivalitetspositioner under spelets gång. 

Utöver dessa genremässiga faktorer vid tillkomsten av lustspelet kan vi 
konstatera en annan. Det var Molanders klara avsikt att rollerna skulle 
innehas av vissa skådespelare vid Dramaten. Här är det fråga om ett konsti
tuerande drag i kompositionen av den regissörsdramatik som omtalats 
inledningsvis i avhandlingen. Skådespelarnas fack och individualitet påver
kade Molander vid utformningen av karaktärerna och deras repliker. Pjäsens 
genre kan till yttermera visso anses passa in i en repertoarläggning som 
förknippades med teatern ifråga. Molander tog alltså fasta på skådespelare 
och ensemble när han byggde upp lustspelet. 

De styrande, föreskrivande omständigheter vi hittills urskiljt har varit 
följande: författarskapsimmanenta, genreanknytningen, Kiellands komedi 
samt Molanders uppfattning om vissa skådespelares egenskaper eller roll
fack. I F lirtation finns också Molanders mönster av allusioner. Denna gång 
använder han bland dessa perspektivskapare även sådana som direkt kan 
anknytas till konst och teater. 
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En av de första är när Henriette, Möllers paranta kassörska, uppträder i en 
tätt åtsmitande röd morgonrock. Den beundrande pricipalen förstår inte när 
Wallér liknar henne vid Rafaels Fornarina.141 Dels karaktäriserar Molander 
här den bildningsprålande kandidaten och den obildade blomsterhandlaren, 
dels ger han en indirekt anvisning på hur dekolletaget skulle arrangeras. Han 
ville ha en visuell allusion till porträttet i Palazzo Barberini. Vidare blir 
anspelningen en fingervisning på hur lustspelet, likt porträttet ifråga, skulle 
vara både erotiskt laddat och sedesamt tillbakahållet. Denna balansgång har 
Molander formulerat i scenanvisningen.142 

Molander lägger också in återkommande metateaterkommentarer.143 Det 
blir ett slags skrattretande ironier över händelserna på scenen. Anspelningar
na bygger upp en sammansatt stämning av genremässig eller klichéartad 
igenkänning och komisk distans i lustspelet. 

Slutligen kryddar Molander texten med mytologiska och litterära anspel
ningar. Vid första anblicken kan detta verka som ett överlastande maner. 
Närmare betraktat finns det konsekvens i de associationer som Molander 
ville väcka till liv. Det gäller Ibsen-kultens "symboliska klagolåtar" och 
vurmande för "det stora okända".144 Det gäller också blomsterhandlare 
Möllers litterära smak för indianböcker.143 Kampen mellan indianer och vita 
parallellställs på ett komiskt sätt med konflikten mellan proletär underklass 
och adlig överklass.146 Komiken i att se på det erotiska som jakt på en vit 
buffel ställs mot sjökaptenens mer allvarliga spclliknclsc-kurtisen är som ett 
parti "lawn-tennis". Kaptenen gör också ständiga allusioner på mytologiska 
gestalter, Lycksalighetens ö och bibeln. 

De mytologiska associationerna har mest relevans för intrigen, d.v.s. 
spelet kring de tre kvinnliga huvudgestalterna. De liknas vid Juno, Venus 
och Minerva.147 De bibliska associationerna å sin sida skapar en samman
länkning av syndafallet och det komiskt prosaiska händelseförloppet i "mäs
ter Möllers paradis" och "örtagård".148 Valet av blomsterhandlarens miljö 
för Flirtation är sålunda förbundet med denna paradisanspclning.149 Temat 
om hur naturenligt det är att de erotiska urladdningarna rensar luften far 
därmed en lämplig inramning. 

Det oansenliga lustspelet är sammanfattningsvis mer genomarbetat asso
ciativt, tematiskt och scenografiskt än förväntat. Kvinnogestalterna är för
sedda med en genomskådande klarsyn för de manliga krumbukterna. Det är 
en annan anledning till att eskapaderna i Flirtation inte förfaller till en direkt 
slipprighet, vilket skulle gjort stycket hopplöst föråldrat. Det är först när 
väninnorna själva börjar driva på intrigerna som de tillfälligt tappar denna 
överblick. Flirtation har fortfarande en viss fräschör, vilken helt saknas i de 
mer melodramatiskt anlagda Furstinnan Gogol och Vårflod. 

Teaterkritikerf litteraturkritiker och andra 
När Molanders tre realistiska pjäser - ett skådespel, en komedi som vette 
mot skådespel och ett lustspel av det farsartade slaget - ställdes inför kritiken 
var denna mycket sträng. Författaren bröt varje gång mot åtminstone något 
som de olika kritikerna värderade högt, respektive avvek från det uttrycks
sätt som gjorde kommunikation möjlig. Molander stod ständigt utanför, 
uttryckte sig otydligt, tyckte sig höjd över partimotsättningar och framträd
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de inledningsvis med pretentioner. Därför var det givet att kritikerna 
tvingades att tydligt formulera vad som krävdes för att fa tillhöra ett litterärt 
sammanhang, för att bli förstådd, för att bli inrangerad och för att bli hyllad. 

Analysen av den textrelaterade argumentationen i kritiken kommer här 
att ske i flera steg. Låt oss börja med att se efter hur recensenterna tecknar 
bilden av författarskapet. Då far vi en föreställning om hur denna skapas i det 
omedelbara mottagandet. Det andra steget innebär att se efter vilka utgångs
punkter kritikerna själva angett. Resonemanget gäller då en estetisk självför-
ståelsenivå och vi söker efter vilka premisser de helt medvetet uttrycker för 
att kunna genomföra sitt kritiska resonemang. Därefter kan vi gripa oss an 
normsystemet självt, vilket framträder ur samspelet mellan dessa kritiker
deklarationer och verken. Om vi i det skedet av analysen använder de förut 
omtalade normelementen i modellen preskription - mimesis - expression, så 
kommer många av de formuleringar som möter oss i de enskilda recensio
nerna att kunna placeras in i ett receptionsmönster. 

2 Albert Engströms framställning av kritikens ond a öga. Söndags-N isse 1895. 

Efter premiären på Furstinnan Gogol våren 1883 använde Dagens Nyhe
ters recensent omnämnandet av debutverket Rococo för att antyda en ut
vecklingskurva i författarskapet: "Det är ett stort steg framåt och uppåt, som 
hr Molander med 'Furstinnan Gogol' tagit från den täcka men jemförelsevis 
mindre betydande komedien 'Rococo' ".15° Post- och Inrikes Tidningar 
ställde i neutral ton de båda pjäserna i kontrast med avseende på omfång, 
genre och ämne.151 Hjalmar Sandberg i Nya Dagligt Allehanda ställde 
dem i motsats för att ömsesidigt belysa bristerna. 

Det lilla stycket röjde ett vackert bemödande om lokalfärg, men var tillika skäligen torrt och 
artificielt och förhöll sig till verkligheten ungefär som vaxfigurer förhålla sig till lefvande 
menniskor. Det hela var för öfrigt en bagatell, som hade sitt egentliga intresse i tidskos
tymen. 
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I si tt nya arbete har författaren pröfvat sina krafter på det stora skådespelets område och 
dertil] på ett ämne, som ännu väntar sin fulla historiska belysning.152 

Hans utgångspunkt för denna bedömning var ett klart utsagt sanningskrav-
"de kraf på sanning, som tidens realistiska anda ställer äfven på dikten". 
Resonemanget gällde sedan att författaren hade för litet eget underlag för att 
kunna ge en riktigt levande bild av det ryska folkets karaktär och det poli
tiska livet i slutet på 1870-talet. 

Redan före denna tid hade den revolutionära s.k. propagandan i Ryssland spelat ut sin roll 
och den politiska rörelsen hunnit det stadium, hvilket betecknas som terrorismens. Men 
terroristen har intet gemensamt med det föregående årtiondets idealistiske svärmare. Han 
har mognat till man och låtit sin ungdoms outförbara drömmar fara med åren. För 
skildringen af detta nihilismens sista skede räcker ej studiet af den Turgenjewska romanens 
figurer, hvilka synas hafva tjenat författaren till modell. Och då han dertill aldrig varit i 
tillfälle att sjelf direkt studera de personager han tecknar, far hans i andra hand gjorda 
framställning en dubbel anstrykning av overklighet.153 

Sandberg underströk att privatintressen och personliga hämndplaner inte 
var något typiskt eller karaktäristiskt för denna politiska rörelse. Andan var 
inte sådan, utan revolutionärernas offervillighet och självförnekelse uteslöt 
all egennytta. 

Hjalmar Sandberg jämställde Molanders "förkärlek för utländsk kostym" 
i de hittillsvarande Rococo och Furstinnan Gogol. Detta skymde för möjlig
heten att distanseringen i det senare fallet kunde vara ett sätt att i fiktionens 
form försöka säga något som var tillämpligt på svenska "revolutionärer". 

När Vårflod ett år senare skulle jämföras med de föregående verken, så 
fann några recensenter "framsteg" och "mognad" i förhållande till Furstin
nan Gogol.154 Men detta var i allmänhet försett med flera reservationer. 
Claes Lundin angav det centrala i denna sammansatta förståelse av författar
skapet. Uppfattningen av Molanders hittillsvarande verk var präglad av en 
kombination av svårigheten att begripa avsikterna och beundran inför den 
formella behärskningen. 

Hr Molander uttrycker sig icke riktigt klart och likväl har han en dramatisk framställnings
förmåga som måste intressera. Han är ännu ung och stadd i utveckling såsom skådespelsdik
tare. Ehuru han redan eger ett ganska stort herravälde öfver formen, i hvilket afseende 
'Vårflod' onekligen är ett framsteg sedan han skref 'Furstinnan Gogol', ett allt för högt 
uppskattadt och lofordadt arbete, så återstår honom dock åtskilligt att lära. Och han lär det 
nog, ty han har framtiden för sig, förmåga af utbildning och ett bland oss svenskar föga 
vanligt dramatiskt gry.155 

För Hjalmar Sandberg tycktes dock frågan redan vara avgjord, till författa
rens nackdel. Molanders stycke var en enda vårflod av stora ord - "högtraf-
vande tirader" om "axiomatiska sanningar".156 Återigen försökte han place
ra in Molanders författarskap i en verklighetsdimension och ett litterärt 
sammanhang med utgångspunkt i de tidigare verken. Sandberg konstatera
de att Rococo och Furstinnan Gogol var litteraturreminiscenser. Läsning av 
fransk och rysk litteratur hade eggat den talangfulle författaren till reproduk
tion. I Vårflod hade man väntat sig en skildring ur verkliga livet. Sandberg 
kände sig sviken. 

Så väl under läsningen som åskådandet af det i ö frigt rätt underhållande stycket glömmer 
man alldeles 'Stockholm i våra dagar' och tycker sig istället se en mängd välkända situatio
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ner och typer från det dansk-norska dramat och dito romanen passera revy. Det hela gör 
intryck af ett sällskap litteraturvänner, som lifligt debattera våra grannländers samfunds
spörsmål, en pot-pourri af Ibsen, Kielland och Otto Benzon med pretentioner på en öfver 
alla både radikala och reaktionära fördomar upphöjd juste-milieu ståndpunkt.157 

Motivet med förhållandet mellan sonen i familjen och tjänsteflickan återfann 
Hjalmar Sandberg i En skandal av Benzon liksom i Kiellands romaner. Att 
tjänsteflickans förförare uppträder som friare i familjen återfanns likaledes i 
det danska skådespelet, medan historien kring Magdalenahemmet kunde 
vara från Kiellands novell Else från 1881. De olika gestalterna i Molanders 
pjäs kommer Hjalmar Sandberg att associera till Ibsens Gengangere och 
Kiellands roman Gift från året före Vårflod. Sandbergs recensioner var två 
skott i en gruvlig salva mot författarskapets osjälvständighet och beroenden. 
Hans påståenden låg så nära en klart utsagd anklagelse om cpigoncri som det 
överhuvudtaget är möjligt att komma. 

Synpunkter på Molanders litterära sammanhang återkommer tio år senare 
fast med positiva förtecken. Ifråga om Flirtation gällde det ett tekniskt 
mästerskap efter franskt mönster, en tillämpning som dock ansågs svensk 
till sin natur. I Aftonbladet var bilden av författarskapet denna: "Hr Molan
der besitter, som väl är bekant, en styrka i dialogen, en fyndighet i den 
sceniska anordningen, en förmåga att genom små obetydliga drag eller 
uttryck gifva verklighetslifåt sina figurer". 158J. A. Runström beskrev för sin 
del i Stockholms-Tidningen ett antal jämförelsepunkter: 

Om vi säga, att Harald Molander är den mest franske af våra nu verksamme teatcrförfattare, 
mena vi dermed för ingen del, att han skulle vara en osjälfständig härmare af fransmännen, 
utan endast att han visat sig vara den, som med största utbyte studerat deras dramatiska 
konst och vetat tillgodogöra sig deras mästerskap i det rent tekniska.159 

Recensenterna gav kontur åt författarskapet genom att de placerade in 
verket ifråga i en litterär begreppskontext bestående av författarens hittills
varande verk, vilket vi redan sett prov på, samt hans litterära beroenden. De 
senare bestod av markeringar av förhållandet till andra författares verk, 
traditionen, genren samt ifråga om dramatik även till olika teaterberoenden. 
Vidare placerade recensenterna in författaren i en hierarki, vilket kommer att 
framgå tydligare nedan. Dessa två preskriptiva aspekter av författarskapsbil
den - kontexten respektive hierarkiseringen - hör samman med normbe
greppets två sidor. Den ena aspekten var avsedd att huvudsakligen ge 
redskap för förståelsen, medan den andra var väsentligast för värderingen. 

Hos Hjalmar Sandberg fann vi i huvudsak ställningstagandet till Furstin
nan Gogol grundat i det realistiska sanningskriteriet, klart och medvetet 
formulerat i en jämförelse mellan fiktionen och recensentens bild av "verk
ligheten". Hos Anders Flodman kan vi däremot, ifråga om samma skåde
spel, finna ett tydligt uttryck för en idealistisk kritiks utgångspunkt. 

Flodman tog i sin recension tillfället i akt att åter personligen utmana den 
moderna litteratur där etiska problem sattes under debatt.160 Han hänvisar 
därvid direkt till en uppsats av B.E. Malmström från 1850-talet om samban
det mellan det poetiska och tidens händelser.161 Enligt Flodman kunde 
bedrövliga dagsspörsmål av nihilistisk typ inte erbjuda den harmoniska 
enhet av idé och yttre gestalt som låg i skönhetens väsen. 
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Flodman citerar Malmströms ord om att konsten söker just denna "har
moni mellan idé och verklighet, och der denna ej finnes, finnes ej häller 
föremål för konstens behandling". Malmströms estetiska tänkande gick ut 
på att etiska och politiska idéer först måste förverkligas i sinnevärlden innan 
konsten kan presentera dem i en renad form, befriad från skymmande 
tillfälligheter. Denna platonska tanke riktades med en hegeliansk vändning 
mot realismens anspråk på att konstnärligt söka fånga en bild av det yttre och 
oavslutade livet. Varje "konstverk är deremot ett helt, som inom sig utgör 
en bild af det eviga verldsförloppet: här har man således rätt att fordra en 
absolut rättvisa, ty det finnes ingen högre dom att vädja till".162 

Denna estetiks grundkriterium var således en i det skönas väsen grundad 
"fordran på ett förverkligande af harmonien i individuell existens", i det 
enskilda verket. Det var detta Molander med Furstinnan Gogol, liksom de 
verkligt stora realistiska föregångarna Fredrika Bremer, Ibsen och Björn
son, enligt Flodman bröt mot. 

Mer precist gällde det i Flodmans tillämpning på Furstinnan Gogol Mo
landers brott mot kravet på harmonisering - hans brist på "en verklig och 
tillfredsställande afslutning eller försoning". Dessutom framhåller Flodman 
att det saknas estetisk konsekvens - "följdriktighet och poesi". Därutöver 
undersöker Flodman huruvida karaktärerna är typiska och renodlade nog 
för att blotta den revolutionära nihilismens hjärtpunkt, men han finner att 
grundtanken tappas bort. Slutligen fäster denne kritiker stort avseende vid 
bristen på en gestalt som han kan fa "något varmare intresse" för eller som 
"lyckas tillvinna sig något varmare deltagande". Detta påpekande gällde 
emellertid både "utförandet" på teatern och den omständigheten att Molan
der i sitt skådespel snarare rör sig med "personifikationer af idéer än med 
verkliga, fullblodiga menniskor". 

Vid sidan av Flodmans akademiska och klassicistiska variant av kravet på 
typiska karaktärer, bärare av idéer, finns alltså även en antydan om den mer 
mimetiskt betonade synpunkten att karaktärskravet var en fråga om psyko
logisk trovärdighet. Redan vad gällde bemötandet av teatermarionetterna i 
Rococo var jag inne på detta. När det gäller Furstinnan Gogol sökte de 
"realistiska" kritikerna med ljus och lykta efter psykologiskt sanna karaktä
rer, medan Flodman å sin sida också påpekade att ingen karaktär personi
fierade nihilismen som idé. Denna stördes av kännetecknen för "renegaten" 
(Dmitrijev) respektive för "kvinnlig hängivenhet" (Natalija). 

I Stockholms Dagblad testade recensenten Bernhard Meijer vad Molander 
dög till som dramaturg i två omfattande artiklar.163 Enligt Meijer var den 
bästa proberstenen i sådant avseende hur stycket avslutas; då "ju ingen 
tillfällighet far vara med i spelet".164 Han finner för sin del att Molander i 
sista akten komponerat in de dramatiska effekterna med mästerskap. Men 
Meijer kom i sin andra artikel åter till de uppenbara bristerna. Molanders 
oklarhet låg på två områden, gällande styckets grundtanke och karaktärs
teckningen. Trots att författaren i enskildheter ofta röjer en "skarp psykolo
gisk blick", så tecknas de båda huvudpersonerna oklart.165 Meijer finner 
t.ex. en "motsägelse" mellan Dmitrijevs karaktär och hans enskilda repli
ker. Dmitrijevs grundläggande passion skär sig således mot den kloka 
statsmannaformuleringen i repliken. Molanders oklarhet var en följd av att 
han bröt mot konsekvenskravet när han tecknade sina karaktärer. Det var 
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"psykologiska missgrepp" som Meijcr analyserade fram med utgångspunkt 
i en underförstådd premiss om psykologiskt avrundade och motsägelsefria 
karaktärer. Meijers sätt att gå till verket placerar honom alltså som en 
kritiker enligt ett i första hand dramatekniskt och dramaturgiskt system. 

Karaktärerna bedömdes av den systematiska kritiken på en medveten 
grundval av ett estetiskt harmoniserande konsekvenskrav och av den mer 
realistiskt betonade utifrån de fiktiva gestalternas förankring i verkligheten. 
Varken från det ena eller det andra hållet godtogs gestalterna i Furstinnan 
Gogol. 

I r ecensionerna av Vårflod återkommer diskussionerna om brister ifråga 
om handlingen och karaktärerna enligt den standard vi sett gällande Furstin
nan Gogol. Nu kommer emellertid också resonemang om Molanders ten-
densiella avsikter. I Post- och Inrikes Tidningars recension var belåtenheten 
stor med attacken mot vänstern, såsom tendensen självklart uppfattades på 
detta håll. Wirsén skrev: 

Hvad som förlänar hr M:s arbete det största intresset är att han tydligen deri velat nedlägga 
en protest mot den rigtning, hvari på senare tiden 'Det unga Sverige' slagit in, mot detta 
cyniska sökande efter allt styggt och förvrängdt här i lifvet under förevändning att söka det 
sanna, mot denna tillgjorda pessimism, detta neddragande af allt idealt, dessa på samma 
gång oblyga och löjliga befogenhetsanspråk att omskapa samhället efter de unge reformato-
rernes egna omogna idéer. En reaktion har dess bättre från fiere håll börjat göra sig gällande 
mot denna farliga lifsåskådning och det är med glädje vi nu se att en af de unge sjelf kastat 
handsken mot de nye samhällsförbättrarne /.../.166 

Belåtenheten omfattade även de sceniska och tekniska förtjänsterna, men 
däremot riktade kritikern invändningar mot de psykologiskt otydliga karak
tärerna - "han har ej kunnat så individualisera de personer, han låter ingripa i 
handlingens gång, att motiven till deras görande och låtande framstå med 
bestämdhet, och att nödvändigheten af den föreliggande utvecklingen är 
fullt betingad".167 

Inom Det unga Sverige reagerade man dock mycket surt. Ett exempel på 
denna del av mottagandet var Strindbergs reaktioner. Han gav enligt egen 
utsago Molander "pisk".168 Han gjorde det dels i en litterär gensaga i 
dramatisk form - under titeln Höstslask - och dels i en "qvick men svinak
tig" Interview om Höstslask. Den senare gick i bryska ordalag ut på att 
Molanders föräldrar borde framställa en ny variant av gossebarnet! Den 
senare uppmaningen publicerades aldrig av hänsyn till familjen. På samma 
sätt hade Strindberg skrivit dikten Kunglig nihilism med anledning av 
spektaklet kring Furstinnan Gogol. Det intressanta är här att notera hur 
Molanders texter, somju i så hög grad var beroende av förhållandet till andra 
författares verk, också i sin tur utlöste rent litterära gensagor eller mottexter. 
Detta är en nog så intressant aspekt av ett receptionsförlopp i bred betydelse. 

Ett annat exempel på reaktioner på Vårflod från personer som var lierade 
med unga Sverige var Georg Nordensvans artiklar i Göteborgs Handels-
och Sjöfartstidning. Han skrev först en affekterat kritisk recension av boken, 
bl. a. med utgångspunkt i handlings- och karaktärskraven, men efter premi
ären på teatern var han istället vagt positiv. I s itt första "Stockholmsbref ' 
formulerade han det så att "man kan fordra af ett teaterstycke att dess 
grundtanke och dess handling skola vara så klara att man kan berätta allt 
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samman på fem minuter".169 Ännu svårare var det enligt Nordensvan att 
"fullt förstå de enskilda karaktärerna, deras driffjädrar och sätt att handla". 
Stycket var alltså både rörigt, ängsligt beräknat och dunkelt till sin avsikt, 
men han konstaterade i sitt andra brev att Molanders "arbeten vinna ofant
ligt, då man ser dem uppföras".170 

Nordensvan berättar att han hört ett par av Molanders vänner diskutera 
gestalterna i Vårflod och att de först på grundval av författarens egna 
utläggningar kunnat förstå dessa. Recensionsverksamheten kring Vårflod 
kan sägas vara en utlöpare i offentligheten från dessa tydligen intensiva 
informella diskussioner om Molanders avsikter. 

Även Claes Lundin omtalar att han som recensent upprepade gånger på 
teatern och vid läsning sökt genomtränga Molanders dimhöljda framställ
ning - "men sannerligen han ännu har fullt klart för sig hvad förf. på 
åtskilliga ställen velat framhålla, och det må väl icke hafva sin grund endast i 
trög fattningsförmåga, ty alla de personer, med hvilka anmälaren samtalat 
om stycket, och de äro ganska många, har det gått på samma sätt".171 

Lundin sammanfattade också på ett utomordentligt intressant sätt det 
litteraturpolitiska läget eller med hans ord det engagerade "hojtande" som 
försigkom om Vårflod. Han konstaterade att unga armar tidigare hade 
upphöjt honom över mängdens huvud. 

De som fördömt fru Agrell för hennes 'Räddad' och 'Dömd', fru Edgren för hennes 'Sanna 
qvinnor' och tagit mycket illa vid sig öfver Ibsens största mästerverk komma nu mot hr 
Molanders 'Vårflod' med de allra älskvärdaste och mest uppmuntrande småleenden, smeka 
det nya alstret och lyckönska författaren, att han inlagt sin gensaga mot den riktning, hvari 
på senare tider det unga Sverige slagit in. ... 'Ofantligt välkommen, hr Molander' - så kunna 
lyckönskningarna öfversättas på ren svenska. - 'Var så god och sitt ner här bland oss och låt 
oss vara tillsammans! Det är riktigt roligt att se herrn här. Herrn skall nog en gång fa komma 
in i svenska akademien, var inte rädd, och fa både literis och vasen.' /.../ Men så hojtar en 
ungdomlig röst från ett annat håll: 'Förrädare!'!172 

Lundin menade att Molander i Vårflod blott försökt tillämpa budet om att 
leva som man lär. Detta syfte gjorde honom varken förtjänt av beröm från 
"tillbakagåendets målsmän" eller förebråelser från den realistiska skolans 
talesmän. Lundin ansåg sig kunna betrakta saken "lugnt" och fann ej att 
blottställandet av några "pseudo-samhällsförbättrare" kunde vara ett an
grepp på den nyare litteraturen eller det "radikala partiet inom litteraturen". 

Nej, ryck masken af dem, blotta dem helt och hållet, drif ut dem. Vi hafva sannerligen icke 
någon nytta af slika skadedjur. Det är icke att gå reaktionens ärenden, då man ställer dem på 
skampålen; det är tvert om en god tjenst åt framåtskridandet. Skulle äfven reaktionens 
målsmän söka begagna sig af tillfället för att fiska i grumligt vatten, så kan det fisket dock 
icke varda synnerligt inbringande. De äro redan dömda, och deras tid är snart ute.173 

De olika sociala och litteraturpolitiska grupperingarna tyckte sig stå inför 
en text där tendensen var otydlig eller vag. Vare sig man inom det konserva
tiva lägret belåtet noterade respektive inom det radikala med avsky avvisade 
den kritiska dimensionen i Vårflod eller sökte påvisa en utslätad generell idé i 
stycket, så var handlings- och karaktärskriterierna överbestämmande. Kriti
kerna såg s.a.s. först dessa brister och sedan inordnade de dem som argu
ment i sin diskussion om tendensen. 

Även ifråga om Flirtation kom det 1894 till mycket olikartade inlägg om 
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vartåt udden var riktad. Den senare oenigheten hade givetvis inte alls samma 
litteraturpolitiska betydelse som den om Vårflod. Efter den uppgörelsen 
hade Molander i stort sett missat alla stolar som fanns att sitta på i 1880-talets 
Sverige. Han kunde inte inrangeras i den gamla ideala skolan, med dess krav 
på en avklarnad idé- och formmässigt harmonisk sammansmältning av 
icke-spektakulära ämnen.174 Någon realist som förmådde att trovärdigt 
gestalta tidens mer brännande problem var han uppenbarligen inte heller. 
Trots sina lovande insatser ägde han inte därutöver något starkt personligt 
drag. Ett sådant kunde ha attraherat dem, som i likhet med Molander själv, 
ansåg sig stå utom den direkta litteraturpolitiska motsättningen kring det 
som vi kallar det moderna genombrottet. 

Ett exempel på en recensent som inför lustspelet på 90-talet starkt fram
höll genreaspekten och Molanders formella skicklighet var Oscar Levertin. 
Han hade ju varit en av "hojtarna" 1884. 

Vi ha numera icke så fa populära svenska lustspelsförfattare. De ha hvar och en goda ansatser 
och vissa förtjenster, men om man jemför de andra med författaren af'Flirtation', blir man 
frestad att kalla dem klumpiga. 

Hr Harald Molander har bättre än någon annan skandinav förmått tillegna sig den franska 
tekniken och behändigheten. Tyskeriet, som regerar hos hrr Staaff och Geijerstam är 
honom främmande. Emellertid är hans komedi stockholmsk till art liksom till typer.175 

Levertin menade också att Wallér-typen gav Anders de Wahl i Albert Ranfts 
ensemble tillfälle att utveckla något nytt: "den bildade och beläste grilljannen 
- hittills för litet uppmärksammad af lustspelsförfattare och kåsörer". Ud
den mot den omoget "gröna" radikalismen missade Levertin helt. 

Levertin var här milsvitt från sitt kraftiga fördömande av Molanders 
angrepp på Det unga Sverige.176 Han såg nu på Molanders författarskap och 
dess hierarkiska inplacering på ett sätt som påminner om det han också skulle 
komma att uttrycka i förordet till Strödda skizzer och berättelser. Där stod 
Molanders slagkraftiga humor i centrum för författarkonkretisationen.177  

Runström preciserade det sedekritiska budskapet i Flirtation som satir av 
det godmodiga slaget. Men det fanns andra som istället redovisade avvisan
de synpunkter på socialkritiska inslag i sina recensioner. Detta gällde både 
recensionen i Social-Demokraten och den närgångna granskning som Anna 
Branting genomförde i Stockholms-Tidningen. För Knut Tengdahl, som 
kom från den förstnämnda tidningen, var innehållet i Flirtation något mora
liskt osmakligt. Författaren hade "utan något synbart uppfostrande syfte" 
gjort en "karikatyr på en i och för sig vidrig företeelse" som kurtis.178 

Medan det som var fint berodde av spelet och det "natursanna" i vissa 
detaljer, så övervägde enligt recensionen Molanders brister. "Fauter" var att 
handlingen var för tunn och att blomsterhandlaren gjordes till en bracka, 
eftersom yrket ifråga krävde god smak och fint sätt. Vidare var det fel att "i 
det fina sällskapets konversation införa litet enfaldigt prat om socialpolitiska 
saker".179 

Även Anna Branting dröjer vid kandidat Wallér i sin artikel om Flirtation. 
Artikeln föranleddes enligt henne själv av den unisona lovsången i så gott 
som hela dagspressen. Den kända signaturen René ville ge den publik som 
charmades av Molanders skrattretande stycke ett memento. Skrattet blev 
genant menade hon - beklämmande istället för befriande. 
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Och hur det var, blef det som när man låtit narra sig af en spefogel att gå med på en 
opassande drift med ganska hederligt och oskyldigt folk, och man så till sin förskräckelse 
finner att det bildat sig en cirkel omkring frispektaklet, och i den ringen stå snobbar och 
flabbar, ointelligenta och tanklösa och framför allt elaka personer, och alla dessa, som 
kanske själfva oändligt mycket mera äro värda att skrika under färlan, de gapa och grina och 
tycka det är öfvermåttan roligt.180 

Hennes utgångspunkt var alltså att man som "bildadt folk" inte borde söka 
vara spirituell på de svagares bekostnad. 

René intog en moraliserande hållning som snarast avsåg vissa publikreak
tioner och spelet. Det andra steget i hennes argumentation var att ifrågasätta 
om karaktärsteckningen alltid var så tagen på kornet. Återigen finner vi i 
ställningstagandet referenserna till "verkligheten" och vad som är naturligt. 
Hon tar upp styckets typer och granskar karaktärsteckningens beståndsdelar 
samt bedömer huruvida deras summa blir den som Molander angett. Hand
landen Möller som typ borde enligt recensenten knappast fortfara att kalla 
sig själv underklass, uppkomling som han är. Hans förargelse borde vidare 
drabba den knoddige kandidaten istället för sjöofficeren: "Alla handlande 
hylla och älska militären och isynnerhet sådana som därinom räkna sina 
flesta kunder". Det yttersta kriteriet var alltså återigen verkligheten eller 
snarare recensentens bild av verkligheten. 

När verklighetskriteriet inte uppfylldes kom René så i tvivelsmål om 
tendensen. Hon kunde inte längre 

tro på författarens skepticism gent emot hela världsspektaklet. Snarare synes då 'Flirtation' 
som ett bestämdt frieri till de konservatives gunst. Den öfvertygelsen far man ej, att samma 
hand, som nu roat öfverklassarne, en annan gång skall teckna dessas svagheter för att fa 
småfolket att jubla. Nej, nej, hr Molander har nog nu tagit ett stadigt steg på vägen till 
Damaskus. 

Anna Branting avvisar, liksom Tengdahl, slutligen Molanders sätt att blan
da in "öfver- och underklassfrågan" i Flirtation: "De, som en gång kommit 
på det torra, bör inte gyckla med dem, som försöka krafla sig dit också, eller 
som harmas för att de ej kunna nå så långt som de skulle önska och ha rätt 
till". 

Hon såg alltså inte Flirtation som ett sedekritiskt stycke där klassaspekten 
användes i ett speciellt syfte. Den skulle ironiskt karaktärisera den litet 
trögtänkte grosshandlaren som hade kvar ett förlegat synsätt på sin egen 
situation. René hade gått på Djurgårdsteatern och sett Ranfts utmärkta 
sommarensemble i ett enda "kyssande och smaskande och daskande" i tre 
akter. Sinnet rann på henne. Speciellt när klassfrågorna blandades in och 
publiken uppenbarligen överlägset flabbade åt typer som inte ägde någon 
trovärdighet utan endast skenbart var bundna till verklighetens affarsidkare 
och deras anställda. Den kände åttiotalsrenegaten Molander hade tydligen 
tagit ännu ett steg mot höger med sin drift med småfolket. 

Det dunkla och undanglidande i Flirtations tendens försvårade liksom 
ifråga om Furstinnan Gogol och Vårflod förståelsen. De svårtydda och 
osäkra ställena medgav i gengäld en betydande grad av inläsningar av viss 
tendens. Vilken syftning man än såg som central i de enskilda verken, så 
fanns det dock gemensamma drag i sättet att argumentera i recensionerna. 
Dessa sammanbindande drag fanns oberoende av de skiftande tendenstolk
ningarna. 
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En återspegling av andra bilder 

I s in recension av Vårflod formulerar Claes Lundin en ur mottagningssyn
punkt intressant mening. Den sammanfattar för det första hans egen syn på 
komedin ifråga: "Det hela är icke en bild af det lefvande lifvet, sådant vi vilja 
se det på scenen, utan en återspegling af andra bilder, och det återspeglande 
glaset är icke klart".181 Molanders ämnen skulle enligt Lundin i och för sig 
kunna vara hämtade från "verkligheten". Felet med Rococo, Furstinnan 
Gogol och Vårflod var dock att Molander inte gjort detta "omedelbart", 
utan byggt på "literära erinringar" och "studier efter dokument". Men det 
är enligt Lundins synsätt inte fråga om direkta plagiat utan istället brist på 
"erfarenhet". 

Lundin är förtröstansfull efter Vårflod: "Studier efter lefvande modell 
skola nog fjärma de osäkra linierna samt framkalla klarhet och bestämdhet i 
teckningen". Lundin tror alltså att studier av verkligheten självt skulle 
möjliggöra för författaren att skriva ett "fullgodt" skådespel. Det rent 
litterära sammanhanget var inte tillräckligt för att frambringa ett tillfreds
ställande dramatiskt verk, istället var det verklighetsstudium och uppodlan
de av det för Molander säregna som Lundin anbefallde. 

Lundins resonemang ställer i relief två förhållanden som kan betraktas 
som viktiga resultat av den hittillsvarande analysen. Molanders författar
skap är för det första en räcka av starkt betingade litterära gestaltningar. 
Deras strukturella likhet med den textberoende teaterregissörens yttre form
givande av de egna litterära impulserna är slående. Molanders böcker är 
konglomerat av konkretisationer, medan hans iscensättningar är regissörens 
försök att omsätta, i scenisk konst, en speciell konkretisation. Detta är den i 
allra djupaste mening sammanbindande länken mellan författarskapet och 
regiskapet. För författarskapet var Molanders hållning olycklig, för teater
arbetet på ett lyckosamt sätt själva grunden för det konstnärliga slutresulta
tet. Bristen på en starkt subjektiv litterär gestaltningsvilja bäddade sålunda 
på ett motsägelsefullt sätt för inlevelseförmågan i Molanders teaterregi på 
dess höjdpunkter. Harald Molander framstår som en människa som levde i 
och med andras texter. Detta gällde både författarskapet och regiarbetet. 

Det andra förhållandet som Lundins mening fokuserar är värderingen 
själv och dess beroende av konventioner. Han "ville" se det "levande livet" i 
en författarunik, tendensiellt och formellt klarnad gestaltning. Molander 
framträdde, systematiskt betraktat, med en text som visar att han själv satte 
det preskriptiva i främsta rummet, medan de mimetiska och expressiva 
aspekterna fördes tillbaka och jämställdes i relativ oväsentlighet. 

I en bild av normmodellen kan Harald Molanders första läge beskrivas 
med en liksidig triangel där toppen utgörs av preskriptionen och basen av 
mimesis och expression. Med sina realistiska pjäser försökte han ett nytt 
förhållningssätt. Det mimetiska sattes högst, men triangeln hade hamnat på 
sned så preskriptionen sattes högre än expressionen. Dessa delar av författar
skapet ställdes emellertid inför en samtida kritik som i huvudsak sökte, 
tolkade och värderade enligt andra normkonfigurationer. 

De realistiska kritikerna manifesterar i sina recensioner snarast mönstret i 
en inbördes ordning där mimesis sattes hö^t, och triangeln vridits så att det 
personligt expressiva sattes högre än det preskriptiva. Det sistnämnda 
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normelementct uppfattades snarast som något problematiskt. Det som vi 
kan kalla akademikritiken, som väl främst drabbade Furstinnan Gogol och 
Vårflod, jämställde preskriptum och mimesis på en hög nivå där de skulle 
balansera varandra, medan det expressiva värdet fördes till triangelns nedre 
spets. Det alltför personliga var något tillfälligt, nästan farligt - då man inte 
var säker på vilka obehagligheter som kunde dyka upp och störa dekorum. 

Ur det splittrade materialet av texter och recensioner framträder dessa 
mönster genom en serie krockar. Molanders brister tvingade recensenterna 
till analytiska förfaringssätt som gjorde deras utgångspunkter tydliga. I 
denna receptionsanalys framgår hur konkurrerande, principiellt skilda be
traktelsesätt existerar sida vid sida, men hur de samtidigt kan analyseras 
enhetligt mot bakgrund av normen. Vidare framgår det hur mycket av det 
moderna genombrottet som handlade om sociala positioner i den litterära 
institutionen, eftersom det mimetiska i normen så tydligt fanns förankrad i 
offentligheten redan i inledningen av 1880-talet. Omsvängningen i värde
ringsmönstret gällde istället att det expressiva skulle komma att dominera 
över de preskriptiva faktorerna. Expressivum skulle integreras i normtill
ämpningen på bekostnad av preskriptum och därmed möjliggöra en annan 
förståelse och en annan värdering. Det kaotiska och motsägelsefulla i den 
borgerliga människans livsupplevelse pockade på att komma till tals. Detta 
skulle på sikt komma att vrida normtriangeln till modernismens läge, i vilket 
expressivum för första gången sedan romantiken gjordes till högsta kod och 
värde. 

Till sist bör det dock erinras om att Molanders dramatik genomgående 
visade sig spelbar inom ramen för sin samtids teater. Den påbörjade recep
tionsanalysen har ju koncentrerats på mekanismer och kriterier för utstöt-
ning ur det litterära sammanhanget. Dramatens ensemble kunde emellertid i 
Rococo, Furstinnan Gogol och Vårflod visa fram sig på höjden av sin typ av 
konstnärskap på 1880-talet, liksom Ranfts ensemble med Flirtation på 90-
talet. Detta faktum framgår också ur alla de omdömesgilla kritikers recen
sioner som jag hittills åberopat, men det har skymts av min infallsvinkel. 
Denna har medfört koncentration på texternas fel och brister. 

Den höga graden av spelbarhet var en följd av Molanders replikkonst, 
hans förmåga att arrangera tacksamma spelscener och att anpassa skådespe
lets typer till respektive skådespelares fack och personlighet. Molanders 
intentioner blev i flera fall tydliga genom direkta, förklarande författaranvis-
ningar vid insceneringen, vilket bidrog till att ge pregnans åt karaktärerna i 
spelögonblicket. Mot Molanders skicklighet i det partikulära - de dramatis
ka grundelementen replik och situationer - stod emellertid bristerna i den 
övergripande gestaltningen av det dramatiska skeendet. Dessa kunde inte ett 
aldrig så förnämligt spel överskyla. 

Att ställa sig i historien 
Molanders sökande efter en form hade under 1880-talet som vi sett gått via 
Rococo, Furstinnan Gogol och Vårflod till det historiska skådespelet Beatri
ce. Den stränga kritik Molander utsattes för i samband med det senare, både 
från recensenterna i den nya hemstaden Helsingfors och från Carl David af 
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Wirsén i Sverige, kan emellertid sägas ha tystat honom för en tid. Han 
publicerade inget större verk 1887 - 1893. Han var fullt sysselsatt med sitt 
teaterarbete och sina översättningar. När han återkom, med Flirtation, 
inledde han en slutperiod med mer undcrhållningsbetonat författande. Hans 
ambition som skribent var en helt annan på 90-talet - att roa var viktigare än 
att debattera. 

I det närmast följande är en av frågeställningarna vilka invändningar som 
riktades mot Beatrice 1887. Bemötandet av verket ifråga utgör nämligen 
mittpunkten i den omedelbara receptionen av författarskapet. Ur strukturell 
synpunkt utgör därutöver kritiken av Beatrice, och mottagandet av roma
nen En Lyckoriddare 1896, en fokusering av hur historiskt stoff tolkades och 
värderades. Detsamma kan sägas gälla dramatiseringen 1900 av En lyckorid
dare. 

Den verkkoncentrerade delen av den följande undersökningen har dess
utom ett intresse för att historicismen var ett av de bärande dragen i Harald 
Molanders konstnärliga praxis. Det finns drag i denna historicism som var 
oberoende av akTtuella uttrycksmedel. Resonemanget gäller sålunda hur 
Molander i sina litterära arbeten ställde sig i historien. Det är en stödjepunkt i 
den fortlöpande utredningen av hans historicism. Argumenteringen kring 
detta återkommer således i avhandlingens regidel. 

Slutligen kan vi ur Molanders litterära arbete med historiskt stoff analyse
ra fram en estetisk hållning. Denna har i första hand kontakt en dominant 
preskriptiv dimension. Hans arbetssätt som författare får en ny aspekt, 
vilken också medger en bättre förståelse av regiverksamhetcn. 

Molander skrev färdigt Beatrice i Finland.182 Han försökte med detta 
skådespel placera in upprorsmotivet och ett individualistiskt koncipierat 
frihetstema i en historisk miljö. Vi känner denna motiv- och temakrets från 
de kronologiskt närmast föregående samtidsskådespelen. 

I en viss mening var Beatrice således en flykt till historien och sagan, vid en 
tidpunkt när försök att direkt uttala sig om samtiden av allt att döma bara 
ledde till hård kritik mot författaren. Flykten blev ett försvar mot oförståen
de kritiker - speciellt mot den tidens radikaler. Tidsförskjutningen i sagan 
om Beatrice blev en slöja som kunde göra den molanderska behandlingen av 
den åttiotalistiska upprorsproblematiken mer trovärdig. Det "moderna" i 
tematiken kunde samtidigt göras aptitligare enligt en konservativ genreeste-
tisk smak. Genom den status som det historiska skådespelet uppbar tycktes 
området för det tematiskt acceptabla kunna vidgas. I den mån sådana motiv 
låg bakom Molanders formval gav Beatrice prov på en anpassningsrörelse, i 
riktning mot akademismen och bort från det direkt problemdebatterande 
realistiska samtidsskådespelet som han prövat, men utan att han behövde 
överge tematiken. 

Författaren uppsökte med Beatrice en tid då renässansen börjat,medeltids
mörkret vek undan. En sådan brytningstid blev en lämplig inramning för en 
gestaltning av gränsöverskridandets problematik. Molander komponerade 
nämligen Beatrice så att den initiait artikulerade frihetsträngtan i skådespelet 
bryts under ett upprors tumult. Makt och våld ställs mot tro och frigörelse. 
Vapnen segrar emellertid över tron i denna tidiga strid om friheten. Hand
lingen mynnar ut i en ny och skuldladdad situation för makthavarna. 
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I en förhandsartikel inför premiären på Svenska teatern i Helsingfors 
presenterades skådespelet. Ordalagen har tycke av upphovsmannens kom
mentar. Författaren — regissören presenterade sitt eget arbete inför publiken. 
Introduktionen markerade att Beatrice var en saga. Det var en fantasi om en 
förgången tid, vars tankar, känslor, handlingar och språk skilde sig från 
nuets. Handlingen utspelade sig enligt pressmeddelandet i en övergångstid. 
Ett nytt, troende släkte stred mot ett gammalt, väpnat och förkvävande: 

för en ny gud, ej för honom, hvars döda lekamen och blod tillbedjas i kalkar och monstrans, 
men för honom, som lefver i hvarje människas hjärta och vilja, i hennes lifslust, i hennes 
kraft att handla så, som hon själf anser rätt och i hennes mod att ansvara för egna handlingar. 
Kampen gäller friheten, men ej allena den sociala och politiska, utan en vida högre, den 
individuella, hvars och ens rättighet att fylla sitt lifskraft, sin egen personliga plikt, hvars 
och ens förmåga att göra det och glädje att kunna det, hvars och ens rätt att vara sin egen.183 

Ungdomstro stod mot gamla lärdomar, men förhoppningarna bryts och 
mycket läggs i spillror. Presentationen i Nya Pressen gick ut på att förbereda 
publiken. Ett åttiotalistiskt kamp- och frihetstema i religiös färgning fram
ställdes som pjäsens kärnpunkt. 

Den person i skådespelet som främst förknippas med detta "nya" är 
Cosimo Dorsini. Han är en Savonarola-gestalt som vill predika om pånytt
födelsen. Hans budskap ar att slaveriet och förtrycket är nödvändiga gissel. 
De bereder väg för människans frigörelse av egen kraft.184 Viljekraft, själv
ständighet och självrannsakan ska lägga grunden till ett nytt rike. Den 
riktiga friheten är inte "fosterlandets", utan den ligger i att var och en är sin 
egen - "Hvar och en skall äga viljan och modet att ansvara för sina egna 
handlingar, och därför skall han äga förmåga".185 Kärnan i detta extatiskt 
individualistiska budskap ligger i det slagord som formuleras: "Befria dig 
själf'!186 Den som blir befriad av en annan förvandlas nämligen automatiskt 
till en träl, enligt Cosimo. 

Frihetsappellen i Beatrice har anknytning till två för Molanders verk i sin 
helhet mycket signifikativa motiv - ett uppenbarelse- och ett maskmotiv. 
Deras dignitet för förståelsen av författarskapet motsvarar det tidigare an
förda sagomotivets betydelse. Cosimo har fatt ett himmelskt uppdrag att gå 
i spetsen för det nya släktet. Detta ligger visserligen i linje med hans egen 
vilja: "Jag vill, därför måste jag och därför kanjag". Men det är Gud som i en 
uppenbarelse vid den heliga graven i Jerusalem gett förklaringen, att Cosi-
mos ansvar och vilja till handling var större än andra människors. I en 
uppenbarelse har han fatt ett religiöst laddat imperativ. Ordalagen påminner 
oss om Molanders återberättelse av påskupplevelsen i början på 1880-talet. 

I två dygn låg jag i bön vid grafvens dörr, täckt af stenen, för tung för 
människohand att vältra därifrån. Men tredje dagens morgon såg jag den 
falla för Kristi egen hand, och han stod framför mig i sin härlighets ljus, 
men dock som människa. Jag ville tillbedja hans gudomlighet, men 
människans kraft hade så förvånat mig, att jag blott kunde spörja: Herre, 
huru kunde du? Då sken hans ansigte som solen, det sköt en blixt ur såret 
på handen, som han lyftat stenen med och han svarade mig:"Jag ville, 
därför måstejag, och därför kundejag! Gå, och du kan, om du vill!" Och 
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jag hörde hur orden gåfvo eko i berget, från klippa till klippa, från land till 
land, och det växte till en tusenstämmig, brusande englakor, som ström
made ut öfver verlden:"Gå, och du kan om du vill!" 

Och ni undra, hvad jag menar med friheten!187 

Det fmns dock ett villkor för att Cosimo ska kunna uppfylla denna gudomli
ga mission. Människorna måste träda ut ur sin fruktan för sig själva - de 
måste enligt texten kasta sina masker! Cosimo säger på ett ställe att endast 
den som är sig själv är fri: 

Ser du, ser du, du fruktar att vara den du är och hvad Gud födt dig till! Kan 
du inte lefva på din egen tro, din egen vilja, ditt eget arbete, din egen 
lifslust, så är du en träl. Kläd dig till adequino, eller till pantalcone, så blir 
du ju en annan än du är, och vågar ostraffadt i narrkåpa håna dig själf och 
din egen träldom. Sätt mask på dig, se dig i en spegel och tro på hvad du 
ser, så blir du ju en annan.188 

Cosimo säger att han visst ska tala till folket: 
Men bed dem att inte skicka hit pipare och gycklare, arlequiner och 
colombiner och granna förklädnader, bed dem att inte skicka hit sina 
begär, sin hämdlystnad, sin vantro, sina svärd och sina radband! 

Utan bed dem komma själva}}™ 

Motivet med den förklädda människan, spelet med masker och i maktkritis
ka harlekinader, förknippas med den form motivet skulle framföras i -
teaterns. 

Den nya, sanna och fria människan måste vara utan förställning, så lyder 
Cosimos budskap. Detta gestaltar Molander i en text för teatern, där ju 
rolltagande är själva grundförutsättningen. Samtidigt finns det i Beatrice 
också ett spel i spelet. Ramhandlingen är nämligen en karneval i en nordita
liensk stad på 1520-talet. Alltså är Beatrice formellt konstruerat enligt princi
pen för de berömda ryska dockorna. Ytterst är formen ett historiskt skåde
spel, nästa gestalt är karnevalens förställning och innerst denna uppmaning 
att kasta masken - att fritt träda fram som individ. 

Skådespelet börjar med att makten, i skepnad av hertig Lorenzos regim, 
utmanas av karnevalsrusiga stadsborgare i brokiga dräkter. Hertigen själv 
och hans adjutant betraktar maskerade de blivande insurgenterna. Hertigen 
är ute för att förföra Beatrice som han förälskat sig i. Karnevalsyran är 
således betingelsen för att det verkliga missnöjet ska komma fram. Konfron
tationen mellan makt och tro i Beatrice kulminerar med att svärmaren 
Cosimo, i hybris, stormar in i slottet i spetsen för de upproriska. "Folket" 
hade kastat sin mask i elden och ropat: ned med tyrannen!190 Men det behövs 
bara att en kardinal lyser Dorsini i bann för att upproret ska stanna av. 
Cosimo finner endast feghet hos det demaskerade folket - scenanvisningen 
för massan lyder - "många i sönderslitna karnevalsdrägter, halfnakna och 
med förvildadt utseende".191 

Det som slutgiltigt vänder folket från Cosimo är att han dödar sin egen 
syster, Beatrice. Hon har nämligen förälskat sig i hertigen och försöker 
skydda honom med sin egen kropp. Cosimo mördar henne för detta svek 
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mot hans värv. Skådespelet slutar med att hertigen och hans försummade 
hustru Carlotta återförenas. Kontentan av deras resonemang är att rätten, 
friheten och glädjen ligger i att uppfylla sina plikter - glädjen ligger i att 
underkasta sig den börda som Gud lagt på människorna. Hertig Lorenzo 
hade själv en gång framträtt som en ljusgestalt och gudabenådad befriare. 
Genom sitt sätt att styra och sin seger över upprorsmännen hade han 
emellertid ådragit sig en skuld som nu måste försonas. 

I maskspelet lekte Molander med form och mening. De bet varandra i 
svansen och virvlade runt i en teaterlek som han själv suveränt styrde. Han 
njöt visserligen av att behärska denna lek, men hans budskap snurrade bort. 
Molander var fangen i en för honom oöverstiglig motsättning mellan den 
uppenbarade åttiotalstalstanken på den fria människans nödvändiga uppror 
och en religiöst färgad skuldföreställning om lika nödvändiga påföljder. 
Genom mönstret i hans texter från 80-talets mitt blir det tydligt att han reds 
av tanken på att skuld och straff följer på gränsöverträdelsen. I både Furstin
nan Gogol, Vårflod och Beatrice leder nämligen uppror i olika former -
nihilistiskt, patriarkalt eller religiöst - till bestraffning. Det ligger något 
grundläggande hämmat, restriktivt eller ängsligt i hela hans sätt att närma 
sig sin centrala problematik - frigörelsen och dess följder. Och det är kring 
det senare han cirklar, än med radikala gester, än i konservativ formelbesatt
het. I den kronologiskt senare Flirtation kretsar Molander kring den erotiska 
gränspassagen med humoristiskt bortförklarande charm, vilket framgått 
tidigare. 

Jag har här renodlat den tematiska diskussionen kring Beatrice i dess 
sammanhang med den grundläggande dramatiska formen och Molanders 
övriga verk. Men det finns andra aspekter på Beatrice som måste tas upp för 
att bemötandet av skådespelet ska bli begripligt. Beatrice är nämligen också, 
och det är lika viktigt, anlagt som ett triangeldrama. Kärlekens passioner är 
drivkraften i denna parallellintrig till upproret. 

Titelgestalten är en temperamentsfull italiensk typ. Beatrice är den förre 
furstens dotter. Hon och brodern Cosimo har således gemensam anledning 
till hämnd på Lorenzo för föräldrarnas död. Hertig Lorenzos åtrå till Beatrice 
går emellertid ut över den försmådda och missförstådda hustrun Carlotta. 
Hon tiger och lider. Spelet mellan Beatrice, Lorenzo och Carlotta är också 
byggt på förväxlingar och igenkänningar. Blandningen av historien om 
maktkamp och passionsdramat ger ett intryck av förvirrande mångfald. 
Författaren lyckades inte smälta samman de två ingredienserna, vilka härrör 
från Shakespeares dramatik - främst Romeo och Julia. Molander kunde inte 
forma en tragisk motsättning mellan partistrider och kärlekshistoria. 

Historicismen som litterär spegling 

Skådespelets splittring har ett samband med komplexiteten hos de förlagor 
som Molander använde. Om vi börjar med styckets titel - Beatrice - så blir 
vi av denna hänvisade till allmänbilden av Dante och hans kvinnokult. I Vita 
Nuovo är Beatrice som bekant ett levande helgon. Hon är kvinnan som 
Dante tillber på avstånd. Först i Divina Commedia träder gudomligheten 
Beatrice i kontakt med sin älskade.192 Hertig Lorenzo i Molanders skådespel 
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ser och beundrar sin Beatrice på avstånd i skådespelets inledning.193 Men 
sedan är det en i hög grad aktiv Beatrice som försvarar kvinnornas dygd med 
sin dolk och som förälskar sig i Lorenzo.194 

Molanders namnallusion på Dantes översinnliga kvinnogestalt ställer in 
hans Beatrice i en romantisk krets där eftersägarna huserade. Anspelningen 
på Dante låter oss förmoda att kärleksmotivet och det triangeldrama som 
Beatrice-gestalten är indragen i skulle vara det centrala elementet i skådespe
let. Men Beatrice är blott en "biperson" bland alla de andra, d. v.s. skådespe
let har ingen otvetydig central konflikt och därför har det inte heller någon 
verkligt bärande gestalt. Titeln antyder mest rudimentet av en plan som kan 
ha bestått i att teckna ett helgjutet porträtt av en blodfull och älskande 
kvinna. Någon sådan teckning lyckades Molander emellertid inte göra i sitt 
skådespel. 

Att Dantes verk liksom Shakespeares ekar i ett skådespel som bl. a. handlar 
om kärlek i italiensk miljö på 1500-talet är inte förvånande. Inte heller 
dedikationen till greve Carl Snoilsky är oväntad. Den kan ha varit en direkt 
sympatiyttring landsflyktiga emellan. Tillägnelsen antyder också en val
frändskap hos Molander med Snoilskys intresse för det italienska, liksom för 
det romantiska och den idealistiska frihetstematiken.Speciellt tydlig an
knytning kan vi finna mellan Snoilskys stora svit Savonarola och Molanders 
Cosimo-gestalt. 

Hos Snoilsky är Savonarola orosstiftaren, folkförledarcn, svärmaren och 
en tolk för vreden.196 Predikanten Savonarola kom med sitt frihetsbudskap 
som en helig gåva till folket i Firenze.197 

Munken där på predikstolen 
Talar flammor, talar gissel. 
Händer vridas i förfäran 
Under gråt och tandagnissel. 

Själfbcdrägeriets mantel 
Sliter han från nakna själar, 
Och på lustans lekverk trampa 
Hans sandalbeklädda hälar. 

Under festmusikens jubel 
Hör han träldomsbojor klirra, 
Ser han tomma ögonhålor 
Genom skönhets-masken stirra.198 

Det sociala frihetsbudskapet förbands alltså hos Snoilsky med tanken på 
människornas självbedrägeri. Savonarola ställer upp förkrosselse och rening 
av hjärta och sinne som villkor för ett liv i Kristus. 

Tematiskt och motiviskt har Molander fogat sin upprorsman Dorsini 
efter samma mönster. Cosimo säger själv på ett ställe i skådespelet att han 
kallats Savonarola och kättare på grund av sitt frihetsbudskap.199 Men detta 
betyder inte att Molander osjälvständigt kalkerat över ingredienser i en dikt 
till ett skådespel. Molanders individualism, hans turneringar av frihetsbe
greppet och hans intresse för maskmotivet var något eget. Passionen för 
teaterns form for lek med identiteter samspelade med förlagorna och fick sitt 
uttryck i Molanders egna dramatiska verk. 
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Utöver det likartade i frihetstemat och maskmotivet så följer utvecklingen 
i Molanders Beatrice gången i Snoilskys Savonarola, från makt via uppror 
till bestraffning. I dikten motsvarar detta indelningen "Hos Lorenzo", 
"Brännoffret", "Profvct" och "Martyren". Hos Snoilsky finns emellertid 
förtröstan inför framtiden - ur kättarbålet stiger Savonarolas martyrskap. 
Hos Molander står däremot segraren Lorenzo kvar med skuldtyngd makt 
när upprorsmannen går. Snoilsky syftade med namnet Lorenzo i den första 
avdelningen i sin diktsvit på de historiska mediceernas penningregim. Mo
lander hade på ett symptomatiskt och romantiskt uttunnat sätt inte någon 
sådan direkt koppling till en historisk person. Molander använde istället 
hertigens namn associativt, för att ge en tidsfärgning, men detta medger för 
oss även en ingång till de samtida texter som skådespelet Beatrice är anknutet 
till. 

Genom de fortlöpande allusionerna i skådespelets dialog skapade Molan
der faktiskt metodiskt ett sätt att ställa sig i historien. Hans grepp för att ange 
den historiska situationen var nämligen att åberopa författarnamnen - histo
rien gestaltades i en värld av texter. Ett tydligt exempel på detta är det flitiga 
omnämnandet av Vergilius.200 Molanders skådespel handlar ju om en tid då 
antikens författare och texter återupptäcktes och användes i ett försök till 
frigörelse från de medeltida föreställningarna. I denna mening påminner 
Beatrice om Rococo och pastischens grepp där. 

Också i Beatrice satte Molander texter i rörelse för att karaktärisera en viss 
historisk situation och för nya syften, men till skillnad från Rococo skedde 
det i en ny genre - det historiska skådespelet. Här var själva ämnet en 
historisk situation. Den fångades med hjälp av de apostroferade författarna. I 
Rococo var ämnet själva formen. Och medlet var pastischen. Vi kan använ
da denna liknelse: Rococo var ett spel om spelet, medan Beatrice var ett spel 
om de kvasihistoriska gestalterna A, B, C etc. och deras handlingar och 
känslor. I båda fallen använde Molander den relevanta tidens litteratur, men 
han gjorde det med helt olika syften. I Rococo gällde det en aktivering kring 
formen. I Beatrice gällde det en rekonstruktion av den historiska "verklighe
tens" brokiga tapet. 

Beatrice är fullstoppat med anspelningar på antika gestalter och diktare 
såväl som renässansföreteelser, -konstnärer, -politiker etc. Molander låter 
sina gestalter apostrofera Salomo, Aristoteles, Platon, Seneca, Vergilius, 
Ovidius, Plinius, Tacitus mfl. Man talar om Perugino, Angelico, Orcagna, 
Michelangelo liksom om Savonarola, Gemistos Plethon, Francesco Sforza, 
Medici mfl.201 Genom omnämnandet i en replik av Ugolinos torn anspelar 
Molander ännu en gång på Dante och dennes bekanta berättelse om Ugolino 
della Gherardescas hungerdöd.202 Åsikterna i Machiavellis furstespegel 
skymtar på samma sätt fram i hertig Lorenzos uppgörelse med sin realpoli
tiskt inriktade lärare, kardinal Cipolla.203 

Mest intressant i denna renodling av historicismen som ett slags litterär 
spegelkammare är Molanders huvudgestalter. De är uppbyggda genom 
historiska referenser och litterära ekon. Carlotta framställs t.ex. som en 
mångsidig renässansmänniska. Hon är kunnig i grekiska, latin, litteratur, 
målning, musik och dans. "Hon älskar konst, naturvetenskap och filosofi, 
disputationer, charadlekar och skådespel" - och hon är skarpsinnig, mild 
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och kysk.204 Molander låter denna idealtypiska renässansgestalt älska 
Vergilius.205 Speciellt gripen är hon av Didos öde, av den älskande men 
försmådda kvinnans klagan.206 I Beatrice försöker Molander alltså transpo
nera motivet med den obesvarade kärlekens smärta, från den antika texten, 
via en direkt referens lagd i munnen på den diktade gestalt som i sin egen 
utveckling skall bära vittne om kärlekens makt och smärta. Men författaren 
nöjer sig inte med detta, utan han låter denna diktade gestalt själv kommen
tera de litterära ekoeffekterna. I sin kärleks förnedring börjar Carlotta nämli
gen tvivla på om hon lever eller är död. Situationen är den att Carlotta inför 
sin man just har avtäckt ett porträtt som Beatrice målat av sin älskare, d.v.s. 
samme hertig Lorenzo. Carlotta säger: 

Ah, jag är ju inte en människa, jag liknar hjältinnorna i de gamla dikter 
jag läste som barn, jag liknar en tafla, en bild, en filosofisk definitio 
elller en allegoria utan kött och blod... Jag vet inte, om jag lefver eller är 
död ... .207 

Trots de många nivåerna i Molanders lek med olika avbildningar ser vi 
tydligt hur Carlottas känsloliv skulle dubbelexponeras genom berättelsen 
om Aeneas och den övergivna Dido. Molander försökte måla en bild av 
renässansmänniskan genom hänvisningen till ett antikt kvinnoporträtt. Där
med skulle också 1500-talsitalienskans intresse för den romerska diktningen 
bli en del av personkaraktäristiken. Däri ligger dubbelexponeringen. Som 
litterär teknik påminner detta tillvägagångssätt om sättet att bygga upp 
gestalterna i Rococo. I B eatrice var det emellertid historicistiskt motiverat. 
Tekniken var således ett inslag i en strävan efter historisk trovärdighet i mer 
realistisk anda. 

Även Lorenzos gestalt var ett sådant uppsamlingskärl för bildade referen
ser. Likt den hjälte som i Aeneiden vinner Didos kärlek, har Lorenzo 
uppväckt Carlottas. Han skrivs emellertid tydligare in i nätet av litterära 
associationer genom sin avståndskärlek till Beatrice, likt mannen i Vita 
Nuovo.208 I rollen som maktägare kallar Carlotta honom vidare direkt för 
en av medicéerna. Kardinalen påpekar för honom att i den rådande konflik
ten mellan kejsaren och påven sitter hans krona inte säkrare än den gjort på 
kondottiären och hertigen Francesco Sforzas huvud.209 

Genom att huvudpersonerna i skådespelet på detta sätt byggdes upp av 
fragment från historieskrivning och associationer kring klassisk litteratur 
skapade Molander ett slags historiskt bildningsspel. Karaktärsbildningen 
och fabeln i Beatrice modellerades efter historiska fakta och litterära verk. 
Associationer kring antika, renässans- samt samtida författares diktning 
blev de byggstenar Molander använde för att mura sitt eget verk. Men han 
lyckades inte med detta eklektiska bildningsspel gå utöver förlagorna. Han 
avvann inte detta litterära material en ny betydelse. Hans litterära verk sade 
därför inte samtiden något nytt om den tid det historiska skådespelet skulle 
avspegla. Molanders säregna, samtida frihetstematik framstod dessutom 
som något artskilt från den historiska kostymen, vilket kommer att framgå 
av kritikerreaktionerna. Hans bildningsspel stod därmed i kontrast till det 
alltför bjärta momentet av åttiotalsproblematik. Molanders försök att som 
författare ta till det historiska skådespelet föll. Han lyckades nämligen inte 
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harmonisera historisk trohet och samtidsrelevans. Därför gav inte heller 
Beatrice tillträde till det samtida litterära etablissemanget. 

Finländsk läsning och akademisk 

Det var med viss spänning man i Helsingfors inväntade premiären på 
Beatrice. Något av en ny debutsituation uppstod nämligen för Molander 
efter överflyttningen från Sverige och den första lyckosamma tiden som 
scenisk ledare vid Svenska teatern. Publiken kom till teatern för att bekanta 
sig med författaren och resultet av hans egen iscensättning. 

Hufvudstadsbladets chefredaktör Arthur Frenckell angav förutsättning
arna för denna begivenhet i sin omfattande recension.210 Huvudpoängen i 
hans presentation av författarskapet var att det hade en fransk inspiration. 

Molanders "skaplynne och författarpersonlighet" intill Beatrice, såsom 
den framstod för Frenckell, kännetecknades av en minutiös detaljkänne
dom. Det fanns en äkta gammalfransk "timbre" över samtalen och de 
snirkliga vändningarna; "en fin, höflig satir, bon mots, en urban polityr, 
hwilar öfwer det hela".211 Herraväldet över formen och blicken för scenens 
krav hade Molander lärt av Sardou, enligt Frenckell. Med detta syftade han 
på en scenisk verkan som byggde på laddade och pikanta situationer, på en 
dialog bemängd med effektfulla repliker och ésprit samt på anblicken av ett 
stort antal agerande i eleganta dräkter. 

Frenckell menade tydligen att Molander ur rent teknisk synvinkel upp
fyllde dessa av de franska föregångarna knäsatta reglerna. Beatrice var 
välskrivet. Handlingen grep genast tag i uppmärksamheten och från scenen 
erbjöds åskådaren den vackraste anblick - "Allt fortgår så följdriktigt, 
motiveradt af det föregående och motiverande det efterföljande". Problemet 
med Beatrice låg istället för Frenckell i att det, för det första, inte var något 
egentligt idédrama: "Styckets hufwudinnehåll och de konflikter som föra 
handlingen framåt äro ej af så widtgående sedlig halt, utan är det lägre 
passioner, kärlek, swartsjuka och hämd som fylla ramen". Den ansats till 
"högre" idé som Frenckell ändå fann var konflikten mellan det gamla och 
det nya. Men handlingens tråd spanns av de "lägre" passionerna. Eftersom 
stoffet var hämtat från partistriderna i Italien sattes Beatrice in i en "oöfwer-
skådlig rad pjeser af större eller mindre wärde och för hwilka med alla 
variationer Romeo och Julia i alla tider kommer att utgöra idealet". Det andra 
huvudproblemet som Frenckell såg med Beatrice var att det inte kunde 
väcka medkänsla, genom dess brist på djupt tragisk dimension. Närmevär-
det sattes av likaren - "idealet" - Romeo och Julia. Molanders gestalter var 
alltför "prosaiska". 

Frenckell fortsatte: 
Ett historiskt stycke är för öfrigt en rätt wansklig sak. De positivt historiska pjeserna hafwa 
swårt att böja sig under den erforderliga individuella enheten, och saknas denna, förlorar 
stycket sitt wärde och sitt intresse såwida det icke möjligen hwilar på inhemsk grund och i så 
fall bygger främst på fosterlandskänslan; det löper fara att bli ett bildergalleri, hwars 
estetiska intresse betingas af dess historiska, eller en tom dekoration - i hwarje fall en 
wansklig sak för en författare att bygga på. Ett historiskt, eller låt oss säga, kostymstycke, 
bör derför bygga uteslutande på sitt eget inre innehåll och på universella känslor.212 
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Ställd inför Molanders amorfa text grep den finländske kritikern tillbaka till 
stommen i det kritiska byggnadsverket med anor från Aristoteles. Han 
frågade: Finns det en ledande ide? Vari ligger den nödvändiga tragiska 
konflikten? Ar stycket enhetligt gestaltat? Kan det väcka medkänsla? Ar 
karaktärer och konflikter effektfulla, aktuella, djupa och originella? 

När enhetlighet bara kunde upptäckas på intrignivå och förtjänsterna låg i 
utanverk, såsom språkbehandling i repliker samt tidsfärg, då avvisade 
Frenckell pjäsen. Det skedde med hjälp av de kategorier som i denna under
sökning betraktas som den aktuella akademismens. Här tillämpades de på 
prestigegenren framför andra - det historiska skådespelet. 

En knapp månad efter premiären tog Wirsén upp Beatrice till likartad 
granskning i Post- och Inrikes Tidningar. Det var en avrättning. Författaren 
hade visserligen enligt Wirsén förmåga att uppfinna och konstruera spän
nande situationer och att komponera scenisk handling, men han var omo
gen. Han måste lära sig mer av Shakespeare och glömma andra "mönster". 
Han måste vidare göra handlingen "klarare och haltfullare, kollisionerna 
mer betydelsefulla". Karaktärerna måste gestaltas mer konkret och vara mer 
kärnfulla.213 Wirsén önskade Molander lycka till, men klappen på axeln blev 
i verkligheten en stöt för bröstet. 

Wirsén gav i sin granskning också prov på ett mer personligt färgat 
bigotteri, där Beatrices sensualism och vaknande kärlek upplevs vara av 
"skäligen patologisk natur". Läsaren Wirsén pinades i s in kammare av att 
Beatrice ger sig åt Lorenzo, "åt hvars lidelse hon nu offrar sig sjclf ". Han 
fortsatte som om han varit närvarande på teatern: "Ridån nedgår öfver deras 
förnedring". Men det var inte bara brotten mot moralsystemet som beredde 
Wirsén kval, utan även de rent dramaturgiska bristerna beredde honom 
lidanden. Med utgångspunkt från sitt krav på "klarhet" pinades han av den 
molanderska "blindbocksleken". Den var bara besynnerlig och intrasslad i 
Wirséns ögon. 

Wirsén sökte i det historiska dramat utöver en klar handling även tragiska 
konflikter uppburna av ädla gestalter. Han fann ingetdera hos Molander. 

Stycket är nog lifligt och anlagdt på effekt 'à la Victor Hugo1; men det är tomt och ihåligt, 
figurerna äro mannequiner, den dramatiska kraften förtunnad till sceniskt effektsökeri. 
Härtill kommer, att stycket, såsom drama, icke är nog öfversigtligt och klart; det företer ett 
virrvarr af motiv och upptåg.214 

Det romantiska och melodramatiska stötte Wirsén som här hade förväntat 
sig det historiska principdramats klara och logiska händelseutveckling. En
ligt honom var den franska inspirationen inte väl förvaltad, inte ens något 
positivt. Han förutsatte dystert nedvärderande att stycket skulle fa en bred 
publik som "lockas af bizarra och brokiga äfventyr, tillfredsställes af ytlighe
ten och plågas af så väl djupsinnighet som enkelhet". 

Wirsén var uppenbarligen förvirrad av den utsvävande formen. Och han 
hade samma svårighet att fa grepp om skådespelets historiska karaktär. A 
ena sidan fann han att Molander i beskrivningen av italienskt hovliv röjde 
"en visserligen på ytan lekande, men dock anmärkningsvärd förmåga att 
uppfatta den italienska renaissancens lynne och later". A andra sidan oppo
nerade han kraftfullt mot teckningen av den "fadde kosmopoliten" Dorsini. 
Wirsén uppfattade att Molander velat göra denne till ett "mönster af ädelhet 
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och frisinthet". Detta stred mot historisk sanning. Wirsén reagerade på detta 
sätt emot frihetsappellen, vilken vi sett Molander försöka föra över från 
samtiden till historisk miljö. 

I denne anhängare af Savonarola har författaren icke tecknat en italienare från femtonhund
ratalet, utan en fullkomlig fantasibild af en upphöjd och ädel 'fritänkare', eller naturpante-
ist./ / En så lös, så sentimental, så natursvärmande karakter egde icke det fritänkeri, 
hvilket, såsom man af kulturhistoriska dokument från nämnda tid kan se, verkligen fanns i 
femtonhundratalets Italien; dess andliga libertinage var vida mer sensuelt, ärelystet och 
hänsynslöst.215 

Den sanning som Wirsén efterlyste kunde endast nås genom en kulturhisto
riskt dokumenterad gestaltning. Som vi kommer att se var detta ett recept 
Molander använde vid tillkomsten av sin historiska roman nästan tio år 
senare. En del av hans motiv för den där exemplifierade historicistiska 
litterära metoden kan ha hämtats från kritiken mot Beatrice. 

Granskningen enligt ett medvetet system visade sig ovanligt tydligt hos 
Frenckell och Wirsén vid behandlingen av Beatrice. Den bestod samman
fattningsvis i följande procedur. Kritikern sökte i första hand efter den 
ledande idén i stycket och dessutom efter den tragiska konflikten. Han 
ställde kriteriebundna krav på enhetlighet i handling och huvudkaraktärer. 
De senare skulle vara ädla och hysa upphöjda känslor. Karaktärerna skulle 
därutöver, liksom konflikterna, vara aktuella, djupa respektive klara. Det 
historiska skådespelet skulle också tåla en trovärdighetsgranskning och där
vid befinnas vara representativt och sanningsenligt, i jämförelse med histo
riska dokument. 

Sett ur ett helhetsperspektiv på författarskapet återfinner vi som påvisats 
ett moment av frihetlig appell i Beatrice. Detta antyder att Molander försökt 
klä sin egen religiöst färgade liberalism i en historisk dräkt. Att han i 
skådespelet lät den kuvas kan ha samband med inplaceringen i 1500-talsmil-
jön. Om han nämligen såg Beatrice som ett historiskt principdrama om en 
tid då de första ansatserna till "frihet" tematiserades, så fanns det historiska 
skäl för att låta ett uppror under en sådan ledstjärna misslyckas. 

Men det finns också andra sätt att förklara behandlingen av upprorsmoti
vet i Beatrice. Det kan tänkas att Molander avsåg att i symbolisk form 
gestalta sin egen tids ungdomliga revolt och dess undergång när den bekäm
pades av en äldre generation. Så kan han ha upplevt samtidens problematik 
och fört över den i historisk tid. Att ställa sig i historien blev s.a.s. ett försök 
till bearbetning av ett motiv som Molander inte kunde finna en adekvat form 
för i det realistiska samtidsdramat. Utöver dessa två förklaringsalternativ -
principdramats och den symboliska förskjutningens - finns det ett tredje sätt 
att ge det i realiteten mycket splittrade skådespelet en sammanhängande 
tydning. 

I varje uppror finns ett inslag av gränsöverträdelse. Det är ett brott mot en 
rådande ordning. För en människa som uppfostrats i ett religiöst hem kan 
det allmänt sett vara så att protester av olika slag kommer att förknippas med 
synd och med en skulduppbyggnad. I Molanders texter och i hans förhåll
ningssätt som författare finns det exempel på en inbyggd spänning mellan 
anpassning och revolt. Denna dominant i författarstrukturen kan härledas ur 
en personligt psykologisk grund snarare än ur något komplex av ideologiska 
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eller politiska föreställningar. Dessa exempel på motsättningen anpassning -
uppror återfinns ifråga om Molanders litterära verk både på ett tematiskt, 
formellt och litteraturpolitiskt plan. 

Gång på gång tar Molander i sina böcker upp revolt och uppror i olika 
former till behandling. Och han låter myterierna lika säkert stranda. Det är 
som att han automatiskt förknippade ett i och för sig nödvändigt uppror 
med ett brott, med en skuld som måste sonas. Detta gällde som anförts vare 
sig det var en rysk nihilist som opponerade mot ett samhälleligt tillstånd, en 
svensk ungdom som revolterade mot patriarkalt oförstånd eller, och detta är 
viktigt, en italiensk renässansfurste som står rebellen emot. Denna koppling 
av brott och straff finns hos Molander som en strukturerande princip i 
texterna. Den går på tvärs av alla hans försök att finna ett verkligt frihetste
ma och resulterar istället i utmejslingen av ett parallellt reaktionärt tema om 
anpassning och underkastelse. Detta är generellt sett skälet till att det är så 
svårt att få grepp om Molanders "budskap" eller "mening" i hans texter. 
Särskilt svårt var det för samtiden att uppfatta dennna kluvenhet under 
författarskapets successiva utveckling, men mönstret är tydligare när de 
enskilda verken betraktas ur författarskapets helhetsperspektiv. 

På samma sätt är det med hans litterära verks formsida. Gång på gång 
byter Molander genre, men detta blir aldrig frigörande. Han försöker krypa 
in i den kostym eller det regelsystem som den på förhand givna litterära 
formen ger. Samtidigt var han ytterst känslig för de litteraturpolitiska 
strömkantringarna hos publiken och bland kritikerna. Han guppade därför 
som en kork i den litterära utvecklingens virvlar och vågor. 

Nästa försök efter Beatrice att litterärt gestalta ett förlopp i historisk tid 
var romanen En lyckoriddare år 1896. Återigen drog han igång ett textspel 
med många litterära och litteraturhistoriska ekoeffekter. Huvudgestalten 
formade han efter förebild av en historisk person, miljön angavs med 
stilhistorisk ackuratess och romanens lycko- och framgångstema behandla
des i en religiöst färgad inramning. Molanders anspråk som författare var 
dock som nämnts hovsammare på 1890-talet. Jämfört med ambitionen 
bakom Beatrice var det fråga om brödskriveri, under den tid han stod utan 
anställning efter återflyttningen från Finland. 

En lyckoriddare blev en publiksuccé. Det visar att Molander nu var i god 
samklang med nittiotalets ökande intresse för det historiska. Aret efter En 
lyckoriddare kom Heidenstams länge aviserade första samling av Karoliner
na ut, en bekräftelse så god som någon på den tidsanda Molander uppfattat. 
Framgången berodde också på att boken lanserades inför julen 1896. Molan
ders roman blev på det stora hela även en kritikerframgång. Detta var 
sålunda Molanders mest helgjutna framgång som författare. Låt oss därför 
studera romanen närmare - som komponerad och mottagen text, ur pre-
skriptiv, mimetisk och expressiv synvinkel. 

Två lyckoriddare 

Molander hade under förberedelserna för iscensättningen av Topelius histo
riska drama Regina von Emmeritz, på Svenska teatern i Helsingfors 1891, 
fått god kännedom om 1600-talets gestalter och miljöer. Möjligtvis uppstod 
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tanken på att själv skriva något med motiv från trettioåriga kriget redan 
under dessa registudier.216 

I sin artikelserie om den moderna dramatiska konsten berörde han 1892 i 
korthet även utvecklingen inom den historiska romanens genre - från Kenil-
worth till Henry Esmond, från Valdemar Atterdag till Fru Marie Grubbe.217 

D.v.s. att Molander genom att ange några titlar åberopade framstegen i 
engelsk romankonst från Walter Scotts populariserade kulturhistoriska 
skildringar, ifråga om Kenilworth från Elisabeths och Shakespeares Lon
don, till Thackerays 1700-talspastisch The History of Henry Esmond. Ge
nom att Molander också nämnde J.P. Jacobsens roman om 1600-talsgestal-
ten Marie Grubbe som en högt rankad genreprestation, förstår vi bättre de 
ledande tankarna i hans egen historicism - i sin litterära form främst pasti-
scherande. 

Jacobsen bröt med Fru Marie Grubbe upp från den historiska romanens 
romantiserande frihandsteckning kring fakta. Psykologi och miljöskildring 
byggde istället på detaljstudier, på en slags själslig och kulturhistorisk natu
ralistisk arkeologi. Jacobsen tecknade 1600-talets miljöer med alla sina detal
jer, och även dialogen hade en arkaiserande prägel. Detta bör ha fungerat 
modellbildande för en författare och regissör av Molanders typ - med hans 
starka intresse av att visualisera historiskt korrekta miljöer på teatern och 
redan bestyrkta smak för stilimitationer. 

Det är intressant att konstatera hur Molander i början på 1890-talet tar sina 
exempel från romankonst med mer än femton år på nacken. Möjligtvis var 
det fråga om en hänvisning tillbaka till den egna ungdomsläsningen och en 
tidigt grundlagd personlig fascination inför det historiska. Ar 1895 skrev han 
också till sin vän, brukspatron Knut Michaelson och bad denne skicka några 
historiska romaner av Viktor Rydberg.218 Molander ville på ett mycket 
symptomatiskt sätt börja läsa in sig i genren. 

Det fanns dock en förebild till En lyckoriddare som var mycket betydelse
fullare än de av Molander själv apostroferade och efterfrågade romanerna. 
Henrik Schiick gav 1893 ut sin biografi över Lars Wivallius. Med hjälp av 
hans utförliga dokumentation kunde läsarna fa en utomordentlig insikt i 
detta säregna 1600-talsöde. Schück gav för första gången en god karaktäris-
tik av Wivallius, med källkritisk noggrannhet förankrad i olika rättegångs
handlingar och dikter. Livsteckningen visade fram en människa med en 
särpräglad blandning av äventyrslystnad, slug beräkning och en övermodig, 
ibland dumdristig djärvhet. Wivallius var enligt Schlicks skildring en passio
nerad, högt begåvad och envis vagant och diktare.219 Schücks arbete var 
engagerande, både genom sitt stilfulla återberättande av historien och det 
enskilda fascinerande livsödet. Wivallius aktivitet och dynamik gjorde 
honom till en tidstypisk gestalt. Skaldens öde och verk passade därför väl för 
Schücks syften. Hans grundläggande arbetssätt var att sätta diktningen i 
samband med en bred kulturhistorisk beskrivning. 

Molanders roman på grundval av Schücks roman-biografi om Wivallius 
kan i sig inordnas i en litterär verkräcka. Bl.a. hade A.U. Bååth redan 1892 
givit en skönmålad framställning av Wivallius välbekanta kärleksäventyr, i 
Kärleksagan på Björkeberga. Samma episod var det centrala i Molanders 
dramatisering 1900. Schück skulle själv senare göra ett försök att stöpa 
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historien i fiktionens form. På 1980-talet gav sig också Gunnar Ohrlander i 
kast med gestalten, för att nämna det senaste exemplet. Wivallius öde var 
och är attraktivt litterärt stoff. 

Ur Schücks litteraturhistoriska arbete kunde Molander hämta detaljer om 
Wivallius resor, om färden upp genom Europa 1627 - 28, om händelserna på 
Björkeberga och det rättsliga efterspelet på dansk botten samt om anklagel
serna för spioneri, efter Wivallius gripande i Stockholm 13 juli 1631.220 

Molander har i huvudsak låtit sin vagant följa denna resrutt i sin roman, med 
uteslutande av processerna i Danmark och med tillägg av romanhjältens 
deltagande i 30-åriga kriget. 

Romanen En lyckoriddare är en pikaresk om driftdjäknen Lars Svensson, 
kallad Lauritz Wiwalt, som tar sig fram under det antagna namnet friherre 
Erik Gyllenstjerna. Genom vad som kan kallas pseudomorfosen av Wivalli
us namn försåg sig Molander med den nödvändiga poetiska friheten. Han 
kunde som författare genom förskjutningen i namngivningen förfoga över 
alla detaljer i Wivallius levnadshistoria och därmed vara trogen mot den 
historiska förebilden, samtidigt som han var fri att komponera sin roman. 
Alla andra gestalter bär emellertid de av Schück meddelade namnen. 

Spelet med bedragarens falska och skiftande identiteter, som strukturerar 
romanens fiktion på intrignivån, ägde också en historisk sanning. Wivallius 
sätt att bedrägligen men samtidigt sanningsenligt presentera sig - "Jag 
Er-ick Gyllenstierna"- är ju välbekant från litteraturhistorien. Wivallius var 
en skalk och putsmakare. Hans Eulenspiegel-karaktär gjorde det möjligt för 
Molander att binda samman grundstrukturen i sitt eget författarskaps åter
kommande maskspelsmotiv med ett moraliskt tema om skälmens lycko
jakt.221 Denne Wiwalt måste nämligen söka "nåd för att han lånat en annans 

? ? 222 namn . 
På ytan är alltså romanen ett enkelt äventyr - om en lyckoriddares irrfär

der mellan sommaren 1629 och vintern 1630- mimetiskt och på sannolikhe
tens grund format efter en verklig, historisk person och i grova drag följande 
dennes färdväg. Med detalj förskjutningar kunde Molander använda de av 
Schück meddelade litteraturhistoriska dokumenten för komposition av in
trig, miljöskildring samt i viss mån den psykologiska gestaltningen. Molan
der påpekade för Michaelson att romanens senare hälft var mera "diktverk", 
när han tackade för allt vad vännen varit för "En lyckoriddare".223 

Det fanns alltså ett annat bärande drag i romanen än det historiska ödet. 
Den stora förändringen, av Wivallius öde över i Wiwalts, ligger nämligen i 
att fabeln är utlagd efter en linje från brott till straff. Lyckojakten innebär att 
Wiwalt ställer sig i förbund med djävulen, griper till otillåtna medel samt 
förföljs av den ondes hantlangare. Skulduppbyggnaden för den expansiva 
romangestalten leder fram till en vändpunkt. I en helvetesvision från 30-
åriga krigets Pasewalk förkunnas ödmjukhet och vägen därefter blir ett 
återvändande, en botgöringsfärd fram mot den obevekligt annalkande arres
teringen och straffet. 

Jag ska nu utifrån denna allmänna beskrivning dröja vid olika enskildheter 
i romankomposition och tematik. Därefter ska jag beröra några klargörande 
detaljer i förskjutningarna, från Schück till Molander, för att belysa den 
senares litterära teknik. 
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Livet ett krig och motsägelsernas identitet 

Molander har valt en latinsk sentens som motto för En lyckoriddare. Vi 
återfinner denna i en av Wivallius danska böneskrifter, vilken meddelas av 
Schück. Denne åberopar inlagan för att klarlägga Wivallius moraluppfatt
ning. Enligt 1600-talsskalden kostade det alltid något att skaffa sig erfarenhet 
genom utländska studier. Och det låg inget förkastligt i att bedra utlänningar 
i deras eget land för att skaffa sig nödvändig "experiens". Det var national
ekonomiskt billigast för Sverige att studera i andra länder på Wivallius sätt! 

Jeg tror intet, ad aennu nogen kom vael igenem verlden, som altid sagde sandt. Om hand 
end hafde Fortunati pung, saa skulle hand dog raedis, ad mand toge lifuet af hannem for den 
pung skyld. En hoyg standz person motte ofte gifue sig ringere vd end hans stand fordrer, 
oc en bonde motte ofte tage herremandzklaeder an, ad hand kommer igennem. Ach dulce 
bellum in expertis, de som hafue forsogdt ondt och godt, de foragte ingen fattig karl, som 
aff nod och vng oforsichtighed faller. Mand siger i ett gammelt sprichord: man kan liuge, 
mens aldrig staele sig igenem ett land. Och nod bryder jaern, oc nod tvinger en hund ad staa 
i band, som megit gaerne vaare loss.224 

Hos Wivallius kunde Molander finna anslaget till ett tema om kamp och 
förklädnad. Hans intresse som teaterman för maskspelet mötte här ett öde 
som strängt taget kretsade kring det äkta och det falska, nämligen i en roll 
som adelsman. Molanders Wiwaltgestalt visar till skillnad mot Wivallius 
inte någon oproblematisk tilltro till en jesuitisk och pragmatisk nyttomoral. 
Tvärtom präglas Wiwalt av ständiga funderingar om det oberättigade i sina 
bedrägerier och av skuldkänslor. Denjesuitiska mål- och medeldiskussionen 
apostroferas också direkt i texten. 

Vid det tillfälle då Wiwalt bestämt sig för att i lönndom gifta sig med den 
vackra jungfrun Gertrud Grijp av Björkeberga, reflekterar han: 

Här gjordes ej längre behof af att väga pro och contra, att behjärta fas och 
nefas, och att bemöda förnuftet med allehanda affecter och förtviflans 
bångsamma anlopp. Det gällde att handla, att göra en kupp, att fresta 
lyckan på gamla manéret. Därvid kommo också hans qualiteter och 
experiens bäst till pass - vis activitatis först och främst och sedan artes 
Jesuiticae efter lägenhet vid tarfven!225 

Men bröllopet genomförs inte utan hinder. Wiwalts onda genius, den 
svartklädde driftdjäknen, Andreas Anundi dyker upp. När Wiwalt tror sig 
stå på toppen öppnar sig avgrunden. 

Förutseende var hos honom tvifvel, eftertanke tvekan, och beräkning 
fruktan. Men nu handlade han, nu fans ingen återvändo, nu gafs blott ett, 
att bräcka alla hinder med våld, att väja alla faror med list och att lyckas. 
Hans experiens hade väl lärt honom, att målet som uppställes, eröfringen 
af lyckan, så småningom plägar inskränkas till räddningen af hvad räddas 
kan, äran eller friheten eller åtminstone lifvet. Men nu hade hans qualite
ter fört honom längre än någonsin förut - och målet helgar vägen, 
framgången rättfärdigar vapnen ... 

Då, i segerns ögonblick, ställde sig plötsligt djäfvulen i hans väg och 
fordrade sitt kontrakt - den eviga saligheten för frikulan, som jägaren 
brukat. Där stod han utanför fönstret, i djäknehamn såsom hans smak 
varit alltsedan Doctor Fausti dagar, sträckte sina klor emot honom och 
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bredde ut sin kappa för att taga honom fast... Det gällde lifvet att komma 
undan den svarta satan, att muta honom eller draga honom vid näsan för 
att fa uppskof.226 

Den pikareska lyckoriddarsagan löper parallellt med en faustisk saga. Wi-
walt har i romanens inledning, likt Faust, slutit ett avtal. Därmed har han 
ställt sig i kontakt med ondskan och dödens makter. Tillfångatagen av 
Wallenstein tvingas Wiwalt nämligen skriva på en förbindelse att gå katoli
kernas ärenden; Wallensteins "tigerögon hade fått en drömmande glans, ett 
hungrigt spanande uttryck, och hans vaxbleka ansikte liknade en dödsmask 
mot de svarta dynorna i karmstolen". Wiwalt skriver under utan att läsa 
igenom förbindelsen - "Det föreföll honom, som försvure han sig åt 
djäfvulen".227 Ovissheten kring den ingångna förbindelsens karaktär med
för att varje Wiwalts handling i jakten på lyckan kan vändas i sin motsats, på 
ett mardrömslikt sätt. Ur den hemlighetsfulla kopplingen mellan ont och 
gott, uppgång och fall, yta och djup, mask och identitet, värld och helvete, 
sant och falskt, verklighet och sken etc., växer Wiwalts stridiga tankar. Hans 
tvivel och obeslutsamhet vållar honom större vånda än hans svåra ställning. 
Skulle den aktive lyckoriddaren förvandlas till en feg och villrådig pultron, 
just när medgång, lycka och fädernesland var i sikte? Han ville söka fram
gång i hemlandet. 

Lyckan ... Den flyktiga gudinnan hade Fahrensbach kallat henne ... Hade 
han ej snarare fatt hennes sinnebild på poletten med Magdeburgs vapen: 
den oåtkomliga jungfrun bakom den höga muren - men därbakom, 
hvem hade hon visat sig vara ... Nej, lyckan ägde en sinnebild allena: 
vildsvinet på kolfven af hans sadelrör - det förtrollade vildsvinet, som 
man förgäfves förföljer, som grymtar i hvarje snår, men som man endast 
når med en frikula, hvilken sju resor gått igenom djäfvulens tarmar och 
kostar den eviga saligheten.228 

Andreas blir den svarte doktor, den "satan" som ständigt påminner Wiwalt 
om förbrytelserna.229 När Wiwalt flyr, rider han också i skräck - med 
djävulen bakom sig på hästryggen och den ondes vilda skara omkring sig 
"som torra löf för höstvinden".230 Själva naturen besjälas av kontakten med 
det förgängliga.231 Ett höstligt sceneri är t.ex. suggestivt belyst av ett 
solsken som samtidigt har en glans av infernots eldar. 

Björkarnas guld hade rostat och bokarnas röda kappor hängde i trasor, 
rönnars och lönnars brokiga narrdräkter hade fallit i stoft, och skogshul-
tet liknade en risgård. Hagarne stodo glesa och fälten lågo härjade, 
vägarne voro upplöjda eller sparsamt ny grusade, och de färska granrus
korna utmed dikeskanten väntade snart den första snön. Molnen hängde 
tunga bakom hvarandra som en här af simmande vidunder, hvilkas 
fjälliga bukar skimrade som metall i återskenet från en brandröd him
melsstrimma vid synranden, och ute på sumpiga ängar blänkte vattenpö-
larne som fönster, upplysta af en underjordisk glöd.232 

På detta sätt finns det i hela romanens komposition, i intrig, motiv och 
tema en identitet mellan motsatser, vilken innebär att varje fenomen riskerar 
att slå över i sin motsats. Pikaresken om Wiwalt, som formas efter den 
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historiske Wivallius öde, har en skuggsida som i förvridna former uttrycker 
författarens förtryckta budskap. Liksom Wiwalt hela tiden balanserar på 
randen till en avgrund i sin jakt på lyckan, så kan hela "världen" - i första 
hand genom kriget - förvandlas till en "o-värld". Lyckoriddarnas strävan 
efter seger är nämligen en rörelse fram mot helvetet, där framgången visar 
sig vara ett nederlag och människans egen bestialiska natur blir synlig. 
D.v.s. att hela lyckojakten i sig innebär ett brott som måste uppvägas av 
botgörelse. Men lyckojakten är också "livet" och därmed är vi inne på något 
som har starkt tycke av arvskuld. 

Wiwalt kan helt enkelt inte undgå att ödmjukt foga sig i botgörelse och 
straff. Däri ligger betydelsen av Molanders inläggande av Pasewalksepiso-
den i historien om Wiwalt. Denna har nämligen inget med den historiske 
personen Wivallius att göra, men den utgör ändå själva vändpunkten i 
romanen. Allt det anförda måste emellertid nu förankras i texten - i en 
roman som är skriven av en författare som gör upp med sina egna storhets
drömmar. Själva skrivakten var också ett försök att just avlossa silverkulan 
mot lyckans förtrollade vildsvin. 

Det finns flera personer i romanen som benämns lyckoriddare, förutom 
Wiwalt. Det gäller t. ex. Wallenstein och hans soldater. Och helvetesvisio
nen från Pasewalk som förknippas med dessa lyckoriddare förebådas redan i 
romanens inledning. Det sker genom en kraftigt realistisk skildring av 
krigets hemsökelser. 

Byarne voro öfvergifna, gårdarne sköflade, och den lilla staden Egeln, 
som de uppnådde vid middagstiden, var plundrad och afbränd. Af husen 
återstodo mångenstädes endast grundmurar och spiselhällar, och i den 
djupa smutsen på gatorna måste de bana sig väg mellan högar af krossadt 
husgeråd, sönderslagna vagnar och nedbrutna stängsel, splittrade paneler 
och sotiga spillror af takstolar och dörrfoder. I e n torr, svartbränd lind 
midt på torget hängde några förruttnade, halft sönderfallna lik, som i 
middagshettan förpestade luften. På en krogskylt satt tavernarens hufvud 
spetsadt, med röd nattmössa, utstuckna ögon och gapande mun. Nedan
för kyrktrappan, bland ruinerna af det ramlade tornet, låg midt i solske
net liket af en kvinna med uppslitna kläder och ett stympadt barn i 
famnen, till hälften insvept i en trasig, blodsölad messhake. Och vid 
utkanten af staden, där en het strid tycktes ha stått, lågo tjogtals slaktade 
kroppar, med afhuggna näsor och händer, nedvräkta i den gyttjiga vall-
grafven, och på stadsportens galler hängde två nakna, vanställda kvin
nolik. 

"Herre!" utropade Clement. "Guck mal an, de satarne ha skurit brös
ten af dem!" 

"Tag in handhästen och raska dig!" svarade Wiwalt. "Denna stanken 
sticker mig svåra i näsan!"233 

Även den starkt visuella beskrivningen av papisternas härläger ger en för
smak av det som ska komma. I stank, skrål och jämmer vältrar sig en 
folkmassa runt tält och riskojor. I eldskenet "rörde sig allt detta i en tumlan
de, oredig förvirring, som liknade uppror".234 Krig och uppror stör således 
den naturliga ordningens harmoni. I romanen bygger deltagarna upp en 
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skuldbörda genom förstörelsen. Texten är komponerad som en moralisk 
parabel som drabbar de stridande sidornas alla "lyckoriddare" ur mänsklig 
synpunkt. Sent i romanen introduceras också en ny lyckoriddare, "sago
prinsen", kaptenen Henri de Loyson.235 Han är till yttermera visso en 
katolik som kämpar för protestanterna. 

Molander hade själv besökt Pasewalk under sina förberedelser för 
romanen.236 Och det finns också en osedvanlig dramatisk rörelse och kon
kretion i gestaltningen av plundringen och våldet. För tillskapandet av denna 
effekt kan också krigsscener från kända verk i konsthistorien ha spelat en 
roll, t.ex. Jacques Callots detaljrika etsningar. 

Kriget går i vågor över staden Pasewalk. Laddningen i kapitlet bygger på 
att skeendet skildras dels genom en magister Laurentius flykt, dels i visionära 
beskrivningar. Det är mordskrik, kamp och flykt.237 Allt huggs ned, plund
ras och skändas av guldhungriga soldater. 

De kejserligas djävulska och okristliga våld ställs som förklaring till de 
svenskes räddningsaktioner i Pasewalk, under ledning av Loyson och Wi-
walt. Men räddningen är bara skenbar. Den leder endast fram till ett större 
ont — en ännu större slakt. De överlevande tar skydd i kyrkan. Wiwalt ser 
från kyrktornet de kejserliga trupperna tygellöst fira sin seger. Det är djävu
lens eget bröllop - liknande helvetet själv - han ser. De flammande lågorna 
smälter den gamla klockan i Sankt Marias torn. I gårdar och gränder, mellan 
rämnande väggar och brinnande bjälkar irrar flyktingarna: "nakna och 
skälfvande af köld, med uppsvälda lemmar och blödande hufvud, halfkväf-
da af röken, förgiftade af pestluften, och vettskrämda af hundar och svin, 
som redan togo arf efter knekthoparne och sletos om liken på gatan".238 

När Wiwalt så kommer ned från kyrktornet möter han förbannelserna 
från hundratals rasande människor och den gubbe som kallat på svenskarna. 
De anklagas för att vara fafängliga äventyrare, makthungriga och snikna 
efter lycka och guld. - "Förbannelse öfver er!... Lyckosoldater, som strida 
för den beträngda tron, se era mordvärjor an, huru de drypa afjesu Christi 
blod! Förbannelse öfver er! ... Ut ur Guds hus!".239 Pasewalks-borna straffar 
Wiwalt - han var ingen kämpe för Guds sak utan endast lycksökare. De 
kastar ned honom att dö instängd i källaren, d.v.s. han blir levande begra
ven. Men dödsfaran jagar honom framåt, utan mål och i växande ångest 
söker han en utgång ur kryptan. Och straffet visar sig vara en räddning - han 
finner en hemlig utgång. 

På flykt genom stadsporten far han emellertid plötsligt ett hugg över 
hjässan. Han brister ut: "Jesus, Jesus, förbarma dig I portvalvet hänger 
liket av en ryttare i svarta, blodiga trasor. Hans ena sporre har sargat Wivalt. 
Denne förfäras inför den "hängde". Hela livet drar förbi hans inre blick: "det 
liknade denna sista, långa dag i Pasewalk, denna sista, vilda jakt efter 
lyckan". Djävulen och förbannelsen hade hunnit ikapp honom, och han 
kunde inte flera knep för att få uppskov med sitt kontrakt. 

Wiwalt försöker be till Gud, men Gud har övergivit honom. Lyckoridda
ren försöker fly, men "flyktens onda ande" står på andra sidan hästen. I sin 
ångest ser han åter upp till den hängde och tigger honom om hjälp. 

"Hjälp mig - jag vill hän, jag vill hän!" 
"Böj dig, så slipper du fram!" svarade den hängde. 
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"Henri ... Henri...?" 
Då började Wiwalt förstå, hvarför den hängde sargat hans hjässa, och 

förstå, hvarför Caspar Sedekun förbannat honom. 
"Henri ... Henri ...!" 

Och med böjdt hufvud vände han långsamt tillbaka /.../.240 

Hela situationen har en karaktär av bön. En människa i en starkt ångestlad-
dad situation, "förföljd" och i den yttersta existensiella nöd, vänder sig till 
den "hängde". Den döde "svarar" och talar om ödmjukelse. Den bönhörde 
ser då plötsligt ett mönster i händelsernas gång. Gud har lett hans öde fram 
till denna yttersta förnedring - denna kontakt med helvetet - blott för att visa 
på den riktiga vägen. Wiwalt vänder också mycket riktigt tillbaka in i kyrkan 
och för ut de instängda. Lyckoriddaren Henri har transformerats, först från 
räddare till Pasewalks förstörare och sedan till räddare igen, men på ett annat 
plan än intrigens. I romanens komposition ligger inbäddat att inget är vad 
det synes vara, allt har en annan sida - allt kan vändas i sin motsats. 

För Wiwalts del blir resten av romanen ett försök att under botgörings
vandring söka syndernas förlåtelse.241 Han kallas direkt för färdeman och 
hans förändrade väsen "vittnade om ett botfårdigt och ödmjukt sinne /.../ 
och nu var han på väg att tigga förlåtelse af dem han syndat emot eller lida det 
straff, som Gud i sin nåd ej ville förskona honom ifrån".242 I straffet ligger 
nåden! Det var den läxan Wiwalt hade lärt sig av Henris öde. "Upphöjdhet" 
kan vara den lycka han alltid jagat, men eftersom alla går mot döden kan det 
lika gärna vara galgens upphöjdhet som blir slutet på livets lyckojakt. Den 
enhet och identitet mellan motsägelser som så starkt präglar romanen En 
lyckoriddare på alla plan - tematiskt, motiviskt lika väl som kompositioneilt 
- har en utpräglat religiös karaktär. 

Romanens slut innefattar ännu ett möte med en "hängd". I det sista 
kapitlet sammanfogas nämligen lyckojakten med en tematiskt betydelsefull 
turnering av maskspelsmotivet. Wiwalt vandrar upp genom landet på väg 
mot Stockholm. An är han fylld av bekymmer och än av förtröstan. Han 
pendlar mellan dådlust och ett begär att fly undan hela världen.243 Han 
hamnar till sist på Stockholms galgbacke - således i en emblematisk, kalva-
riebergsliknande situation efter en via dolorosa. "En skräck, som han aldrig 
kännt, grep honom, dödens, ensamhetens, förgängelsens skräck". Han 
naglas fast i denna fruktan utan att kunna fly. Det visar sig att det är hans vän, 
vaganten och rabaldern Erik Svensson, som bekänt sig som tysk spion och 
blivit hängd. Erik är den uslaste av alla lyckoriddare och Henri de Loysons 
direkta motsats. Ändå är han den som uttalar den existentiella sanning som 
det innebär att se sig själv, bortom alla masker och förklädnader. Detta är 
exakt samma budskap som Cosimo Dorsini artikulerat i Beatrice, vilket 
tematiskt binder samman de två texterna. 

"Erice! Erice!" hviskade han i ångest. 
Och än en gång, liksom i Pasewalk, skräcknatten ijagowska porten, drog 
hans lif förbi hans slutna ögon, hela denna rasande jakt efter vildsvinet 
som skymtar i snåren ... Och åter ringde förbannelserna i hans öron ... 
ekot af frikulorna, som kostat den eviga saligheten ...som aldrig eröfrat 
hans egen lycka ... men som krossat så många andras ... 
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"Erice! Erice!" stammade han och sjönk ned vid foten af galgen. 
"Broder i min nöd! Hvar är lyckan, jag kom att söka hos dig ... dina 
drömmar... dina gyllene skatter ... dina åkrar med semlor och bäckar af 
bränvin ... Hjälp mig därhän ... Jag böjer mig ... Jag böjer mig." 

"Res dig, Lasse!" svarade den hängde. "Se mig an - och svärma inte!" 
Och Wiwalt förstod honom.244 

Insikten består att se sig själv - namnbytet i Eriks tilltal Lasse Svensson 
signalerar detta - att bekänna sin identitet i självförtroende tycks frigörande. 
Wiwalt går därför till krogen med huvudet högt för att ropa ut det för hela 
världen - "Sitter I här och vet inte, ho jag är ... Sela! Så skall jag säga er det 
...Amen". Och han beskriver sitt ödes kast mellan skuld och straff: 

Där jag ville som störst, där svor jag som mest och fick det som värst, och 
där jag var nöjd vardt jag dummer! Ty jag svor och blef stor och vardt 
krossad i kras! Jag stal och blef fal och vardt trampad i träck! Jag kröp och 
jag söp och bad Gud vara nådig! Men förrädisk har jag aldrig varit! Immer 
trofast Kung och Krona!245 

Men när han blir igenkänd, slår uppfattningarna om alla Wiwalts gamla 
roller tillbaka mot bekännaren. "Driftdjäknen", "vaganten", "mandråpa
ren", "spionen" arresteras och när han släpas bort säger han att det hör till 
spelet, livet och kriget. "O, dulce bellum in expertis! Hvad är det för soldat, 
som förmenar sig alltid kunna hugga och aldrig fa hugg? Där stora träd 
fällas, falla ock spånor!"246 Straffet är oundvikligt. 

Bild, emblematik och epik 

I d et föregående har jag angivit den för romanens komposition modellbil
dande karaktären av den historiske personen Wivallius öde. Faust-sagans 
betydelse har poängterats, liksom den författarskapsimmanenta brott -
straff-dimensionen och de existentiella aspekterna på maskspelsmotivet har 
upplinjerats. Men synpunkterna på kompositionen av romanen är därmed 
icke uttömda. Vi återfinner nämligen i texten Molanders karaktäriserande 
mytiska dubbelprojiceringar; genom bibelallusioner, sägner och sagor, apo
stroferingarna av Vergilius, Tasso och Ovidius etc. Romanen är mättad av 
denna textapparat, vilken Molander älskade att sätta i arbete och som ofta 
nog bara var ett sätt att posera. Han glittrade och glänste som författare med 
dessa anspelningar. Vad viktigare är: de äger också en betydelse som är 
kongruent med texten i sin helhet. Det finns visserligen ett barockt, meka
niskt överlastande stildrag i författarskapet, men yttringarna av denna Mo
landers läggning är alltså också meningsbildande element i texten. 

Ett exempel på detta grepp är framställningen av en vision som Wiwalt 
har vid gränsen mellan Danmark och Sverige. Romanens huvudperson hade 
aldrig känt sig så främmande som just vid gränsen till sitt eget land. Var det 
Fortunas gyllene rike eller driftdjäknens tjuvskyttemarker som skymtade? 
Wiwalt blir missmodig. 

Men då tycktes honom, att långt i fjärran, bortom hedens synrand, en 
klippa reste sig mot himmelen. På toppen däraf såg han en drottning med 
hermelinsbrämad purpurmantel, en murkrona på sitt guldgula hår, och 
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armen stödd mot ett lejon med klufven svans, som låg vid hennes sida. I 
ena handen höll hon en scepter och den andra utsträckte hon. Änglar i 
luften blåste i basuner med fladdrande kronkläden, härskaror omgåfvo 
henne, furstar och furstinnor böjde knä vid hennes tron och en stjärnbe-
krönt gudinna med lager i sin hand stod vid hennes fötter. Men nerifrån 
heden nalkades en yngling i enkel bondeklädning. Vid ena handen leddes 
han af en jungfru, bärande en hvit, korstecknad fana, och hvid den andra 
af en romersk riddare med draget svärd och vajande panache, ej olik den 
store Marcus Curtius. Och han igenkände sig själf i ynglingen, som 
vinkad af Drottning Svea, ledd af Tron och Fosterlandskärleken nalkades 
klippan, där Äran bjöd honom sin lagerkrans på en adlig vapensköld ... 
247 

Molander låter alltså huvudpersonens strävan bli synlig i en emblematisk 
och pastischartad bild. Wiwalt fick vidare själv uttolka denna i enlighet med 
symbolvärdet som det var givet av 1600- och 1700-talens heraldik. Kompo
sitionen av Wiwalts vision har vidare en likhet med den tidens gravyrer, 
t.ex. med det anslående exempel som prydde omslaget till romanen. 

En förebild till framställningen av Wiwalts syn kunde författaren Molan
der finna hos Wivallius. Möjligtvis går visionen tillbaka på innehållet i en 
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3 Omslag till Harald Molanders rom an En lyckoriddare 1896. 
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dröm som Wivallius hade natten den 28 oktober 1631. Då hade Wivallius 
mediterat över Davids tredje psalm, vilken som bekant handlar om Guds 
skydd mot ovänner och fiender. Skalden drömde sedan att han såg de la 
Gardie, Gyllenhielm samt Oxenstierna dansa i gröna kläder på en äng: "Een 
skön qvinna satt vthi ett moln med en guldkrona på hennes hufvud och en 
scepter vti hennes hand och klädd vthi en drotningz habit, och see, hon födde 
en son och många förstinnor och frwer (föllo) för henne neder, och en heel 
härskare giorde thet barnet en stor ähra."248 Wivallius såg detta som ett 
förebud om kristenhetens fröjd över Gustaf Adolfs lycka gentemot kejsaren. 

Den preskriptiva aspekten på textelementet i Molanders roman kan emel
lertid kompletteras. Genom att sägnen om den romerske riddaren Marcus 
Curtius apostroferas läggs ännu en dimension till denna Wiwalts upplevelse 
- den mytiska. Enligt den romerska historien hade nämligen Curtius offrat 
sig. Han störtade sig i en spricka som uppstått på Forum i Rom, eftersom 
teckentydarna sagt att svalget endast kunde fyllas genom att stadens främste 
offrade sig och kastade sig ner i underjorden. Enligt Wiwalt, på fiktionens 
nivå således, låg Curtius betydelse i "Fosterlandskärleken", men romaren 
var också en symbol för framgången hos en gången tids lyckoriddare. 
1600-talets emblematik spänns alltså mot mytens. Det tolkningsalternativ 
som saknas är 1890-talets. Var romanen En lyckoriddare uteslutande en 
övning i historicistisk teknik, ett imitatio, en pastisch? 

I ett biografiskt sammanhang är visionen ifråga en bland flera möjliga 
länkar mellan fiktionens lyckoriddare och författaren Harald Molander 
själv. Denne bör inte ha haft alltför svårt att leva sig in i gränssituationen. 
Återkomsten från studieresan på kontinenten 1885 var t.ex. lika laddad.249 

Utrustad som han var med en stark självkänsla och stor äregirighet hade 
Molander tillbringat många år i Finland under svår hemlängtan. Utvandrad, 
firad, fallen och återflyttad skrev han in mycket av sina egna känslor, sina 
förföljelseidéer, sin religiositet och sin egen tematik i Wiwalts öde. Namn
förskjutningen från Wivallius till Wiwalt var således inte bara en licentia 
poetica inför det historiska stoffet, utan även en frisedel för att i litterär form 
göra upp med sitt eget högmod. Det klart artikulerade maskspelsmotivet 
och identitetstematiken på fiktionsplanet var på ett intrikat sätt kopplat till 
Molanders eget öde. 

Därutöver var dessa element i författarskapet förenade med den estetik 
som var Molanders egen. Romanskrivandet var för honom i väsentlig grad 
en fråga om att uppfylla ett uppdrag. Föreställningen om författarens roll 
hade trådar långt tillbaka till barndomens familjediktning och konstnärs
uppfattning. Det expressiva var tillbakaträngt i förhållande till det preskrip
tiva och historiskt mimetiska som en del av författarskapets praxis. Expres-
sivum slår dock igenom vid en fingranskning av textspelet. 

Detta innebär inte att uttolkaren begår det biografiska misstaget. Det sätts 
i denna avhandling inget likhetstecken mellan Harald Molanders liv och 
fiktion. I fantasins lek med övertagna element från historia och litteratur 
innefattas emellertid även förträngda delar av författarens egen livstext. I 
den meningen var Harald Molander själv den andre lyckoriddaren. Han 
hade troligen själv levt sig igenom den process av kris och luttring som 
romanen är en fantasigestaltning av. Historicismen var i detta fall inte bara 
en fråga om litterär teknik - det var en brokig mantel att svepa sig i. 
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Mottagandet av romanen, dramatiseringen och 
ännu ett mottagande ... 

Publik och kritik blev som antytts tagna med storm av En lyckoriddare. En 
historisk roman och äventyrsberättelse av denna dignitet var en sällsynt fågel 
i den moderna svenska litteraturen.250 Edvard Alkman, Georg Nordensvan, 
Edvard Brandes och Alfred Jensen m. fl. associerade kring genren på ett sätt 
som visar att närmevärdet för denna typ av underhållnings- och äventyrsro
man sattes av Dumas. Därutöver drog man fram Jacobsen och Stanley 
Weyman som jämförelsepunkter, och Molander kom definitivt inte i skug
gan. Jensen skrev t.o.m. att romanen var en "svensk upplaga af 'De tre 
musketörerna' - men i förbättrad gestalt, med större litterärt värde och 
större historiskt - nationellt intresse".251 Publikframgången förklarade han 
med hänvisning till underhållningsvärdet, nyfikenheten samt 

kanske ock en reaktion hos den romanälskande allmänheten, som med skäl tycker sig fatt 
nog af naturalistiska och psykologiska experiment i romanens form; man börjar längta efter 
något sundt, något lätt - utan att det därför behöfver vara lättsinnigt eller trivialt. Harald 
Molander har med sin ledigt skrifna kulturskildring gjort ett lyckligt grepp i vår skönlittera
tur och åter bragt till heders den historiska romanen - i moderniserad form, på reell 
grundval och med kulturhistorisk ram.252 

Det var speciellt livligheten, den historiska skildringen och dess stil som 
väckte kritikerbeundran. Nordensvan vitsordade den förträffliga tidsfärgen 
i de tavlor som tecknades.253 Och Alkman fann en "dramatisk liffullhet och 
en kulturhistorisk trovärdighet" Över allt beröm.254 Även Wirsén bejakade 
det schvungfulla tempot, om han än nästan blivit yr i huvudet vid läsningen. 
Allt 

draga kaleidoskopiskt förbi vår syn, och vi hinna knappt draga andan under allt detta 
virrvarr. Handlingen intrasslas ibland utan särskild anledning, endast för att intrycket skall 
blifva så mycket mera brokigt. Men det 'irfart och färg i det hela; författaren har påtagligen 
gjort sig en otrolig möda för att fa tidskostymen i alla enskildheter riktigt åskådlig och bjärt. 
Det tumultuariska i hela skildringen passar ej så illa till det tumultuariska i t iden. /.../ Det 
ligger något för svenska förhållanden tämligen nytt i detta försök att så pittoreskt som 
möjligt och med anlitande af allt, som i 'kostymkunskap' stått till buds lemna kulturtaflor 
från en förgången tid.255 

Molanders talang och studiemöda fick alltså nu Wirséns beröm. De flesta av 
recensenterna kommenterade även positivt det starkt visuella draget i mil
jöskildring och förlopp, något som jag vill kalla en regissörsaspekt i roma
nen. Man poängterade det sedda, det bildskapande och handlingsmättat 
dramatiska i romanen En lyckoriddare. Färgrikedom, det exotiska och det 
patriotiskt-historiska stod ju högt i kurs på 90-talet, liksom det romantiskt 
självsvåldiga var intressant. Psykologi och subjektivitet letade sig in i krite
riesystemet, medan regelstyrd komposition, idé och tendens stod tillbaka 
som grund för bedömningen. Verklighetskravet kom att omfatta en mång-
fasetterad människoteckning. Det personliga var viktigare än budskapet. 

De språkliga medel som Molander använt för att skapa det historiskt 
illuderande intrycket, tyckte Nordensvan var väl avvägda. Omdömet pekar 
tillbaka på Molanders debut med Rococo och språkbehandlingen där. Sam
tidigt karaktäriserar kritikern Molanders språkliga bundenhet vid källskrif
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terna och därmed avgränsas också en delaspekt på historicismen i författar
skapet. 

På skildringens form har författaren nedlagt mycket arbete. Dialogen är altigenom högst 
förträfflig med ett öfverflöd af lustiga uttryck och med denna inblandning af tyska, franska 
och latinska ord i svenska språket, som finnes i den tidens dokument. Författaren har så väl 
lyckats med denna rotvälska, att de haranger han hemtat ur Wivallii egen penna, ej på minsta 
sätt afvika från den öfriga dialogen. Äfven sjelfva berättelsen håller han på många ställen i en 
arkaistisk ton med gamla uttryck och vändningar - fullt följdriktig är han ej i detta afseende, 
och det är kanske bra, att så är, ty altför mycken konsekvens härutinnan skulle möjligen 
tyngt framställningen i onödan. Och att lemna en pastiche har tydligen ej varit hans 
afsigt.256 

Det fanns givetvis också invändningar mot romanen. Någon knorrade 
t. ex. över att det kostymhistoriska inte var fritt från ansatser till pretentiöst 
lärdomssnobberi.257 Men den vägande kritiken gällde psykologi och karak
tärsteckning ifråga om huvudpersonen. De flesta anmälare var nämligen 
otillfredsställda med bristen på psykologiskt sannolik komplikation och 
poetisk läggning hos Wiwalt. Han var för ridderlig och romantisk. 

Denna typ av invändningar gällde i grunden avvikelser, nämligen avste
gen från den bild som Schiick och de historiska dokumenten meddelade. 
Dessa förebråelser avsåg sålunda sättet att teckna efter förebilden för Molan
ders skapelse. Det gällde ett historiskt arbete och en verklig person. Några 
recensenter observerade att man måste skilja Wivallius från Wiwalt, men 
andra satte ett direkt likhetstecken och härledde därur omfattande resone
mang om bristerna i Molanders roman. 

Alkman skrev att Wivallius hade alla en stor mans egenskaper utom just 
karaktären. Med en enda föresats hade Wivallius kunnat bli en av den 
svenska historiens mest betydande gestalter, eftersom han hade förutsätt
ningar för snart sagt allt - "han kunde ha blifvit en af tidens störste statsmän 
och ypperste diktare i en person-i stället blir han en simpel äfventy rare".258 

Alkman fortsatte: 

Från så allvarliga sidor har nu hr Molander icke fattat sin hjeltes gestalt. Han har helt enkelt 
gjort honom till medelpunkten i en serie skildringar af djerfva och vexlande vågstycken och 
låtit honom vara hvad han onekligen oftast var: en bekymmerslös och oförvägen, men 
derjemte också listig och förfaren sökare efter lycka. Om han dervid ej fatt fram de djupaste 
och bästa dragen i hans person, så kan han godt ursäkta sig med att det är en roman han 
skrifver, icke historia, och att det är äfventyret han sökt efter, icke den psykologiska 
tolkningen.259 

Mest kritisk angående gestaltens psykologi var Hjalmar Sandberg i Sven
ska Dagbladet. Den verklige Lars Wivallius var mycket intressantare än den 
fiktive Lauritz Wivalt, enligt Sandberg. Wivallius äventyrarlynne bands inte 
av moraliska hänsyn. Det ohämmat äventyrliga förenades med skaldens 
natursinne samt rådighet, oförskräckthet och energi. De senare ökade varje 
gång Wivallius sökte erfarenhet, ledd av lust och fantasi. Berättelsens Wivalt 
var enklare enligt denna bedömning. Hjälten var en modern lycksökare som 
slutar "som en desillusionerad och något sentimental narr".260 Sandberg 
skrev att det tydligen inte "varit hr Molanders mening att låta historiens 
Wivallius lefva upp i dikten, lika litet som han sökt åstadkomma någon 
historisk roman, som i lefvande personligheter åskådliggjorde det stormiga 
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tidsskedets andliga brytningar". Författaren hade bara tagit en del av sin 
historiska förebilds verkliga namn. Av personligheten hade han bara lånat så 
mycket han behövde "för den lifliga och färgrika kostymbild han närmast 
synes ha åsyftat". 

Klagomålen över brist på djupgående personkaraktäristik var tydligen 
formulerade utifrån dels en genreförväntan, dels den historiska personens 
fascinerande sammansatthet. Molanders möte med Schücks text innebar att 
det handlingskraftiga hos 1600-talsgestälten omformades i enlighet med en 
författarskapsimmanent strukturprincip. Med denna fasta koppling mellan 
skuld och straff reducerades den historiska personlighetens nationellt bety
delsebärande aktivism. Denna inskränkning opponerade kritikerna emot, i 
en tid då man på bred front sökte efter modellbildande gestalter i sin svenska 
historia. I olika grad tillerkände man således författaren frihet att förfoga 
över stoffet efter eget huvud. 

Det finns en kritikerreaktion som för in en helt särpräglad omständighet. 
Det skedde i tidningen Arbetet. Där belystes romanens anknytning till och 
varsel om en frambrytande svenskhet och politisk högervridning. Signatu
ren Didrik konstaterade att ett av de märkligaste dragen i den nyaste littera
turen var denna nationalism. 

Den politiska reaktionen mot frihandeln, fredsrörelsen och reformer i allmänhet har haft ett 
djupare inflytande på våra författare än de vilja vidgå. Hos dem har rörelsen gått från 
'skandinavism' och 'europeism' till en nyfosterländsk riktning, hvilken dock hittills endast 
uppträdt som diktform. Det fosterländska består i val af ämne, sättet att behandla det och 
det mer eller mindre lyckade försöket att därvid träffa det specielt svenska under en viss 
historisk period. Ännu ligger det öfvervägande sundhet i denna reaktion. Men utan en 
mäktig befruktning af demokratiska genomslag i samhället står den faran oss nära, att den 
politiska reaktionen skall attrahera den litterära.261 

De främsta böcker som representerade denna tidstypiska litteraturström
ning var En lyckoriddare och Heidenstams Karolinerna. Skribenten vände 
sig direkt till arbetarna och arbetarbiblioteken med en rekommendation av 
En lyckoriddare, för dess stora historiska sannolikhet och ypperliga realistis
ka form: "Med undantag af Aug. Strindberg (Svenska öden och äfventyr) 
har nog ingen svensk författare lyckats så bra före Molander att skildra en 
förfluten tid så illusoriskt"! Molander var sannerligen högt rankad i värde
hierarkin. 

Med hänsyn till den pacifistiska grundtonen i de hänsynslösa krigsscene
rierna i Pasewalks-episoden kan knappast En lyckoriddare associeras med 
1890-talets politiska reaktion. Till yttermera visso präglades Molanders 
deltagande i den nationella entusiasmens stora manifestation, Stockholms
utställningen 1897, ideologiskt sett snarare av hans kombination av historie
intresse och folklighet än av konserverande patriotism. Det kommer att ges 
vid handen i ett kommande avsnitt. Molander arbetade dessutom både 
litterärt och på teatern fram en populär uttrycksform för sin historicism, 
inriktad på effektrikedom och lättförståelighet. Både romanen En lyckorid
dare och dramatiseringen är exempel på Molanders strävan efter en allmän-
fattlig form. 

Molander må i vissa avseenden ha varit en snobb, intelligensaristokrat och 
moralist, men han var inte reaktionär. Historieintresset och den därur vuxna 

113 



historicismen i regimetoder och författarskap var istället konstanta inslag i 
hans konstnärliga signalement. 

En lyckoriddare uppfattades sammanfattningsvis såsom en pastischeran-
de, realistisk historisk roman byggd på ytterst grundliga källstudier. Därför 
kom också de mimetiska aspekterna att stå i centrum för kritikerna. Knäck
frågan gällde huruvida romanens framställning var "trovärdig" ur historisk 
respektive psykologisk aspekt. 

Den historiska och kulturhistoriska inlevelsen och representativiteten var 
arbetets styrka. Kritikernas uppslutning kring detta visar att den historiska 
sanningen fortfarande var ett positivt och centralt kriterium. När någon 
anmälare tyckte sig finna för stor avvikelse från en historisk verklighet, 
tenderade omdömet att bli mer negativt. På samma sätt blev bedömningen 
av romanen mer nyanserad när den psykologiska rimligheten i porträttet av 
huvudgestalten ifrågasattes. För de kritiker som menade att Molander med
vetet bannlyst psykologi och karaktärsteckning ur sin äventyrsroman var 
problemet mindre. De hävdade att detta var gjort i full konstnärlig medve
tenhet. Där var så skilda kritiker som Alkman och Wirsén ense, medan 
Sandberg på denna grund ställde sig avvisande. 

Det intressanta är att det verklighetstrogna, både det historiskt och psyko
logiskt "sanna", i högsta grad var beroende av den preskriptiva dimensio
nen. All den "sanning" om personen Wivallius och hans tid som romanens 
Wiwalt skulle bedömas efter var i sig litterärt förmedlad. Därmed var denna 
sanning en fantasmagori, beroende som den var av den bild recensenten 
skapade sig utifrån sin läsning av Wivallius biografi och dikter. Denna 
relativisering av det mimetiska i den historiska genren undgick dock kriti
kerna. Människoskildringen i fiktionens form borde istället ha relaterats till 
den expressiva aspekten av det konstnärliga arbetet. Då skulle den av Molan
der inskrivna samtidsrelevansen av lyckotematiken i en religiös infattning ha 
kunnat avgränsas. Recensenterna prövade emellertid inte något sådant, utan 
författaren till en historisk roman skulle enligt samtliga kritiker - utan 
undantag - i första hand hantera stoffet på ett ur historisk synpunkt godtag
bart sätt. 

Normtriangelns läge var sådant att det expressiva fortfarande stod lågt, 
när Molander kom med sin nyhet "för svenska förhållanden". Mimesis och 
preskriptum var högre värden och balanserade varandra. Nittiotalets sub-
jektivitetskriterium hade emellertid samband med normförändringen, i 
riktning mot ett läge där det expressiva var högre placerat i det epokala 
systemet. 

Molanders litterära historicism kunde inte åvägabringa någon förändring 
av uttrycksmedlen. Hela hans verksamhet som författare gick istället ut på 
att förkläda budskapet i en populär form och att därmed förtrycka expressiva 
utbrott. Harald Molanders historicism var därmed i samklang med sin tids 
litterära norm. Som författare varken kunde eller ville han försöka ändra på 
detta. Som regissör - med starkt intresse för historisk dramatik och det 
historiskt riktiga sättet att iscensätta äldre verk - kunde han emellertid på 
teatern bereda plats för en annan författare. Denne närmade sig det historiska 
och psykologiska med ett mycket större självsvåld. Strindberg gick inte i 
genrernas och den historiska "sanningens" tyglar på det sätt som författaren 
Harald Molander. 
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Molanders strävan var således att finna populärt stoff och presentera 
historien i lättillgänglig form. Ytterligare ett belägg för detta kom 1900 med 
dramatiseringen av En lyckoriddare. Det var menat som ett spännande och 
visuellt slagkraftigt prakt- och utstyrselstycke med goda roller. Signaturen 
O.E.L. beskrev bakgrunden till dramatiseringen: 

Undertecknad vill på intet vis påstå, att han äger någon andel i dramatiseringen af 'En 
lyckoriddare', men redan för tre år sedan, då vi bägge arbetade på Stockholmsutställningen, 
föreslog jag författaren, hänvisande till 'Cyrano de Bergerac', hvilken då som bäst gjorde 
lycka i Paris, att dramatisera sin roman. Molander svarade till en början ett deciderat nej. 
Det var omöjligt! Först efter en stunds fundering sade han:'Det skulle då vara episoden på 
Björkeberga'.262 

Adapterad för sceniskt bruk blev En lyckoriddare ett historiskt äventyr i 
fem akter samt ett förspel, vilket skulle fungera som exposition och ange 
förutsättningarna. Med säker blick för det publikt mest verkningsfulla ur 
romanens virvlande episka stoff valde författaren ut den centrala episoden i 
Björkeberga, d.v.s. den burleska och romantiska kärlekshistorien mellan 
Wiwalt och Gertrud Grijp 1629. Grundtanken var att utnyttja det dramatiskt 
tacksamma i vagantens falskspel jungfruns kärlek och släktens välvilja inför 
giftermålet för att forma intrigen. Men hela den lyckotematik som har 
framgått i analysen av det episka stoffet föll bort vid adapteringen, till 
förmån för den något omstuvade kärlekshistorien. 

Eftersom Wiwalt-gestalten i romanen inte hade någon psykologisk eller 
existentiell problematik utöver den som var knuten till lyckojakten, så 
renodlades Wiwalt i dramatiseringen ännu ett steg. Han framstod som 
ointressant och alltför osammanhängande. Vidare misslyckades Molander 
med att i expositionen tillfredställande utmåla kärlekshistoriens bakgrund. 
Slutresultatet blev osjälvständigt. Dramatiseringen blev beroende av åskå
darens bekantskap med romanen för att kärlekshistoriens sammanhang 
skulle framgå. 

"Författaren" skapade emellertid bästa möjliga förutsättningar för "regis
sörens" dekorations- kostym- och accessoarekvilibristik. Det var alltså fråga 
om genuin regissörsdramatik - även på så sätt att den centrala Wulff Grijp-
rollen skräddarsyddes. Den skrevs för den komiskt begåvade skådespelaren 
John Riégo. Den frodige och inbilske herrn på Björkeberga blev också ännu 
en lyckad roll i en lång rad av Riégos skapelser inom det burleska gubbfack-
et. Regissören kände skådespelarens läggning väl sedan samarbetet under 
tiden i Finland. Tanken på att fa se den unge Anders de Wahl i Wiwalts roll 
som vagabond, galgfagel och svärmisk trubadur och friare kan också ha 
blivit en sådan inspiration för författar-regissören. En helt annan sida av 
dramatiseringens populära form var den av Bror Beckman specialkompone-
rade musiken. Allt skulle fa en ton av svenskt 1600-tal. 

En lyckoriddare adapterad för scenen fick mest karaktär av historisk revy 
med dryckeslag, lutspel och sång, giljande och pokulerande. Det var inget 
verkligt intrigstycke vad gäller handling och sammanhållna karaktärer. 
Publiken i Stockholm trivdes dock med detta pärlband av roande situationer 
och strömmade till Svenska teatern. Recensenterna var överlag mera reser
verade. De menade att Molander misslyckats med expositionen och att 
kärlekshistorien utvecklades trögt.263 Först mot slutet fick "äventyret" det 

115 



tempo man hade förväntat sig. Som kulturhistoriska tablåer hade En lycko
riddare däremot enligt kritikerna ett visst värde. I j ämförelse med Strind
bergs fängslande och fantasirika behandling av historiska personer framstod 
dock år 1900 Molanders historicistiska kulturbilder som samvetsgranna 
arkaiseringar.264 På den historiska dramatikens område hade således det 
expressiva gjort sig definitivt gällande. Molanders dramatisering uppfatta
des bl.a. därför av kritikerna som alltför opersonlig och av ringa litterärt 
värde. 

Fantasins förvandlingar 

Molander behandlade stoffet till En lyckoriddare på ett intressant sätt. Detta 
är en god illustration till en av denna avhandlings huvudteser. Utvecklings
linjen i författaren-regissörens förhållande till Wivallius öde visar nämligen 
något av hur den konstnärliga processen fungerade. Genom en följd av 
konkretisationer växte Wivallius historia ut i "iscensättningar" av olika typ. 
Dessa hade ett inre sammanhang. Först skedde en transformation från 
läsningen av olika historiska källtexter och studier i etnografica över i en 
episk text, och sedan i ett tredje steg översattes texten i en dramatisering. I 
den fjärde och sista fasen gav han det hela en materiell form på teatern. 
Genom det starkt visuella inslaget i det sista stadiet slöts en cirkel bestående 
av "bilder", vars innehåll var relativt enhetligt men vars konstnärliga form 
skiftade. 

Ett mycket handfast prov på denna konstnärliga transformationsprocess 
ger de olika miljöskildringarna i text och scenbild. Romanens femte kapitel 
utspelas på en taverna i Lübeck, där Wiwalt hamnar när han försöker ta sig 
till Sverige. Kapitlet ifråga är redan till stor del uppbyggd på dialog och 
därmed av starkt dramatisk verkan. Även presentationen av krögaren och 
hans taverna är episk bilddynamik, laddad med språklig historicistisk kor
rekthet. 

När mäster Antonius Pfeffer skumpade fram och tillbaka mellan sina 
bänkar och bord, kände han sig, krigisk som han i dag var till lynnet, lik 
en fältöfverste, som i hetaste gemänget galopperar mellan tertierna i sin 
bataglia för att egga stridslusten och fylla luckorna. Stundom stegrade sig 
hans väldiga kampross och råkade fast med buken mellan sammanpack
ade fännikor, där vinflaskorna smällde som muskötter, och tennkannor
na skramlade värre än Pappenheimarnes drabbtyg. Men med en kraftig 
gambade kom han åter lös, piafferade framför fronten och kommendera
de nya attacker. Pokaler med franskt och rhenskt blänkte i luften som 
korsade klingor, frontignac rann som blod öfver disk och bord, alikant 
och malvasir satte eld i gemyten, och när kranarna på ölfaten vredos om, 
så att Wismarskt och Zerbster skvalade ner i kannor och stop, lät det som 
aflägse/t/ mullrande skytteri. 

"Mäster Anton", ropade en krämare, "en hypocras och en calmus med 
candi!"265 

Interiören skildras indirekt genom tavernarens känsla och den utbyggda 
liknelsen om krigsdrabbningen. Dess stökighet kommer fram, liksom dess 
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tidsprägel anges av det pastischerande och författarskapstypiska, ålderdom
liga ordvalet. Denna krogscen skulle också bli det livliga anslaget i dramati
seringen. När ridån gick skulle en publik fa se, 

Krämare-Compagniets tavern i Lübeck. En stor sal med bord och bän
kar. I bakgrunden fönster. Till vänster disk med ölfat och vinförlag. Till 
höger ingångsdörr. 

Det är afton. Salen är full af allehanda folk, stadsämbetsmän och 
krämare, officerare och knektar, skeppare, sjömän och resenärer. De 
komma och gå, sjunga, skråla, gräla och supa hvarandra under borden. 
Korkar smälla, kannor och glas slamra och klinga, ölet flödar, och 
tobaksröken står som ett töcken under taket. Salen upplyses matt af några 
dankar i ljusplåtarna på väggarna. Tavernaren står innanför disken, kritar 
på sin tafla och utlämnar beställda varor till uppasserskorna, som löpa 
mellan borden./.../ 

EN RÅDMAN 
Tavernare! En hypocras och en calmus med candi!266 

De teckningar som återfinns i Molanders regimaterial är det mest konkreta 
resultatet av denna omvandlingsprocess av fantasin kring Wiwalt. Teck
ningarna är anvisningar, d. v.s. att betrakta som approximationer av de rum 
som sedan verkligen byggdes upp på Svenska teatern i Stockholm. 

m & 

4 Harald Molanders dekorskiss till En lyckoriddare. Förspel. Kungliga biblioteket (KB). 

Så här ville regissören ha det hela arrangerat, såsom en typisk krog för 
sjömän och resande. På samma drivna sätt byggde Molander på teatern upp 
salarna på Öretorp, Björkeberga och Wisseltofta prästgård, utifrån tidsty
piska och detalj späckade episka interiörer. Beskrivningarna i romanen var 
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frukten av de historiska studier som från början ingick i regissörens arbete. 
Slutpunkten var återigen ett regiarbete. 

5 Harald Molanders dekorskiss till En lyckoriddare, akt V. KB. 

I dramatiseringen har Wisseltofta prästgård en ytterst enkel scenanvis
ning, medan scenarrangemangets enskildheter som de framstår på dekor
skissen går tillbaka på miljödetaljerna i romanen. Det är speciellt de bonader 
som dekorerar tak och väggar som binder teckningen till romanens miljö.267 

Textilierna finns däremot inte nämnda i scenanvisningen.268 Genom det 
antydda religiösa motivet på en av dukarna skapade Molander också ett 
tecken på att detta var en prästgårdsmiljö. Salen blev en lämplig omgivning 
för fördömandet av Wiwalt i slutreplikerna - "Därest I ger er passion 
licentie, sa jag, Gud straffe er, om I sviker"! Därmed står det också klart att 
Molander i dramatiseringen behöll ett rudiment av brott - straff-dimensio-
nen, nu överfört till det erotiska planet. Wiwalts slutreplik som arresterad 
var på teatern: "Gud signe dig, min rosenblom! Det var du, som gjorde mig 
till en annan - men det vardt inte vår lycka!"269 Därmed var grundmotivet 
för falsk- och maskspelet i dramatiseringen också avgränsat till kärlekshisto
rien. Alla religiöst - existentiella aspekter var bortrensade. 

Med hjälp av detta exempel på En lyckoriddares förvandlingar under 
1890-talet ser vi tydligt hur "författaren" fungerade som "regissör" och 
"regissören" som "författare". Författarskapets dominerande grepp - stil, 
motiv, teman etc. - betingade regiarbetet. Slutprodukten på teatern kan inte 
analyseras tillfredsställande om den är frikopplad från denna bindning mel
lan konstnärskapets två huvuddelar. På samma sätt var iscensättningarna på 
teatern ett arbete med andras dramatik som också spelade med i författarska
pet. En lyckoriddare är även i detta avseende ett gott exempel. Vid integra
tionen av Faust-sagan i romanens komposition kunde Molander gå tillbaka 
på sin grundläggande kännedom om Goethes text. Denna bekantskap var 
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troligen tidigt förvärvad men främst fördjupad 1889, då Molander satte upp 
Faust i Helsingfors. 

De sista, muntliga regianvisningarna om hur En lyckoriddare skulle 
gestaltas på teatern var alltså slutpunkten i ett mångårigt arbete med tiden 
och miljöerna. Det var också något av en ändstation i Molanders regiarbete 
med historisk dramatik. I detta kapitel har jag renodlat studien till att gälla 
Molanders författarskap, men i verkligheten försiggick självklart de konst
närliga processerna parallellt. Eller det kanske vore rättare att säga - det 
fanns inga skillnader mellan regikonst och författarskap. Individen Harald 
Molanders fantasiliv är den sammanhållande faktorn i denna växelverkan 
mellan läsning, iscensättning och författarskap. Detta blir som tydligast i 
hans arbete med historiskt stoff. Att ställa sig i historien var ett av Molanders 
vanligaste grepp som skapande konstnär. För att avrunda analysen av dessa 
dominerande strukturdrag i författarskapet återstår nu en granskning av det 
parodiskt-satiriska inslaget. Molander ställde sig på detta sätt i förhållande 
till sin samtid, dess uppburna författare och den litterära institutionens yttre 
insignier. 

Författardrömmarna och den samtida parnassen 
Det är förståeligt att Molander kom att betrakta sina samtida författarkolle
gor med starka och undertryckta känslor. Detta gällde både på det privata 
planet och på det litterära. Gång på gång hade han uppmuntrats som förfat
tare och därefter vid upprepade tillfällen motats bort av kritik. 

Verner von Heidenstams författarskap följde han noga.270 Och han mora
liserade även över dennes "reklammaken" och äktenskapliga förhållan
den.271 Molander var en människa som i idealistisk anda krävde konsekvens 
och som moraliskt kunde han ge prov på verklig sedlig upprördhet. 
Denna moralism förklarar hans reaktion mot Heidenstams bröllop på Blå 
Jungfrun, liksom hans kända utfall mot Hjalmar Söderbergs Förvillelser och 
den egna synpunkten på sedligheten, i Flirtation. 

Molander kände sig efter sina motgångar stå vid sidan av det litterära liv 
han innerst inne så hett önskade tillhöra, enligt breven att döma. Bl. a. var 
han individualistiskt avvisande till "Sverges Författareförnedring".272 Mo
lander ansåg sig troligen ha anledning till ett sådant omdöme om författarnas 
organisation, då man från föreningens sida intresserat sig för hans ar
voden.273 

Poet med originalitet och värde 

Molanders arbete som teaterman var krävande. Med hänvisning till sin 
sjukliga läggning vädjade Molander ofta till författarvännen och mentorn 
Knut Michaelson om medlidande. De bevekande ordalagen i breven var titt 
som tätt förknippade med diverse teaterpolitiska, ekonomiska eller andra 
syften som Molander hade. I breven tar emellertid också de felslagna förfat
tardrömmarna gestalt. 

De brev som andas den djupaste självinsikten daterar sig från år 1892, 
d.v.s. från vad som kan kallas författarskapets interregnumfas. Självsynen 
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infann sig när Molander hamnade i ett känslomässigt bottenläge, under vad 
han kallade en exil i Helsingfors. 

Återhållsamheten i allt litterärt originalarbete hade nästan blifvit impotens, då jag plötsligt 
betages af idéer och vyer, som jag aldrig anat, men som tid och usla nerver ej satte mig i 
stånd att göra något af. På veckor 'författade' mitt arma hufvud tragedier, lustspel, roma
ner, kritiker, spekulativa historier-jag hvet ej hvad, som allt skulle bli dödfödt. Jag kände 
vakna - utan all ideali/s/k inbillning - begär och möjligheter, som i åratal tyglats och som nu 
ej hade något spelrum. Min evigt törstande, ständigt glödgade hjärna, som behöfver nytt 
bränsle mer än många, ville koka och kokade; jag kunde knappt styra mina tankar, som ej 
ville låta sig styra och mina krafter räckte ej till att praktiskt begagna tillfället.274 

Molander sade sig behöva en eggande sympati. Medhållet måste vara abso
lut: "Jag måste beherska någon eller några, som bara äro till för min egoism. 
Detta förstår Du kanske inte alls, ty fast vi träffats, vet du ej hvart min 
utveckling i inre afseende gått under dessa sex år i Sibirien". 

Detta är ord av en man, nyligen fyllda 34 år, vilka pekar tillbaka mot 
barnets tillstånd av total egocentricitet. Men det är också ord om den vuxnes 
författardröm som blivit en tragisk mara. Den terroriserade en människa 
som på teaterområdet samtidigt gjorde stora och historiskt viktiga insatser. 

Jag äger passioner, och det är frågan om när de bryta ut. Jag skulle, om jag dessa två månader 
varit på ett annat ställe, i fred, i ro - jag säger det uppriktigt, i en romantisk natur, vid ett blått 
haf, i en vacker skog, på en tropisk ö (med 25° Celsius) - ha kunnat blifva någonting helt 
annat, än hvadjag någonsin varit, ochjag hade kunnat, hvad du jämt säger, att jag haft anlag 
för, blifvit rent af poet af både originalitet och kanske något värde. 

Med ett ord. Jag insåg ej, att mitt inre, liksom nyvaknade själslif ville spränga sin 
omgifning, och att trycket under mitt dagliga släp var det, som ville krossa mig. Jag bara 
blindt förtviflade öfver praktisk oförmåga att realisera mina tankar och fantasier. Det är 
löjligt med en gammal karl. Men 1886, dåjag måste lemna allt jag höll af, afklippte min röda 
tråd. Mitt lif har sen varit ett annat - kanske lika bra.275 

Gång på gång i framtiden skulle Molander komma att visa att de sista, 
förvirrade orden inte gällde. På hösten samma år, 1892, är ställningen på 
teatern i Helsingfors svårartad och Molander säger sig nu vilja slå åt alla 
håll.276 Han har gripits av både "högmodsvansinnet" och starkt revanschis-
tiska hämndkänslor, men återigen mynnar det ut i ett oeftergivligt krav på 
medlidande: "Jag är egentligen beklagansvärd i mitt vanmägtiga raseri"! 

Ren nöd drev fram den andra fasen i författarskapet och Molander gick 
med laddade känslor till skrivandet. Det visar exemplet med romanen. Han 
sökte också i olika sammanhang kombinera den undertryckta längtan efter 
att vinna burskap med satir. Den satiriska livshållningen var ett av sätten att 
hantera besvikelsen, men det spelande löjet låg också djupt förankrat i hans 
personlighet. Humorn blir därför ett försonande drag som väger upp det 
storvulna och gnälligt bittra som stundom skymtar i bilden av författar
skapet. 

En afton på den svenska parnassen - med och 
utan inträdesbiljett 

Molander skrev flera humoristiska och satiriska kåserier. Ett av dessa var En 
afton på svenska parnassen. Det var ett referat från Svenska Akademiens 

120 



högtidsdag den 20 december 1894.277 Molander försörjde sig då huvudsakli
gen som diverseskrivare och recensent. Driften med akademins officiösa 
sammankomst är också ett exempel på hans individuella sätt att distansera 
sig mänskligt och litterärt till olika kotteriföreteelser. 

Kåseriets anslag är smått genialiskt. Molander förskjuter med ett enkelt 
språkligt grepp perspektivet på hela den händelse som han ska referera. 
Därmed ifrågasätts ceremonins betydelse: "Den 20 december är Svenska 
akademiens dag, liksom den 24 är barnens"! Molander byggde ut bilden av 
den svenska parnassens "dopparedag", med samling kring "sånggudinnor
nas härd, der snillets gryta muntert puttrade" och Wirsén förde "sleven", till 
en parallell mellan julklappsutdelning och prisutdelning på högtidsdagen. 

Och den firas i ur och skur, i snö och tö, i ny och nedan, oberoende af politikens stormar och 
vår Herres väder Julljusen tändas på bordet, icke-rusgifvande drycker serveras glasvis, 
sötsaker vankas öfver lag och julbocken öfverraskar de små med gåfvor och deviser. 
Dermed må ej vara sagdt, att Svenska akademiens ständige sekreterare är någon julbock i 
vanlig mening, åtminstone icke för barn, men i högre mening är han det - för våra poeter. 
Han ransakar i löndom, huru de under året förvaltat sitt pund snille, och han belönar dem 
efter förtjenst, än med en slant, än med ett uppmuntrande ord. Han säger som den gamle 
skolmästaren sade: 
- Skrif som Tegnér, gossar, så skrifva ni bra! 
Och sådant uppmuntrar! 

Läsaren kan efter en sådan inledande parallellisering icke se den "högre 
mening" som åberopas för de litterära och vittra utmärkelserna, vilka refe
renten sedan redovisar. "Andens och politikens män" kom istället i satirens 
ljus att framstå som tämligen belastade. Detta genomförde Molander t.ex. i 
den glidande formuleringen om priset till Ellen Lundberg. Det skulle tillstäl
las henne "genom hennes pappa, prof. Nyblom, sjelf hittills den ende 
representanten för denna i sanning poetiska familj". Molander signalerar 
angreppet på nepotismen genom valet av ordet "pappa". Dess stilvärde drar 
ned skildringen, vilken mynnar ut i det fryntliga ifrågasättandet av de 
litterära värderingarna. Samtidigt anknyter anmärkningen om Lundbergs 
pris till den ramparallell om julklappsutdelning i familjekretsen som Molan
der inledningsvis anlagt. 

På samma sätt drar Molander ned det högtravande akademiska festtalet, 
professor Ljunggren talade om Leopolds sista levnadsår, genom att likna det 
vid en "anrättning". Molander antyder också fint att Wirsén med sin silver
hammare tycktes väcka den slumrande publiken efter talen-"återväckta från 
diktens till verklighetens verld"! 

Molander återställer på slutet den vänligt humoristiska ton som hör till 
kåserigenrens stil, genom en kontrastställning mellan ljuset på parnassens 
höjd och referentens blöta fötter. 

Det enda obehagliga intryck denna verkligt högtidliga afton efterlemnade var en fantasi, 
som beherskade mig under min promenad utför Slottsbacken - den, att huru ljust det än är 
på svenska parnassens höjd, så är väglaget dit upp fördömdt slaskigt ... 

Men när jag kom ned och såg tredje Gustaf ensam på Skeppsbron, utan både hatt och 
öfverrock, lugnt stå och se alla passera förbi, som nyss der uppe beundrat och prisat hans 
verk, byttes äfven min stämning till tacksamhet och beundran. Och fyld deraf steg jag in i 
spårvagnen för att fara hem och med otålighet invänta nästa högtidsdag i Svenska akade
mien .. 

Hvem vet - kanske äfven nästa prisutdelning! 
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Den lilla texten pekar utöver sig själv. Molanders egen längtan efter tillhö
righet parad med en ironisk distansering framgår; han hade själv i ungdomen 
fatt akademins pris för sin översättning av Ponsards Horatius och Lydia 
1879. Vidare kommer Strindbergs novellistiska uppgörelser med det sven
ska samhället i tankarna. Slutligen ansluter satiren till tidningskåseriets 
gängse lättsamma tonfall. Utbyggda parallellismer, drastiska kontrastställ
ningar och blandningen av högt och lågt utmärker Molanders godmodiga 
angrepp på en del av den litterära institutionens mest tydliga yttre gestalt -
Svenska Akademiens solennitet. 

Molanders främsta insatser som skribent låg just inom de udda delarna i 
tidens genrehierarki. De fick därför ingen egentlig genomslagskraft som 
litterära verk. Hans resebrev är t. ex. säreget rika på impressioner. Denna 
mångfaldighet präglar både de rena privatbreven och rapporterna från konti
nenten i svensk och finländsk press. 

Stilmässig täthet har också hans prosafragment och noveller, men rikedo
men på valörer i kortprosan är hårdare knuten till en viss situation. Om man 
jämför utkastet Idealism som publicerades 1885 med mästarstycket Farbror 
Kuno Ottokar sex år senare, så kännetecknas båda av en osedvanlig känslig
het för stämningar. Motivet för Idealism gör den emellertid decenniemässigt 
tidstypisk på ett sätt som det humoristiskt excentriska i Ottokars gestalt 
aldrig kunde bli. 

Gäcket med Ibsen 

Från författarskapets andra fas härstammar Molanders drift med Ibsens 
litterära verk. Den tidigare nämnda parodisamlingen hade sin förlaga i 
Punch-skribenten Thomas Guthries Pocket Ibsen, men den bär i mycket en 
molandersk prägel. Förläggaren Looström hade 1895 skickat samlingen till 
Molander. Denne konstaterade att översättningen såg lätt ut, men att den 
tycktes fordra "mycken bearbetning".278 Ibsenparodierna visar hur Harald 
Molander av konstnärliga skäl gled från ett rent översättaruppdrag över till 
en bearbetning. De självständiga dragen däri blir de intressanta. En under
sökning av Molanders parodier är emellertid mycket komplicerad ur teore
tisk synpunkt. 

Utgångspunkten för Guthries parodi är Ibsens dramatik och tankevärld. 
Det gäller allt: teman, symboler, allegorier, stil, dramatisk teknik etc., etc. 
Guthrie skrev i komiskt-kritiskt syfte ett antal förlöjligande efterbildningar i 
parodins genre. Genom det förvridande i överdriftens teknik karaktärisera
de han Ibsen. Detta tog sedan Molander fasta på, men på ett i sin tur 
förvridande sätt. Han utökade, förändrade och förbättrade Guthries text. 
Han grep också tillbaka direkt till utgångspunkten hos Ibsen. Molander lade 
alltså till något eget i all den förvridning som Ibsens texter utsattes för. Dessa 
parodier är skolexempel på hur många led och nivåer som en analys av 
sådana konkretisationer av konkretisationer innefattar. 

Parodierna var en samling av "skaldens mest kända skådespel i lindrigt 
sammandrag lämpade för allvarligt själfstudium hans lärjungar och beund
rare tillägnad". Det var Vildankan, Hedda Gablieri, Kvacksalfvare Relling 
och Lilla Moppe, sida vid sida med Ett dockhem och Rosmersholm. Molan
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der angav i sitt förord vilken skillnaden var mellan den engelska förlagan och 
hans egen version. 

Medan den brittiske kommentatorn framför allt älskat att pröfva sheffieldstålet i sin sax, har 
den svenske tolkarens närmaste omsorg varit att - efter en fullständig revision - limma öfver 
sprickorna, och hans gummi arabicum har varit svenskt. 

Mätt på vår tids kanske väl glädtiga variétegenre har publiken hos Henrik Ibsen sökt det 
stora allvaret. Men van vid tribunens lättfattliga poesi har man därvid sökt äfven scenens för 
mycket på ytan. Man synes ej på alla håll ha fatt ögonen öppna för den muntra, skälmaktiga, 
uppsluppna humor, som under den Ibsenska diktningens något lurfviga yta gömmer sig 
som kärnan i en pudel. Det är denna pudel, som den svenske uttydaren gjort till sin uppgift 
att klippa - ej endast till den senare hälften, utan ända upp till öronen, för att visa att ullen ej 
gömmer några små krumma horn, utan just den lilla glada Moppe, som skalden själf gjort 
till hjälte i sitt senaste mästerverk, och hvars goda lynne aldrig skall varda underkastadt 
förvandlingens lag.279 

Molander förstärkte, skruvade upp, tog in fler aspekter på ibseniapismen 
och drev hårdare med t.ex. dockhemsfilosofin. Han gjorde rollförteckning
arna absurda. Han konstruerade snärtigare och effektivare dialoger med 
korta repliker, utifrån den litterärt något stelbente Guthries text. Molander 
drog in norsk-svenska motsättningar, vilket Guthrie av lätt insedda skäl inte 
gjort. Molander tillfogade revyinslag som kupletter, t.ex. i Vildankan, och 
utökade med scenografiska skämt. Han genomförde störst förändring när 
han i Hedda Gablieri med en travesti försköt både Ibsen och Guthrie. 
Skämtet med Ibsen blev i detta fall mer harmlöst, i enlighet med att travestin 
förlägger den humoristiska tyngdpunkten i den opassande formen. 

Ett exempel på Molanders effektivisering är en passage i Rosmerholms-
parodin. Rosmer och Rebecka diskuterar vem som egentligen följer med 
vem när de ska ge sig av till forsen. Guthrie låter Rosmer anmärka: "A subtle 
psychological point - but we have no timfe to think it out here. We will 
discuss it as we go along. Come!"280 Molander lät honom säga: "I den 
frågan, Rebecka, komma vi psykologiskt sedt aldrig till botten, men mensk-
ligt sedt, följa vi med strömmen!"281 Molanders förhöjning genom betydel
seglidningen mellan psykologi och forsfärd och den därmed genomförda 
anknytningen till situationen överträffar originalet, d.v.s. Guthrie. Samti
digt blir också skämtet genom trivialiseringen mer drabbande gentemot 
Ibsens "djupsinnigheter". 

Molanders påbättringar blir också tydliga i repliker som inte finns hos 
Guthrie, men som gör parodiernas gemensamma mål lättare att urskilja. I 
Kvacksalfvare Relling, vilket är en parodi på Byggmästare Solness, försöker 
titelpersonen bota alla Norges nationalsjukdomar. Problemen hos Ibsens 
gestalter räknas upp. Repliken är visserligen otymplig, men den sammanfat
tar i gengäld mycket av det som hela samlingen syftar till. 

Jag har inte bråkat med de där gamla banala sjukdomarna, som doktorer
na göra oväsen af-jag har gjort till min lifsuppgift att bota dessa nya, som 
sedan ett par årtionden hemsöka vårt arma, förtryckta Norge, och som 
ingenting ha med vetenskapen att skaffa. Och i många fall har jag lyckats. 
Mina ungdomsstudier öfver rättskaffenhetsfebern voro ej utan resultat -
det förekommer numera knappt ett enda nytt fall i hela landet. Mina 
sentiments-injektioner mot den Krogstadska moraltuberkulosen visade 
sig ganska verksamma. Min kittlingsmassage botade den Rosmerska 
skrattmuskelparalysien. Mina femton droppar mot ärftliga löjtnantsda-
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gar i ryggraden kureradc till och med doktor Krank. Min elektriska 
vexelström lindrade betydligt fru Helmers skrifklåda.282 

På detta sätt bands hela Ibsens persongalleri och hans teman samman. 
Det var teatermannen som höll i pennan. Den rappa farsstilen dominerade 

och Molander utmanade därmed Ibsens stil och dramatiska teknik. Paro
dierna formade sig till tacksamma och t. o. m. spelbara metateaterskämt, från 
minsta detalj i dialogen upp till helheten. Och de spelades också, bl. a. 
symptomatiskt nog som spex.283 Därmed fogades ännu ett steg till alla de 
föregående i detta praktexempel på texters inbördes relationer. Och det är 
mycket typiskt att just Molander drogs in i detta. 

Parodierna visar hur han utan all hämning gav sig hän åt en lek med olika 
förlagor. Principiellt framgår alltså av detta anspråkslösa exempel vari kärn
punkten i hela hans författarskap består. Här kunde han göra en härmnings-
rörelse utan att möta någon som helst förebråelse. Guthries parodier blev 
helt enkelt en utlösande faktor och han kunde därefter sätta hela sin grund
läggande kännedom om Ibsens dramatik i rörelse. 

I centrum för den parodiska kritiken stod Ibsens uttryckssätt och symbo
lism. Som en reaktion mot uttolkningarna av vad Ibsen "egentligen" avsåg, 
kom parodierna med anklagelser om trivialitet respektive obegriplighet. 
Molanders Ibsenparodier förhåller sig därmed inte bara till urspungstexterna 
och Guthries parodier, utan de har även en relation till uttolkarna. Paro
dierna var en slags realistiskt "konservativa" inlägg i den livliga debatten 
kring Ibsens pjäser. 

Det parodiska greppet innebär att verklighetsförankring och sunt förnuft 
ställs mot det föregivet svårförståeliga. Molander hyste skepsis mot sym
bolspråk. Han hade däremot ett positivt förhållningssätt till den tidige Ibsen. 
Detta berodde dels på hans bundenhet till det välgjorda dramats estetik, dels 
intresset för Ibsens historiska och samhällsdebatterande dramatik. Ibsen-
piedestalen var rest av samtiden. Molanders karikatyriska skärpningar av 
Guthries parodier visar närmast en undran inför vart författarskapet skulle 
utvecklas. Därmed var de också del av en hel genre i skiftet mellan naturalis
men och symbolismen. 

Kritikerna berömde boken.284 När det gällde bedömningen och tolkning
en i den preskriptiva dimensionen, så låg parodierna tydligt i linje med 
flertalets syn på Ibsens samtida utveckling. Molander hade med gott lynne, 
kvickhet och uppfinningsförmåga gripit sig an Ibsens senare verk - "med 
deras sällsamma blandning af himlastormande idealism i innehållet och kärf 
naturalism i den yttre formgifningen, med deras gåtfulla symbolism och 
svårtydda, ofta starkt paradoxala repliker och satser".285 Parodierna blev en 
del av försöken i den litterära offentligheten att komma tillrätta med de 
samtida förändringarna i de konstnärliga uttrycksmedlen. I Sydsvenska 
Dagbladet Snällposten formulerades tydligt den konserverande karaktären i 
den anknytning till sunt-förnufts-tänkandet som realismen fått. 

Att Ibsens senaste skådespel inbjudit till parodi är icke underligt. Jemte deras mästerliga 
dramatiska teknik, deras verkliga djupsinnighet och idérikedom, den mångfald af fina 
psykologiska drag, som öfverallt framträder, och de ganska många med mästarhand 
tecknade karaktärer och karaktärsdrag, som i dem möta, förekomma ej så fa svagheter. Den 
verkliga djupsinnigheten är ofta ersatt med en konstlad, som kan dölja ganska banala ting, 
om öfverhufvudet den döljer något, den symbolism, som i händelser ur lifvet vill tolka 
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mäktiga idéer, lemnar ofta nog verklighetens mark ur sigte, allt under det den dock 
föregifver sig stå derpå, de förhållanden ur lifvet på hvilka den dramatiska konflikten är 
byggd, äro ej så sällan underligt förvridna, och bland karaktärerna uppträda mången gång 
mystiska, nästan mytiska personligheter, hvilkas verkliga innebörd är obegriplig, då de 
hvarken tillhöra denna verlden eller andeverlden. Allt detta - och ej endast svagheterna -
lemna rikligt stoff för parodien.286 

Parodierna satte ljuset på de mimetiska aspekterna hos förlagorna, men de 
blev inte själva bedömda i den dimensionen. Istället förekom randanmärk
ningar om deras expressiva förhållande till förebilden. Angreppet på Ibsen 
uppfattades såsom tämligen godmodigt och inte illasinnat. Parodierna inne
bar inte ett förringande av Ibsens storhet eller betydelse. Trots Molanders 
parodiska våldsamheter kunde bara de blinda beundrarna ta illa vid sig -
skaldeverkens "värde" rubbades inte - menade recensenterna.287 

Parodier och översättningar 

Vid ena polen i författarskapet finns strukturellt sett de verk där Molander 
framträdde med anspråk på originalitet. Dessa texters faktiska osjälvstän
dighet ledde emellertid till ett kritiskt avvisande. I andra änden av skalan har 
vi de verk där Molander genom själva författarhållningen "erkänner" sin 
bundenhet. Han låter denna mynna ut i efterbildningar av olika karaktär -
ibland mer neutrala och andra gånger så färgade som i Ibsen-parodierna. 

Skiljelinjen mellan självständigt författande och översättning var vag för 
Molander. Han tillät sig följaktligen ett stort mått av frihet i sin hantering av 
andras verk. Detta hade - utöver anknytningen till hans estetik - att göra 
med hans verksamhet som teaterregissör. Det gällde att fa fram lämpliga 
speltexter i teaterarbetet. Då dög inte alltid den form som författarna gett sitt 
verk. 

Molanders många gånger habila respektlöshet inför litterära texter fram
går i samband med hans försök att åter etablera sig som regissör och 
författare i Stockholm. På våren 1895 inscenerade han sin "egen" vaudeville 
Vasariddare på Vasateatern. Pjäsen var helt enkelt en av Molander genom
förd naturalisering till svensk miljö av en fransk komedi. Förlagan var Henri 
Meilhacs "Décoré".288 Molanders vaudevill visade prov på en sida av förfat
tarskapet där känslan för originalitet var rudimentär. Överflyttningen blev 
också mycket kritiserad just för en svävning ifråga om upphovsmanna-
skapet.289 Det var en typ av översättning - bearbetning som Molander flera 
gånger med framgång ägnat sig åt i Helsingfors. Detta gäller t.ex. 
det tyska folklustspelet Kumlander 1890. I likhet med Vasariddare fanns där 
lokala anspelningar, i namngivningen av personer, tidningar, affärer etc. I 
Helsingfors offentlighet hade dessa vitsiga igenkänningseffekter gjort lycka. 
I Stockholm blev istället reaktionerna häftiga mot detta - som man ansåg -
nya reklamväsende. 

Udden i Molanders bearbetning och satir Vasariddare riktades mot det 
kungliga ordensväsendet. Delar av premiärpubliken protesterade högljutt. 
Man vände sig mot Molander och hans föregivna förgrovning av den gamla 
vaudevill-genrens naivitet över i en osmaklig varietéstil. Kritikerna var 
också hårda i sina omdömen över råheter. Man menade vidare att det från 
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Dagens Nyheter drivits en kampanj för Molanders sak i Stockholms teater
liv. Och i första omgången var det faktiskt bara Pehr Staaff som verkligt 
positivt bedömde Vasariddare.290 

Då trädde emellertid René i Stockholms-Tidningen oväntat upp till Mo
landers försvar.291 Hon bad om ursäkt för sin egen tidigare kritik mot 
Flirtation. Antagandet att Molander då velat smickra överklassen på småfol
kets bekostnad, utan att någonsin vilja ge underklassen revansch hade visat 
sig fel. I Vasariddare skämtade han välgörande med de förnämligare i 
samhället, menade Anna Branting. Det var originellt och spydigt, även om 
vissa vred sig under de vanvördiga rappen. Den kritiserade gamin-jargong-
en i en av visorna var tvärtemot vad kritikerna och den fina publiken tyckte 
äkta ur-stockholmsk - glad och rå - såsom folket och som Bellman. Felet var 
enligt René att en kvinna sjöng denna visa. Den ströks också efter all kritik i 
de kommande föreställningarna.292 

Anna Brantings omsvängning mellan Flirtation och Vasariddare är ett 
talande exempel på hur svårt man hade att hantera Molanders eventuella 
tendens, hans ombytlighet ifråga om genrer etc. Detta sammanhängde 
under den senare delen av författarskapet med att han gömde sig bakom en 
ironisk mask. Satiren var ännu ett veck i Molanders mantel. Svårigheten 
sammanhängde också med hans omtalade svaga respekt och sinne för litterär 
originalitet. Detta gällde författarskapet. Som regissör inför regiuppdrag 
där de stora texterna skulle insceneras präglas dock hans hållning av ytterlig 
texttrohet. 

Författarskap, litterär institution och norm 
Sammanfattningsvis har Molanders författarskap i detta kapitel behandlats 
som en strukturell enhet. Dominanta drag i strukturen av grepp, motiv och 
teman har profilerats. Spänningen mellan författarens ansträngningar, tradi
tionen och den samtida litteraturen har markerats. Molanders betydelse för 
den litterära utvecklingen har varit indirekt. Funktion och värde låg i posi
tionsbestämningarna runt verken. Däremot utvecklade han inte några nya 
litterära och estetiska grepp. 

Författarskapets helhet har i allt väsentligt placerats i ett funktionellt och 
institutionellt sammanhang. Verkens tillkomst och omedelbara reception 
har analyserats som delar i en och samma historiska process. I den senare har 
de ingående agenterna - den enskilda individen, de litterära verken samt 
kritiken - satts i samband med två faktorer. För det första har det gällt 
verkkonkretisationerna. För det andra har processen i institutionen relaterats 
till en övergripande utveckling, i ett mönster där den föreslagna normtrian
geln varit beskrivningsmodell. Normtriangeln, preskription - mimesis -
expression, har som modell ansetts ha två dimensioner, en kod- och en 
värdesida. Syftet har varit att kunna göra reda för de dominerande förståelse
sätten respektive värderingsmönstren - hos författaren och mottagarna i 
relation till epokala förändringar. 

Det motsägelsefulla pendlandet mellan de tre avgörande dragen i den 
litterära normen från klassicismen, romantiken och realismen är uppenbar i 
Molanders verk och författarskap. Denna grundläggande osäkerhet i hela 
hans hållning var fatal för det omedelbara kritiska mottagandet av verken. 
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Skälet var att den mimetiska och i viss mån den expressiva doktrinen var 
mest framträdande i den segrande fraktionen i den litterära institutionen 
under Molanders levnad, på bekostnad av den klassicerande hållningen. Vid 
kritikernas granskningar blev konkretisationen, både ifråga om verken och 
författarskapet, just att Molander var skicklig men oklar. Han var inte 
personlig eller sade något hittills oupptäckt om samhället eller verkligheten. 

När Molander med pastischen som medel sökte sig bakåt förebrådde man 
honom för hans bristande verklighetsförankring. När han försökte maxime
ra sin mimetiska trohet i sina realistiska pjäser fäste man sig främst vid hans 
omogenhet och litterära beroenden. När han i det estetiskt prestigefyllda 
historiska dramats form sökte precisera moraliska värden drog kritiken fram 
de historiska bristerna. När han kom med moralisk samtidskritik var det 
stereotypierna som kom i centrum. 

I det omedelbara mottagandet hade man svårt att acceptera verken. För 
läsaren på 1980-talet är däremot Molanders klassicerande hållning tydlig. Vi 
har likväl svårt att godta eller värdera högt ett författarskap som så uppen
bart saknar expressivitet. Denna sätter vi så särdeles högt, speciellt efter 
modernismen och hans store samtida, Strindberg. 

Parodin, bearbetningen och den "rena" översättningen var gränszonen i 
Molanders författarskap, där även de mer anspråksfulla verken var "iscen
sättningar" i text av litterära intryck. Harald Molanders konkretisationer av 
andras litterära verk har som påvisats omstöpts i hans eget skrivarbete. Han 
genomförde därigenom en gigantisk, genremässigt spridd inventering och 
härmning av sin tids textvärld - former, motiv, teman etc. Han gjorde det 
genom sitt preskriptivt dominerade författarskap och översättararbete, men 
framför allt gjorde han det på scenen genom den omfattande regigärningen. 
Och det fanns ingen markerad gräns mellan de olika verksamheterna. 

Detta var något kvalitativt annorlunda och större än epigoneri. Det var 
något av ett mediums konsekventa sökande i texterna efter en identitet 
genom litterära formler och former. Det övertagna var således inte bara ett 
fängelse för den formfascinerade eftersägaren, utan i dessa föregående texter 
sökte han också en funktionell möjlighet. Genom dem kunde han finna 
kanaler för ett "själv". I det förebildliga kunde Molander finna utlösande 
impulser för gestaltning. Harald Molander sökte sist och slutligen bli del av 
en litterär offentlighet under 1880- respektive 1890-talet genom att ständigt 
anpassa sig till den omgivande textvärlden. Författarskapet blev också där
för till den allt dominerande delen en räcka av konkretisationer. 

Molander var således på ett särskilt sätt en tids- och textmässigt represen
tativ författare, med placering i andra ledet. Samtidigt uppstår en intressant 
spänning i relationen till hans regikonst. Författarskapets fäsörkvaliteter blir 
mindre viktiga, när man inser kopplingen till hans innovativa grepp som 
regissör. Sceninstruktörens texttolkande roll förutsätter den insikt som 
författaren, översättaren, parodikern etc. erövrade. Den sceniska tolkningen 
av en dramatisk text bildade till sist en övergångsform som förde fram till en 
konstnärlig självständighet. Detta är ett lika viktigt särpräglande inslag i 
Molanders långsiktiga utveckling som det litterära konstnärsskapets typiska 
karaktär. 
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DEL II 





IV 

REGIKONST OCH REGIANALYS 

Vi går nu över till att analysera det väsentligaste i Harald Molanders gärning 
- hans regikonst. Jag vill erinra om att de övergripande frågorna rör Molan
ders ställning i regikonstens och teaterns historia. Först måste emellertid 
vissa teoretiska aspekter preciseras. De är specifika för studiet av teater. I den 
fortsatta framställningen står nämligen inte det skrivna i centrum. Objektet 
för analysen - regigärningen i sin helhet - blir om möjligt ännu mera 
sammansatt och sammanhangsbetingat. Kontexten blir också komplexare 
när undersökningen rör processer i teatersammanhanget. Det är ju fråga om 
flera steg. Helheten omfattar allt från pjäsval via inscenering till publikmöte i 
en viss historisk situation. Receptionen sker i olika faser och källmaterialet 
härstammar från flera olika konkretisationer. 

Efter att regibegreppet först behandlats i sitt teoretiska sammanhang följer 
så några historiska bestämningar av regikonstens läge. Dessa är avsedda att 
sätta Molander i förhållande till europeiskt och svenskt teaterliv. Framställ
ningen i kapitlen därefter täcker tiden från hans anställning på Josephsons 
teater fram till dödsfallet. 

Utgångspunkter 
Även i regianalysen är funktions- och processaspekterna viktiga. För att 
finna en teori för regikonsten tycks det därför fruktbart att kombinera 
Vodickas historiserade receptionsteori med en övergripande semiologisk 
syn på teaterkonstverket. Då går resonemanget att binda samman med 
kapitlet om författarskapet. 

Skådespelarens liksom regissörens läsning i en viss historisk situation -
deras konkretisation av en text - förvandlas kvalitativt till en artefakt inom 
en annan konstart. Det är den betydelsebärande process i tid och rum som 
utgör teaterkonstverket. I det senare är den litterära texten endast ett materi
al bland andra. Teaterföreställningen som syntetisk helhet utgör ett unikt 
tecken. Detta är det estetiska objekt som åskådaren förnimmer utifrån sin 
referensram. 

Väljer man regissören som litteratur- och teaterhistorisk brytningspunkt, 
så väljer man också att sätta det receptionshistoriska tillvägagångssättet i 
första rummet. Regissörens konstnärskap inom den textberoende teaterfor
men kan beskrivas i form av en polär kontrast mellan konkretisation och 
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gestaltning. Regissörens konstnärskap kan alltså ses som en följd av möten 
med texten som ska omvandlas i teaterföreställningens materialitet. Regis
sörens arbete med texten är en räcka av konkretisationer, vars relevans för 
samtiden denne först ska avgöra. Därefter gäller det att påverka tillkomsten 
av ett scenkonstverk. Regissören vill skapa maximalt gynnsamma betingel
ser för att åskådarens möte med detta ska ge upphov till homologa konkreti
sationer. I analysen kan vi fastställa om det föreligger ett ensartat, homologt 
förhållningssätt till texten under teaterprocessens olika faser, d.v.s. under 
iscensättningsfasen och fram till åskådarnas teaterupplevelse. 

Den använda forskningsmetodiken syftar till att ur lämningarna från 
iscensättningarna dra fram gemensamma drag. Det gäller sådana som kan ge 
anvisning om, dels hur regissörens intentionalitet blir synlig i konkretisatio-
nens struktur, dels hur dessa konkretisationer äger samband med den större 
sociala och historiska kontexten. 

När vi närmar oss ett forskningsobjekt av så sammansatt natur som 
regikonst bör frågorna vid analysen av grundmaterialet vara: Hur har regis
sören uppfattat texten? Vilka vägar sökte regissören gå för att särprägla 
slutprodukten på teatern? Finns det likartade drag mellan den konkretisation 
vi kan utläsa ur publikreaktionerna och den vi genom iscensättningsanalysen 
kan frilägga? De regihistoriska studierna syftar till att finna ut hur iscensätt
ningarna är konkretisationer av texter. Individen Harald Molanders konkre
tisationer kan med fördel arrangeras efter tre linjer. Det är realismens, 
historicismens och "fantasins" principer som dominerar regigärningen. 
Detta är emellertid inte hela bilden. I den mån som regissörens intentioner 
blir tydliga, så framstår den religiösa linjen i konkretisationernas struktur 
som den centrala. Vi rör oss här med subtila nyanseringar. En "privat" 
bibetydelse framgår av ett stort antal vägval under det konstnärliga arbetet. 
Det är ett mönster som framträder, utan att vi har några klara uttalanden från 
Molander själv. I hans estetik dominerade istället det författartrogna. Den 
religiösa struktureringen i Harald Molanders konkretisationer är dock en 
bärande hypotes för denna avhandling. 

Regikonsten i forskningsfrontens ljus 

Teatern är ingen maskin. Föga anade Roland Barthes vad han ställde till med 
när han, i en välkänd liknelse, framställde teaterföreställningen som en 
cybernetisk maskin.1 Tanken på teatern som en signalproducent ledde in en 
gren av den framväxande semiotiken på ett fragmentariserande och scientis-
tiskt studium, enligt strukturalistiska, lingvistiska och t.o.m. matematiska 
modeller.2 Man försökte analysera teatern som fenomen via en inledande 
sönderdelning och faktoranalys. Denna syftade till att producera kontroller
bara och formaliserade helhetsbeskrivningar.3 Det additativa i deskriptionen 
och kategoriseringen samt det mekaniska i flödesbeskrivningar och segmen
teringar var problematiskt. Hela denna del av den semiotiska forskningstra
ditionen visade sig vara en återvändsgränd. 

I sin bok om teaterteorins utveckling framhåller Marvin Carlson att 
semiotikens kris sammanhänger med att man negligerat publikaspekterna-
att teater alltid är interaktion.4 Än mer avgörande är två andra problem. För 
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det första gäller det teorins relevans. En grundläggande och användbar 
typologisering av teatertecknet och meningsbildningens kanaler i teaterfö
reställningen står Tadeuz Kowzan för. Den har sin hållbara tillämpning vid 
beskrivningar av föreställningar utifrån deltagarobservation.5 Kowzans 
klassifikation av de ingående teckensystemen - språk, ton, mim, gestik, 
rörelse, sminkning, frisyr, dräkt, attribut, dekor, ljus, musik och ljudeffek
ter - är användbar för analys av samtida textberoende teater. I ett historiskt 
studium är denna systematik snarast tillämplig på ett begränsat metodolo-
giskt plan. Indelningen är ett arbetsredskap med hänsyn till källanalysen, 
medan den är omöjlig för deskription och rekonstruktion av enskilda teater
föreställningar i förgången tid. Värdet vid förklaringar är mycket begränsat 
när observationerna inte på förhand styrts in i systematikens banor. Vid ett 
teaterhistoriskt studium arbetar vi med ett splittrat källmaterial, vilket alltid 
ger lakuner. 

Den andra invändningen mot överdrifterna i typologisering är att man 
missar det väsentliga. Klassifìkationsmanin är utan all kontakt med det man 
borde vara ute efter - den konstnärliga betydelsens utveckling i teaterhändel
se och samhälle. På teaterns område var det en övergripande konstnärlig 
enhet Mukarovsky och Prag-cirkeln syftade på, när man på 30-och 40-talen 
slog fast konstverkets helhet som ett betydelsebärande tecken. Dess innbörd 
bestäms av sitt samspel med omgivningen. Det var processen kring en 
konstnärlig helhet - vilken betyder mer än sina delar - som var det centrala, 
inte de samverkande fragmentens atomiserade struktur. 

Ur dialektisk synvinkel är det rimligare att analysera processerna. Detta 
behöver inte innebära att semiotiken förkastas i alla sina moderna yttringar. 
Inom denna finns diskursivt-holistiska perspektiv, där arbetsredskap kan 
sökas även för ett historiskt studium. Det finns också andra riktningar inom 
modernt teatertänkande där teatern behandlas som tecken och som händelse, 
mottagen och behandlad i ett samhälle och i en historisk situation. 

Per Lysander påpekade perspektivbegränsningen 1977, vid Kurt Aspelins 
presentation av teaterhändelsens semiotik för en bredare svensk publik. Man 
riskerar att missa helheten vid en koncentration på teaterhändelsen: "Tea
terns produktionsförhållanden är lika nödvändiga för att förstå - och lika 
betydelseladdade - som någonsin 'teaterhändelsen' själv".6 Den aktualitet 
ett syntetiskt förhållningssätt har framgår tydligt av en uppsats av Bruce 
McConachie, om det teaterhistoriska studiets läge efter positivismen.7 Tea
terforskare har från olika utgångspunkter på senare tid gjort framstötar mot 
en fördjupad förståelse av teatern som social institution och mot rekonstruk
tion av föreställningens sociala historia. 

Problemställningarna ligger på det kulturhistoriska området. De omfattar 
både teaterns grundläggande karaktär, det politiska och kulturella systemet, 
samhällets dominerande teatersyn och uppdragsgivarnas syften med teater 
och teaterkonstnärer. Området för dessa undersökningar har även omfattat 
ideologiska bestämningar av samspelet mellan teatern, föreställningens me
ning och dess publik. Detta formar sig sammantaget till en forskningsfront 
mot positivismen. McConachie för här samman så skilda riktningar som 
materialistiskt orienterade forskare, semiologer, fenomenologer, struktura
lister, poststrukturalister och dekonstruktivister. 
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Positivismens påstående att strukturen i det sociala livets institutioner kan 
byggas upp bara från observerbara fakta har varit otillräckligt. Detta är 
enligt McConachie en kärnpunkt i attacken. Till dessa fakta kommer sådant 
som klass, ideologi och former av meningsbildning - för att teatern ska 
kunna förstås i sitt teoretiska, tidsmässiga och historiska sammanhang. 

Från positivistisk synpunkt är det mesta i åskådarens upplevelse bara en 
förvridning. Enligt konventionell historieskrivning medför det subjektiva 
elementets införande i teaterhistorien en risk för missuppfattning av vad som 
"verkligen" skett. Det är en risk som den positivistiske teaterhistorikern 
måste undvika.8 I denna undersökning är det upplevelsematerial som vida
rebefordrats från den historiska teaterhändelsen helt centralt. Åskådarens 
upplevelser är nämligen en viktig del i den meningsbildande processen i ett 
historiskt avlägset möte mellan teatern och publiken. De mångskiftande 
källorna om teaterupplevelser används här, dels för rekonstruktion av det 
konkret sceniska förloppet, dels för analysen av hela den meningsbildande 
processen. 

Patrice Pavis och mise en scène-semiologin 

För de semiologiska aspekterna i denna undersökning har Patrice Pavis bok 
Languages of the Stage varit inspirerande. Pavis försökte nämligen 1982 
fördjupa det semiotiska perspektivet på några delområden. Det skedde inför 
bristen på en allmänt accepterad semiologisk modell för den dramatiska 
konsten, vilken blev alltmer uppenbar. 

Speciellt intressanta i sammanhanget är hans tankar om receptionen av 
text och föreställning, samt hans semiologiska aspekter på "föreställnings
texten" i förhållande till regissörens arbete. Pavis försök innebar en första 
ansats till en semiologi för mise en scènen. Denna har anknytning till de 
synsätt som introducerades i kapitlet om författarskapet. 

Pavis ser teatersemiologin som en fruktbar metod att analysera texten 
och/eller föreställningen. Tre saker kan stå i centrum. Antingen gäller 
analysen den formella organisationen av texten/föreställningen som en hel
het, eller den interna struktureringen av de betydelsesystem som bygger upp 
både texten och föreställningen. För det tredje kan man koncentrera sig på 
den dynamiska meningsproduktionen. Det gäller studiet av hur betydelse 
etableras genom deltagande av teaterns utövare och publiken.9 Semiologins 
område är sättet på vilket meningsproduktionen går till genom teaterproces
sen. Denna börjar med regissörens läsning av texten och går fram till 
åskådarens tolkande uppgift. 

Enligt Pavis åsikt behöver man inte nödvändigtvis först ange teatern som 
betydelsebärande system i alla detaljer för att kunna arbeta teatersemiolo-
giskt. Det räcker att fastslå det syntetiska i teckensystemet - att det använder 
flera olika uttrycksspråk - och att det är mötesplats för andra tecken
system.10 Pavis understryker istället fördelarna med att följa receptionspro
cessen i en given publik under vissa givna förutsättningar för att ge en 
dynamisk bild av meningsproduktionen.11 Semiologins mönster för förkla
ring skulle då bättre relateras till åskådarnas tolkningsmönster i receptions
akten. 
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Pavis ser föreställningen som en syntes av olika teckensystem. Studiet av 
relationerna mellan de olika teckensystemen i teaterhändelsen borde riktas 
mot vilket val regissören gör från estetisk och ideologisk synpunkt.12 Pavis 
ger i detta sammanhang också en preliminär definition av mise en scène av en 
text. Den innebär ett pragmatiskt val av koder och en relativ avvägning av 
dem sinsemellan och deras relationer.13 

Den skrivna texten är i den semiotik för mise en scènen som Pavis föreslog 
inte längre något slags invariabelt element eller djupstruktur i föreställ
ningen - texten måste "skapas".14 Men "the possibilities of staging (the 
interpretations) are not unlimited, since the text imposes certain constraints 
on the director and vice versa". Det betyder att "the performance cannot 
make a total abstraction of what the text says".15 

Pavis kommenterar också hur man kan rekonstruera och studera ett 
objekt (föreställningen) som saknas. Han påpekar att det är omöjligt att 
rekonstruera, t.o.m. för ett kort avsnitt alla de teckensystem som finns i 
föreställningen. Hans synpunkter gäller för övrigt främst hur samtida före
ställningar ska dokumenteras, vilket är en uppenbar svaghet. Men t.o.m. i 
de fallen är det bättre att understryka de centrala delarna av den betydelsebä
rande sekvensen respektive teaterns betydelseprocess, än att ge sig på 
helheten.16 

Ifråga om teaterreception skiljer Pavis på två typer av studium. Dels gäller 
det åskådarens mottagande av föreställningen, vilket kan studeras-beskrivas 
som psykiska processer. De estetiska och sociologiska villkoren för kom
munikationen anges. Dels gäller det receptionen av det enskilda verket vid 
olika tidpunkter i historien, med avseende på olika förväntningar och ideo
logiska modeller. 

Pavis hämtade sin inspiration från Jauss, men han accepterade inte dennes 
olika horisontbegrepp som lödiga teoretiska verktyg. Pavis påpekade dock 
hur varje dramatext tillåter en stor mängd skilda tolkningar. 

But, then too, we must consider the mode of production/reception specific to the theatre: 
the director - and his whole team - enacts an initial interpretation (concretization is the term 
Ingarden uses) through the mise en scène he proposes. This interpretation itself becomes the 
subject of a second interpretation (concretization) on the part of the spectator, one which has 
to be taken into account as soon as we try to establish definite limits for the possible 
variations in the reception of a work at different moments in history and by different 
audiences.17 

Pavis hamnade som synes hos Ingarden. Dennes konkretisationsbegrepp 
användes för att reda ut förhållandet i produktions-receptionsprocessen. 

Ett intressant drag i Pavis essäer är alltså att han börjar formulera en 
semiologi för relationen mellan text - mise en scène - föreställning. Han 
förmår dock inte på ett övertygande sätt integrera den historiska receptions
aspekten i sitt resonemang, allra minst när han på i och för sig goda grunder 
förkastar Jauss.18 Jag har i detta sammanhang introducerat Vodickas alterna
tiv för att lösa upp denna problematik i historieskrivningen. 

Pavis konstaterade i sin essä att vi är mitt i en period av proklamationer om 
publikens aktivitet och deltagande. I själva verket var Pavis uppslag hämtade 
från olika håll, bl. a. pragmatik, talaktsteori och olika interaktionsteorier. 
Dessa har under 1980-talet sett ett starkt uppsving inom teaterteorin. 
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Huvudtendensen inom den senare har annars varit att synen på teatern 
som teckenproducent ifrågasatts. Främst av dem som poängterar hur teatern 
arbetar med olika mänskliga energier, i samspelet med åskådarna och deras 
psyke.19 Motsättningen har försöksvis överbryggats i resonemang om att ta 
fasta på teatern som händelse. Man har i studiet av teaterhändelsen då både 
beaktat de psykiska energiernas flöden och händelsens teckenkaraktär. 

I denna avhandling lämnas psykologiska aspekter helt därhän. Tecken
aspekten används däremot, som redskap vid materialgenomgången men 
inte för att presentera resultaten. Texterna hanteras som "skapade" delar av 
den dynamiska meningsproduktionen. Regissörens och publikens konkreti-
sationer är det centrala. Syftet är som framhållits att belysa teater- och 
regiprocessens karaktär i dess samhälleliga, sociala och individuella beting-
ning. Detta tillvägagångssätt motiveras av ämnets historiskt rekonstruktiva 
karaktär. 

Regi, miljö och spel 

Pavis efterlyste i sina essäer en receptionsteori. Han menade att receptions
processen och tillägnelsen av texten bara kunde förstås om man s.a.s. tog två 
historiska relationer in i sammanhanget. Det gällde dels verkets litterära och 
sociala kontext, dels mottagaren i hans egen tid och i hans system av 
ideologiska och estetiska förväntningar. Pavis hänvisar här tillbaka till Mu-
karovsky. 

I de ögonblick då åskådaren upplever något avvikande och ovanligt på 
scenen blir hans relation till det upplevda mest tydligt, enligt Pavis. Det är i 
perceptionen av det främmande som receptionen bäst kan studeras.20 Detta 
metodiska sökande efter det avvikande, skillnaden som kristallisationspunkt 
är övertaget från de ryska formalisterna. Tanken kan användas för att 
preliminärt ange Molanders ställning. Det är nämligen de uppsättningar 
som väcker motstånd som är tacksammast att analysera. 

Den teaterhistoriska utvecklingen på 1800-talet innebar bl. a. ett försök till 
aktualisering (foregrounding) av dekoren som betydelsebärande element i 
teaterhändelsen. Skådespelarkonsten stod dock i förgrunden/var dominant 
när det gällde konstnärlig gestaltning. Irritationen var därför flera gånger 
märkbar över Molanders koncentration på att självständigt skapa miljöer, 
istället för att fungera som rådgivare till de enskilda skådespelarna. På 
samma sätt strävade Molander att integrera den enskilde stjärnskådespelaren 
i en ensembleprestation. 

Genom ensemble-spelets och miljöernas betydelse främmandegjordes i 
viss mån teaterupplevelsen för publiken. Åskådaren upplevde regiinsatsen 
som ett positivt eller negativt brott, vilket drog uppmärksamheten till regin 
som sådan. Molander var givetvis inte ensam om att poängtera inramning
ens betydelse; han var en deltagare i en större teaterhistoriskt signifikant 
process. Denna innebar på sikt en principiell förändring av hierarkin i det 
betydelsebärande systemet som föreställningen inaebar, en upplösning som 
också var en förutsättning för t.ex. en ny historisk fas med en symbolistisk 
teater eller en modernistisk. 
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Den realistiska/naturalistiska teater som Molander verkade inom innebar 
en relativt sett mindre konnotationsladdad teater. Argumentationen om 
denna teaterforms mindre antal valörer far dock inte drivas för långt. Inom 
illusionsteaterns verklighetsefterbildande ram fanns det möjligheter att ny
ansera även yttre attribut, vilket kommer att belysas med betydelseladd
ningen i Molanders sceninteriörer. Här finns dock grundläggande skillnader 
till senare tiders frihet att ge attributen symbolisk karaktär. I modern teater 
kan man fritt hantera bibetydelser hos detaljer i scenmiljöerna, i relation till 
textens anvisningar. Molander hade allmänt uttryckt aldrig någon del i detta 
uppbrott från illusionsteatern. Symbolismen påverkade inte fundamentet i 
hans teatersyn. 

Regissör, mise en scène och metatext 

Pavis inleder sitt mer grundläggande resonemang om mise en scènen med att 
gå igenom några etablerade användningar av begreppet. Han konstaterar att 
det ibland används för att peka ut en speciell tidpunkt i historien, vid mitten 
av 1800-talet, då sceninstruktören (metteur en scène) först framträdde.21 

Denne iscensättare organiserade helt enkelt föreställningen. 
Traditionellt har definitionerna av mise en scènen gått i två riktningar, 

menar Pavis.22 Dels betecknas helheten av de sceniska uttryckmedlen - spel, 
dräkt, dekor eller scenografi, musik, ljus och accessoarer. Dels betecknas 
själva funktionen att utarbeta och arrangera i rum och tid dessa uttrycksme
del, i syfte att tolka ett dramatiskt verk eller ett tema. 

Pavis vill för egen del definiera mise en scène av en skriven text mer 
restriktivt, såsom "a dialectical relationship between a textual, linguistic 
system and a performance".23 Begreppet betecknar då 

an aesthetic practice of expressing and enunciating the text through the stage, and in this 
way establishes itself at the meeting point of the interpretation of a text and its artistic 
realization.24 

Han menar att funktionen snarast är pragmatisk. Mise en scènen ska nämli
gen genomföra en scenografisk "demonstration" av en teckenuppsättning 
inför en publik.25 

Mise en scènens uppträdande har behandlats alltför reduktivt, enligt Pa
vis. Synsättet har begränsats till att gälla hur ett sammanhållande konstnär
ligt medvetande - regissören - vid en viss tidpunkt började kontrollera 
helheten av teaterarbetets alla ingredienser. Genom regissörens uppträdande 
på arenan underströks emellertid tesen om teaterns självständighet som 
konstart. Trots detta har det saknats en verklig teoretisk reflektion över 
teaterns meningsproduktion. Pavis avser med detta analyser av dialektiken 
mellan text och scen samt sättet att kombinera olika betydelsebärande 
teckensystem. Diskussionen har oftare rört stilfrågor eller den dominerande 
smaken under en viss period eller hos en indvid. Analys av mise en scènen 
har därmed förvisats till "to the level of a technique of expression, of a 
'spiritual' contribution to a text by that 'ingenious but tyrannical' creator, 
the director".26 

Den föreliggande analysen av Harald Molanders regigärning ägnas till en 
viss grad en sådan "spiritual contribution". Syftet är i så måtto indvidcentre-
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rat, men det uppvägs av de socio-kulturella aspekter som också läggs på 
regiuppdragen. Den dialektiska synen på textens och föreställningens för
hållande till varandra bildar bakgrund till de enskilda analyserna. 

Pavis tar också upp en diskussion om skälen till att regissörens funktion 
konstitueras vid mitten av 1800-talet, vilket för över till frågan om en 
"metatext". Allmänt har man som orsak påpekat ett aktualiserat behov att 
harmonisera texten och föreställningen. Regissören skulle fungera som den 
väsentligaste länken mellan texten och föreställningen.27 Behovet av en 
medierande organisatör, ledare av produktionen, eller central regissör ökar 
ju mer främmande texten är för publiken. Mise en scènen som "metatext" 
blir då allt nödvändigare för vår förståelse av verket när det uppförs. 

Det Pavis ville undersöka var således inte den historiska bakgrunden till 
regins utveckling. Istället gällde det förbindelsen text/föreställning, avgrän
sat till den västerländska teatern. Han ville utreda hur "the work of stage 
interpretation" innebär "the writing of a performance text".28 Innebörden 
är att "the director, who is both reader and stage writer, structures the 
universe of possible worlds, develops a metatext which generates the stage 
enunciation of the dramatic text".29 Pavis menar att en sådan undersöknings 
material i grunden är ideologiska mekanismer. Detta synsätt löser semiolo-
gin från låsningen vid hur föreställningens tecken fungerar som ett slutet 
system; analysen öppnas ut mot andra sociala aktiviteter. 

Mise en scènen omsätts i en föreställning, i vilken föreställningstexten 
ligger inför åskådarens fötter. Den är på detta sätt tillgänglig för teaterbesö
karen - den kan 'läsas' eller t.o.m. bli 'skriven'.30 Mise en scènen blir en 
"structural principle of organization which generates and creates the perfor
mance from projects/propositions of the stage and responses/choices of the 
audience".31 

Mise en scènen är ett försök att placera den litterära texten i en situation. 
Där kan den re-konstitueras som uttalad. I detta sceniska uttalande finns 
ingen "riktig" tolkning av texten. Istället kastar föreställningen ljus över den 
dramatiska texten. Den motsäger, understödjer, kommenterar eller balanse
rar dramat. Mise en scènen presenterar, enligt Pavis tanke, inte bara en 
version av texten, den re-presenterar den för läsning. Text- och föreställ
ningsrelationen är dialektisk. 

En av de vägledande tankarna i denna avhandling är att Harald Molander 
som ung regissör började med ett mer hantverksmässigt synsätt. Ett omed
vetet "metatextuellt" tillvägagångssätt omsattes inledningsvis i mycket 
konkreta anvisningar för iscensättningarna. I det mogna konstnärskapet 
artikulerades däremot den övergripande struktureringen. Detta blir mycket 
tydligt i de följande analyserna av Stor-Klas och Lill-Klas respektive Väfvar-
ne 1899. I det senare fallet sattes denna styrande text t.o.m. på pränt -
uppsättningens metatext medierade mellan regissörens konkretisation och 
publikens. På detta sätt används delar av Pavis mise en scène-resonemang. 
De brukas för ett empiriskt klargörande av iscensättningsprocessen, vad 
anbelangar inslaget av ett regissörens signum i "metatexten". 

När Pavis ska beskriva mise en scènen som metatext framgår det tydligt 
att han ser den som skild från den enskilde regissörens signum. Han skiljer 
sålunda på "metteur en scène (director), the autonomous and individual sub
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ject of his own discourse, and the mise en scène, a collective activity".32 Den 
senare innefattar även skådespelarnas rolltolkningar. Pavis påpekar att regis
sören står vid en korsväg - han dirigerar trafiken men kan inte helt kontrolle
ra den. Regissören har vidare en begränsad frihet att tolka texten utifrån sina 
estetiska och ideologiska ståndpunkter. Det är oundvikligt att hans kom
mentar finns i resultatet av arbetet. Det är inte heller svårt att föreställa sig, 
menar Pavis, att dessa regissörsbundna kommentarer har varierat beroende 
på vid vilken tidpunkt i historien som de koncipierats.33 

Metatexten är enligt Pavis teori inskriven i mise en scènens område och 
därför svåråtkomlig. Den är integrerad i textens uttal i föreställningen. 
Dessutom är det komplicerat att fästa den i ett sammanhängande estetiskt-
ideologiskt system. Det gäller för en mise en scène-semiologi att finna detta 
systems konkreta form i en föreställning. 

Metatexten är inte nödvändigtvis nedskriven så att den går att läsa direkt, 
utan den har formen av en kommentar. Den är en "nyckel" till de olika 
möjligheter som finns i en föreställning.34 För att komma åt hur metatexten 
skapas behöver Pavis ta tillflykt till en teori om fiktionen. Den grundläggan
de hypotesen är att överföringen från text till föreställning medieras av en 
fiktionshelhet, vilken först struktureras av en läsning och sedan reproduce
ras av en scenisk framställning. Pavis kommer här in på samma teorier som 
Ulla-Britta Lagerroth i analysen av Pär Lagerkvists dramatik och Per Lind
bergs regikonst, nämligen att relationen text-föreställning är den mellan två 
olika strukturerade fiktionsuniversa.35 Denna infallsvinkel lämnas i denna 
avhandling helt åt sidan. Det är dock intressant att konstatera de idémässiga 
beröringspunkterna i det fortlöpande semiotiska projektet i förståelsen av 
teater- och regikonst. 

Sammanfattningsvis måste det understrykas att metatexten och intentio
nen inte är synonyma för Pavis. Metatexten är en strukturell företeelse, ett 
dialektiskt och produktivt förhållande mellan de olika uttrycksmedlen. 

Each interpretative metatext suggests a specific constitution. We, as spectators, perceive in a 
mise en scène the director's reading of the author's text; thus, through the performance, we do 
not have direct access to the text which is being staged. /.../ Therefore, if it is true that as 
spectators we always perceive within the mise en scène the embedded vision of the metteur en 
scène 'reading' the author, it is also true that we can separate the two views.36 

När Pavis sålunda beskriver hur dramatexten konstitueras som föreställ
ningstext, kommer han mycket nära det som vi i kapitlet om författarskapet 
avgränsat som konkretisation. 

Med utgångspunkt i traditionen från strukturalismen-semiotiken kom
mer i denna avhandling följande termer att användas, såsom stipulativa 
definitioner. Med mise-en-scène som analytisk term avses i fortsättningen 
endast de skriftliga och bildmässiga dokumenten om hur olika iscensätt
ningsuppgifter löstes (skulle lösas). Det är dokument från regissörens egen 
hand. Denna innebörd är helt skild från Pavis användning, vilken här 
använts för att ringa in och problematisera forskningsobjektet. Termen 
syftar inte heller på den funktionsbetydelse som Harald Molander och hans 
samtid lade in i begreppet. 

Begreppet iscensättning motsvarar här mer det som Pavis var ute efter. 
Iscensättningen betecknar i denna bok den konkreta arbetsprocessen, då 
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man sökte sig fram till det sceniska uttrycket på grundval av konkretisatio-
ner av texten. Uppsättningen är det färdiga resultatet - en analytisk term för 
ett idealt, betydelsebärande konstrukt. Föreställningen är den enskilda ma
nifestationen av uppsättningen i teaterhändelsen. Den senare termen - tea
terhändelsen - används om den sammantagna konkreta närvaron och sam
spelet mellan ett (föreställande) sceniskt konstverk och en mottagande pub
lik. Teaterreceptionen är uppsättningens (sic!) totala inverkan på omgiv
ningen (idéer, handlande etc.) såsom ett resultat av teaterupplevelsen. Med 
upplevelse avses, varje gång ordet används, intrycken hos de enskilda indivi
derna under loppet av föreställningen. I teaterupplevelsen ingår konkretisa-
tionen, såsom den tidigare definierats. 

Syftet med registudierna - Faust, Tisbe, Stor-Klas och Lill-Klas samt 
Väfvarne - är att i förhållande till varje enskild uppsättningsanalys ge två 
saker - först "a dynamic image of the production of meaning" i processen 
text - regi - publik, sedan ge en bild av det historiska sammanhanget för 
denna meningsproduktion. I förhållande till Harald Molanders hela regigär
ning ges därmed specifika exempel på konkretisationer vari meningsbild
ningen kan sägas ha en individanknuten, intentioneil del. På detta sätt visas 
hur Molander ingick i teaterhistoriens process som individ och regissör. 

Regianalysens olika nivåer och modernitetsbegreppet 
inom regikonsten 

Hittills har det gällt den teoretiska och analytiska invinklingen på regikonst 
som meningsbildande verksamhet. Förutom de frågeställningar om Harald 
Molanders verksamhet som redan formulerats kan vi här tillfoga några av en 
mer handfast karaktär. De är spridda på fyra nivåer. 

Den första rör teaterarbetets sociala organisation i den historiska situatio
nen. Regissören eller den som uppbar regifunktionen ingick på teatern i ett 
socialt bestämt arbetssammanhang. Inom en sådan ram är de centrala fråge
ställningarna: I vilka former arbetade Molander som regissör? Vilken var 
hans ställning i arbetets organisation? 

Svaret på sådana spörsmål måste sökas i kontraktsdiskussioner, anställ
ningskontrakt och arbetspraxis. Harald Molanders program under slutet på 
1890-talet var t. ex. satsningen på spektakulär ensembleteater i genomtänkta 
och bildmässigt komponerade scenmiljöer. Detta fungerade även på ett 
socialt/institutionellt plan. Den konstnärliga strävan medförde nämligen att 
ett socialt hävdande av regissörens ställning inom teaterlivet och vid teater
konstverkets tillblivelse blev möjligt. Att styra en ensemble ökade regissö
rens möjligheter till konstnärlig påverkan, jämfört med att arrangera inram
ningen till enskilda och självsvåldiga stjärnskådespelare. Och vice versa -
den konstnärliga strävan efter helhetskompositioner var bara möjlig utifrån 
en social maktposition. 

Den andra nivån i analysen rör huvuddragen av den repertoar som var 
Molanders. Vari bestod Molanders repertoar? Kan vi urskilja en viss typ av 
dramatik som mest signifikant? Den episka dramatikens framträngande 
möjliggjorde t. ex. också en utveckling av regissörsrollens funktioner. Iscen
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sättaren kom att stå som garant för pjäsens dramaturgiska utveckling - han 
blev scenhändelsernas samlande subjekt. 

Frågeställningarna om repertoaren vetter också mot den tredje nivån av 
undersökningen. Där behandlas de konstnärligt karaktäristiska dragen i 
Molanders iscensättningar. Vilka stilmässiga linjer kan vi urskilja i regi-
skapet? En sådan linje i framställningen är den som mest påminner om 
traditionell teatervetenskaplig problematik, med avseende på undersök
ningar om regikonst i historiskt perspektiv. 

Nästa nivå i resonemanget kring Molanders konstnärliga arbete gäller den 
sammanbindande länken till avsnittet om författarskapet. Vilken estetik 
genomsyrar Harald Molanders konstnärsskap? En sådan problematik bör 
delas upp. Dels gäller det hans deklarerade ståndpunkter i konstnärliga 
ämnen. Det är ett slags självförståelsenivå i en specifik historisk situation, 
bäst behandlad i termer av den tidens estetiska debatt. Dels finns det aspekter 
på Molanders estetiska förhållningssätt som måste formuleras med de be
grepp som tidigare introducerats. Denna sista aspekt på Molanders estetik i 
termer av preskription, mimesis och expression kan bara bli begriplig på 
grundval av de tidigare anförda argumentnivåerna i regianalysen. 

Den tredje nivån gäller sålunda stilen. Med Ludvig Josephson började den 
stilmässiga utvecklingen bort från romantiken inom den svenska regikons
ten. Mot slutet av 1800-talet fulländade Harald Molander denna rörelse från 
romantiken till naturalismen. Ur stilsynpunkt var Molander hela tiden en 
realist, men ifråga om arbetsmetoderna var han en övergångsgestalt. Här 
gäller det gränsområdet till vad vi betecknar som modern regikonst. Proble
met är dock inte en epokdatering med utgångspunkt från en enstaka teater-
historisk märkesuppsättning eller från teatermodernismens brott mot natu
ralismens konventioner ifråga om visuella uttrycksmedel. Istället gäller det 
en begreppsbestämning av modern regikonst. Den måste ta hänsyn till alla 
nivåer, från den socialt betingade arbetsdelningen på teatrarna, via en arbets-
praxis till stilprinciper och en konstnärlig praxis. Exemplet Molander visar 
fram denna nivåskiktning i vår begreppsbildning kring teaterhistoriens olika 
faser på ett utomordentligt tydligt sätt. Analysen av hans arbete har alltså ett 
principiellt värde. 

Framställningen om regikonst har disponerats kronologiskt. I varje fas 
har Molanders arbetsförhållanden som regissör skisserats. Analyserna av 
enskilda uppsättningar har jag passat in på något olika sätt. Ifråga om Faust 
1889 står det samhälleliga sammanhanget för det enskilda iscensättningsar
betet, personinstruktionen och de manifesterade stilaspekterna i centrum. 
Beträffande Tisbe samt Strindbergs historiska dramatik på 90-talet gäller det 
historicismen, och i det senare fallet även bildmässigheten, som domineran
de inslag i regiskapet. Med avseende på Stor-Klas och Lill-Klas samt Väfvar-
ne 1899 gäller det utvecklingen av de stilmässiga principerna, i anslutning till 
Wagner respektive Meiningarna. När det gäller Faust och Väfvarne har jag 
även lagt stor vikt vid att utreda själva meningsbildningen. Analyserna far 
avgöra om det går att spåra ett mönster i Molanders selektion av betydelse
element, d.v.s vilka aspekter av teaterkonstverket som skulle framhävas på 
bekostnad av andra. 
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Harald Molanders regigärning blir alltså undersökt som en "meningsbil
dande" enhet, i ett sammanhang med många fasetter. Regin analyseras som 
ett antal arbetspraxiser. Den fortsatta framställningen gäller vilka anvisning
ar han gav till skådespelarna, hur han arbetade med dekorerna etc. Molan
ders daning ses som en fortlöpande intressefördjupning, där hans fokus först 
låg på utanverket men alltmer gled över på "regitexten". Regipraxisen 
analyseras i sin kombination med olika stilmässiga uttrycksmöjligheter -
realism, historicism och sagoillusionism - och i förhållande till resultaten, 
d.v.s. verken som betydelseskapande enheter. 

Den absolut mest övergripande formeln är - från iscensättningsprocess i 
ett historiskt sammanhang till uppsättning i receptionsbelysning. Utgångs
punkten är en allmän bestämning av regikonstens ställning. 
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v 

EUROPEISKA PERSPEKTIV - TIDENS 
TEATER OCH REGI 

Molander tog starka intryck av den samtida teatern på kontinenten. Syste
matiskt hämtade han under årens lopp inspiration därute, främst i Tyskland 
och i Frankrike. Han var kritiskt nyfiken på det nya, men samtidigt intensivt 
uppmärksam på det typiska och traditionella i respektive länders teaterliv. 
Molander sökte redan från första studieresan 1885 efter uttryck för modern 
teater- och regikonst samt ville göra sitt eget namn känt. Han ville bli lika 
känd som Josephson och Willman, skrev han i sin äregirighet och ungdom 
till modern.1 

Intrycken från europeiskt teaterliv och studieresor kom i första rummet 
att prägla Molanders arbete i Finland. Tidigare, under Josephson, hade han 
inte haft möjlighet att tillämpa lärdomarna i någon större utsträckning. 
Molander fick vid Svenska teatern i Helsingfors för första gången ett sådant 
inflytande över repertoar, ensemble och regi att erfarenheterna från teaterre
sorna kunde omsättas i praktiskt teaterarbete. Under de sista åren i Stock
holm kom en sammansmältning av de intryck han tagit av närmare 15 års 
breda kontakter med utländsk scenkonst.2 

En bakgrund 
Hur man än betraktar regikonstens utveckling under slutet av 1800-talet, så 
intar Meiningarna en nyckelställning. Fenomenet kan anses innebära en 
syntes av flera äldre utvecklingslinjer eller behandlas som startpunkten för 
den moderna regikonsten överhuvudtaget. Den tyska truppens verksamhet 
utgör en oundgänglig del av bakgrundsteckningen till Molanders regikonst 
- liksom till varje regissörs verksamhet under perioden. Begreppet Mei-
ningen är en enhet i regihistorien. De "principer" för regi- och teaterarbetet 
som förknippas därmed blir en typiserad renodling av företeelsen. Molander 
far en jämförelsepunkt i det samtida europeiska teaterlivet. 

I början av århundradet hade det dynamiska franska teaterlivet och dess 
storartade melodramteater lockat till sig de tyskspråkiga teatermännens 
intresse.3 De åkte till Paris för att studera iscensättningens metoder. På sina 
egna teatrar odlade de sedan fram skilda specialiteter och regimetoder.4 En 
riktning koncentrerade sig på personinstruktionen. Det var en ordregi inrik
tad på de intellektuella aspekterna; skådespelarna skulle "förstå". I andra fall 
främjade man bildregin. Den präglades av massverkan och historiefram
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ställning. Personinstruktionen syftade här mer till att påverka skådespelar
nas känslor och inlevelse. 

Adolf Wilbrandt sökte t. ex. som realistisk regissör förverkliga en hög 
estetisk målsättning. Hans regikonst innebar en förening av Franz von 
Dingelstedts bildregi och Heinrich Laubes ordregi. Wilbrandt var i hög grad 
en "litterär" regissör, d.v.s. att det var världslitteraturens stora verk i det 
antika och tyska som intresserade honom.5 Det unga och radikala hade han 
ingen blick för. Han ville istället föra in det grekiskt-antika dramat på 
spellistan, i ett slags poetiskt-realistiskt återvinningsförsök. Wilbrandts 
största satsning gällde Goethes Faust. Den gav han i en nästan obeskuren 
version på tre kvällar. Wilbrandt syftade till en uppsättning i en stram och 
saklig prakt, där den faustiska världen framstod i all sin storslagenhet. 
Regissören ville skapa ett litterärt festspel för den tyska nationen, inte något 
utstyrselstycke eller sceniskt experimenterande. Molander diskuterade 
regiproblem med Wilbrandt under studieresan 1885. Han tog djupt intryck 
av dennes hållning och litterärt högstämda gestaltning av Faust, vilket 
kommer att framgå. 

Tanken på en "dramaturg" fanns ända sedan 1700-talet artikulerad i den 
tyska teaterdebatten. I en person skulle denne omfatta samtliga aspekter av 
iscensättningen. I själva verket fanns på flera håll vid mitten av det följande 
århundradet och därefter tendenser till sammansmältning i en helhetsregi. 
De nämnda Laube och Dingelstedt kan även de förknippas med tanken på 
"Gesamtregie". Genom hertig Georg II av Meiningen, hans regimedarbeta
re och trupp fördes dessa olika tendenser i den realistiska teaterkonsten 
samman. 

Förutom den antydda tyska utvecklingen fram mot en totalregi bör 
hertigens verksamhet ses i ljuset av några andra europeiska teatermäns 
verksamhet. Strävan efter realism i utstyrseln fanns nämligen som ett inslag i 
fransk romantisk teater. Mer betydelsefullt var dock att hertigen själv såg de 
resultat som Charles Kean uppnått med sina historicistiska försök, med 
Shakespeares pjäser på 1850-talet. Han inspirerades även av Dingelstedts 
Shakespeare-insceneringar. Både Dingelstedt och Kean fogade sig efter 
arkiv-, musei- och biblioteksbesök som regissörer efter historiska förebil
der. Båda poängterade massans deltagande i aktionen. Till dessa hertigens 
direkta föregångare fogade sig även Devrient, med sin tanke på troheten mot 
texten och att skådespelarindividen skulle underordnas helheten. 

Det fanns också inslag i det samtida teaterlivet som Georg av Meiningen 
reagerade skarpt emot. Det gällde lättsinnig slentrian och konstnärligt 
självsvåld av alla slag. Han vände sig mot stjärnkult och virtuosa individual-
prestationer, mot godtyckligheten i de samtida skådespelarnas rörelsesche
man på scenen och det ogenomtänkta i hur teaterföreställningarnas rytm 
byggdes upp. Georg opponerade vidare mot det livlösa i det bildmässigt 
harmoniska och parallella centralperspektivet. D.v.s. att han vände sig mot 
balanseringen i symmetrier av de sceniska bilderna, dekorerna, rörelsesche-
mata och placeringarna. Han tyckte inte heller om det statiska och monu
mentala i en målerisk historiedramatik. Slutligen fronderade han mot ett 
slappt kostymskick som bara var "utklädning". 

Genom en omfattande turnéverksamhet förde hertigen medvetet ut trup-
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pens resultat till allmän kännedom. Turnéperioden var väl förberedd och 
inleddes 1874 och pågick till 1890. Därefter spelade ensemblen endast på 
hertigdömets teater. Det var den första ensembleturnén i europeisk teater-
historia. Den omfattade drygt två och ett halvt tusen föreställningar i 38 
städer. Repertoaren bestod av ett fyrtiotal skådespel. Vi förstår bara av den 
kvantitativa omfattningen att ingen samtida teaterinitierad undgick att ta 
ställning till fenomenet. 

Genom gästspelen, debatterna om Meiningarnas principer, pressrappor
terna etc. drogs både publik och teatermänniskor in i ett unikt formande av 
tidens teatersyn. Meiningarnas verksamhet fick därför betydelse långt in på 
1900-talet. André Antoine tog intryck. Konstantin Stanislavski fick en 
meiningerperiod. Max Reinhardt betygade sin vördnad och Björn Björnson 
ryckte upp norsk scenkonst med utgångspunkt från sina erfarenheter. 
Adolph L'Arronge grundade Deutsches Theater i Berlin 1883 efter Meining
arnas förebild. Otto Brahm influerades också i sitt arbete, först på Freie 
Bühne och sedan som regissör på Deutsches Theater. T.o.m. teatrar som 
gav lokala bayerska folkskådespel på dialekt blev påverkade av Meiningarna. 

Harald Molander präglades också av meiningervågen, men han gjorde det 
mer indirekt. Det var en del i en allmän utveckling av hans teaterarbete enligt 
realistiska principer. Han såg truppen vid gästspelet i Stockholm 1889.6 Han 
studerade framför allt meiningerinfluerade teatrar och epigoner av alla de 
slag. Det skedde i Tyskland på studieresorna. Molander skrev i ett resebrev 
1890 om de dåliga traditionernas makt på teaterområdet: 

Det är den nuwarande hertigen av Sachsen-Meiningen, som på det dramatiska området, och 
Richard Wagner, som på operans hafwa brutit med dessa traditioner. Man klandrar Mei
ningarna för att deras artister ej stå i homogent förhållande till den wetenskapliga troheten 
och den lysande prakten i deras yttre uppsättning. Men orsaken är den, att deras direktör 
framför allt lägger an på en ensemble, som de så kallade "stjärnorna" alltid förstöra, och det 
stannar honom allena till heder, att det är hans stora fordringar på arbete och hans hänsynlö
sa förbiseende af artisternas personliga önskningar, när de strida mot konstens bästa, som 
afhållit den tyska teaterns storheter från att taga engagement hos honom.7 

Han försökte utifrån sina intryck integrera vissa moment av Meiningarnas 
program i sitt eget praktiska teaterarbete. Detta skedde alltid i fullt kritiskt 
medvetande. 

Meiningarnas program och pra ktik 

Det mest väsentliga i hertigen av Meiningens teateruppfattning och estetiska 
intentioner var följande: strävan efter enhets verkan, ensemblearbete, bild
mässig rörelse och komposition, historiskt korrekt realism samt texttrohet. 
Dessa fem teoretiska grundpelare ska jag beskriva närmare i det följande. 
Därefter tar jag upp den regipraxis som utvecklades på det lilla hertigdömets 
teater. De stilistiska syftemålen försökte man nämligen uppnå genom spe
ciella tillvägagångssätt vid instuderingen: långa repetitionstider, en uppde
lad regifunktion, massregi samt diverse instuderingstekniska finesser. Efter 
intentionerna och regipraxisen berör jag även de sociala förutsättningarna 
för den i Meiningen utövade regikonsten. 
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Idén om helhetsverkan grundade sig på tanken att föreställningen var ett 
organiskt helt. Man ville genom noggrannhet i detaljerna nå fram till en 
övergripande totaleffekt. Stilen i framställningen skulle inom denna ram 
vara enhetlig. Rörelsen i teaterföreställningens förlopp skulle dessutom vara 
kontinuerlig. Totalverkan skulle således byggas upp av de sammansatta 
elementen, men den skulle ändå vara enhetlig. 

Det andra fundamentet var ensemblespelet. Samspelet var interaktion till 
ömsesidigt stöd och inte virtuost fristående insatser. Individernas spel skulle 
samordnas utan fogar. Med ensembletanken sammanhängde också att alla 
skådespelare skulle vara beredda att agera i statistroller eller leda en grupp 
med statister. Visserligen fanns det ett rollfacksystem för skådespelarna, 
men i princip skulle andra rolltyper kunna spelas vid uppkomna behov. 
I ensembletanken låg alltså även ett försök att riva ned gränserna mellan 
skådespelarna. 

Hertigen underströk sin tanke på rörelse. Vad gäller det tredje inslaget -
bildmässigheten - resulterade detta i en öppen formgivning. En "naturlig" 
rörelse och avgränsning skulle känneteckna de illusoriska scenbilderna. Det 
fanns i hertigens regi en skenbar, romantisk oordning. I själva verket var det 
fråga om en planerad oregelbundenhet, i rörelser, gruppkompositioner, 
dekorens bildmässiga gestaltning, scenytans indelning etc. Man kan tala om 
ett slags den brutna linjens estetik. Detta gäller aktörernas inbördes placering 
och hela det plastiska arrangemanget. Enligt samma tanke gällde det att 
undvika centrumplaceringar på scenen. 

På alla sätt poängterades det naturliga i förhållandet skådespelare och 
dekor. Det "målade" intrycket skulle vid alla tillfällen undvikas. Georg 
poängterade de slutna rumsdekorationerna gentemot målade interiörkulis
ser. Istället ville han ha vinkelställning av rumsdekorerna, samt praktikabla 
dörrar och fönster. Man skapade vidare intimare rum genom arbetade ytor-
nischer, balustrader etc. 

Vid sidan av det tredje grundinslaget i Meiningarnas principer - bildmäs-
sighet med rörelse och naturlighet - så var det fjärde lika viktigt. Det låg i 
den historiska troheten. Dekorationer, kostymer och rekvisita skulle vara 
"äkta" - t. ex. så använde man i aktuella situationer riktig mat och verkligt 
vin! Allt skulle vara historiskt, miljömässigt och folkloristiskt genuint. 
Denna historiska realism var verkligen tidens konststil framför andra. I 
Meiningarnas tappning var den en del av den positivistiska grundström
ningen. Det "korrekta" grundade sig på efterforskningar av originalens/ 
miljöernas utseende, d.v.s. i litteratur-, arkiv- och miljöstudier. Georg 
gjorde själv sina dekor- och kostymskisser utifrån dessa efterforskningar. 

Den femte centrala principen i Meiningarnas teatersyn gällde förhållandet 
till texten. Troheten ledde till att man samordnade uttrycksmedlen utifrån 
textens krav. Georgs ideal var alltså att harmonisera text och iscensättning. 
Han använde sig av obeskurna texter eller restaurerade dem, så att de kom så 
nära originalet som möjligt. 

För att uppnå sina intentioner för spel och bild arbetade man i Meiningen 
med en fast och disciplinerande regipraxis. Regifunktionen var för det första 
uppdelad på flera händer. Hertig Georg hade själv det övergripande regian
svaret. Alltid närvarande på repetitionerna kontrollerade han från sin plats 
på balkongen samtliga aspekter på iscensättningen. Hans medarbetare Lud-
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wig Chronegk var repetitör och regissör. Chronegk satt på någon av de 
första bänkraderna framför scenen. Han ledde det hela, speciellt instruktio
nen av massan, enligt Georgs intentioner. Skådespelerskan Ellen Franz 
sysslade med replik- och karaktärsinstruktion. Hon hade förutom ordregi 
även delansvar för skådespelaranställning, textval och textbearbetning. 

Meiningarna fick ofta kritik för just diktionen. Man arbetade uppenbarli
gen i detta avseende efter formella principer, snarare än på ett naturalistiskt-
realistiskt sätt. Enligt kritiken fanns det också tendenser till överspel, så man 
tillämpade tydligen inte heller en mer realistisk och nedtonad gestik. 

För det andra är det värt att notera de långa repetitionstiderna vid ett stort 
antal tillfällen. I vissa fall kom man upp till 10 timmar och vid några 
iscensättningar låg repetitionsantalet mellan 20 och 25. Georg krävde att alla 
skulle vara närvarande vid samtliga repetitioner. Uppmärksamheten under 
de utdragna sessionerna skulle vara total. Först hade man en gemensam 
läsning, sedan repeterades enskilda scener och därefter hela akter. Sedan 
följde generalrepetition respektive dräktrepetition, då även de ömtåligare 
dräkterna var med. Annars var det praxis att kostymerna och accessoarerna 
skulle bäras vid alla övningar, så att kroppsrörelser och -ställningar fick 
karaktär av stofferna. På samma sätt var dekoren fastlagd från början, så att 
skådespelarna vande sig vid sceneriet. 

Rörelsen på scenytan skulle sålunda växa fram ur omständigheterna. De 
fullständiga dräkt- och dekorrepetitionerna var kopplade till den determi
nism som låg i det realistiska synsättet. Tillämpningen av detta idégrundlag 
fick sedan sin kulmination med naturalismens miljödeterminerade männi
skosyn. 

Hertigen lade som framhållits stor vikt vid bildmässighet och rörelse. 
I Meiningens regipraxis utvecklades därför regimetoder för goda masseffek
ter. Varje individ i massan skulle ha en särprägel. Mängden skulle bestå av 
skilda typer, så att ett naturligt oregelbundet, mänskligt mönster uppstod. 
Den enskilde i massan skulle alltid röra sig, fick aldrig inta samma position 
som grannen eller ställa sig parallellt med närmast stående. Det fanns en 
järnhård disciplin i de omfattande repetitionerna av massan. Statisterna 
delades in i små grupper som leddes av en erfaren Meininger-skådespelare. 
Gruppledarna fick också små roller med repliker, vilket likaledes ledde till ett 
uttryck för skillnaderna inom massan. 

Regin var koncentrerad på det naturilluderande. Hertigen försökte därför 
använda modern ljussättning för accenter i spelet. Man utnyttjade både gas-
och elteknik. Dessutom ägnade man stora ansträngningar åt att fa fram 
naturligt ljud, t.ex. ljudkulisser från folksamlingar utanför scenen. Enligt 
vissa källor uttalade skådespelarna då ordet "rabarber", vilket skapade den 
önskvärda effekten. Enligt andra uppgifter läste skådespelarna högt ur tid
ningar. 

Grundförutsättningen för detta utomordentligt arbetskrävande tillväga
gångssätt under iscensättningsfasen var hovteaterinstitutionen i Meiningen. 
Därmed har vi kommit över till frågan om de sociala förutsättningarna för 
denna regikonst.8 Hovteatern var en utlevad feodal organisationsform, men 
den användes paradoxalt nog för progressiva konstnärliga syften inom 
teaterarbetet. Framträdandet av en modern realistisk iscensättare blev möj
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ligt på en speciell social grundval. Närmare bestämt var det hertigens 
despotism och ekonomiska frihet i ett politiskt obetydligt reservat. 

Hertigen innehade från början den auktoritära överblick av spelet som 
andra regissörer fick kämpa sig till. Det var alltså en socialt och hierarkiskt 
grundad artistisk despotism ur vilken en diktatorisk regivilja kunde träda 
fram. I Meiningen kunde sammanfattningsvis och mest centralt iscensättar-
funktionen bli ett med den meningsskapande intentionen bakom uppsätt
ningen. Detta trots att regiarbetet i praktiken var uppdelat på tre individer. 

Berit Erbe har uttryckt det så: när iscensättaren blev en teaterföreställnings 
idéskapande och formgivande kraft, då först är det en iscensättning i ordets 
egentliga betydelse.9 Erbes avgörande kriterium är att teaterföreställningen 
blir präglad av en enskild människas idéer och tankar. I hennes framställning 
blir alltså den väsentligaste förutsättningen för modern teater överhuvud -
regissörens dominans - något av den romantiskt självsvåldiga konstnärs
naturens inträdande i tillkomstprocessen. En av huvudpoängerna i denna 
avhandling är att det konstnärliga ansvaret för teaterns meningsproduktion 
också har en socialt betingad sida. Det moderna i regibegreppet måste 
bestämmas ur flera beroende aspekter. Exemplet med Meiningarna visar 
just detta med utomordentlig tydlighet, genom den aparta organisations
formen. 

Den moderne regissörens framträdande började i Meiningen med en 
detronisering av den enskilde stjärnskådespelaren. Samtidigt erövrade regis
sören en självständig position i teaterarbetets sociala organisation. När sedan 
den stilmässiga frigörelsen från realistiska teaterkonventioner kom på 1900-
talet var den moderna regikonstens födelseprocess avslutad. Efter uppbrot
tet från illusionsteatern fanns det därmed en individ som hade ett socialt och 
konstnärligt betingat "uppdrag" att ansvara för tillkomsten av och upprätt
hållandet av iscensättningstextens mening. Stilmässigt borde denne enligt 
samma "uppdrag" hela tiden söka förändra teaterns uttrycksformer. Detta 
är den moderne regissören. 

Den borgerligt kommersiella teatern under slutet av 1800-talet kunde inte 
erbjuda de omtalade arbetsvillkoren. Teatermän verksamma inom denna 
offentlighetsform kunde därför bara ta till sig meiningerprogrammet delvis. 
Experiment- och kammarscensrörelsen, vilken såg dagens ljus som natura
listisk försöksverksamhet eller föreningsstödd särkultur, kunde däremot 
bättre förvalta hertigens iscensättningsprinciper in på 1900-talet. 

Molander delade Meiningarnas renodlade syftemål på ett övergripande 
plan: enhetlig verkan, poängtering av ensemblen, bildmässighet, historisk 
korrekthet samt texttrohet. Hans anknytning till Meiningarnas program 
och den nyaste regikonsten kommer i detalj att visa sig i den fortsatta 
framställningen. För det första präglas redan Molanders inledande program
skrift av denna influens. Olika inslag i regipraxisen tillägnade han sig med 
tiden. För det andra visar sig sambandet med Meiningarna i hans arbete med 
ensemblen under tiden i Helsingfors. För det tredje syns det i hans historicis-
tiska arbetssätt och bildmässigheten i hans regiarbeten. Slutligen förverkli
gas principerna med massregin på sin toppunkt i Molanders iscensättning av 
Hauptmanns Väfvarne. Det var främst massinstruktionen som Molander 
arbetade fram enligt Meininger-mönster. Detta gällde visuellt och auditivt, 
vilket kommer att framgå. 
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Molander insisterade under hela sin verksamhet på den realistiska och 
illusoriska scenmiljön. Även om han många gånger godtog även konventio-
naliserade lösningar, så anslöt han sig därmed till den omtalade determinis
tiska grundprincipen i scenrealismen. Hos Meiningarna var den historiskt 
autentiska inramningen kring skådespelarna ett medel för regissören att 
skapa ett trovärdigt spel. Skådespelarna formades konstnärligt av sin inpass-
ning, på samma sätt som verkliga människor präglades av sin bakgrund. Det 
var tanken - hos Zola, Antoine, Stanislavski liksom de små naturalistiska 
experimentscenerna och t. ex. i Hauptmanns dramatik. För Molander hade 
den realistiska determinismen betydelse vad gäller den historiska dramati
ken och samtidsdramatiken. Verklighetsillusionen sprang fram ur den tavla 
som regissören med sin kännedom om olika historiska epokers karaktäristi-
ka komponerade. 

Hertigen skydde å sin sida det statiska, harmoniskt balanserade och klassi
cistiska i dessa kompositioner. Molander rörde sig däremot mindre med det 
romantiskt oordnade och mer med det konventionaliserade. Han studerade 
traditionens avstämda scenmiljöer. Molander höll sig också ytterst nära 
författarens föreskrivna scenbilder och miljöer, i sin texttrohet. 

Skillnaderna i jämförelse med Meiningarna var för det första att Molander 
egentligen inte kunde inta den auktoritära positionen. Vidare uppbar Mo
lander själv de flesta av regifunktionens olika delar. Arbetsvillkoren vid 
tillkomsten av Molanders arbeten var inte heller så gynnsamma, men han 
sökte efter förmåga skapa utrymme för intensiva förberedelser. Den största 
olikheten låg emellertid i repertoaren. 

Georg ville i första hand ge den stora dramatiken, och därför dominerade 
den höga stilen. Det var Schiller, Shakespeare, Kleist, Grillparzer, Molière 
samt Ibsen som favoriserades. Även de samtida historicistiska epigonerna 
fick utrymme på Georgs repertoar, dock i högre grad på hemmascenen än på 
turnéerna. Alla inslag i den dramatik som Georg vigde sitt liv åt tilltalade inte 
Molander. Det lätta och spektakulära fick genom omständigheterna, pub
liktryck och relationerna till teaterdirektörerna en stor anpart av den svenske 
regissörens intresse, vid sidan av hans stora program. 

Tyngdpunkten i Meiningarnas repertoar gick att upprätthålla genom 
hovteaterställningen och genom turnéinkomsterna. Klassikerna lyser med 
sin frånvaro i Molanders mer kommersiellt anpassade repertoar. Shakespea
re representeras hos honom blott i sin mer lättsmälta och underhållande 
skepnad. Mest konfunderande är att inte ett enda av Shakespeares kungadra
mer tagit sig in i Molanders repertoar, trots hans förkärlek för historisk 
dramatik. Ifråga om det senare kunde han ägna mycket möda åt mindre 
betydande verk. Även Shakespeares tragedier saknas, med något undantag. 
Molander satte emellertid upp Köpmannen i Venedig samt Ibsens Kungs
ämnena - pjäser som Meiningarnas iscensättningspraxis fokuserade. Det
samma gäller En vintersaga, Fitgers Häxan samt Helgonsnidaren från Am-
mergau. Alla dessa ingick bland de pjäser som Meiningarna gav på sina 
turnéer.10 De mest uppmärksammade meiningerprogrammen-Julius Cea-
sar, Schillers Wilhelm Tell och Jungfrun från Orleans - väckte dock inte 
Molanders intresse vid repertoarvalet. 
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Hertigen av Meiningen skapade sammanfattningsvis förutsättningar för 
en mångskiftande totalverkan i taldramatiken. Han kom därmed nära ett 
annat av 1800-talets stora företag på scenkonstens område. Det gäller 
Richard Wagner och musikdramatiken. På samma sätt som i fallet Meining-
arna finns det anknytningspunkter ifråga om Wagner i Molanders upplevel
ser av samtida teaterliv och i hans syn på regikonsten. 

Wagner 

Det är kronologiskt och teoretiskt sett fel ordning att ta upp Wagner efter 
Meiningarna, men det stämmer med Molanders utveckling. Wagners skrif
ter om allkonstverket började publiceras redan vid sekelmitten och de mer 
betydelsefulla uppförandena av operorna kom sedan successivt. Meiningar-
nas första turnéer sammanföll i tiden med det ökande intresset för Wagners 
verk. Hertigens strävan efter enhetsverkan inom teaterkonsten har samband 
med totalitetsanspråk på andra konstområden. Det var emellertid först 
under sin resa i Tyskland 1890 som Molander för sin del "upptäckte" 
Wagner och förstod dennes betydelse. 

Vi kan alltså med fog införa en skillnad i Molanders teatersyn före och 
efter denna resa. Innan var han avvisande till Wagners tankar, medan han 
själv i praktiken var sysselsatt med iscensättning som syftade till helhetsver
kan. Under det följande decenniet försökte han som regissör integrera vissa 
wagnerska moment i sin grundläggande realistiska teatersyn. 

Wagners tänkande och estetik präglas av hans sökande efter synteser.11 På 
det ideologiska planet försökte han sammansmälta socialism med huma
nism, det antika med det moderna, det grekiska med det tyska etc. Han 
tyckte sig ha funnit den klassiska formsyntesen i sammanförandet av poesin, 
musiken, mimen, dramat, dansen och dekoren. Utvecklingen från det gre
kiska dramat hade inneburit att konstarternas vägar skilts åt. Wagner ville 
återupprätta en syntetisk dramatisk form kring det germanska myt- och 
sagostoffet, där musiken var en av ingredienserna. I det lyriska allkonstver
ket skulle de sammanförda konstarterna - i första hand diktkonst och musik 
- således ingå i en ny enhet. Enligt Wagners tanke skulle de både komma till 
sin rätt och överträffas, i enlighet med sin plats i en dialektisk historisk 
utveckling. 

I det sammansatta konstverket skulle ordet och musiken åter förenas. Det 
finns mer musikaliskt tekniska aspekter på allkonstverkstanken - d. v.s. hur 
ord och ton förhåller sig som parallella uttrycksmedel - men detta berör 
knappast den allmänna innebörd som begreppet fick under Molanders tid. 
Centralt var själva sammansmältningen av konstarterna, hur de genom
trängde och understödde varandra, mer än föreställningen hur denna lege
ring musikaliskt skulle förverkligas. 

Utmärkande för Wagners musikstil är den glänsande klangfärgen och 
romantiska harmoniken, den symfoniska självständigheten, talsången och 
de s.k. ledmotiven.12 Genom orkestern gestaltas vissa återkommande musi
kaliska motiv, vilka sätts i rörelse och förändras med handlingens gång. 
Ledmotiven är associativa element - melodier, fraser, rytmer eller harmo
niska komplex. Dessa förknippas med olika företeelser, en dramatisk situa
tion, en person, känsla, händelse, tanke etc.13 
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Ledmotiven användes för att skifta statusen på sina motsvarigheter i den 
dramatiskt-litterära utvecklingen. De kunde också brukas för att ange de 
dolda meningarna, den underliggande betydelsen i handling och ord. Led
motiven kunde också ange en psykologisk utveckling eller komplikation 
hos de olika gestalterna. I några fall, menar Gutman, kunde ledmotiven även 
användas kontrapunktiskt. De ställdes mot varandra, så att en musikalisk 
linje skapades. Utefter denna kunde så de stridande krafterna arrangeras 
symboliskt. Wagner använde dem även kontrapunktiskt för att uttrycka 
skilda aspekter på samma idé eller känsla. 

Hur Molander reagerade på Wagners verk och tankar framgår av hans 
reseupplevelser.14 År 1890 skrev han resebrev i hela elva delar - På rundrese
biljett till Tysklands ölkneiper och teatrar - där han berättade om kultur och 
teater i Tyskland och Österrike. Jag vill relatera honom utförligt i detta 
sammanhang. Han berörde nämligen kärnpunkterna i sin syn på teatern — 
traditionen, Meiningarna, Wagner och epigonerna. Läsaren far därmed 
också en uppfattning om hans stil i skrifter om teaterfrågor. Mångfalden är 
där ett mer karaktäristiskt drag än tankeskärpa. 

I resebreven skymtar för det första Molanders grundhållning fr.o.m. 
1885, nämligen influensen från den moderna, realistiskt-naturalistiska tea
tern och litteraturen. Molander menade 1890 att denna sena naturalism 
skulle häva en problematisk dekadens i teaterlivets former. 

Den allra nyaste literaturen, ej minst den dramatiska, har redan mångenstädes förklarat 
öppet krig mot tendensen och de naturhistoriska epigonernas ytliga extrawaganser. Denna 
nyaste skolas naturalism gäller den psykologiska undersökningen likawäl som den fysiolo
giska, och dermed äro nya banor öppnade för den konst, som har menniskokaraktärens 
sanna framställning och belysning till sitt mål.15 

Men allt i det nya gick inte att överta. Théâtre libre och Freie Bühne gav dock 
hopp. 

Det ware mig fjerran att såsom mästerwerk eller ens som berättigade till offentligt uppfö
rande inför en ogallrad allmänhet anse de skådespel, som Théâtre libre och Freie Bühne 
hittills oftast presterat. Och utförandet af dilettanter är ej heller egnadt att öfwerskyla deras 
brister. Men jag tillmäter dem ett stort, ett ouppskattbart wärde som signaler, som blänkare 
för den dramatiska konstens pånyttfödelse.16 

Förnyelse och tradition, skepsis och entusiasm, väderkorn och dåligt omdö
me - alla dessa motsägelser kännetecknar Molander när han granskar det 
europeiska teaterlivet. 

Han förde i artikelserien en fortlöpande argumentering på flera linjer för 
Meiningarnas och Wagners principer. I det sammanhanget kommenterade 
han även traditionell teaterkonst. 

En akademiskt reglementerad skådespelarkonst äger i logisk och klar diktion, ren artikula
tion, klassisk plastik och en afmätt nobless i det yttre uppträdandet förmånliga egenskaper, 
som endast en god skola kan skänka, och som jag ingalunda will underskatta. Men denna 
konst lemnar gerna åskådaren kall. Ty på de hofteatrar, der man främst finner henne, bindes 
hon ofta i sin naturliga utweckling af fördomar och traditioner.17 

Molander var här emot regler för skådespelarna samt klumpiga moderna 
tillämpningar. Han vände sig också bort från traditioner som grundats på 
slump, okunskap eller brist på resurser. Däremot satte Harald Molander den 
berättigade och prisvärda traditionen högt, liksom en teater grundad på 
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"werklighetslif Den prisvärda traditionen hade nämligen ett pedagogiskt 
syfte. Den skulle "förklara och belysa stora dramatiska skalders werk inför 
yngre generationer och i kulturhistoriskt wärde ersätta, hwad de under 
århundrandens lopp förlorat i litterär betydelse".18 

Han konstaterade från Berlins horisont att Wagner-entusiasmen var stor i 
Tyskland. Publiken samlades till stolt förhärligande av den germanska 
stammens gudomliga ursprung. Molander såg Wagners arbeten som tradi
tionsbrott, vilka ställde kompositören "wid sidan af Beethoven och Mozart, 
trots all den kritik, allt det hån och allt det öfwersitteri hwarmed en bornerad 
obskurantism försökt att nedgöra honom.19 

Av dessa formuleringar framgår att Molander hade förstått Wagners 
tanke på allkonstverket. Han tyckte sig ha sett det realiserat och beskrev det i 
termer som visar på det mångsidiga i hans upplevelse. 

I dessa werk, der ett mäktigt snille förenat det högsta, som poesin, musiken och de bildande 
konsterna i wår tid kunna framalstra, sammansmälter allt till ett, till en wäldig kraft, till en 
samlad werkan, till en ostörd stämning. Genom orkesterns brusande tonwågor plöjer 
sångarnes röster sig wäg som skeppet genom hafwet, textens poetiska kraft täflar med dess 
formskönhet, och för dekorationers och kostymers fullkomlighet i smak och stilrenhet 
borga Tysklands förnämsta konstnärsnamn.20 

Molander skrev även att Wagners program, i förhållande till Meiningarna, 
hade större pretentioner.21 Hertigen begär en konstnärernas ensemble, me
dan Wagner fordrar konstarternas ensemble - det är hans epigramartade 
kärnpunkt vid decennieskiftet. Molander deklarerar sig här som direkt 
anhängare och "varm beundrare" av hertigen av Meningens metoder och 
Wagners konstprinciper. Han distanserar sig samtidigt kritiskt till eftersä-
garnas medelmåttighet. Han hade i detta läge stor erfarenhet av praktiskt 
teaterarbete att falla tillbaka på vid sitt ställningstagande. 

Det som imponerade mest på Molander var Tannhäuser i Dresden. Utfö
randet visade trogen hänsyn till författarens intentioner och avsikter, skrev 
han. Det fanns inget övrigt att önska, om man menade att troheten borde 
utgöra rättesnöret för inövningen och uppsättningen av ett dramatiskt 
konstverk. Och Wagners princip var "att i ett dramatiskt arbete samtliga 
konstarter böra räcka hwarandra handen för att skänka ett stort, enhetligt 
intryck". 

Molander berättade att utförandet var en syntes av sångkonst och skåde
spelarkonst. Kompositören hade författat en text i nära förening med mu
siken. 

Därmed förenar sig till ett helt en uppsättning i yttre afseende, som utan tillgrepp af en enda 
sökt eller tom teatereffekt, eger en realistisk sanning och en historisk trohet, som man ej far 
se maken till, och som förmår att så illusoriskt måla bilder ur en förgången tids kultur, att 
man helt och hållet glömmer hwar man är - på en teater./.../ 

Allt andas en glödande, förförisk sinlighet, en luftig, doftande poesi, och inger en så 
berusande stämning, att man tror sig drömma, tror sig förflyttad till en sagornas trollwerld, 
som man sedan barndomen ej återsett.22 

Molander förband realismen med Wagner-influensens sagostämning och 
syntetiska konstidéer. Han associerar hela Tannhäusers inre dramatik och 
yttre inscenering till sagan och till sin egen barndom. I och för sig säger detta 
en del om Molanders upplevelser och teatersyn. Det är även biografiskt 
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intressant att det just sker inför Tannhäuser. Där finns nämligen en symbo
lisk gestaltning av kampen mellan synden och nåden, ett konstnärligt mäs
terskapsmotiv och ett förlösningsmotiv - allt detta i en romantiskt laddad 
framställning med anknytning till flera sagokretsar.23 Han skrev att det var 
en "konstnjutning, så rik, så djup och så ädel, att den utan twifwel skall 
blifwa ett af mitt lifs wackraste minnen".24 Med hänsyn till Molanders egna 
upplevelser och intressen tilltalade detta honom djupt. 

Tanken på allkonstverket påverkade således Molanders teatersyn. I sitt 
regiarbete rörde han sig också under årens lopp fram och åter mellan musik-
och taldramatiken. I allmänna ordalag kan han sägas ha sökt synteser före 
1890. Därefter hade han även en teoretisk motivering för det. 

Molander tillämpade sedermera Wagners ledmotivtanke på ett dialektiskt 
sätt i sin inscenering av Geijerstams sagopjäs Stor-Klas och Lill-Klas. Det är 
vidare symptomatiskt att det var just sago- och mytstoff som 1899 animera
de Molander att gripa till wagnerska verktyg. 

Den regikonst som hittills diskuterats var sprungen ur en spektakulär 
fransk melodramteaters behov av en scenisk ledare, ur den tyska utveckling
en fram mot en realistisk enhetsverkan och "Gesamtregie" samt ur tanken på 
allkonstverket. Hela detta 1800-talskomplex hade konsekvenser även för 
den lättare repertoaren. Meiningarna sysslade med det stora dramat och hela 
Wagners strävan var ju till förmån för det mänskligt och konstnärligt 
grandiosa. I samtidsteatrarnas underhållningsflöde stod emellertid inte detta 
i centrum för strävandena. Man koncentrerade sig istället på det spektakulärt 
illusionistiska och ögonfägnande i bild- och ljudflödet på scenen. Just i denna 
yppighet fanns det dock en anknytningspunkt, till det prunkande hos Mei
ningarna och Wagner. Och det fanns en förbindelse även till det populistiska 
inslaget i Molanders regikonst. 

Han påminner därmed om den internationellt ryktbare engelske skåde
spelaren och regissören Henry Irving.25 Både Molander och Irving var 
exponenter för den konstnärligt mycket genomarbetade men samtidigt 
underhållningsmedvetna teatern. De ägnade ansenlig kraft åt den enklare 
dramatiken, t. ex. av mer melodramatiskt slag, vid sidan av de större pro
grammen. Molander hann emellertid även med den litterärt intressanta 
debatt- och samtidsdramatiken. Irving faste inte något större avseende vid 
dessa intima konversationspjäser. 

Jämförelsen med Irving är även klargörande för Molanders ställning i 
teaterarbetet och till publiken. Irving var en socialt och konstnärligt respek
terad "manager", d.v.s. skådespelare - regissör - direktör i en och samma 
person. Han ledde det månadslånga arbetet som föregick varje program. 
Han träffade alla val beträffande pjäser, besättning och inscenering. Irving 
kunde erövra den konstnärligt dominanta regissörspositionen i en kommer
siell teatermiljö, vilket storstaden erbjöd. Han kunde sätta sin prägel på varje 
uppsättning. Molander strävade efter att uppnå en motsvarande dominant 
regissörsposition. Han gjorde det emellertid utifrån en helt teoretiskt eröv
rad insikt, skild från skådespelar-regissörens praktik. 

Stilmässigt dominerade historicism, bildmässig effektrikedom, massa 
och totalverkan i Irvings "shower". Slutprodukten påminner om det vi 
teaterhistoriskt förknippar med Meiningarna, Wagner och - i det internatio
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nellt sett blygsammare formatet - Molander. Irving använde alla teaterkons
tens yttre medel för att fokusera sin egen skådespelarprestation. Hos Molan
der var det litterära syftet överordnat. 

Molanders signalement visar först en allmän anslutning till centrala realis
tiska drag i tysk systematisk regikonst. Han tog intryck av Meiningarnas 
principer samt arbetade i enlighet med intryck av naturalistisk fransk teater. 
Parallellt löpte ett starkt traditionsmedvetande som omöjliggjorde all dog
matism. Till samma verkan ledde Molanders anpassning till den enklare 
repertoarens större kravlöshet. Att det populära var berättigat var en central 
föreställning hos Harald Molander. Kring decennieskiftet 1890 kom en stark 
upplevelse av Wagners verk och tankar. Realisminfluensen och intrycket av 
allkonstverksidén smälte samman hos honom. De märkligaste synteserna 
kom mot slutet av hans liv. Molanders eklekticism som teaterman upphävde 
därmed slutligen sig själv - i det praktiska teaterarbetet. 

Det internationella perspektivet på Molanders regiarbete måste emellertid 
kompletteras med ett snävare. Det gäller tillståndet för regikonsten i det 
perifera svenska teaterlivet. 

Den svenska regikonstens ställning under slutet av 1800-talet 
Om vi försöker placera in Molander i ett nationellt regisammanhang, så 
finns det en naturlig utgångspunkt. Dåtida svensk regikonst speglas nämli
gen på ett utomordentligt sätt i debatten mellan Molander och hans chef 
Ludvig Josephson. Denne var landets främste regissör vid tiden för Molan
ders debut. 

Debattens bakgrund var följande. Under sommaren 1884 skrev Molander 
en artikel - Svensk dramatisk konst - om tillståndet i huvudstadens teaterliv. 
Han höll räfst och rättarting, inför sin anställning på Nya teatern. Komman
de vår följde han upp den första debattartikeln med ytterligare ett polemiskt 
manifest.26 Hans iakttagelser grundade sig alltså i den första artikeln främst 
på spelåret 1883 - 84. Det var som teaterbesökare och i egenskap av författar-
regissör på Dramaten han formulerade sig. I den andra artikeln kunde han ta 
med arbetsförhållandena på Nya teatern, nationalscenens huvudkonkur
rent. 

De anklagade tyckte emellertid att domaren var för oerfaret självgod. Han 
talade i egen sak, dold som han var under sin pseudonym Un Monsieur de 
l'orchestre. Josephson gick därför till motangrepp i broschyren Något om 
våra nyaste teaterförhållanden, i början på höstsäsongen 1885. Josephson såg 
sig nödgad "gripa till upptuktelsens penna för att, gent emot en oblyg 
egenkärleks orgier, taga den svenska teatern, dess ledare, dess skådespelare 
och regissörer i försvar".27 Skälet var att pseudonymen visat sig dölja hans 
egen andre regissör. Molanders entré bland teater-Sveriges kulisser var 
spektakulär så det förslog. Den väg han beträdde genom att börja så naivt 
kritiskt ledde dock rakt fram mot en fallucka. 

V ar artiklarna så förkastliga? V ad säger Molander i dem som kan underlät
ta förståelsen av hans regigärning? Han försöker i den första artikeln ta ett 
helhetsgrepp på den teatrala konsten. På sätt och vis vill han skildra tillstån
det i den teatrala institutionen, genom att belysa dramats väg från författarna 
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till publiken. Han kritiserar teatrarnas inre arbete, spelsätt, regi, teaterkriti
ken etc. Han vill granska de rådande förutsättningarna för en nationellt 
särpräglad scenkonst inom den ramen. 

Teori och debatt 

Molander hävdade vissa krav för en positiv utveckling. För den blivande 
dramatiske konstnären - författaren såväl som skådespelaren - fordrades 
"den utöfvade dramatiska konsten såsom kunskapskälla, en god kritik så
som mentor, och till betygsnämnd en publik med säker uppfattning, karak
tär och fin smak".28 Molander såg därför i grunden problemet för svenskt 
teaterliv som en fråga om skolning - uppfostringstanken i den första artikeln 
har drag av franskt upplysningsideal. För den svenska teaterkonstens bästa 
gällde det därför att skaffa fram goda kunskapskällor och goda lärare, skrev 
han inför sin anställning. 

Efter ett år hade han kommit till den provokativa övertygelsen att det först 
måste komma till en uppgörelse: "det är gammalt och skröpligt alltsam
mans, likt obruten, skräpig skogsmark".29 Uppgiften för de nya regissörer
na var att radikalt och hänsynlöst "sätta plogbillen mot de djupaste och 
starkaste gamla trädrötterna, att vända ut och in på torfvorna, att göra 
alltsammans till ett svedjeland, som ryker en tid, men där man sen kan 
plantera ungskog". Molander svepte sig i pseudonymens täckmantel och 
han kunde inte låta bli att avsluta sardoniskt skämtsamt, mefistofeliskt och 
profetiskt. Reformeringen av regikonsten var nära och Molander var full av 
självtillit - "I det lugnaste vattnet gå de största fiskarna, och när man talar om 
hin håle, så står han bakom dörren"! 

Molanders uppgörelse riktas åt alla håll. Han påpekar först hur bristen på 
kontinuitet i den svenska scenkonsten bottnar i avsaknaden av ett visst 
pjäsmaterial. Sverige saknade nämligen en stomme av klassiska sedekome
dier i repertoaren. I länder som Danmark och Frankrike fostras däremot 
generation efter generation av de traditionella framställningarna.30 Radika
len och upplysningsmannen trädde alltså fram och talade om traditionen 
som en nödvändig dramatisk inskolning: 

Traditionens stora och vigtiga betydelse är, att hon befordrar kontinuitet i konsten och 
vidmakthåller en verklig dramatisk skola. De yngre lära successive af de äldre, författarne fa 
ända från elementen lära sig hvad som på scenen är karaktäristiskt, typiskt eller individuelt, 
och skådespelaren far lära sig huru detta skall göras.31 

Man hade i Sverige inte ens bekvämat sig om att ta reda på traditionssam
manhanget för de de utländska klassikerna. Enligt Molanders uppfattning 
fanns det alltså åtminstone ett rätt sätt att iscensätta och spela dessa pjäser -
och det var enligt mönstret i ursprungslandet. 

Traditionen hade emellertid även brister. Molanders kritik hade på denna 
punkt realistisk syftning. Äldre system ifråga om skådespelarkonst och 
iscensättning fick inte tillämpas på den nya tidens pjäser. Han opponerade 
t. ex. mot användning av den traditionella franska deklamationen i moderna 
konversationskomedier. De franska skådespelarna hade en "sjungande fra
sering, som är alt utom realistisk. Ej häller är den historiska noggrannheten i 
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mise-en-scène och milieu traditionens hufvudsak. De underhjälpa endast, 
skärpa och gifva relief åt karaktäristiken". 32 Realism i talekonst och scenisk 
miljöskildring deklarerade Molander redan innan han satte sig i regissörs
stolen för första gången! 

I brist på egen svensk tradition fick man inte förledas till ytlig efterbild-
ning. Det var huvudpoängen i Molanders kritik av de samtida svenska 
skådespelarna. De yngre använde sig av utländska, mestadels franska möns
ter istället för att kritiskt tillägna sig äldre svenska skådespelares förtjänster. 
Det utländska kunde direkt "följas i första bästa roll, hälst mönster som här 
hemma äro obekanta, ty efterbildningen far då ett sken af själfständighet".33 

Detta var inte skolning men imitation utan insikt, enligt Molander. Bristen 
på gedigen underbyggnad omöjliggjorde alla goda avsikter att självständigt 
planera och genomföra en karaktärsstudie. Denna Molanders tidigt formu
lerade kungstanke om skolningens och traditionens betydelse inom svensk 
skådespelarkonst återkommer vi till, speciellt i kapitlet om hans tid i Fin
land. 

På ett område ville Molander absolut inte instämma i någon samtida 
kritikerkör. Han visade redan från första början vidsynthet ifråga om en 
teaters uppgifter. Dramatens och Nya teaterns respektive repertoarpolitik 
var förklarlig utifrån teatrarnas förutsättningar. Den franska konversations
komedins dominans på Dramaten var resultatet av bl.a. truppens samman
sättning och den välgjorda komedins succé hos publiken. Nya teaterns 
omväxlande program var i sin tur en följd av tvingande ekonomiska om
ständigheter; utan offentligt anslag måste direktionen tillgodose "olika 
smak, olika tycken, olika folkklasser" för att klara sig.34 

Molanders egna åtgärder och repertoarpolitik var hela tiden dikterad av 
den enskilda scenens villkor-i samhälle, ekonomi, publik och trupp. Detta 
var fakta som teaterledaren inte kom ifrån. Molanders hållning kan kallas 
relativistisk eller faktamedveten. Han lade emellertid ned stor omsorg på alla 
slags program och han strävade hela tiden efter positioner där den stora 
repertoaren var en ekonomisk möjlighet. Han ville ägna sig åt de stora 
uppgifternas teater. 

Bristen på egentlig regi var den springande punkten vad gäller den sven
ska skådespelarkonstens osjälvständighet och låga standard. De repetitions-
interiörer som han meddelar ger polemiskt tillspetsade men tydliga besked 
om iscensättningspraxisen vid landets två ledande dramatiska scener. Här 
var det författaren som talade, utifrån egna erfarenheter av hur hans pjäser 
behandlades. 

Molanders utgångspunkt var att teatrarnas inre arbete inte var så ordnat 
som det borde vara. Utländska direktörer - regissörer satte själva upp 
repertoarens nya stycken. De lät samtidigt skådespelare som under-regissö
rer ta hand om löpande ärenden och den äldre, stående repertoaren. Molan
der åberopade här speciellt Adolf Wilbrandts arbetsmetoder på Burgtheater i 
Wien. Molander nämnde även Heinrich Laube som en gemensam föregång
are. I Sverige så var situationen en helt annan. Dramatens intendent Gustaf 
Fredrikson skulle t. ex. både läsa in egna roller, ensam leda inövningen och 
sätta stycken i scen, som Molander uttryckte det. 

Här är en och samma skådespelare ständigt regissör. Därföre far hvar och en af sujetterna 
egentligen lita på sig själf, och följden däraf har blifvit en altför stor själfständighet. Denna 
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själfständighet, som egentligen uppkommen vid Dram, teatern utbredt sig äfven till andra 
Stockholmsteatrar, tar sitt uttryck i en utpräglad likgiltighet för verkligt, ordentligt och 
kraftfullt arbete. Uppläsningen för skådespelarne af ett stycke, som skall gifvas, ersättes hos 
oss af den s.k. kollationeringen, som numera blifvit blott och bart ett slags liten kollation, 
där man kommer och går, när man vill eller - kommer inte alls. Repetitionerna ha snart 
sagdt ingen betydelse, utom för memoreringen, tills dagen för premièren är utsatt och 
generalrepetitionerna börja, då alla med en röst förklara sig ej hinna bli färdiga.35 

Molander såg det också som en brist att den "verkställande regissören" 
sällan var närvarande förrän vid de sista repetitionerna, men ändå skulle 
denne ha ansvaret för entréerna - "äfven under spektaklen". Molander 
påtalade slutligen som en negativ tendens, att författarna inkallades först vid 
generalrepetitionerna istället för vid den första repetitionen. 

Även om Molander hade ett litet underlag för omdömesgilla bedömning
ar, så kan hans formuleringar i alla fall antyda hur han själv ville arbeta. Det 
var den tyska, systematiserade och på realistiska verkningsmedel inriktade 
regikonsten han satte upp som ideal. Repetitionsväsendet måste därför 
reformeras. Följden av det oreglerade arbete som bedrevs på de svenska 
teatrarna blev, enligt Molander, att skådespelarnas spelsätt inte fastställdes 
förrän under premiären: "Det är som gälde det att dupera publik och kritik i 
stället för att söka åstadkomma prof på godt, konstnärligt arbete".36 Detta 
improvisatoriska framställningssätt visade snabbt tecken på förfall. Efter 
några föreställningar föll man i allmänhet åter i rutinspelets fallgrop - "att 
alltid spela samma roll lika, det förekommer hos oss ytterst sällan". Tolk
ningen borde istället fastställas under inövningen, enligt Molanders synsätt, 
då skådespelarens inspiration och konstnärliga skaparförmåga skulle flöda. 
Rutinspel och förslappning var stora faror - då den "som vinner bifall 
genom att spela så, som det för ögonblicket faller honom in, har vunnit 
bifallet genom humbug".37 

Harald Molander yrkade helt enkelt på att regissören som konstnärlig 
ledare skulle fa en självständig plats i de svenska teatrarnas organisation. Han 
önskade ett uppbrott från systemet med skådespelarregissörer. Då skulle 
man kunna bryta med rutinspelet och istället skapa förutsättningar för 
homogena, naturtrogna och unika sceniska konstverk. Regissören skulle fa 
uppsättningarna att hålla samman och vara beständiga under sin speltid. 

I artikeln Svensk dramatisk konst II 1885 strök Molander återigen under 
regifrågan. Han gick att fördjupa denna del av sin framställning - kritiskt 
men även positivt programmatiskt. Molander försökte i artikeln avgränsa 
teaterns uppgift samt ge en allmän bild av regissörens ställning, uppgifter 
och arbetsmetoder. 

Molander var emot den samtida tendensen att betrakta teatern som en 
söndagsskola eller en kyrka, där det predikades om olika aktuella sedlighets
spörsmål. Teaterns egentliga uppgift var bredare. Den skulle fungera som en 
anstalt, dar "uppfostran skall gifvas i olika former" och "nöjen af intellektu-
elt slag eller en uppfriskande munter stund efter dagens tunga och hetta" 
erbjöds.38 Teatern var alltså enligt Molander en moralisk anstalt, i schiller-
ska termer, men det var nödvändigt att formerna för verksamheten vari
erade. 

Inom den svenska teaterns organisatoriska ram var regissörernas ställning 
diffus. Genom oklara gränsdragningar och yttre osjälvständighet, så blev 
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regissörernas konstnärliga ansvar och ledning högst flytande. Molander 
ville ange förutsättningar och målsättningar för regissören så: 

Ty det är ej nog med goda skådespel, sujetter och pengar, en regissör behöfver äfven godt 
omdöme, goda idéer och kunskaper. Det är han, som i hvarje stycke har den längsta och 
otacksammaste rôlen. Det är ej blott den yttre utstyrseln, dekorationer, möbler och 
kostymer, som han har att bestämma. Man kan, huru underligt det än låter för svenska 
öron, vara god tapetserare utan att vara god regissör. Det är ej häller endast entréer, sortier 
och placeringar, som på honom bero. Han bär ansvaret för skådespelets hela gång, karaktär 
och sammanhang. Det är han, som skall samla krafterna, sätta dem i rörelse, skilja hufvud-
sak och bisak, fylla luckorna, dämpa färgerna och förena de skilda personernas och karaktä
rernas lif till ett gemensamt lif, skådespelets.39 

Detta är den absoluta essensen i Harald Molanders bestämning av den 
regissörsroll han ville ta på sig. Här syns tydligt inspirationen från den tyska 
drömmen om den bildade och kunnige dramaturgen, vilken behärskade alla 
aspekter av iscensättandet. Molander föreställde sig regissören som en 
konstnärlig koordinator, vars ansvar det var att skådespelet på scenen ägde 
en totalitet av harmonisk rytm, pregnans och livfullhet. Regissören skulle på 
ett systematiskt sätt måna om helhetsverkan. 

Regissören skulle under iscensättningen agera likt den gode kritikern 
gjorde i efterhand. 

Regissören skall genom sina observationer och sin sammanställningsförmåga bringa skåde
spelets sceniska möjlighet till verklighet, kritikern skall ställa denna verklighet på teatern i 
samma belysning som verkligheten i lifvet, jämföra dem och fortsätta det arbete till 
allmänhetens upplysning och insigt, som regissören påbörjat. Bådas verksamhet blir där
igenom positiv.40 

Regissören skulle således vara en textförlösare genom sin speciella förmåga 
till samordning. Författarens verk skulle omsättas från möjlighet till scenisk 
verklighet, till publikens fromma och intellektuella förkovran. 

Molander gjorde i artikeln också reda för sin syn på regiarbetets olika 
faser. Han fördjupade sig därutöver i problemet med gränsdragningen mot 
skådespelarens konst. Regissörens roll vid inövning - instruktion - utbild
ning - skolning definierades. 

Regissörens första åtgärd när ett nytt stycke ska sättas upp var analysen. 
Han skulle skapa sig en föreställning om dess allmänna karaktär och de 
särskilda rollerna. Syftet var att fördela rollerna på bästa sätt bland skådespe
larna - med hänsyn till deras skilda fack och individualitet inom sitt special
område. 

Efter läs- och rollfördelningsfasen vidtar det andra momentet. Då 
låter regissören skådespelarne genom uppläsning eller kollationering fa en förberedande 
kännedom om det stycke, hvari de skola uppträda, och om den plats i dess byggnad, som de 
hvar och en skola intaga. Han anvisar dem på en förberedande repetition de entréer, sortier 
och placeringar, som författaren bestämt eller som nödvändigtvis betingas af de dekoratio
ner och den möblering, han vill använda.41 

Enligt Molander hörde det till en äldre typ av regissörer att vid sceneriet 
"påtvinga" skådespelarna noggranna detalj föreskrifter om rörelser; 

detta tillhör en förgången tid, då system gälde mer än natur, då man gick på teatern för att fa 
se osanna bilder af andra i stället för sanna bilder af sig själf. - Allt detta, placeringar, rörelser 
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och omkastningar, bör visserligen vara orubbligt faststäldt, när skådespelet är färdigt till 
uppförande, men det bör ej bestämmas annorledes än så småningom under inöfningen och 
kan det ej häller utan våld på naturen.42 

Molanders tanke var att sceneriet skulle växa fram successivt. Därmed skulle 
det bli naturligt, och därmed skulle skådespelarens individualitet och spel 
länkas in i positiva banor. Sceneriet skulle locka fram individualitet, karak-
täristik och skaparkraft, utan det hämmande band som låg i traditionellt 
systemtänkande. Här låg en central skiljepunkt till Josephsons arbetsmeto
der vid denna tid. Anknytningen till grunddragen i Meiningarnas praxis 
ligger dock i öppen dager. 

I detta betydelsefulla manifest var Molander ytterst mån om samarbetet 
mellan regissör och skådespelare. Efter kollationeringsfasen följde nämligen 
en observationsfas. Den kom när skådespelarna hunnit sätta sig in i sina 
respektive roller. Regissören gör sig då en 

föreställning om deras mening och afsigt. Han frågar, samråder, förenar hufvuddragen, och 
karaktären utbildas genom sammanjämkning af hvad skådespelarens uppfattning fordrar 
för sig och af hvad regissören för skådespelets i dess helhets skuld fordrar af den enskilda 
karaktären. Därvid framträda ej blott hufvuddragen skarpare, utan detaljer gifva sig själfva, 
rörelser, placeringar och omkastningar blifva bestämda och framför allt, hufvudsak kom
mer till sin rätt, och det oväsentliga far ge vika för det vigtiga. Både regissör och skådespela
re fa göra uppoffringar.43 

Som framgår var detta ett handfast och odogmatiskt förhållningssätt. 
I kommentaren till observationsfasen kom Molander åter till frågan om 

instruktion och skådespelarskolning. Enligt Molander ålåg det inte regissö
ren att lära skådespelarna hur de skulle spela, varken som skyldighet eller 
rättighet. Två undantag fanns det dock från denna regel. Dels hade regissö
ren ansvar för att birollerna genom instruktion skulle fa ett visst utförande, i 
enlighet med huvudkaraktärernas behov av att profileras och pjäsens huvud
tanke. Dels måste regissören ta på sig undervisning när ensemblen inte 
innehöll någon lämplig skådespelare i rollfacket ifråga. Molander menade att 
den enskilde skådespelaren skulle kunna sitt yrke. Han var starkt kritisk mot 
organiseringen av svensk skådespelarutbildning. Molander såg dess refor
mering som den springande punkten för en allmän scenreform i modern, 
realistisk och naturalistisk anda.44 

Molander kommenterade även syftemålet med regissörens verksamhet i 
sammanvägningen. Efter läsnings-, kollationerings- respektive observa
tionsfasen kom nämligen det han kallade "ensemblen". Det var samman
ställningen av "hufvudsaker och bisaker", av "hufvudkaraktärer och omgif-
ning", av "personer och milieu". Ensemblen hade därutöver ett klart sam
band med den "yttre uppsättningen".45 I sammanställandet stod regissören 
ensam. Det var i detta som hans verksamhet var mest synlig, enligt Mo
lander. 

Sammanvägningen hade sålunda några olika nivåer. De första var själv
klara: replikerna skulle flyta i konversationen, entréer och sortier skulle vara 
naturliga, livliga scener skulle gå fort, viktiga poänger skulle framhållas bl. a. 
genom kontraster. Vid sidan om dessa jämkningar som gällde tempo, 
rörelse och dramatiska poänger fanns det viktigaste - "stilen". 
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Beroende på regissörens bildning och kunskaper kunde han genom stil
faktorn i uppsättningen framskapa en bild som "fullständigt" återger tidens 
andliga liv.46 Molander skrev: "Har författaren afsett att genom sitt arbete ge 
en sann kulturhistorisk skildring från en viss tid, så skall regissören stå vid 
hans sida och hjälpa honom att ge den färg åt spel och milieu, som dikten 
eller författaren fordrar".47 Huvudsaken för en regissör var således förmå
gan att sammanställa, väcka intresse respektive förvandla författarens bok
stäver till levande liv. Stil och detaljomsorg var därvid regissörens ledstjär
nor. I det moderna skådespelet var detta uppsättningens kärna.48 

Ludvig Josephson till motattack 

Molanders första regiprogram var klart och enkelt, handfast och teoretiskt 
sammanhängande på en och samma gång. Det tyckte emellertid inte Ludvig 
Josephson. De polemiska värjstick som jag rensat bort i analysen av Molan
ders syn på regikonsten, stack förblindande i den indignerade lärarens ögon. 
Molander ställde under pseudonym sin egen nyligen påbörjade verksamhet 
centralt, låtsades kritisera den samt anklagade tidens främsta skådespelare 
för kunskapsbrist, intresselöshet och dilettanteri i sitt självvalda yrke. Där
för var det inte så konstigt att det positiva i hans deklarationer kom i 
skymundan. 

Josephson misstolkade Molander på flera punkter, på grund av sin berätti
gade indignation över pseudonymtilltaget.49 Han värjde sig: "Hin håle till 
teaterdirektör? Nej tack det kan nog vara ett helvete ändå"!50 Molander var 
inte att lita på, det blev Josephsons slutsats; det var ett försåtligt angrepp från 
en intrigant. Josephson begärde en publikt tillgänglig avbön efter sin offent
liga avbasning. Ursäkten publicerades också i pressen, men likafullt stod nu 
fallluckan öppen för Molander.51 

Ironiskt nog visar en granskning av Josephsons argumentation att han i 
viktiga avseenden höll med Molander eller respekterade dennes synpunkter. 
Lärare och elev var i mycket ense. Detta gällde framför allt kritiken mot 
regiväsendets organisation i Sverige. Josephson gick också starkt emot 
arrangemanget med skådespelar-regissörer som samtidigt skulle delta i 
spelet. 

Enligt Josephson visade Molander också sina bästa sidor när det gällde 
"hvad en teater-regissör eller instruktör egentligen är".52 Han berörde först 
Molanders synpunkter på insceneringens yttre detaljer. Här gick Josephson 
in på en diskussion av den "naturalistiska" teaterformen. Molander hade 
nämligen likt många andra regissörer anpassat sig till publikens smak för 
ögon- framför öronfägnad. Enligt Josephson hade de därmed för den yttre 
utstyrseln offrat en god del av dramatikens väsentligare avsikt. Han polemi
serade alltså emot att detaljomsorgen skulle vara uppsättningens kärna. 
Naturalismens förespråkare skulle ha förvandlat det enkla i utstyrsel-appara-
ten till en "uppdrifven efterhärmningslusta".53 Josephson förstod inte hur 
viktigt det var för Molander att försätta realistiska, grundligt skolade skåde
spelare i en "naturlig" och historiskt trogen omgivning för att locka fram ett 
realistiskt spel. 

Josephson poängterade istället den stora frihet som fanns när scenens 
miljöer skulle byggas. Genom detta framgick att han inte tillägnat sig den 
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deterministiska kopplingen mellan miljö och spel i den naturalistiska tea
terns ideologi. Molander hade dock knappast analyserat denna fråga i teore
tisk mening. Han utgick istället från sina egna intryck av "naturlighet" och 
förstärkte inramningens del i totaleffekten. 

Enligt Josephsons uppfattning 1885 gick det en rågång mellan den yttre 
utstyrseln och lödigheten i spelet. Han menade att ett rikt spel kunde 
kompensera för brister ifråga om miljöbildning, men det omvända kunde 
inte ske. När de nya regissörerna hävdade att det skulle råda en balans mellan 
olika uttrycksmedel för att vinna en rikare orkestrering, så uppfattade Jo
sephson detta som att utstyrseln behandlades för sig. D.v.s. att han projice
rade över sitt eget synsätt - om rågången - till det naturalistiska. Josephsons 
idealrealism var starkt präglad av den romantiska skådespelarteatern, medan 
Molander tentativt sökte sig fram mot nya synsätt. Han var på väg mot 
naturalismen. Någon renodlad naturalistisk regissör blev han dock aldrig. 

Josephson polemiserade även mot Molanders försök att på olika sätt skilja 
mellan regi och instruktion. Det gällde dennes ovilja att ta in lärarfunktionen 
i regissörens åtagande gentemot sujetter, vilka borde vara självständiga 
konstnärer. Josephsons position var att lärarens funktion var en av regissö
rens viktigaste. Han kunde tänka sig att gripa in både hos nybörjaren och 
veteranen. Ytterst gällde denna del av kontroversen frågan om regissören 
skulle spela före eller ej. Molander var en nybörjare till författar-regissör, så 
han var för oerfaren för att auktoritativt träda skådespelaren tillmötes. En 
skådespelar-regissör däremot kunde 

sjelf och ögonblickligt framställa en vigtig situation af rollen, både sägande den med det 
rätta uttrycket och agerande med de rätta åtbörderna, mimiskt och plastiskt undervisande 
hur det oriktigt uppfattade eller utförda eller det omtvistade stället i rollen eller samspelet 
skall utföras eller göras.54 

Molanders respekt för och krav på skådespelarna ställdes här motjosephsons 
interventionism. Både Josephson och Molander trodde dock på det "rätta" 
och enda uttrycket. Den ene utgick från system, medan den andre förlitade 
sig på naturalistisk återspegling. 

Molander förkastade tvingande och noggranna detalj föreskrifter ifråga 
om enskildheter i rollernas tekniska behandling. Josephson framhöll där
emot: 

I det hela voro principöfningarne de samma i alla tider, ty skönhetsbegreppet, studiet af den 
plastiska anatomien i de bildande konsternas akademier liksom i plastiken använd på scenen, 
var och måste blifva detsamma. När skådespelare-lärlingen eller den sedan länge utöfvande 
skådespelaren under repetitionen sätter sig, står och går illa eller gör fula och oriktiga arm-
och benrörelser, måste både den ene och den andre undervisas om huru allt detta skall göras 
riktigt och vackert.55 

Preliminära bestämmelser måste konstrueras i iscensättningens inledning, 
enligt Josephson, även om modifikationer vid behov kunde göras från 
skådespelar- respektive regissörshåll under repetitionerna. Systemet gällde-
förr som nu - vilket inte betydde att natur, sanning och konstnärsindi
vidualitet på något sätt offrades. 

Debatten 1885 är en viktig kristallisationspunkt i den svenska regikons
tens historia. Den gällde utvecklingen från romantik , via idealrealism till 
naturalism. Det gällde framstegen från improvisation till självständig konst
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art. Molander formulerade sig angående tradition, repertoar, regi- och 
skådespelarkonst. Och han fick svar av den man som lärt honom mest om 
regikonstens systematik. Likheterna i deras arbetssätt var stora, men det är 
skillnaderna som är intressanta i debatten dem emellan. 

Det josephsonska idealsystemet 

Molander var under två år på 1880-talet i tillfälle att studera de josephsonska 
arbetsmetoderna. Josephson gav i sin broschyr Teater-Regie 1892 en utför
lig redogörelse för sin syn på regin som "vetenskap". Detta var något av ett 
josephsonskt idealsystem - tidens mest genomarbetade teoretiska behand
ling av regikonst på svensk botten. Det sammanfattar hans egna erfarenheter 
som regissör och det pekar ut ett ideal. I skriften är med all sannolikhet 
grundmodellen av det arbetssätt Molander mötte framställd. Därför är en 
kortfattad analys av systemet relevant, även som del i bestämningen av de 
fundamentala dragen i Harald Molanders regikonst. 

För Ludvig Josephson var den ideale regissören något av en tusenkonstnär 
- en dramaturgisk allkonstnär - vad gäller egenskaper och kunskaper.56 

Denne älskade naturen, litteraturen och musiken; han var kännare av geo
grafi, arkitektur, kostymeringskonst, målarkonst, plastik, mimik, grime-
ringskonst etc. I-scen-sättaren skulle med livlig fantasi kunna omfatta alla 
aspekter på sin huvuduppgift. 

Vilken var Josephsons egen definition av regissörens uppgift? Enligt hans 
stipulativa avgränsningar var den konstnärliga huvuduppgiften att inrätta 

det till uppförande bestämda dramatiska stycket - att göra nödvändiga förkortningar, och 
ombesörja i-scen-sättningen i alla dess detaljer och inöfningen af det samma i dess helhet. 
Han skall försöka återgifva författarens arbete i hela dess väsendtliga omfång och gestalta 
det till en lifskraftig verklighetsbild. Regissören måste, under iakttagande af hvarje enskild 
framställares individuela begåfning, både genom förklaringar och råd söka bringa de af 
författaren tecknade figurerna till möjligast fullkomliga verkan från scenen.57 

Samspel och varje enskild rollframställning skulle vara en så naturlig, sann 
och trogen spegelbild av livet som möjligt.58 I 1888 års broschyr Vigtiga 
Teaterfrågor för dagen hade Josephson fortfarande starkt försvarat idealis
men, "skönheten" och systemet gentemot realismens och naturalisternas 
överdrivna tro på teaterns förmåga till verklighetsefterbildning.59 År 1892 
närmade han sig som synes en klarare realistisk position. 

Regissörens förberedelsearbete delade Josephson upp i två faser, först en 
läsning - scenerifas och sedan en repetitionsfas.60 

Vid läsningen gör regissören sig ett samlat intryck av stycket. Sedan 
börjar han utarbeta en "broschyr" eller "bok", vari den dekorativa uppställ
ningen skisseras. Utifrån denna skiss far maskinmästaren göra de detaljerade 
planritningarna. I sceneriet anges anordningen av möbler och accessoarer 
samt skådespelarnas entréer, sortier och placeringar. Hela "figurationen" 
bestäms således till placering, rörelse och inbördes förhållande, allt i relation 
till replikerna. Även gester och tempo skulle regissören på detta sätt tänka ut 
under sceneriets utarbetande. Ordnat, upptecknat och på förhand bestämt 
var även detaljer om hur man "bör göra" - knäfall, omfamningar, skratta, 
gråta etc. - eller också skulle avtal träffas om detta under repetitionerna. 
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Josephson delade den process som följer på repetitionernas start i fem 
delar. Repetitionsfasen omfattar sålunda först ett "läsprov" eller kollatione
ring. Sedan följer ett förändringsmoment, därefter för det tredje "sceneri"-
eller "arrangementsrepetitionerna" samt nödvändigt antal repetitioner. För 
det fjärde tar Josephson upp generalrepetitioner samt slutligen "efter"- eller 
"minnesrepetitioner". Regissören borde enligt Josephson själv leda varje 
övning, om han ville "ha det hela fullständigt utfördt efter sina inten-

" 61 tioner . 
Successivt gjorde regissören upp listor över personal, dekorationer, kos

tymer och accessoarer som via förste regissörens medhjälpare - inspicienten 
- vidarebefordrades till hantverkarna. Inspicienten borde bevaka att regissö
rens bestämmelser kom till tekniskt utförande. Han skulle vidare sköta 
passningarna och därmed reglera tempot, samt bakom scenen vaka över alla 
praktiska aspekter vid föreställningarna.62 

Regissören borde under repetitionerna kunna anmärka på allt - tal, sång, 
rytm, spel, rörelser, tempo etc. - för att befordra harmonisk samverkan och 
"sanning" i föreställningen. Känsligare anmärkningar och mer vidlyftig 
instruktion borde regissören lämna enskilt, efter aktslut eller efter den 
enstaka repetitionens avslutning. Generalrepetitionerna borde ske i kostym, 
med fullständig belysning och hela dekoren i ordning. 

Josephson ville att regissörens plats under repetitionsfasen skulle skifta. 
Denne borde först sitta vid repetitionsbordet invid sufflörluckan, alltså mitt 
framför skådespelarna. Sedan flyttade han till sidan av scenen för att slutligen 
ta plats ute i salongen under generalrepetitionerna. 

Harald Molander tillägnade sig allmänt sett den av Josephson och tysk 
teaterteori anbefallna exakticiteten och systematiska arbetssättet i den inle-

6 Harald Molander i salongen på Svenska teatern i Stockholm. SvD 1900. 
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dande arbetsfasen. Molanders interventionism var däremot inte så stark som 
Josephsons i repetitionsfasen. Han underlät emellertid inte att inledningsvis 
reflektera över detaljer i spelet, vilka Josephson tydligen tillämpade och 
alltfort drev igenom efter system i sin instruktion. 

Molander fäste till skillnad mot Josephson generellt sett större avseende 
vid de visuella och rumsbildande aspekterna i sitt arbete. Detta gällde under 
läsnings-scenerifasen, om vi följer strukturen i Josephsons system. Detta 
framgår av att Harald Molander själv producerade skisser av scenbilder och 
översatte dessa till detalj föreskrifter på scenkartor och listor. Molanders 
beskrivningar av scenerier samt egna förteckningar gällande nödvändiga 
tillbehör, personal etc. förelåg oftast redan vid repetitionernas start. 

Mise-en-scène och originalitet 

I sitt idealsystem tog Josephson också upp bruket av färdiga mise-en-scèner 
och upprättandet av regiböcker. Han gav också uttryck för vissa tidstypiska 
föreställningar om originalitet inom regikonsten. 

Josephson fogade sina anmärkningar om de "skriftligt författade origi
nalscenerierna" till synpunkterna på regissörens arbete under den inledande 
läsnings-scenerifasen. Det han syftade på var en noggrannt upprättad mise-
en-scène. Denna hade efter franskt mönster införts vid de större teatrarna i 
Tyskland, Italien och England, när stycket första gången givits.63 

Dessa dokument förmedlades via teateragenturer, tillsammans med upp
föranderätten, kostymplanscher och dekorskisser. Man ansåg att detta var 
ett en gång för alla tillfyllestgörande sceneri. I de europeiska städerna sattes 
samma teaterstycke sedan upp på ett snarlikt sätt. Josephson pekade bara på 
de modifikationer som betingades av teatrarnas lokala och ekonomiska 
förhållanden. Det gällde främst redan befintlig dekorativ utstyrsel:"Dock 
kan ju regissörens större eller mindre smak och fantasi så till vida omdana ett 
styckes uppsättning, att det antingen öfverträffar själfva originaluppföran
det eller blir detsamma underlägset".64 

Josephson menade att detta var ett system för de populära pjäser som hade 
"universell dragningskraft". För vissa andra kategorier måste regissören 
själv "utarbeta sina i-scen-sättningar". Där var det varje regissörs "ensak" 
och "hederssak" att genom eget sceneri visa vad han dugde till. I detta 
system fanns det ingen originalitetsaspekt förknippad med rutininscenering 
och regiarbete som "hederssak". 

På de platser där omsättningen av pjäser på repertoaren var hög, som i 
Tyskland och Sverige, arbetade regissören inte fram särskilda böcker för 
sina i-scen-sättningar, enligt Josephson. Man nöjde sig med att i marginalen 
på trycket uppteckna "sceneriet eller hvad de ämna utföra".65 Däremot 
anbefallde Josephson att vid de viktigare styckenas i-scen-sättning i detalj 
utarbeta sceneriet i ett särskilt manuskript. Detta gällde speciellt klassikerna. 

Enligt Josephson fanns det problem med de blott antydande marginal
scenerierna. Vid regissörsbyten på teatrarna var inte dessa anvisningar 
"tillförlitliga".66 "Slarv" och "fel" som smugit sig in tvingade regissören att 
skapa en "rättad eller så godt som ny mise-en-scène på grundvalen af den 
ursprungliga, af honom redan kända och värderade anordningen".67 A ena 
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sidan hävdade Josephson alltså att det fanns något sådant som "rätt" och 
"fel" ifråga om yttre iscensättning. En "riktig" iscensättning kunde åter
upprättas. A andra sidan pekade han på en oundviklig inverkan av tiden och 
personligheten i regikonstens resultat.68 Motsättningen i Josephsons tänk
ande kring originalitet i regikonsten framstår som mycket symptomatisk. 

Tidens realistiska regikonst bars upp av en genomträngande föreställning 
om författartrohet samt "originalsceneriernas" giltighet. De var ett slags 
föreskrifter. Samtidigt strävade man efter att skapa verklighetstrogna bilder 
av livet. Det preskriptiva och mimetiska stod högst i denna syn på regikons
ten. Vi finner emellertid att expressiva aspekter tränger sig fram. Den "egna 
intentionen" anmäler sig på ett motsägelsefullt sätt för teoretisk behandling 
vad gäller regikonstens originalitetsaspekter. Modern regikonst uppstår när 
regissörens egna uttryck värderas högst, medan troheten mot författarens 
text och verkligheten blir mindre dominanta i tolkning och värdering. Detta 
är i fundamental mening den sammanbindande länken i denna avhandlings 
försök att ta upp den litterära och den teatrala normen till behandling i ett 
sammanhang. 

I Molanders regikonst kommer vi att finna att han använde de omtalade 
regiföreskrifterna - de tryckta mise-en-scènerna. Han byggde på impulser 
från traditionell iscensättning samt teaterintryck från utlandet. Det var t. ex. 
ett inslag i hans studier till regissör att ta del av arkiverade mise-en-scèner. 
Han fann dem bl. a. på Théâtre française. Samtidigt präglades hans arbetssätt 
av en grundläggande realistisk hållning. De expressiva aspekterna hos regis
sören Harald Molander är tillbakaträngda i förhållande till troheten mot 
förebilder respektive det naturilluderande, vilken också överensstämmer 
med den dominerande begreppsbildningen inom och om regikonsten. 

Sekelskiftets ståndpunkter 

För att närmare ange de svenska hållpunkterna i debatten om regikonsten 
bör vi även beröra läget fram mot sekelskiftet. På hösten 1897 gick Oscar 
Levertin till generalangrepp mot Dramatiska teaterns repertoarpolitik under 
associationen.69 Hans kritik mot de sammanslutna skådespelarnas skötsel av 
teatern var den tyngst vägande i ett fortlöpande avståndstagande i intellektu
ella kretsar, tidningar etc. Man vände sig mot den långsamt men oupphör
ligt sjunkande "andliga nivån". Franska farser och salongskomedier lockade 
möjligen en stor medelklasspublik men inte huvudstadens "elitgarde", en
ligt Levertin. Man gick på teatern för att "värmas, isas eller hänföras" och 
fann banala interiörer där det var lågt i tankehöjd och trångt i känslorna.70 

Han ville ha en återgång till en systematisk konstnärlighet i valet av reperto
ar. Levertin menade att skådespelarna själva skulle ha större utbyte av de 
stora klassiska och moderna uppgifterna.71 

Det var Tor Hedberg som förde in regiaspekten i denna debatt om 
Dramatiska teaterns brister.72 Arbetet på att förbättra den sceniska konsten 
var lika viktigt som höjandet av repertoaren. Detta var för Hedberg dels en 
fråga om konstnärlig ledning, dels en fråga om skådespelarkonsten. De 
enskilda skådespelarna sökte helt naturligt efter tacksamma roller med avse
ende på deras sceniska verkan snarare än det litterärt värdefulla, påstod 
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Hedberg. Detta hade emellertid fatala följder för den samtida sceniska 
konsten. Resultaten var att 

den alldeles för litet, oftast icke alls, tar hänsyn till ett styckes helhetsverkan, dess egenskap 
att vara ett enhetligt, sammanhängande konstverk, med sin bestämda karaktär, sin egenar
tade ton och känslostämning. Ett dramatiskt verk betraktas af våra skådespelare blott som 
ett tämligen godtyckligt konglomerat af roller, några större, andra mindre, några tacksam
ma, andra otacksamma.73 

Det fanns ett stort begär efter personligt bifall och föga vilja att underkasta 
sig helheten bland skådespelarna. Detta fick till reslutat "fruktansvärdt 
disharmoniska prestationer". Publiken och tidningskritiken var också per-
sonfixerad, så det var inte bara skådespelarnas fel att slutresultatet blev så 
splittrat. Okonstnärligheten fick fortgå. 

Hedbergs recept till förbättring var givetvis införandet av regikonst i 
ordets egentliga bemärkelse. Vilken var Hedbergs bild av regissören och 
hans uppgift? Regissören kunde till skillnad från skådespelarna ha den över
blick som erfordrades. Han kunde ge varje detalj dess rätta plats och valör-
skådespelarna "kunna icke alltid känna, när deras sätt att återgifva rollen 
bryter sig ut ur ramen och stör helhetsintrycket".74 Regissören skulle därför 
enligt Hedbergs synpunkt 

först och främst vara litterärt och konstnärligt bildad; han skall äga förmåga att uppfatta ett 
styckes andliga innebörd, att låta sig så genomträngas af dess anda och mening, att han 
under inöfningens tid kan representera författaren och fullfölja hans intentioner; han skall 
vara konstnär i så måtto att han förstår förläna den sceniska utstyrseln den rätta 
stämningen.75 

Regissören borde verkligen behärska sitt yrkes teknik. Han måste ha ett 
gemensamt språk med skådespelarna, så att han kan ge påtagliga anvisningar 
om spelet. 

Hedberg önskade främst en regi inriktad på uppfattningen och återgivan
det av själva dramat. Diktarens och skådespelarens stämma skulle åter göra 
sig gällande från scenen. Därför var han emot den lyx i den yttre iscensätt
ningen som han tyckte ökat under de närmast föregående åren. Den regi som 
utövades vid teatrarna riktade sig, enligt Hedberg, nämligen alltför snävt på 
dekorationer, möbler, kostymer, rekvisita samt tekniska detaljer kring pla
cering på scenen, entréer, sortier. Ifråga om rolluppfattning, rollernas inbör
des sammanhang, gester, tal och mimik rådde "det fullkomligaste godtycke; 
här spårar man nästan aldrig en sammanhållande och enande vilja".76 Lever-
tins och Hedbergs kritik mot Dramatiska teatern och svensk scenisk konst 
1897 kan sammanfattas i deras upplevelse av deklination i repertoaren. Det 
fanns en fortsatt efterblivenhet ifråga om regikonst. 

Hedberg upprepade även år 1900 sina huvudsynpunkter angående bristen 
på en ledande och inspirerande modern regikonst, i Albin Roosvals viktiga 
teaterhäften.77 Helhetsverkan, harmonisering, rytm etc. saknades tydligen 
fortfarande. Helt vanlottad var man nu inte - läget var i viss mån förändrat: 
"vår förnämsta kapacitet på regissörsområdet, hr Harald Molander har 
tvärtom under de senaste åren beredt oss några högtider af utstyrselkonst, 
men det har varit enstaka högtider med pomp och ståt och klingande 
fanfarer".78 Artikeln var nästan uteslutande illustrerad med bilder från Mo
landers strindbergsinsceneringar samt Musketörerna. Hedbergs syn på mo
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dern regikonst var alltså densamma även 1900, men skillnaden var att 
Molander hade slagit igenom. 

Vilka var Molanders samtida inom det svenska regissörsskrået som ge
nom åren klätt skott för klagolåten? I praktiken menade Josephson 1892 att 
bland landets skådespelar-regissörer var August Lindberg den skickligaste, 
trots hans alltför improvisatoriska arbetssätt. Anders Willman och Henrik 
Christiernsson kom därefter. Även Gustaf Fredrikson och Emil Hillberg 
hade tillfälligtvis framvisat betydande egenskaper som iscensättare, enligt 
Josephson. 

Den ende svenske instruktör-regissör, sorn ej varit skådespelare, Harald Molander, har 
genom en ovanlig talang för facket, goda studier och fm urskilningsförmåga bevisat, att 
hängifvenhet för saken i förening med medfödd begåfning är mera värd än mångårig 
skådespelarerutin utan litterär bildning och rik fantasi. Skada att hans slöseri med teater
medlen, för det pikanta i utstyrseln, gör honom mindre eftersökt.79 

Josephson rangordnade på detta sätt de samtida regissörerna. Därutöver kan 
det vara värt att nämna Nils Personne och Emil Hjertstedt på Dramatiska 
teatern samt Albert Ranft och Axel Bosin på den rena privatteatersidan. 
Samtliga var ursprungligen skådespelare. Molander var således unik som 
utifrån sina förutsättningar tillkämpade sig en sådan position. En undersök
ning av hans arbete är alltså motiverad också av detta skäl. 

Kunskaperna om hur regin utövades på den tidens scener är verkligen 
bristfälliga. Stig Torsslow har gjort ett försök att beskriva regiarbetet under 
associationstiden på Dramatiska teatern 1888 - 1907.80 Av den splittrade 
information han lämnar framgår hur litet som är känt om tidens regi. Man 
ägnade sig också i mycket liten grad åt regiproblem inom Dramatens väggar 
fram till sekelskiftet. Omsvängningen kom på 00-talet, p.g.a. den accelere
rande kritiken decenniet innan. Ln annan orsak var Grandinsons tillträde 
som förste regissör 1901. 

Grandinson och Mo lander 

Emil Grandinson var vid sidan av Knut Michaelson den svenske regissör 
som tog starkast intryck av Molander. Genom dem kom Molanders tankar 
och arbetsmetoder att på tiotalet fa postum betydelse, även på Dramatiska 
teatern. 

Grandinson gav i sin minnesartikel i Ord och Bild efter Molanders död en 
karaktäristik som även har teoretiskt intresse.81 Enligt Grandinson var Mo
lander Skandinaviens fullödigaste teaterregissör under ett och ett halvt de
cennium. Han var den mångsidigaste kraften - lärd, konstnär och hantver
kare i en och samma person. Molander var enligt eleven således i bästa 
bemärkelse en "metteur en scène". 

Grandinsons beskrivning av regikonsten är bemängd med aspekter häm
tade hos Molander och från studier av dennes arbetsmetoder. Det intressanta 
är att Grandinson s.a.s. gör regissören till författarens jämbördige eller 
överlägsne. Han skrev: 

Regissören måste i den förstnämnda delen af sin uppgift arbeta med en fantasi, lika djärfoch 
liflig som författarens, hans smak och konstnärliga omdöme ha mången gång ett prof att 
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bestå som korrektiv på författarens afsikter, och till grund för hans arbete måste ligga en rik 
och mångsidig bildning, ett verkligt vetande i historiens, konstens, den allmänna teatertek
nikens och de denna betjänande yrkenas doktriner.82 

Här träder bilden av en självständig konstnär fram. Nu är det inte fråga om 
att betjäna dikten som tidigare. Regissörens fantasi är lika viktig och denna 
nya konstnärlighet kan behöva "korrigera" en avsikt, d. v.s. att något ur den 
egna smaken kan behöva läggas till. Så går en första antydan till en tanke
gång där teaterregissörens egen originalitet blir betydelsefull. 

Det var enligt Grandinson i den första delen av arbetet som Molander ägde 
sin styrka - "här förenades den friaste konstnärsfantasi med det pålitligaste 
vetande, här fanns den sanna smaken i former, färger, ljus och grupperingar, 
och allt detta tyngdes i ingen mån af den minutiösa utarbetningen, den 
nästan pedantiska ordentlighet, hvarmed arbetet utfördes".83 

Att Grandinson var starkt influerad av Molanders regisyn framgår tydli
gast av hans kommentar om hur repetitionerna skulle ledas. I instruktionen 
måste regissören 

äga den mest hänsynsfulla mottaglighet för andras (skådespelarnas) konstnärliga intentioner 
och den mest hänsynslösa energi i fasthållande af den ideela bild för styckets återgifvande, 
som han skapat sig under utarbetandet af mise-en-scènen, han måste med andra ord under 
repetitionerna med intresse spåra skådespelarnas afsikter med de roler de haft under instude-
ring men, utan ett fegt eller bekvämligt afprutande å det ideela krafvet, genom 'atelierkritik' 
och anvisningar, stämma hvarje särskild rolframställning i samklang med det helas konst
närliga afsikt, stil och ton och ställa de olika rolerna och scenerna sins emellan i riktiga 
proportioner och afpassad ljusstyrka.84 

Molander kunde som instruktör enligt Grandinson ge ovärderliga vinkar 
och uppslag till skådespelarna. Han kunde belysa en replik eller situation 
med träffsäker kvickhet. Med karaktäristiskt torr humor och utan sentimen
talitet modererade han de olika känslostegringarna. Känslouttrycket vann på 
denna Molanders instruktion, enligt Grandinson. Molander sökte tydligen 
under senare tid konsekvent dämpa och nyansera, till gagn för en realistisk 
spelstil. Udden var riktad mot det romantiskt laddade överspelet. 

Grandinson kommenterade vidare att Molanders intresse var livgivande 
för skådespelarna "när det var vaket". Enligt Grandinson låg Molanders 
svaghet i att "intresset och därmed krafterna sveko honom" i instruktionen. 
Det hade undgått Grandinson att Molanders hållning kunde vara teoretiskt 
väl grundat - i respekt för skådespelarnas konstnärliga integritet. 

Utvecklingslinjen i Molanders förhållande till skådespelarnas arbete löper 
alltså mellan två fästpunkter. Den första, i teorin förankrade liberala håll
ningen 1885 ledde till de sista årens noninterventionistiska distans. Däremel
lan låg dock ett intressant förlopp, vilket kommer att framgå i det följande. 
Molander poängterade från början hur stort behovet av tradition och skol
ning var. Erfarenheten visade honom också vilka mått av vägledning som 
skådespelarna hade. Speciellt i Finland mötte han i praktiken krav på nog
grann instruktion. Med tiden blev detta anspråk mindre i helsingfors-
ensemblen, naturligt nog. Samtidigt gav Molander 1892 uttryck för en 
rigidare teoretisk inställning; rolltolkningens frihet var begränsad påpekade 
han då. Vid samma tillfälle tonade Molander motsägelsefullt nog ned tradi
tionens betydelse. 
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Under den sista tiden i Stockholm blev behovet av enskild vägledning 
mindre uttalat, eftersom ensemblens nivå var högre. Molander kunde av 
detta skäl hålla distansen. Han satsade på att samordna ensemblen. 

Molanders utveckling är alltså inte konsistent med framväxten av modern 
regikonst i den meningen att en regissör tar allt större ansvar för detaljerna i 
alla skådespelares arbete. Josephson tog större del i speluppläggningen, 
enligt sitt idealrealistiska system. August Lindberg gjorde det i kraft av 
temperamentsfull personinstruktion. Molander såg mera till helheten. 

Harald Molander trädde alltså fram direkt med teoretiska synpunkter på 
sitt framtida regissörsyrke. Programmet kom sedan att artikuleras av andra 
under de sista femton åren av 1800-talet. Han blev ironiskt nog den förste att 
fylla denna modernare regissörsroll. Ironin ligger i att han under 1880-talet 
blivit utstött ur det rikssvenska teaterlivet, just för att han formulerat beho
vet av en modernisering. Det återstår dock att i detalj studera hans utveck
ling som professionell regissör i sin samtids teater. 
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VI 

HOS LUDVIG JOSEPHSON 

Molanders två spelår på Nya teatern 1884/85 - 1885/86 var i allt väsentligt en 
inskolningsperiod. I detta kapitel utreds denna delaspekt på utvecklingen av 
Molanders regikonst. Det säregna ligger nämligen i det rena övningsmo
mentet i hans arbeten vid denna tid, även om han i och för sig fick ett oväntat 
positivt mottagande i sin regiutövning. 

De första kontakterna mellan Molander och Ludvig Josephson gällde de 
översättningar som Josephson ville använda eller fa utförda.1 Samarbetet 
började 1880, med den uppmärksammade översättningen av Ponsards Ho
race et Lydie. Sedan följde bl.a. uppdraget gällande Hugos Kungen roar sig, 
direkt för teaterns räkning. Deras utbyte av åsikter kom snart nog att 
djupna. Redan 1882 diskuterade de dramaturgiska frågor såsom rena förfat
tarkollegor. Det gällde närmast Furstinnan Gogol, som Josephson kom
menterade och gärna ville ge på Nya teatern.2 

Josephson såg vid detta tillfälle mise-en-scènen, dekor- och kostymskis
serna som Harald Molander lämnade in på Dramatiska teatern.3 Möjligtvis 
hade Josephson även sett de dekorations- kostym- och rekvisitaanvisningar 
som Molander utförde till Rococo året innan, 1881. Det märkliga med 
Molander som fri författar-regissör var nämligen att han inte bara hade 
synpunkter på aktionen under repetitionerna. Han påverkade både inöv
ningen och sceneriläggningen av sina första dramatiska verk.4 Han försökte 
skaffa sig inflytande över hela iscensättandet av sina egna pjäser. De dekorer 
och kostymer han därför skisserade var visserligen konventionellt tänkta -
utifrån gängse iscensättningsstil på Dramaten - men samtidigt var de så 
precist gjorda att det visuellt genomträngande i hans förhållande till teater
arbetet blir tydligt.5 

Samarbetet mellan Molander och Josephson gick även andra vägen. Mo
lander kunde ge den erfarne regissören synpunkter, ibland gällde det histo
riska sakuppgifter om kostymer. Vid ett annat tillfälle gav Molander till och 
med dramaturgiska råd om Josephsons dramatiska verk.6 Tonen mellan 
dem blev alltmer personlig. Josephson kunde iaktta hur Molander gled från 
sina håglösa studier i Uppsala och hur han gav sig hän åt sitt författarskap.7 

Josephson hade under flera år förgäves letat efter något lovande 
regissörsämne.8 Han sökte dels en medhjälpare som biträdande regissör för 
att lätta trycket på sig själv, dels önskade han en regielev för den svenska 
teaterns skull. Det gällde att "åt Sverige konservera en god dramatisk 
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författarekraft och kreera en framstående regissör" - skrev den sårade Jo
sephson i samband med uppgörelsen dem emellan 1885. Där angav han sina 
syften vid engagerandet av den unge författaren. 

Harald Molander var på våren 1884 av ekonomiska skäl tvingad att 
acceptera Josephsons erbjudande om en regissörsplats. Fadern hade dött i 
december året innan och Molander hade flyttat hemifrån. Tjugosex år 
gammal skulle han för första gången stå på egna ben, ekonomiskt och 
socialt. 

Kontraktsvillkor och uppgifter 
Vilka var hans villkor det första spelåret? Staaff berättade i ett brev till 
Strindberg om ryktena att Molander skulle provregissera några pjäser på 
Nya teatern kommande spelår.9 Även Josephson poängterade att det var ett 
prövoår.10 Men han tryckte också på att säkerligen hade ingen "försöks
regissör" någonsin haft så stor självständighet som Molander. 

"Direktionen" vid teatern inkluderade Josephson själv som den förste 
regissören. Styrelsen ägde att ingripa i och övervaka arbetet både i stort och 
smått. Ändå var Josephson närvarande bara på de två sista repetitionerna av 
Molanders iscensättningar. Han kritiserade inte Molanders arbeten inför 
skådespelarna, utan han kom med sina ändringsförslag enskilt.11 Josephson 
tyckte att han varit liberal vad gäller dekorationsutgifterna för den nyblivne 
regissörens arbeten. 

Av kontraktsdiskussionerna mellan Molander och direktionen inför det 
andra spelåret 1885 - 86 framgår klart vilken ställning Molander ville ha -
med titel som förste regissör.12 Hela ansvaret för repertoarvalet låg på 
Josephson och Holmquist. Molander ville däremot ha en med Josephson 
likställd bestämmanderätt över "rollbesättning, inöfning och montering". 
Han förband sig att använda så mycket som möjligt av dekorationer och 
rekvisita i förråden. Vidare ville han hajämställd befallanderätt över teaterns 
maskinmästare, arbetare och hantverkare. Kontraktets centrala paragraf 
kom att bli: 

Herr Molander förbinder sig att iscen-sätta och inöfva de teaterstycken, af hvad slag som 
hälst, som af direktionen genom den artistiske direktören /Josephson/ honom för sådant 
ändamål lemnas, ägande han dock sjelfskriven rätt att iscen-sätta af honom författade och af 
direktionen till spelning antagna stycken. 

Därutöver reglerade följande paragraf det interna arbetet: 
Herr Molander äger under utöfvandet af denna regissörsbefattning fullständig sjelfständig-
het och frihet i verkställandet af sitt kall samt, under tiden för samma utöfning och i dess detaljer, 
med den artistiske direktören likställd maktfullkomlighet öfver teaterns hela artistiska och 
tekniska personal i hvad som beträffar regien; ägande dock skyldighet att lyssna till de råd 
och förslag som af den artistiske direktören honom enskildt gifvas.13 

Nya teatern skulle enligt kontraktsdiskussionerna ha företrädesrätt till 
Molanders första originalskådespel under spelåret. Molander å sin sida 
tillkom det som synes att sätta upp sitt eget stycke. Utöver den sålunda 
kontraktsfästa författar-regissörs- och iscensättarfunktionen ville Molander 
av ekonomiska skäl även ha litteratörstjänsten - "bestående i granskning af 
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inlemnade stycken, utlemnande och rättande af öfversättningar, närvaro vid 
Collationeringar, och korrespondensen med utlän/d/ska författare, agenter 
och teatrar angående skådespel som antages eller äro ämnade att uppföras, 
samt dessutom öfversättning af 6 akter prosa".14 

Diskussionerna gällde kontraktstidens längd, lektörsplatsen och lönens 
storlek.15 Josephson ville att en del av lektörsfunktionen skulle ingå i Molan
ders uppgift som regissör. Alternativet var att teatern skulle anställa en 
speciell person för denna i sin helhet alltför betungande syssla. Molander 
värjde sig: han ville bli befriad från varje oavlönad skyldighet att yttra sitt 
omdöme om direktionens förslag till stycken. Han ville vidare slippa gran
ska riktighet och form på antagna översättningar. 

Hela Molanders strävan var att som regissör fa en större del i ansvaret för 
arbetet på Nya teatern. Det syntes även i detta sammanhang. Han poängte
rade nämligen att om kontraktet skulle vara ettårigt, så skulle han ha friheten 
"söka efter en ställning som kan erbjuda kanske än större ekonomiska 
fördelar, men framför allt en själfständighet och en handlingsfrihet, som 
tillåta mig att äfven i större skala vidtaga förändringar och afsedda förbätt
ringar vid den teater som kan vilja engagera mig som ledare".16 Molander 
kände sig kringskuren i sin verksamhet. Detta formulerade han här i brev 
direkt till Josephson, samtidigt som han under pseudonym lät kritiken 
blomma ut fritt i artikelform. 

Konflikten med Josephson var en auktoritetskonflikt kring lärjungeska-
pet, d. v.s. i första hand en socialt och psykologiskt determinerad schism om 
arbetsdelningen på Nya teatern. Den hade uppkommit på grundval av 
Molanders personliga ambition och högmod. Josephson var en person som 
starkt månade om sin prestige, varför han blev mycket uppretad över vad 
han uppfattade som konstnärligt uppkomlingsmanér. 

Inskolning till regifunktionen 
Lärjungeskapet kommer tydligt till uttryck om vi granskar Molanders 
argumentering i den offentliga avbönen till Josephson. Den gällde angrep
pen i Svensk dramatisk konst. Josephsons försök att lära upp Molander syns 
därutöver i den studieplanmässiga uppläggningen och genrespridningen i 
det första spelårets repertoar. Slutligen återspeglas det systematiska i regi
studierna i Molanders åtgärder under teaterresan sommaren 1885. 

Molanders ursäkter för sin kritik av svenska teaterförhållanden var ett 
förtvivlat försök att räta upp en havererad skuta. Han hade sårat för många, 
och det insåg han själv. I ett privatbrev till sin "förman" och "vän" bad han 
personligen om ursäkt. Han skrev också att Josephson med sin broschyr för 
"alltid" skadat hans namn och berövat honom allt hopp om någon framtid -
"äfven en med minsta anspråk på 'ära' ".17 

I den offentliga argumenteringen för nåd kom han in på Josephsons 
förebråelse att Molander misskött sig och flytt fältet. 

Och jag trodde ej att hr Josephson skulle vilja antyda, att jag lemnat Stockholm för att på 
annat håll öda bort en sämre använd tid än att se Rossis gästspel. Ty jag såg Othello i hr 
Josephsons sällskap, jag helsade på hr Josephson under den första Hamletföreställningen, 
jag bevistade dagen före min afresa en del af generalrepetitionen af Kung Lear, och hr 
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Josephson är förvisso ej okunnig om att jag tillbragt den tid, som han kallar sämre använd, 
eller mer än två månader under 15 till 18 timmars strängt arbete om dygnet med studier af 
utlandets teatrar och teaterskolor och under öfverläggningar med främmande teatermän 
och konstnärer.18 

Molander ville understryka att han fullföljt sina åligganden. Här gällde det 
inte något kontraktsenligt förhållande, utan det var fråga om en underför
stådd överenskommelse. Denna gick ut på att "kreera" en yrkesregissör. 
Utöver sina åtaganden som biträdande regissör till Josephson skulle Molan
der nämligen närvara vid förmannens repetitioner. 

Av Josephsons regiarbeten mottog Harald Molander intryck som blev 
bestående. Det gällde redan från 1880-talets början Faust, Mäster Olof, 
Brand, Kungsämnena, Den svenska sprätthöken, samt även Lycko-Pers 
resa. Ar 1883 hade Molander t. ex. sett Strindbergs sagospel i en, som han 
tyckte, grann uppsättning. Han konstaterade sagans publiksuccé och 
vitsordade dess växling mellan bitande satir och poesi av ett idealt-sentimen-
talt slag.19 

Under den tid han själv sysslade med andrarangsuppgifter på Nya teatern 
kunde han således följa Josephsons regimetoder. Det var de stora uppgifter
nas stilteater som han här studerade och fick sin håg till. Det var ideal
realismen, det systemtrogna i skådespelarkonsten och den allt dominerande 
enskilda skådespelarinsatsen Molander reagerade emot. 

Utbildningsaspekten är tydlig även i den rapport som Molander tidigare 
under sommaren 1885 avgett om sitt Berlin-besök. Han var då ännu - helt 
naivt - ovetande om det uppseende som hans artikel väckt hemma i Sverige. 
Han meddelade sin direktör vad han sett för pjäser, vilka repetitioner han 
bevistat etc.20 Han gör sig "underrättad om diverse", diskuterar med regis
sörer och teaterdirektörer samt söker nytt pjäsmaterial för Nya teatern. 
Teaterresan till kontinenten var en systematiskt genomförd, gammaldags 
bildningsresa.21 Molander ville bygga upp en kunskap som han inte kunde 
inhämta i några skolor. Istället studerade han sin samtida teaters förhållan
den, liksom teaterhistoriska aspekter på regi- och insceneringskonst i arkiv
materialet. Litteratur och tidskriftsartiklar utnyttjades också i denne förfat-
tar-regissörs försök att bli en professionell, känd och nydanande yrkes
regissör. 

Repertoar och reaktioner 
Molander arbetade sig snabbt fram till särskilda omnämnanden i pressen, 
trots det obetydliga pjäsmaterial han fick arbeta med. Regins upphovsman 
stod också nämnd på affischen, vilket var ovanligt i Stockholms teatervärld 
under slutet av 1800-talet. Detta bidrog givetvis till att fästa uppmärksamhe
ten på Molander. 

Inskolningen gick via prov i olika lättare genrer som lustspel och kome
dier, bl.a. hans egen Rococo. Det var det "vårdade", "omsorgsfulla" och 
"präktiga" som slog an i uppsättningen. Ifråga om Rococo hette det t.o.m. 
att "utförandet" inte var i höjd med "uppsättningen" - skådespelarna kunde 
inte fylla ut den ram som Molander försett dem med.22 Därmed blev 
utanverket s.a.s. tydligt och skådespelarna kom bort i den bildmässiga 
perfektionen. 
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Med Afrikaresan fick Molander på våren 1885 pröva en operett. Nu 
började även kostnaderna för kostymer, lyckade dekorationer och sceniska 
anordningar att bli uppmärksammade. Det var dock med Cameliadamen 
som Molander fick en större uppgift på skådespelets område. Det blev också 
något av ett regigenombrott. Man noterade verkligen hans person. 

Det sätt, hvarpå hr Molander satt stycket i scen, är värdt största erkännande, ej endast för de 
elegant och smakfullt anordnade rumdekorationerna, utan kanske än mera för den synnerli
ga omsorg, hvarmed ensemblescenerna inöfvats, det fyndiga sätt, hvarpå regissören vetat 
att sysselsätta alla å scenen närvarande. Särskildt dryckeslaget i första akten var i afseende på 
samspel något mycket framstående.23 

Uppmärksamheten riktas även mot rytmen i samspelet, aktiveringen av 
skådespelarna ifråga om rörelse och kontakt. Tidigare hade man, redan efter 
knappt ett spelår, etablerat synpunkten på det prydliga och "smakfulla" i 
rumsdekorationerna. 

Vid Emil von der Ostens gästspel strax därefter visade Molander prov på 
en redan uppövad skicklighet i att skapa tempo. Huvudintresset var givetvis 
riktat mot gästen, i det obetydliga stycket Familjens olycksfågel. Men även 
övriga 

medspelande skötte i allmänhet sina uppgifter med ett lif och en fart, som, särskildt i 
betraktande af den korta tid, hvarunder stycket inöfvats, äro värda allt erkännande. En god 
del af detta erkännande torde måhända styckets regissör hr Molander fa tillräkna sig. Det är 
icke allom gifvet att på endast fyra repetitioner fa ett stycke, som måste spelas i det raskaste 
tempo våra vanor medgifva, att gå öfver scenen så ledigt och lätt, och särskildt vitnade det 
mycket uppsluppna sätt, hvarpå ensemblescenerna återgåfvos, förmånligt om regissörens 
talang.24 

Det lediga, lätta och uppsluppna visar att Molander lyckats med sina koordi
nations- och sammanjämkningsförsök, trots det pressade i arbetssitua
tionen. 

Molander avslutade det första spelåret med den som renodlad fars spelade 
Clara Soleil. Därmed ändades en kvalitetsmässigt obetydlig repertoar. Mo
lander hade dock redan rykte om sig som omsorgsfull och smakfull i 
dekorationsanordningarna. Hans tempo- och ensembleskapande regi hade 
uppmärksammats. Under hösten 1885 tillkom sedan ett försök med nya 
inslag i rollinstruktionen. Möjligen var detta ett resultat av studieresan, 
vilken ju även gått till Frankrike. Men kritiken hade redan drabbat honom 
efter hans artikeldebacle, så försöket att vidga området för regin kom bort. 

Regissören försökte introducera ett franskt spelsätt, med speciellt stora 
kast mellan djup och höjd i tonläge samt diktion. Mycket av de anmärkning
ar som riktades mot den aktuella skådespelerskan för detta "torde fa skrifvas 
på instruktörens räkning, enär denne synes hafva lagt vinn om att fa stycket 
speladt så 'franskt' som möjligt".25 Skådespelarinsatsen var visserligen 
styckets behållning, men det franska sättet borde modereras. 

Men i alla händelser är det uppenbart, att hr Molander på såväl styckets uppsättning som 
rollernas instuderande nedlagt ett arbete och en talang som vår i princip från hans något 
skiljaktiga ståndpunkt icke kan hindra oss att till fullo erkänna och värdera.26 

Utfrysningen av Molander var på gång. Det var denna höst många som 
kände sig ha "skiljaktiga" ståndpunkter med den uppnosige "tapetseraren" 
på Nya teatern. På detta återstod bara den sista vårens obetydliga men 
lyckosamt genomförda farser, operetter och melodramer. 
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Auktoritetsproblem i instruktionen 
Intensiteten i Molanders regiarbete och dess systematiska bedrivande slog 
alltså igenom i de sceniska resultaten trots underhållningsrepertoaren. Mo
lander försökte sätta en egen prägel på varje "regi"-uppgift vid Nya teatern. 
Det visar även hans ansträngningar med en enkel repris av direktörens 
uppsättning av Anne Charlotte Lefflers Elfvan. Molander ville lägga till 
något utöver Josephson, även i sådana enkla repetitörssammanhang. Det 
framskymtar i ett brev till författarinnan. Därmed framgår också indirekt 
hur viktigt det var för Molander med författarkontakten. Hans kommenta
rer säger därutöver något om de pressade arbetsförhållandena vid teatern. 

Molander skrev till Leffler att han "utarbetat sceneriet" och "börjat instu-
deringen med fröken Sandell".27 Nu ville han tala med författarinnan om 
några ändringar som han önskade ha hennes auktorisation för. På brevet 
med inbjudan till genrepet finns en tillskriven kommentar, att den första 
generalrepetitionen också blir den sista. 

Jag har ej kunnat be Er komma förr, ty intet har varit i ordning, och det lär ej komma att gå 
särdeles bra i dag häller. Jag har enligt kontrakt rätt att bestämma antal repetitioner för min 
repertoir; men då det nu, efter endast 5 eller 6 repetitioner på ett så svårt stycke blott tillsäges 
att det skall gå i morgon tisdag, så blir det, som allt annat, ytterst medelmåttigt.28 

För en repris utarbetade Molander alltså ett sceneri, önskade bearbeta texten, 
genomförde 6 repetitioner samt gav enskild instruktion till en av skådespe
lerskorna. Den grundlighet med vilken Molander ville gå till verket rymdes 
svårligen inom teaterns ekonomiska och organisatoriska ramar. Det gällde 
både dekorationskostnader och omfattande repetitioner av utfyllnadsreper
toaren. Josephson ansåg för sin del att en repris i allmänhet borde kunna 
repeteras in vid två tillfällen. 

På våren 1886 inträffade en incident under en repetition. Den belyser både 
Molanders svaga ställning, gentemot skådespelare och teaterledning, och 
något av de praktiska arbetsmetoderna. Han ledde nämligen inövningen av 
operetten Nanon. Det gällde närmast en gruppering i andra aktens final, 
vilken redan övats vid den föregående repetitionen. 

I enlighet med sitt sceneri anvisade Molander Viktor Holmquist hans 
plats, vid sidan av huvudgruppen. Den senare bestod av baletten som 
placerats runt huvudrollsinnehaverskan, fru Cysch. Skådespelaren-direktö
ren Holmquist anmärkte då, skrev Molander i ett upprört brev till Jo
sephson, 

ifrigt, att detta ej dugde, emedan enligt min anordning både han och fru Cysch skulle bli 
skymda. Jag svarade då, att så ej vore fallet, alldenstund Hr Holmquist stode längst ned vid 
rampen till venster från åskådaren och fru Cysch ej kunde skymmas af fyra framför henne 
knäböjande dansöser. Hr Holmquist upprepade då i häftig ton, att grupperingen ej dugde. 
Hvarpå jag högt sade: "Låt oss fortsätta!" - Hr Holmquist utropade då hetsigt: "Det är 
fånigt, herre, det är fånigt"! - Härpå följde ytterligare några ytterst förnärmande tillmålen, 
hvilkas ordagranna lydelse jag ej kan återgifva, emedan jag därvid lade ihop min bok, steg 
upp och utan att svara lemnade scenen.29 

Molander satt alltså uppe på scenen och ledde repetitionen, när han tyckte att 
tillmälena blev honom för grova. Han menade att både hans person och 
regissörsauktoritet på detta sätt åsidosattes. Eftersom de kom från en med
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lem i teaterdirektionen var det ett kontraktsbrott. Molander ville ha en 
ursäkt inför hela personalen, då han såg det som en ordnings- och disciplin
fråga i teaterarbetet. Josephson lyckades emellertid förklara för Molander 
hur bagatellartat det hela var. Spänningar fanns hela tiden i teaterarbetet. 

Incidenten belyser i alla händelser att den dominerande regissörsposition 
Molander sökte inte var så lätt erövrad. Han var mån om det formella 
reglerandet av sin position, eftersom han hade åldern, bristen på teatererfa
renhet samt sin gossen Ruda-ställning i Stockholms teatervärld att ta hänsyn 
till. På teatern intog han därför en formalistisk hållning som knappast gjorde 
honom populär. 

Han var också en märklig uppenbarelse som civil person, ofta synlig i 
teatersalongerna och på restaurangerna i staden. En ung klädsnobb med 
handskar och käpp; estet med bräcklig hälsa som drev fram en distanserad 
hållning till konflikter. Sålunda gav han ett intryck av gammelförståndig, 
försiktig värdighet.30 Ett drag av perfektionism vilar också över hans karak
tär och i hans teaterarbete. Detta kunde antagligen lända både till goda 
resultat i insceneringarna och till små dagliga förtretligheter i hans väg. 

Uppbrottet från Stockholm för en bättre betald och inflytelserik inten
denttjänst, i Helsingfors, var en följd av missnöjet med andrarangspositio-
nen. De stora regiuppgifterna lockade. Både som författare och regissör 
hade Molander höga mål, men 1886 var han blamerad inför de tongivande. 
Det gällde både litteratur- och teaterkretsarna i den svenska huvudstaden. 
Kritiken mot hans dramatik var oförstående och de polemiska artiklarna om 
den svenska teaterns ställning låg honom i fatet. När han steg på båten till 
Helsingfors stod modern på kajen och vinkade. Lärjungeåren var slut. 
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VII 

HELSINGFORS 

Harald Molander kom till Helsingfors i början på augusti 1886. Han beskrev 
i ett brev sina första intryck för Knut Michaelson.1 Det var en mycket positiv 
skildring som säkerligen skulle imponera. Den kanske också hade till syfte 
att förse skvallret i Stockholm med lämpligt material. 

Molander fann staden vacker, om än "fattig för den som nöjen begär". I 
alla sammanhang blev han själv artigt och belevat bemött. Ledsamt var 
emellertid att "alla förtala hvarandra för att därmed behaga sin interloku-
tör". Han skrev vidare om teaterförhållandena: 

Själfva teaterhuset är af första klass, alla förråden något små, men målade i Tyskland, prima 
qvalité, och liksom de mycket stora kostymförråden, äfven de af bästa vara, väl konservera
de. Belysningen outvecklad och den f.d. herskande smaken något à la luderkupa. Arbetarna 
litet tröga, men goda som guld, villiga som slafvar och säkra som hjul i en kronometer. 
Bestämda handtverkare för teatern funnos ej, men jag har anstält till ringa pris och bevisat 
besparingen. Kassören en älskvärd gammal herre. Alla räkningar betalas hvarje månad och 
från 1 sept alla aflöningar regelbundet. Tillgångarna ej stora, men tydligen mönstergilt 
skötta och allt ger intryck af välstånd. 

Kontrasten till skötseln av Nya teatern i Stockholm var således slående. 
Molander hade anledning se ljust på framtiden igen, allra helst som han 
tyckte sig ha rodret vid Nya teatern i Helsingfors i sin hand. Det senare var i 
alla fall den bild han ville ge Michaelson. 

Och truppen! Jag har ingen Skeppsholme att gråta på, men gamla karlen har gråtit som ett 
barn en gång, efter min 3dje repetition, hemma. Men inte just af sorg! Jag har helt enkelt 
kommit bland folk af en annan natur än allt teaterfolk i Stockholm. Folk, bland hvilka ingen 
enda är alldeles talanglös men många med diverse, om ock outvecklade kriterier på t sta 
klass. Folk så goda vänner, så hyggliga och älskvärda, så nitiska, så tacksamma för minsta 
lilla anvisning, att under de 15 rep. jag haft på 10 dagar jag gått till dem som till fester, och 
lemnat dem med förhoppningar som är min bön inte måtte bes vikas. Jag kan ännu ej säga ett 
ondt ord om någon. Fel ha alla, men ingen enda har egentligt manér. De ha saknat all 
ledning och törsta därefter, taga om och om, stampa när det inte går, komma och fråga mig 
om allt, och jag vet att de redan äro lika nöjda med mig som jag med dem. 

Hvem f-n kunde tro detta! 

Nästan åtta år senare satte sig Molander åter vid skrivbordet för att skriva till 
Michaelson. Han skulle återvända: "Om tre veckor flyttar jag åter till 
Sverige - härifrån, gudskelof för alltid".2 Han var bitter på det land han 
lämnade. Han tyckte sig röna otacksamhet trots all den kraft han lagt ned på 
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dess teaterliv. Vad var det som hade hänt? För att kunna ge något av svaret 
vill jag först i huvuddrag teckna den finländska situationen. 

Syftet är att introducera den rikssvenske läsaren i de yttre förhållandena. 
Samtidigt blir det möjligt att relatera teaterns utveckling, Molanders ledning 
samt hans regikonst till en samhällelig situation. Teaterarbetet sätts i sam
manhang med en överblickbar socio-kulturell enhet. Det gäller huvudstads
sfären, vilken på en gång är representativt europeisk och specifikt finländsk. 
Molanders praktiska arbete med skådespelarensemble och inscenering kan 
dessutom behandlas i sin växelverkan med denna miljö och offentlighet. 
Analysen av Faust får därmed också sitt sammanhang. 

Situationen i Finland - Helsingfors som kulturmiljö 
När Molander kom till Finland befann sig landet i ett ekonomiskt expansivt 
skede. Det var åtminstone den sidan av samhällsutvecklingen han främst 
stod i kontakt med - "allt ger intryck af välstånd". Landet hade nu, i 
europeiskt perspektiv jämförelsevis sent, på allvar dragits in i industrialise
ringens omvandling.3 Industri och handel ökade alltså i betydelse. 

Det finskspråkiga folkflertalet utgjordes av jordbruksbefolkning. Till 
övervägande delen var det rent landsbygdsproletariat, så småningom med 
allt större inslag av industriarbetare. Byråkraterna och den nya industriella 
och kommersiella eliten formade en svenskspråkig, "bildad" överklass. 
Inom den svenskspråkiga befolkningen i sin helhet var dock denna överklass 
endast en liten del; med industrialiseringen växte det nämligen fram en 
arbetarklass och en medelklass ur den svenskspråkiga delen av allmogen. 
Fjorton procent av landets totala befolkning var 1880 svenskspråkig och 
denna andel minskade sedan successivt. 

I sin bok om Arvid Mörne ger P. O.Barck en beskrivning av brytningarna 
i det finländska samhället under slutet av 1800-talet. Han tecknar det komp
licerade mönstret av politiska, sociala, ekonomiska och idémässiga 
konfrontationer.4 Dessa motsättningar var koncentrerade till tre problem, 
karaktäristiska för den historiska period då Molander bodde i Finland. Den 
första frågan gällde landets förhållande till Ryssland och den andra var språk-
och nationalitetsfrågan. I tredje hand tycks rösträttsfrågan ha stått under 
debatt. Det gällde i allmänna termer de demokratiska formerna, i politiken, 
undervisningen o.s.v. 

Det nationella 

Storfurstendömet Finland hade visserligen sedan 1809 en formellt autonom 
ställning inom det ryska riket. Under de två sista decennierna av seklet ökade 
dock efter hand den ryska pressen mot landet. De ryska nationalisterna 
ifrågasatte särställningen och angrep vad man uppfattade som finländsk 
separatism.5 Ett av skälen för denna ryska misstänksamhet var den oriente
ring mot Sverige - politiskt och kulturellt - som präglade den svensksinnade 
delen av den bildade överklassen. 
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Molander försökte hålla sig utanför den inhemska politiken i förhållande 
till Ryssland. I januari 1891 skrev han till Michaelson om den hårdnande 
situationen. 

Här är för öfrigt hardt när olidligt i politiskt afseende. Man är omgifven af ryska spioner 
offentligt och privat. Stämningen blir alltmer dyster, förtviflad och hopplös. Allt går under 
med stormsteg och dagligen upplefver man saker, som Ni i Sverige skulle anse som sagor. 

Men jag vågar ej skrifva närmare därom. Jag har ej göra därmed och jag hoppas väl fa 
lefva i fred.6 

Molander kände sig inte som gäst manad att ge sig in i en av tidens centrala 
frågor. Indirekt kom han emellertid i beröring med den, genom sin utsatta 
position i det svenskspråkiga kulturlivet. 

Han kallades till sin intendenttjänst vid Nya teatern, från januari 1887 
omdöpt till Svenska teatern, inte bara i egenskap av uppmärksammad 
rikssvensk teaterman. Det faktum att han var författare till bl.a. Furstinnan 
Gogol spelade också en roll. Teaterns styresman, universitetsbibliotekarien 
och filosofen Wilhelm Bolin hade redan 1883 uppmärksammat den talang
fulle unge författaren. Bolin var visserligen i den här åsyftade recensionen i 
Finsk tidskrift avvisande till stycket. Han tyckte sig dock märka en grund
kännedom om ryska förhållanden och han pekade vidare på frihets- och 
fosterlandsproblematiken i det.7 

Genom valet av Molander skapades en öppenhet mot aktuell europeisk 
teater, men teatern fick också en man med känsla för en frihetsproblematik 
som var högaktuell i Finland. Det kan noteras att inte en enda rysk pjäs 
spelades på Svenska teatern under Molanders intendenttid, medan den Fin
ska teatern då och då använde ryskt material.8 

Strävan efter självständighet i förhållande till Ryssland var i hög grad en 
nationellt identitetsbildande process. Teatern och olika kulturformer förut
sattes spela en viktig roll. Det framgår tydligt av landets 1800-talshistoria. 
Puntila framhäver i sin bok om den politiska historien hur omsorgen om 
folkets bildningsnivå hade central ideologisk betydelse. Detta var Finlands 
nationelle väckare J.V. Snellmans idé: "endast ett bildat folk kunde kräva 
politiska rättigheter. Det gällde att bygga upp ett mångsidigt nationellt 
kulturliv".9 Ett av syftena vid tillkomsten av den nya teatern i Helsingfors 
under 1850 - 60-talen var just att skapa förutsättningar för en självständig 
finländsk dramatik och skådespelarkonst.10 Främjandet av det inhemska var 
ett villkor även på 1880-talet när Molander trädde till, men det var givetvis 
inte kontraktsfäst. Det låg inbäddat i den kulturella situationen i Finland. Av 
nationella skäl ville man uppodla det inhemska. 

I jämförelse med de kulturella och politiska relationerna mellan Finland 
och Ryssland, så hade den finländska språkstriden större konkret betydelse 
för teaterförhållandena. Kulturlivet var i hög grad delat i två skilda sfärer. 
Under 1880 - 90-talen fick landets interna språkpolitiska motsättningar 
allteftersom ge plats för en nödvändig allmänpolitisk enighet utåt. När de 
ryska utmaningarna ökade stod nämligen till slut de svensksinnade och de 
finskt nationella enade, mot en hotande förryskning. Samtidigt förde dessa 
riktningar sinsemellan en fortlöpande ideologisk, kulturell och klassmässig 
kamp. Det gällde vem som skulle fa formulera det nationella intresset. 
Denna konfrontation - som man inte blev av med men som alltså tonades 
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ner genom nedflyttningen på dagordningen - den hade sin upprinnelse långt 
tillbaka. 

Närmast efter 1809 fanns det tre i grunden skilda förhållningssätt: en 
riktning som närde drömmen om återförening med Sverige och den svenska 
kulturen, en som anpassade sig till den ryska stormakten samt en nationellt 
romantisk självständighetsrörelse.11 Enligt Barck fanns det inom den senare 
riktningen, hos Aboromantiken, en tendens att sammansmälta språk och 
nation till en enhet. Intresset för den finska nationaliteten fick sedermera sin 
politiskt programmatiska form genom Snellman, vilken "krävde den bilda
de svenskspråkiga klassens förfinskning och finska språkets upphöjande till 
landets nationalspråk".12 Den finskt nationella odlingen fick därefter sin 
motsvarighet, i ett svensknationellt väckelsearbete som uteslutande identi
fierade nationalitetsbegreppet med språket. 

Mellan de partigrupperingar som var språkpolitiskt grundade stod libera
lerna. Dessa såg fädernesland och folk som en enhet men med två likställda 
språk. Det liberala partiets strävan att spela en medlande roll kunde emeller
tid inte göra sig gällande i de starka intressemotsättningarna. Under 1880-
talets språkstrider flyttade den nya bildade klassen i finsknationell anda fram 
positionerna. Man utmanade den svenska dominansen, i kulturliv, politik 
och administration.13 

Under början av den period Molander var i Finland skärptes alltså språk
striden mellan de svensksinnade och de finsksinnade. Samtidigt förlorade 
den överbryggande hållningen sitt inflytande på den svenska sidan. Mot 
slutet av Molanders vistelse sökte man istället formulera vad som var det 
specifikt inhemskt svenska. En rikssvensk teaterman med europeisk inrikt
ning syntes oundvikligen komma i kläm. Först gjorde han det i debatten 
mellan svekomaner och fennomaner. Sedan gjorde han det inom en minori
tet som allt starkare kände behovet att slå fast sin egen kulturella identitet 
samt legitimiteten i sin finländska tillhörighet. 

Molanders verksamhet i Finland kan placeras i det sålunda uppritade 
språkpolitiska spänningsfältet. Det framgår redan av hans synpunkter och 
förväntningar på sin nya ställning. Bolin och Molander hade på våren 1886 
korresponderat om anställningsvillkoren och repertoaren. Tillfrågad om sin 
syn på den svenska helsingforsscenen skrev Molander: 

Huruvida någon direkt täflan med den fenomanska teatern kan komma till stånd vet jag ej 
och fäster mig personligen föga därvid. Att i konst öfverträffa dem torde vara möjligt, men 
den så kallade nationela entusiasmen hos den fenomanska publiken torde vara lika svår att 
binda som hos den czeckiska och den magyariska, hvilkas halft berättigade halft vanvettiga 
förtjusning att höra sina egna språk jag haft tillfälle att studera i Prag och Buda-Pest. Kan 
mitt arbete öka den svenska publikens applåder i någon mån, så skulle det vara mig kärt.14 

Bolin menade sig ha blivit missuppfattad beträffande den svenska scenens 
förhållande till Finska teatern. Hans uttalande är ett av symptomen på 
låsningarna i det land dit Molander skulle: 

beträffande den välsignade 'nationalteatern', så torde jag ha uttryckt mig föga tydligt efter 
Ni kunnat tilltro mig en tanke om någon täflan dermed. En sådan har aldrig föresväfvat 
mig, utan är min taktik den att helt och hållet ignorera denna inrättning, hvars sträfvan efter 
en till utseende grann repertoire jag tvärtom ogillat. Jag tror mig ha skrifvit, att jag föredrar 
den af Er yttrade åsigten, att framställa bra de t som med gifna krafter kan utföras.15 
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Molander tyckte sig aldrig ha något att ångra i denna fråga. Han försökte 
att under de givna förutsättningarna spela inhemsk dramatik. Mot slutet av 
hans verksamhetsperiod riktades det emellertid stark kritik mot bristen på 
inhemsk förankring i teaterns repertoar, något vi far återkomma till. Detta 
var en del av försöken att på 1890-talet värna om och söka uttryck för den 
finlandssvenska nationaliteten, under språkstriden.16 

Innan vi går in på den ovan nämnda tredje huvudingrediensen i den 
finländska debatten, demokratifrågan, vill jag dröja något vid tidens litterära 
klimat. Det gäller bl. a. på vilka vägar nya idéer tog sig in i landet, med 
speciell tonvikt på pressituationen under slutet av 1800-talet. 

En kulturell smältdegel 

Det litterära åttiotalet innebar i den finskspråkiga litteraturen att en våg med 
kritiska och realistiska samhällsskildringar vällde fram.17 Nu bröt man upp 
från efterromantik och idealism, i full självständighet från det tidigare fin
landssvenska beroendet. Enligt Tarkiainen var början av decenniet en förbe
redelsetid, men från 1885 och tio år framåt flödade de programrealistiska 
verken fram. Han urskiljer två huvudströmmar inom den finska realistiska 
litteraturen under perioden. Den ena var socialt-moraliskt inriktad, aggres
sivt tendensiös och ofta i dramats form. Den andra var mer individuellt och 
estetiskt orienterad, fri från renodlad tendens och företrädesvis i prosans 
dräkt. Mot mitten av 1890-talet gick den finska realismen in i en ny fas. 
"Istället för att dryfta moraliska och sociala frågor greps man av intresse för 
impressionistiska iakttagelser av upplevda stämningar och själstillstånd och 
en djupare psykologisk analys av dem, eller också för en objektivare skild
ring av det förgångna".18 En ny stämning tog överhanden och den finska 
litteraturen gick in i ett nyromantiskt skede. 

Enligt både Tarkiainen och Osmo Hormia kom den svenskspråkiga litte
raturen i Finland helt i skuggan av den finska realismens landvinningar. 
Endast K. A. Tavaststjerna kan enligt denna historieskrivning räknas bland 
tidens stora. Denne var också representativ för den kluvenhet som präglade 
många av de yngre finlandssvenskarna - slitna mellan fennomanin, de 
liberala och de svenskt nationella.19 

Harald Molanders kontakt med tidens litteratur i Finland gällde främst 
Minna Canth och hennes Sylvi 1893. Detta är en kvinnopsykologisk studie 
som just är ett uttryck för den stämningsskiftning inom den finska realismen 
som ovan beskrivits. På samma sätt hjälpte Molander fram Tavaststjerna 
med dramaturgisk rådgivning, då denne 1890 artikulerade en klarare sam
hällskritik. Författaren sökte efter en position i språkstriden och i den 
nationella frågan, d.v.s. med sin pjäs Affärer.20 

Det finländska kulturlivet präglades under 1880- och 1890-talen av en 
säregen blandning av öppenhet och låsningar. Utåt var man mycket upp
märksam på förebilderna - litterärt från både Skandinavien, övriga Europa 
och inom finskspråkig litteratur även Ryssland - inåt grävde man ned sig i 
skyttegravar. På några olika vägar gick påverkan in i denna kulturmiljö, 
vilken i sin receptivitet framstår som vital och tidsmedveten. En helhetsana
lys av den finländska litteraturmarknaden och teaterutbudet skulle troligen 
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visa fram en ny sida av det moderna genombrottets historia i Norden. I 
Helsingfors fanns nämligen en publik som på ett helt annat sätt än t. ex. i 
Sverige var beredd att acceptera den nya realistiska litteraturen och de 
liberala idéerna. 

För den finska litteraturen kom de utlösande naturalistiska impulserna via 
Norge. Tarkiainen kallar Finland under 1880-talet för ett norskt litterärt 
lydland.21 En i sammanhanget viktig kanal för impulserna var teatrarna. 

På Finska teatern stod Ibsens dramer ständigt på repertoaren, en upp
märksammad föreställning av Ett dockhem gavs 1880 med Ida Aalberg. På 
Svenska teatern spelades Ibsen första gången två år tidigare, då man gav 
Samhällets stöd med Emil Hillberg som konsul Bernick.22 Björnson spela
des redan 1866, vid återinvigningen efter Nya teaterns brand. Alltsedan dess 
stod han regelbundet på spellistan. Intresset för den norska och nordiska 
repertoaren var alltså grundmurat i Finland. Detta gällde både om den 
förmedlades av gästande rikssvenskar eller togs upp av den finskspråkiga 
teatern, vilken efter 1870-talet var väl etablerad i Helsingfors. Molander 
hamnade således i en mycket central position genom sin ställning som 
intendent vid Svenska teatern. Hans repertoarval avgjorde vilka dörrar som 
skulle öppnas, vilka vindar som skulle blåsa. 

Inflytandet från den svenska litteraturen blev i jämförelse med det norska 
mer märkbart mot decennieskiftet 1890. En viktig förbindelselänk till kul
turlivet i Sverige var i detta sammanhang också pressen. Redan många 
rikssvenska åttiotalister medarbetade i de finlandssvenska tidningarna och 
tidskrifterna; dels var detta ett andningshål för dessa författare när klimatet 
var kärvt hemma, dels hade kontakten en speciell funktion för de finlands
svenska tidningarna själva. Öppenheten mot den nya litteraturen var enligt 
Barck bl. a. motiverad av att de i inhemskt polemiskt syfte ville rikta udden 
mot de kristet-konservativa värderingarna. De ifrågavarande tidningarna 
vände sig mot vissa delar av det finska partiet - man ville "komma den 
gammalfinska religiösa och moraliska Obskurantismen till livs".23 Man 
bevakade givetvis också det rikssvenska kulturlivets utveckling på sedvan
ligt sätt, genom recensioner, korrespondenser etc. 

De offentliga föreläsningarna var en annan och mycket tidstypisk väg som 
de nya idéerna tog in i den finländska debatten. Brandes, Geijerstam, Björn
son och Axel Lundegård gästade t. ex. landet under Molanders tid. Lunde
gård uppgav vid sitt besök 1891 ett intressant faktum om den finländska 
bokmarknaden; en tredjedel av de svenska åttiotalisternas upplagor såldes i 
Finland. Detta förhållande blev sedan tillhygge i en sedlig och moralisk 
motattack, vilken slog ned på den finlandssvenska pressens samhällsfarliga 
naturalistvänlighet.24 Klimatet i offentligheten runt Molander var politiskt 
liberalt, men det fanns också t. ex. starka sedliga strömningar att ta hänsyn 
till vid repertoarvalet. 

Pressituation och teaterkritiker 

Vi behöver även göra några positionsbestämningar angående de tidningar 
och tidningsmän som Molander mötte. Publicisterna hade nämligen stort 
inflytande i opinionsbildningen. 
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De sista tjugofem åren av 1800-talet hade den svenskspråkiga pressen i 
Helsingfors större upplagor än den finskspråkiga. Fram mot sekelskiftet 
hade dock den senare kommit ikapp.25 De finsksinnades största tidning var 
Uusi Suometar, med en upplaga på 6.200 år 1885. De radikala och demokra
tiska ungfinnarna var emellertid inte nöjda med Uusi Suometars konserva
tism. År 1889 startade de Päivälehti vars upplaga låg kring 2.000. 

Samma år som Päivälehti startade dukade det svenskspråkiga liberala 
huvudorganet Helsingfors Dagblad under. Det utkonkurrerades direkt av 
Axel Lilles tidning Nya Pressen. Han hade startat 1882 i opposition mot 
Helsingfors Dagblads hållning i språkfrågan. Den senares medlande attityd 
innebar för stor medgörlighet mot finskhetens krav, enligt Nya Pressen. 
Svenskhetens nya ledande tidning hade vidare i ekonomiska frågor en liberal 
inställning, men den hade det ej i demokratifrågan. Nya Pressens upplaga 
låg i 90-talets inledning på 5.500 exemplar. 

Helsingfors hade även Hufvudstadsbladet - landets största och mest 
spridda tidning. Hållningen var försiktigt svensksinnad. Inför det yttre hotet 
och den inre splittringen i landet i början på 90-talet intog den en medlande 
position, i polemik med Nya Pressen och det svenska partiet.26 Hufvud
stadsbladet hade en stigande upplaga som 1893 var uppe i drygt 9.000 sålda 
tidningar. Huvudredaktör under Molanders tid var Arthur Frenckell. Tea
terbevakningen och polemiken i teaterfrågor sköttes till stor del av publicis
ten Axel Berndtson. 

I Nya Pressen sköttes teaterkritiken av bl. a. skriftställaren och filosofipro
fessorn Hjalmar Neiglick (1860 - 1889). Han har kallats åttiotalets "ende 
egentlige teoretiker" i Finland.27 Neiglick var en förnämlig och också högt 
skattad recensent, med ansvar för de mer "litterära" programmen. Vid sin 
sida hade han landets förste store musikkritiker, Karl Flodin, som även skrev 
teaterkritik. Efter Neiglicks död försökte bl. a. Arvid af Schultén ta upp den 
fallna manteln. I Helsingfors Dagblad skrev författaren Rafaël Hertzberg 
teaterkritik, liksom han gjorde det i Finsk tidskrift. Denna tidskrift var 
grundad och ledd av den svensksinnade professorn i estetik och modern 
litteratur C. G. Estlander. Han styrde sin kulturtidskrift i starkt konservativ 
och sedlig anda, vilket präglade de litterära och politiska ämnen som togs 
upp. På teateravdelningen efterträddes sedermera Hertzberg av teknologen 
och författaren J.N. Reuter. Resonemangen om mottagandet av Svenska 
teaterns repertoar bygger bl. a. på en genomgång av kritik i Nya Pressen, 
Hufvudstadsbladet samt Finsk tidskrift. 

I detta svep över de materiella, kulturella och sociala betingelserna vid 
tiden för Molanders verksamhet på teatern återstår därmed demokratifrå
gan. Varken det finska eller det finlandssvenska borgerskapet önskade i 
grunden en genomgripande rösträttsreform.28 De besuttna slog vakt om sin 
egen politiska maktställning; sjuttio procent av landets befolkning saknade 
sålunda all möjlighet att påverka valet av lantdagsledamöter. Till yttermera 
visso var industrialiseringens mörka baksida en fortgående utarmning. An
talet obesuttna i landet ökade, utan att de politiska partierna satte den sociala 
frågan på dagordningen förrän i slutet på 1890-talet. Oviljan mot demokra
tiska reformer som skulle kullkasta borgerskapets makt, var på den gammal
finska sidan parad med en eftergivenhet för ryska propåer. Detta säkrade 
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deras positioner inom byråkratin. Hos de svensksinnade fanns motståndet 
ofta i kombination med en uttalad bildningsmässig högfärd. Man far en 
bättre uppfattning om brännstoffet i språkfrågan, om man tar i beaktande att 
bildningshögfärden under ett tidigare skede t.o.m. haft rasistiska under
toner.29 Den svenskspråkiga överklassen betraktade under slutet av 1800-
talet snarast bildningen som sitt traditionella privilegium - "intelligensen" 
ville inte ge makten till "massan".30 

Mot bakgrund av den allmänna situationen i Finland kan vi sammanfatt
ningsvis säga att Molander under sina år på Svenska teatern verkade i en 
social och kulturell enklav. Dess gränser och föreställningar varken ville eller 
förmådde han spränga, utan istället sökte han anpassa sig till dem. Hans 
teater hade nämligen sin befolkningsmässiga och ekonomiska förankring i 
ett begränsat skikt i huvudstaden. Det är detta lokala perspektiv jag i det 
följande vill använda, för att skissera de yttre förutsättningarna för Molan
ders konstnärliga arbete. Hans regikonst och repertoar hade ett nära sam
band med publikens preferenser i denna miljö. 

Staden, publiken och teatern 

Helsingfors var landets ekonomiska, administrativa, kulturella och politiska 
centrum. Huvudstadens totala befolkning var dock inte stor.31 Ar 1880 hade 
staden cirka 43.000 invånare. Befolkningssiffran växte emellertid snabbt 
under perioden - 1890 var den uppe i 66.000. Folkmängden tredubblades 
under de tre sista decennierna av seklet. Industrialiseringen och den åtföljan
de urbaniseringen låg bakom denna snabba tillväxt. 

Huvudstadsbefolkningens sammansättning förändrades under denna pe
riod också i språkligt hänseende. De finskspråkiga började dominera över de 
svenskspråkiga. Vid 1880-talets början var de två språkgrupperna fortfaran
de lika stora.32 I absoluta tal innebar detta att det fanns ungefär 23.000 
svenskspråkiga år 1880 och 30.000 tio år senare. Som framgår av detta var 
det befolkningsmässiga underlaget för teatrarnas verksamhet begränsat, 
både ur total och språklig synvinkel. 

Begränsningen i det potentiella publikunderlaget framstår ännu tydligare, 
om vi tar hänsyn till huvudstadens sociala och ekonomiska skiktning.33 De 
svenskspråkigas befolkningsandel var större ju högre upp på samhällsstegen 
man kom.34 Av de 10.435 personer som överhuvudtaget taxerades för 
kommunalskatt 1899 föll sextiofyra procent i det lägsta inkomstskiktet. Det 
var arbetare, månglare och betjäning i statlig och kommunal administration. 
Tretton procent utgjordes av gruppen däröver, vilka kunde ha råd att gå på 
teatern. Det var arbetarklassens ekonomiska elit, småborgerskapet, små-
handlande, mindre hantverksmästare och andra. De kommunalt taxerade i 
de inkomstskikt som låg på toppen - näringsidkare och tjänstemän - utgjor
de endast 2.336 personer. Det fanns emellertid också en rikssvensk koloni i 
staden, vilket bör ha utökat den potentiella teaterpubliken något. 

Den praktiska följden av teaterpublikens begränsning var bl.a. den sven
ska scenens repertoarsystem. Dess hektiska programbyten ställde hårda 
krav på både sujetter och regissör. Publikunderlagets numerära begränsning 
hade också en annan konsekvens. Repertoarpolitiken måste stå i nära rapport 
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till behoven och preferenserna hos de svensk- eller tvåspråkiga inom huvud
stadens ekonomiska, byråkratiska och kulturella toppskikt.35 Till deras 
bevågenhet var man från teaterledningens sida utlämnad, vare sig detta 
helsingforsskikt månade direkt om sin teater som ekonomiska garanter eller 
indirekt som publik. Molanders konstnärliga frihet att välja den repertoar 
han skulle utöva sin regikonst på var ingen chimär, utan det var en självstän
dighet som rörde sig inom ramar som sattes av dessa grupper. 

En situationsbild av staden och dess kulturella offentlighet vid tiden för 
Molanders ankomst kan man hämta hos Rafael Hertzberg. Ar 1888 gav 
denne nämligen ut en stadskrönika. Hertzberg vandrade genom den helsing-
forska miljön och beskrev i tidstypiska och utvecklingsoptimistiska ordalag 
den snabba förvandlingen. Man var stolt. Helsingfors kunde bli en mönster
stad. 

Luftiga gator och vackra hus, lummiga parker och esplanader med springbrunnar, konst
samlingar och offentliga monument, liflig affärsverksamhet och ett vaket intellektuelt lif, 
talrika ämbetsverk och ännu talrikare skolor, universitet och polytekniskt institut, rörlig
het, lif och kraft på alla tankens och arbetets områden!36 

Teatrarna var i detta samhällsklimat helt centrala för kulturlivet. 
En god dram, en väl uppsatt operett, en celeber koncertgifvare kan räkna på en publik om 
ett par, tre tusen personer. En bok af belletristiskt innehåll köpes i Helsingfors på sin höjd i 
femhunda exemplar, hvartill sedan komma ett par hundra i landsorten; vetenskapliga 
arbeten hafva att påräkna ännu färre läsare. Denna likgiltighet för litteraturen är anmärk
ningsvärd i en stad, som offrar så mycket för de intellektuella intressena i öfrigt, att den t.ex. 
upprätthåller tre teatrar, hvilka under en del af året arbeta samtidigt.37 

För att närmare ta reda på helsingforsarnas smak besökte Hertzberg biblio
tek och bokhandel. "Af utländsk litteratur har naturligtvis den från Sverge 
äfvensom Norges och Danmarks mest bemärkta författare den största efter
frågan. Dernäst kommo den franska, tyska och engelska litteraturen. Af 
ryska och italienska böcker torde äfven ett ringa antal finna köpare. Öfrig 
utländsk litteratur finner ej väg till våra boklådor".38 På lånebiblioteken var 
det 

mest öfversättningar af äldre engelska samt nyare franska och tyska romaner, äfvensom den 
nordiska litteraturen, som efterfrågas. Den äldre svenska /... / anlitas högst sällan; /... / Thor 
Hedbergs böcker äro ofta ute, Strindbergs och fru Edgrens mindre ofta, Åbergs 'historiska' 
berättelser icke alls. Våra inhemska frågas temligen litet efter, ej ens Topelii; vi fa väl antaga 
att de finnas i de flesta hem. Finsk litteratur anlitas af högst fa. Hvad den utländska 
litteraturen på originalspråken beträffar, så är det mest fransk, derefter tysk och engelsk som 
vinner efterfrågan.39 

Hertzberg tyckte sig spåra en grundläggande skillnad mellan den rådande 
smakriktningen i Sverige och värderingarna hos denna läsekrets i Helsing
fors. Medan man i Sverige höll uppe intresset för den äldre romankonsten 
sökte sig lånebibliotekens publik till det moderna - "de bättre engelska och 
de moderna franska". Han förmodade att orsaken låg i den finländska 
kritikens stränghet mot den "gamla skolans blodlösa alster". I Finland 
hyllade man nämligen "den nyare litteraturens mera till det verkliga lifvet 
sig anslutande skildringar".40 

Hertzbergs slutsatser fogar sig till det som tidigare anförts om det kultu
rella klimatet i landet. Öppenheten mot den nyare litteraturen formuleras 
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också av en kritiker och författare som inte var speciellt nära lierad med 
åttiotalistiska åsikter.41 Att t.o.m. han gör det talar för att det verkligen 
fanns ett publikt gensvar för den moderna och nordiskt inriktade teaterre
pertoaren. Hertzberg gör sina reflektioner i anslutning till en nästan "littera-
tursociologisk" undersökning. I all sin enkelhet ger de en uppfattning om de 
litterära värderingar som faktiskt slog igenom i bokköp och läsning. Denna 
publik bar också upp Svenska teatern - den bildade, svenskspråkiga och 
välbärgade eliten i staden. 

Hertzbergs krönika ger också en möjlighet att placera in teatern i ett annat 
lokalt sammanhang - sällskapslivets.42 Vintern igenom anordnar man på 
"privatlifvets område" festliga baler, middagar, supéer, slädpartier m.m. 
Teatern var på ett eller annat sätt inblandad också i de halvt "offentliga 
nöjen" som hörde till - maskeraderna, soaréerna och konstnärsgillets fester. 
Den fungerade som festlokal eller genom skådespelarnas lysande närvaro. 
Hertzberg beskriver också en välgörenhetssoaré på teatern, då åskådarna på 
raderna för ett billigt pris kunde se på själva festen, människorna och de olika 
muntrationerna. Dessa bestod av tableaux vivants, dansnummer etc., där
nere på parkett och scen. Societetsungdomarna och de fina familjerna stod 
för dessa teatraliserade umgängesformer i de "lysande nöjenas verld".43 I 
den lilla staden med alla en huvudstads funktioner var teatern således en 
dominant del i nöjeslivets alla aspekter. Dessutom var den ett forum för 
debatt om dagsaktuella problem, företrädesvis på det moraliska eller sedliga 
område som låg närmast familjecirklarna. 

Den sammanvävning som utmärkte Svenska teaterns förhållande till pub
liken även under Molanders tid hade också djupa historiska rötter i Helsing
fors kulturliv.44 Under den tidiga period då teaterlivets struktur helt bestäm
des av de resande sällskapen fanns det en viktig parallell till den professionel
la teaterkonsten. I de högaristokratiska kretsarna fanns ett teaterintresse som 
även tog sig uttryck i amatörskådespeleri. Sedermera gällde detta även i 
borgerliga kretsar samt bland studenter och gardeslöjtnanter. I själva verket 
var det dessa försök som eldat under entusiasmen för den inhemska scen
konstens uppodling. De främsta uttrycken för symbiosen mellan teater och 
sällskapsliv under Molanders tid var intresset för de svenskspråkiga ungdo
marnas teaterskolning. Det fanns en stor nyfikenhet inför de inhemska 
debutanternas prestationer. Men även amatörskådespelandet var ett viktigt 
inslag i den bildade klassens nöjen, vilket Hertzberg omvittnade i sin tids
skildring. 

Castrén har i sin lysande framställning om Helsingfors som kuturcentrum 
1809 - 1870 visat på sällskapslivets utveckling. Helsingfors blev huvudstad 
1812 och de första decennierna dominerade den snäva aristokratin. Med 
senatens inflyttning kom byråkratin till. Ar 1828 kom universitetet och med 
det lärarna, professorerna med sina familjer, och studenterna. Vid sidan om 
dessa fanns förstås hela tiden det egentliga borgerskapet. 

Småningom raserades murarna mellan alla de olika grupperna inom den bildade klassen. 
Processen var i full gång redan på femtiotalet och kan i huvudsak anses avslutad omkring 
1860. Det berodde delvis på de förändrade ekonomiska och politiska förhållandena, delvis 
på att de olika grupperna under tidernas lopp genom släktförbindelser och på annat sätt 
fördes närmare varandra. Även i ett annat avseende förändrades sällskapslivet ungefär vid 
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samma tid väsentligt. Från mitten av 1850-talet och i synnerhet under början av 1860- talet 
växer intresset för politiska och över huvud allmänna frågor ofantligt, och detta ger också 
sin prägel åt sällskapslivets samtalsämnen och diskussioner. Livaktigheten blir större, 
frågorna som debatteras allvarligare.45 

Efter den av Castrén behandlade perioden förstärktes politiseringen av 
sällskapslivet. Det blev fler sådana skiljelinjer mellan olika grupper, t.o.m. 
inom familjerna i språkfrågan. 

Molander vittnar också gång på gång om det utbredda kotteriväsendet i 
stadens umgängesvärld. Hertzberg återkommer ständigt till språkstridens 
fatala följder inom det öppna nöjeslivet. Verksamheterna delades institutio
nellt itu, efter språkgränserna. 

Samtidigt växte som vi sett underlaget för det offentliga kulturlivet, 
genom stadens expansion och genom den kommersiella eliten och den stora 
resandeströmmen. Inslaget av utlänningar i staden var också stort. Mängden 
ryska militärer gav t.o.m. Helsingfors en "viss prägel av rysk garnisonsort 
och provinshuvudstad".46 Under Molanders tid hade fem till sex tusen 
invånare ett annat språk än finska eller svenska.47 Staden var en smältdegel. 

Denna snabbskiss av de nationella och lokala förhållanden som Molander 
mötte är inte fullständig utan att några drag i teaterlivet anges. Det präglades 
under hans tid dels av strävandena att konsolidera framstegen på den svenska 
och finska teaterkonstens områden, dels av betydelsefulla injektioner från 
gästspelen. Det fanns tre spelplatser i staden: Nya teatern, Arkadiateatern 
och Alexandersteatern.48 

WWIIM 

7 Nya teatern i Helsingfors, enligt ett träsnitt från 1876 i en rysk tidskrift. Finlands 
Nationalmuseum. År 1864 hade arkitekten vid de kejserliga teatrarna i Petersburg, professor 
Nikolaj Benois,fått i uppdrag att rita den nya stenteatern. Denna skulle ersätta den byggnad 
som brann efter knappa tre spelårs användning. 
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På Nya teatern hade man en permanent verksamhet med en stående 
ensemble. Rikssvenskarna var där i majoritet. Arkadiateatern användes 
regelbundet av Karl Bergboms Finska teater, under högsäsongen. I den 
senare teaterbyggnaden förekom också gästspelsverksamhet av fristående 
turnéer. William Engelbrechts sällskap framförde t. ex. periodvis sin drama
tiska repertoar i huvudstaden, antingen på Arkadia- eller Alexandersteatern. 
Den senare scenen var annars mest utnyttjad för lyrisk repertoar och balett -

fìlli air* ar MllMuc^cta. 
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8 Plan av parterren. N. Benois ritning till Nya teatern i Helsingfors. Svenska Teaterns Arkiv 
och Bibliotek (STAB). 
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rysk opera och operett - men även för andra gästspel. Sedermera kom denna 
scen att bli hemvist för det av skådespelaren och regissören August Arppe 
bildade Helsingfors Operasällskap. 

Den intensiva konsertverksamheten var givetvis en dominerande ingre
diens i det offentliga nöjeslivet, vid sidan av den fasta teaterverksamheten 
och gästspelen. Mera direkt konkurrerande med teatrarnas populära pro
gram var, från tid till annan, de gästande cirkusarna. Sommaren och hösten 
1887 var t. ex. en sådan intensiv cirkusperiod. 

Teaterdriftens villkor i Helsingfors var trots allt inte ren och skär mark
nadskonkurrens. Istället måste Molander ta hänsyn till en i sin helhet mycket 
speciell offentlighet. Dess bestämmande faktorer var sammanfattningsvis 
begränsningen i publikens storlek, språkpolitiken, kulturambitionerna samt 
en "patriarkal" sammanvävning mellan teater och stad. Själva teaterbygg
naden och dess utrustning var givetvis också en viktig del av förutsättningar
na, fast av mer materiellt slag. 

Benois teater var byggd enligt Gottfried Sempers arkitektoniska huvud
tanke. Den innebar en i viss mening funktionell hafmoni mellan den inre 
anordningen och teaterns yttre. Scenhus och salongens form skulle domine
ra även i gestaltningen av teaterns exteriör. Salongens rundning präglade 
också byggnadens yttre på tre sidor, medan denna praktfasad vette ned mot 
Esplanaden. Åskådarrummet rymde cirka 800 personer.49 Det var harmo
niskt komponerat - med en tudelad parterr, parterrloger, tre logerader samt 
två praktloger på första radens sidor närmast scenen. En var för kejsarens 
och en för direktionens representationsbehov. På det stora hela har denna 
salong traditionsmedvetet bevarats intill denna dag. En tekniskt intressant 
detalj var att salongens golv kunde höjas, så att det fick samma nivå som 
scenen. Teatern kunde därmed användas som festlokal i nöjeskulturens alla 
soaréer och baler. 

Vid teaterns tillkomst hade man lagt ned stora summor på maskineri och 
scenanordningar. Lösningarna hade de kejserliga teatrarnas maskinmästare i 
Petersburg stått för och dekorationerna hade importerats från Tyskland. 
Den importen hade fortsatt under åren. Man hade även sörjt för dekora
tionsarbetet på platsen, genom en målarateljé på 85 kvadratmeter i nivå med 
tredje raden och i direkt anslutning till scenrummets övre del. Ateljén 
motsvarar de av ekonomiska skäl väl tilltagna restaurangutrymmena. En 
viss kritik hade drabbat Benois teaterbygge, då direktionen ansåg att scenut
rymmena tagits till för snävt. Det gällde både scendelens höjd och relationen 
mellan scenens djup och bredd.50 Begränsningen av scenens dimensioner, 
vad gällde höjd och sidoutrymmen, gav teatern dess karaktäristiskt låga 
profil och avsaknad av exteriört dominerande scenhusdel. Molander arbeta
de således med stora regiuppgifter på en liten scen. Detta är viktigt att hålla i 
minnet, speciellt när det i fortsättningen är tal om ensemblescener och 
masseffekter. 

Den största tekniska bristen i utrustningen var belysningen. Molander 
konstaterade detta när han kom till teatern, som redan framgått. Illumine-
ringen av scenen skedde med oskyddade gaslågor. Färgning av ljuset fick 
man genom att hänga olika, tunna sidentyger framför. Av brandskyddsskäl 
hade man flera gånger före Molanders tid diskuterat installation av elektriskt 
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ljus. Det hade emellertid förkastats på ekonomiska grunder. För att lösa de 
konstnärliga uppgifter Molander ställde behövdes ny teknik. 51 Efter Molan
ders påtryckningar installerades en fast elektrisk scenbelysning 1891. Mo
lander var således innovativ och tidigt ute ifråga om belysningsteknik. Han 
fick dock under huvuddelen av sin tid arbeta med en kombination av allmän 
gasbelysning och elektriskt punktljus. År 1898 elektrifierades resten av 
byggnaden. 

Repertoar och regiarbete 
Molanders debattinlägg om den svenska teaterkonsten var en del av orsaken 
till att han kallades till sin nya tjänst. Hans inriktning motsvarade vissa 
förväntningar som formulerats i Helsingfors kulturmiljö och teaterdebatt. 
Han integrerades sedan i teaterarbetets konstnärliga och sociala organisa
tion. Detta avsnitt tar upp Molanders ankomst ur detta mer interna teater
perspektiv. 

En viktig utgångspunkt för att förstå sammanhanget är Hjalmar Neiglicks 
genomgång av Nya teaterns repertoar under spelåret 1884/85.52 Neiglick 
gjorde sig till talesman för behovet av en ny politik vid den svenska scenen. 
Han konstaterade att ledningen under spelåret ifråga gått in för en kassare
pertoar. De dramatiska inslagen hade där varit "glesa raster mellan operet
tens ragglande taktmarsch".53 Operettpolitikens förankring fanns, enligt 
Neiglicks analys, dels i den del av stadens befolkning som han kallade 
genomsnittspubliken, dels bland de teatermecenater som utgjorde den sven
ska teaterns ekonomiska garanter. 

Det senare var en del av publiken som i kraft av sina ekonomiska resurser 
var organiserad, i en Garantiförening. Denna valde direktion. Därför kunde 
den också ställa krav på den institution som den subventionerade. I grunden 
innebar detta att en på unikt sätt organiserad instans förmedlade mellan 
teaterledning och stadens publik. 

Neiglick menade i sin artikel att den aktuella uppsättningen garanter 
förvandlat teaterns repertoarfråga till ett finansieringsproblem. En teater
repertoar borde istället vara ett "reformproblem, diskuteradt af kritiken".54 

Neiglick fann i teaterpublikens stora massa också en grupp som svikit den 
svenska scenen och föredragit säsongens "Meiningen-repertoar" och Ida 
Aalberg på Finska teatern. Genomsnittspubliken favoriserade däremot de 
franska operetterna. Den publikkontingent som sökt sig till konkurrent
scenen attraherades av uppsättningarna av Hamlet och Faust. Neiglick efter
lyste nu en "tredje" publik som inte föredrog operetterna eller andra enklare 
typer av nöjen. 

Det måste således i ett så stort samhälle som den svenska delen af Helsingfors' befolkning 
finnas tillräckligt många, som älska annat än cirkus och operetter. De måste vara tillräckligt 
många för att bära upp ett teaterföretag med verkligt god dramatisk repertoar. Och menar 
man dem, när man talar om publiken, så är det icke åt det moderna eller öfver hufvud det 
goda dramat, som de vända ryggen, utan åt detta drama, då det spelas klent - det är hela 
saken.55 

Neiglick sökte i egenskap av kritiker formulera en speciell repertoarförvän
tan. Han tyckte sig ha kontakt med en svenskspråkig publik som inte kunde 
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göra sig gällande. Den stod tillbaka för de välorganiserade och operettlystna 
garanterna. Mot dessas efterfrågan på ett inkomstbringande lyriskt utbud 
ställde han kravet: "Det är framför allt det moderna dramat man begär af en 
modern scen, det har man också främst rätt att fordra af moderna skådespe
lare, ty där möta de sin egen tids lif och sin egen tids konst".56 

Förutsättningarna för att man skulle kunna slå in på en ny teaterpolitik var 
två, enligt Neiglick. För det första måste operettfaiblessen motverkas. Detta 
måste uppfattas som en maning till välbärgade kretsar i staden att ta över 
initiativet bland teaterns garanter. I sin historik över den finländska teaterns 
framväxt har Timo Tiusanen skämtsamt talat om två "partier" bland den 
svenska scenens uppbackare: "operettpartiet" har stått mot "de allvar
liga".57 Neiglick vände sig i den här diskuterade artikeln direkt till de senare. 

Det andra villkoret för en förändring vid teatern var att man måste finna 
en konstnärligt ledande regissör, "som förstår sin tid, sin sak och sin perso
nal fullkomligt".58 Udden var här riktad mot Molanders företrädare som 
intendent och regissör, Oscar Malmgren. Ställd inför den accelererande 
kritiken och slitningar på teatern avgick denne tvärt på våren 1886, efter sex 
år på posten.59 Neiglick hade i sin genomgång året innan som kontrast till 
Malmgrens regi pekat på Karl Bergboms verksamhet på Finska teatern. 
Kritikern hade även framhållit hur regibegreppet fanns mycket tydligare 
artikulerat i Sverige. Det var just Harald Molanders artiklar i Ny svensk 
tidskrift som Neiglick drog fram, när han på detta sätt artikulerade de 
finländska förhoppningarna på en förnyelse av den inhemska regikonsten. 
Därmed hade han indirekt pekat på Un Monsieur de l'orchestre som en 
lämplig kandidat för att förverkliga de allvarligas program. 

Hur uppfattade Neiglick Molanders tankegångar om teaterregi? Denne 
finländske kritiker använde Molanders syn på regikonsten som ett teoretiskt 
vapen i sin strävan efter en inhemskt svensk, modernt och realistiskt inriktad 
scenkonst. 

Neiglick citerar Molander så att fyra fordringar på god regikonst lyfts 
fram. Ingen av dem var uppfylld på den svenska teatern, där regiplatsen 
enligt hans mening i praktiken stod tom. För det första saknades smak och 
stil i det yttre - med Molanders termer i den "yttre utstyrseln, dekorationer, 
möbler och kostymer" - på teatern ifråga. Vidare lämnades skådespelarna åt 
sitt öde - vid "entréer, sortier och placeringar". Bristerna på helsingfors-
scenen var uppenbara enligt Neiglick: "när en person är på galen plats, när 
rollens karaktär halkar ur händerna på en annan, inom hvars fack den dock 
borde ligga, när en tredje tillätes att slarfva, hur mycket han behagar, och en 
fjärde att förstöra proportionerna genom sin vidlyftighet".60 

En del av denna kritik tangerar den tredje fordringen som Neiglick hämtar 
från Molanders artikel. Vi känner den från den tidigare analysen i form av 
Molanders krav på att regissören ska fungera som en koordinator med syfte 
att skapa ett helgjutet scenkonstverk. I Neiglicks tappning blir denna kärn
punkt en fråga om att regissören måste "ha författarens välde öfver rytmen i 
stycket; han måste kunna skilja mellan det lefvande, personliga lif där finns 
tecknadt - åtminstone i bästa fall, och där det icke mera behöfs, behöfvas 
dock alltid hans råd och hans ledning".61 Den senare synpunkten finns ju 
också hos Molander. De konstruktiva råden var särskilt betydelsefulla för 
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teatern i Helsingfors, där man var angelägen att på sikt bygga upp den 
inhemska scenkonsten. 

Det fjärde kravet på regikonsten som Neiglick hämtar från Molander -
regissören ska ge färg åt spel och miljö så att diktens kulturhistoriska 
skildring av svunna tider blir trovärdiga - återknyter till synpunkterna på 
uppsättningens yttre. Neiglick krävde både trogen historisk färg i historiska 
skådespel och realistiska vardagsinredningar i moderna pjäser, med tempe
ratur av "det verkliga lifvet".62 

Neiglicks kritik riktade sig direkt mot den konstnärliga ledningen på 
teatern, inte i första hand mot bristande konstnärlig vilja eller förmåga bland 
sujetterna. Hans konkreta förslag i artikeln var därför att man liksom vid 
Nordens scener i övrigt skulle anställa någon framstående skådespelare som 
regissör. Vidare borde man engagera några stjärnskådespelare. De ekono
miska resurserna skulle man få genom att stryka de dyrbara operetterna från 
repertoaren samt avskeda några skådespelare. Neiglick artikulerade i hög 
grad de ledande konstnärliga principerna för den svenska scenens drift. 
Mycket kom att förverkligas under Molanders tid, men först under en ny 
direktion. Wilhelm Bolin kvarstod under det första spelåret som ensamt 
ansvarig direktör. 

Molanders intendentställning 

Under engagemangsförhandlingarna med Bolin kom Molander att precise
ra sig angående funktionen som intendent. Det första han försäkrade var sin 
villighet att fungera som lärare, "för såväl säkra som gryende förmågor".63 

Därmed fixerades ett ansvar för det inhemska utbildningsbehovet på skåde
spelarkonstens område. Intendenten skulle alltså ge enskild vägledning av 
mer djupgående art än ren rollinstruktion, utan att starta någon egentlig 
teaterskola. 

I förhållande till sujetter och direktion skulle Molander stå i en mellanposi-
tion, som arbetsledare. Molander poängterade att han ville ha med bara en 
direktör att skaffa. Han skulle själv göra upp förslag till rollbesättningar, 
repetitions- och representationslistor, vilka direktören givetvis ägde rätt att 
ändra i. Intendentskapet innebar till sin väsentligaste del att vara konstnärlig 
ledare. Molander tryckte också på att det var han som borde fatta de 
konstnärliga besluten: 

Hvad rör dekorativ uppsättning, mises-en-état, mises-en-scènes och dylikt vill jag ovilkor-
ligen ha ensam bestämmanderätt i afseende på hvad som kan åstadkommas med vid teatern 
redan befintliga förråd, medan deremot anskaffandet af allt nytt förutsätter till direktionen 
af mig inlemnadt förslag och direktionens, genom verkställande direktören, medgifvet 
bifall. Kostymlistor uppsätter jag, i allt detaljerade och beskrifna enligt senaste mening om 
hvarje olika tids rätta drägter och rekvisita. 

Kostymlistor och planscher som Molander upprättade skulle underställas 
direktionen, om det behövdes av ekonomiska skäl. 

Teaterledningens huvudintresse under förhandlingarna var att fa alla ga
rantier för att ekonomin skulle hållas under kontroll. Molander tryckte på att 
direktörens synpunkter på det konstnärliga måste framföras privat till ho
nom själv. 
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Molander avgav också en intressant deklaration om sitt förhållande till 
traditioner inom iscensättningskonsten. 

I afseende på mises-en-état och mises-en-scène följer jag visserligen egna intentioner, men 
tillgodoser möjligheten af hvarje förbättring som de bättre teatrarna tid efter tid inför hos 
sig. Vid Molière, Marivaux, Beaumarchais, Hugo, Scribe m.fl. äldre'repertoir-författare' 
följer jag i detalj den tradition, som är nödvändig för deras rätta återgifvande, och för många 
af deras förnämsta arbeten har jag sistlidna sommar i Comédie-Francaise's arkiv utarbetat 
traditionela mise-en-scèner, från hvilka jag ej vill afvika. 

Det fanns således ett "rätt" återgivande. "Tradition", "förbättring" och 
"intention" var hos den unge regissören-intendenten delar i denna strävan 
efter det riktiga konstnärliga uttrycket. 

Han säger sig vidare kunna lämna "upplysningar" vid det rena hantver
ket, vid fall av "svårare dekorativa anordningar och t.ex. tillskärning af 
kostymer och fabrikation af rekvisita". Det senare var alltså en markering av 
den egna hantverksmässiga bredden. Han behöll inflytandet över tillverk
ningen av nya dekorationer, vilka annars lades ut på en särskild dekoratör. 

Molander var slutligen beredd att dela "litteratörsarbetet" med Bolin. 
Direktörens reaktion på Molanders deklarationer var tillmötesgående. Han 
förklarar sig vilja "arbeta i samråd" med Molander i allt väsentligt. 

Vid val af pjeser och spelordningen älskar jag tro att våra åsikter jemväl komma att 
samstämma. Men att jag deri liksom vid rollbesättningen måste formelt förbehålla mig 
afgörandet i sista hand torde väl vara tydligt om vår ömsesidiga ställning alls skall ha någon 
effektiv relation och jag icke blott skall vara en sysslolös åskådare vid regissörens 
afgöranden.64 

Olof Molander menar att Bolins samarbetsvilja enbart var skenbar. Han 
utgår därvid från faderns brevrapporter hem till modern och vännen Micha-
elson. Emelie Degerholm gör i sin bok om teatern den motsatta bedömning
en. Hennes administrativa position medgav insyn i teaterns ledning. Deger-
holms åsikt går ut på att Bolin faktiskt var med om att formellt stärka 
intendentens ställning, vilket berodde på direktörens stora förtroende för 
Molander. 

Bolin föreslog vid garantmötet i november att intendenten skulle utses till 
biträdande rådgivare.65 Degerholm skriver: 

Ett förslag så mycket mer märkeligt, som det just under prof. B:s föregående direktoriat-år 
åvägabragts den förändring i styrelsesammansättningen, att intendenten uteslutits från 
rådplägningarna samt sålunda äfven beröfvats den rösträtt han tidigare innehaft. 

Att hr Molander, å sin sida ansåg det vara önskligt - för att ej säga nödvändigt - att 
innehafva delaktighet i styrelsebeslut, lät han själf höra så snart han hunnit blifva husvarm 
vid teatern.66 

För Degerholms syn på förtroendet mellan direktören och intendenten talar 
vidare att Bolin starkt stöttade uppförandet av Molanders Beatrice. 

Missnöjet med Bolins repertoarpolitik liksom med hans gunstlingssystem 
växte. Av dessa skäl tvingades han avgå. Molander betraktade visserligen 
Bolins intrigerande med misstänksamhet, vilket breven ger besked om, men 
de facto stärktes intendentens ställning på teatern redan under deras samar
bete. För Molander var detta en första framgång i strävan att verkligen ta 
hand om teaterns konstnärliga ledning. 
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Uttryckt i moderna termer skulle alltså Molander fungera som produk
tionsledare och regissör, scenograf och kostymansvarig, lektor och drama
turg samt författare. Det kom han också att göra framgent. Molanders 
funktion som intendent omfattade även översättararbetet. Sysslan att söka 
pjäser och bearbeta dem kom snart nog att kombineras med ett flitigt 
översättande. 

Molander var givetvis inte ensam om arbetet i alla dessa funktioner. Han 
kom att samarbeta med bl. a. kapellmästaren - dirigenten vid inövningar av 
vissa operetter. Det fanns också hjälp att fa från en regiassistent - biträdande 
regissör. Andra översättare fanns på teatern, bl. a. Degerholm, och många 
översättningar köptes utifrån. Textbearbetningar, scenerier, dekor- och 
kostymlösningar stod Molander oftast själv för-enligt "egna intentioner"-
men han var inte främmande för att anamma färdiga lösningar. Detta gällde 
både de traditionella mise-en-scènerna och de som inspirerats av utländska 
iscensättningar av moderna pjäser. 

Sammantaget var intendentsysslan något både arbetsmässigt och konst
närligt ständigt föränderligt, vilket krävde en enorm mångsidighet och en 
nästan övermänsklig arbetsprestation och disciplin. Grundorsaken till detta 
var repertoarsystemet. I den följande framställningen försöker jag belysa hur 
Molander uppfyllde regifunktionerna i arbetsflödet på teatern. Därför vill 
jag dröja vid kontraktsfrågan och de första verksamhetsårets repertoar. 

Det försvunna kontraktet 

Molanders kontrakt har jag inte haft tillgång till. En jämförelse mellan 
Molanders förhandlingar och efterträdaren August Lindbergs kontrakt med 
Svenska teatern 1893 kan dock fungera klargörande. Det blir en del i det 
fortlöpande försöket att klarlägga regissörens ställning under slutet av 1800-
talet.67 

Intendentkontrakten vid teatern var individuellt utformade, till skillnad 
från skådespelarkontrakten. August Lindberg anställdes som "sceninten
dent" och "öfverregissör".68 Hans uppgift var bl.a. att föredra frågor av 
scenisk och disciplinär art inför ledningen. Det gällde "engagement, förslag 
till nya styckens antagande, tiden för deras uppförande och approximativ 
beräkning för deras uppsättningskostnad". Intendenten skulle också presen
tera "rollfördelningar, spektakelrepertoar för hvarje vecka, förslag till nya 
eller förändrade reglementariska påbud, större disciplinära straff' samt per
sonalens ansökningar av olika slag. Detta tycks motsvara resonemangen 
som fördes mellan Bolin och Molander om deras ömsesidiga förhållande. 

Den andra kontraktsbundna uppgiften för Lindberg var "att inöfva och 
iscensätta alla de stycken, som genom Bestyrelsebeslut blifvit till uppföran
de bestämda, samt tillse att listor öfver dekorationer, rekvisita och kostymer 
till hvarje uppfördt stycke blifva med teaterns arkiv förenade". Vidare skulle 
Lindberg övervaka att underregissören utförde sina tjänsteåligganden samt 
ansvara för publiciteten: "att uppsätta och i tidningar införa nödiga tillkän
nagivanden samt öfvervaka annonsering och affischers tryckning genom 
sufflörens försorg". Det sista var bevisligen en uppgift som Molander skötte 
under sin tid. 
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I själva verket kan man ur de olika pressmeddelandena från Molander 
finna ut något av regiintentionerna, åtminstone vid vissa större satsningar. 
Av ett brev i december 1888 framgår det t. ex. att Molander inför framföran
det av Ibsens historiska skådespel Kungsämnena lade upp en formlig 
presskampanj.69 Eftersom uppsättningen var så vidlyftig hade han fatt löfte 
om understöd i tidningarna i Helsingfors. De skulle "egga nyfikenheten'' 
med flera smånotiser, istället för den sedvanliga större förhandsartikeln. 
Neiglick och Berndtson var vidtalade. Molander kom också med en person
lig deklaration: "Jag har velat på scenen göra denna dikt till ett, om ock något 
ovanligt, folkstycke. Där kämpa ju bröder mot bröder, slägt mot slägt, tills 
den stora kungatanken förenar dem, att Norge som varit ett rike skall varda 
ett folk. Hvarför skulle detta ämne ej passa till ett folkskådespel?" Molander 
menade att den konstnärliga möda som lagts ned i arbetet gjorde stycket 
förtjänt av en stor publik. Medlet för detta var understödjande publicitet. 

En del av Lindbergs kontrakt som ej kunde ha kommit ifråga för Molan
der gällde insatsen som skådespelare. Lindberg var alltså ett exempel på det 
som Neiglick efterlyst 1885 enligt bruket i hela Norden - en skådespelar-
regissör. Huruvida den för en konstnärlig ledare av Molanders författar-
regissörstyp naturliga dramaturgiska, textbearbetande, arbetsuppgiften var 
kontraktsfäst vet vi inte. Den var det i alla händelser inte för hans efterträda
re. Som framgått tidigare delade Bolin och Molander på lektörssysslan. 
Sedermera kom Molander i stort sett att fylla denna funktion på egen hand. 
Lindberg hade den som synes också kontraktsfäst. 

I August Lindbergs kontrakt nämndes underregissören. Han fungerade 
som sekreterare åt ledningen och intendenten även under Molanders tid.70 

Under repetitioner och föreställningar hade han övervägande inspicient-
sysslor. 

Det kontraktsfästa förhållandet mellan ledning, regissören-intendenten 
och regissörens biträde belyser på sitt byråkratiska sätt iscensättningsproces
sen, från textval till applådåska. Detta ger oss belägg för att intendenten -
Lindberg liksom tidigare Molander-hade det fulla konstnärliga ansvaret för 
iscensättningsarbetet vid teatern. Lindberg flydde efter ett spelår för att ej 
tillintetgöras psykiskt.71 Molander slapp spela och var mer renodlat profes
sionell som regissör i arbetets organisation. 

I Molanders korrespondens finns interiörer från hans arbetssituation. 
Molanders tonfall kan ibland verka både kverulantiskt och skrytsamt samti
digt, men i själva volymen av repertoarflödet på Svenska teatern finns 
otaliga bevis för att ansvaret var stort. Molander uppgav i ett brev till 
Michaelson från slutet av november 1892 att han på två och en halv månad 

inöfvat och uppfört 17 pjeser, hvaraf 1 repris och 3 enaktspjeser, alltsammans på 13 
premierer. Det representerar 46 akter och ett rollarkantal af omkring 750 ark. Därtill har jag 
privat bearbetat och gjort svenskt sceneri (ensam) till L'enfant prodigue, som jag ger i jul, 
skrifvit mer än 200 bref, grundlagt en programtidning, som börjar 1 december, skrifvit 
fullständiga detaljplaner till 3 operatexter (original) och gjort en hel ny scenedition af 
'Mycket väsen för ingenting'.72 

Urval, bearbetning och inövning var det centrala i intendentens arbetsupp
gifter. 
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Ett första spelår 

Neiglick hade 1885 utmanat garanter och teaterledning. De borde lägga 
operetterna åt sidan vid pjäsvalet. Bolin hade inte för avsikt att göra detta till 
spelåret 1886/87, då han ju personligen stod som ekonomisk garant. Men 
han deklarerade tydligen inför Molander att det skedde med sorg i hjärtat. 
Molander var å sin sida redan från början lyhörd för mycket olikartade krav 
på en teaters repertoar. Han framhöll också att han var kunnig nog att lösa 
även sådana regiuppgifter. 

Hvad operetten beträffar, så anser jag det visst ej särdeles sorgligt att sådan måste gifvas, om 
det kan underhjälpa teaterns kassa. Gifvas de godt kunna de bereda mången nöje utan att 
skada det konstnärliga arbetet. Jag har uppsatt flera större sådana här och alltid rättat mig 
efter kapellmästaren i den mån hans förmåga visat mig tyda på styckets framgång.73 

De båda diskuterade också repertoarvalet, men spelplanen för 86/87 låg 
relativt fast. Molanders inflytande på valet av första årets pjäser var sålunda 
mindre, jämfört med de kommande åren. 

Anslaget till Molanders tid i Helsingfors var symptomatiskt ifråga om 
pjäsmaterialets nationalitet och genre. Första månaden gavs en fransk kome
di-operett, ett norskt lustspel eller snarare karaktärskomedi, ett inhemskt 
sorgespel och ett tyskt lustspel. 

Svenska teaterns repertoarläggning bestod av en blandning av rena repri
ser, överarbetade gamla uppsättningar samt helt nya uppsättningar. Till 
detta kom under åren de olika gästspelen, av enskilda stjärnskådespelare som 
passades in i den ordinarie ensemblen eller hela sällskap på turné. Alla dessa 
arter av uppsättningar ställde skiftande konstnärliga krav på regiinsatsen. 
Under det första spelåret gavs det t.ex. trettiotalet pjäser, varav närmare 
hälften tidigare stått på teaterns repertoar.74 Molander stod alltså för mer än 
femton helt nya insceneringar spelåret 1886/87. Av de stycken som inte stått 
på repertoaren tidigare var fyra operetter/opera, hela åtta lustspel/komedi 
och endast tre rubricerade som skådespel. En kallades för "konversation". 
Av årets repriser var tre publikdragande operetter och fem lustspel/komedi, 
medan sex pjäser föll inom kategorin skådespel/sorgespel/tragedi; allt enligt 
teaterns egen genrebestämning i repertoarbok och annonsering. 

En del av de nya pjäserna införlivades sedan med den stående repertoaren 
och repriserades enligt repertoarsystemets mönster. Regissörens förhållande 
till repriserna - dels andras uppsättningar och dels sedermera egna arbeten -
bör ha varit av mer övervakande slag. Ofta fördes det dock in något nytt och 
publikdragande element i de senare föreställningarna; en skådespelare i 
ensemblen framträdde kanske i en ny roll, en gästande stjärna uppträdde, en 
inhemsk debutant kunde släppas fram, nya arrangemang i den yttre utstyr
seln såsom någon ny dekoration tillfördes etc., etc. Allt under intendentens 
konstnärliga överinseende. 

I praktiken fanns det alltså en glidande skala, från den handfasta övervak
ningen av repriserna till de rena nyinsceneringarna. Regiarbetets omfång 
och innehåll var därmed i visst avseende diffust. Det låg nämligen ett 
ekonomiskt intresse i att framhäva nyheterna. Publiken skulle lockas till 
teatern, för att se om pjäserna och jämföra med sina gamla upplevelser. 
Speciellt viktigt för ekonomin var detta på teatern i Helsingfors. Jämfört 
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med storstadsteatrarna hade den ju sitt begränsade publikunderlag. När 
nyheterna i uppsättningen av gamla repertoarstycken var mycket märkbara 
blev de oftast också uppmärksammade i pressen. Den extra regiinsatsen 
lämnade därmed spår i kritiken. Detta gällde t. ex. under inledningen av 
Molanders första spelår, då Daniel Hjort gavs. Stycket hade inte stått på 
repertoaren sedan 1880. Den blev därför ett exempel på en tidigare given pjäs 
som närmade sig karaktären av ny iscensättning. 

Överhuvudtaget var tidningskritikernas intresse speciellt riktat mot regi
arbetet på teatern under det första verksamhetsåret. Vi kan se det som något 
av en prövoperiod, efter vilken man tog intendentens kompetens för given. 
Omdömena om Molanders roll blev därefter färre. Man koncentrerade sig 
på sedvanligt sätt på handling och skådespelarbedömning i recensionerna -
regibegreppet var ännu ej så etablerat att det automatiskt ingick i recensen
ternas estetiska mall. Kritikens synpunkter på Molanders regi förbehölls 
alltmer vad vi kan kalla prestigeprogrammen, d. v.s de pjäser som sattes upp 
med stora tekniska resurser, mycket statister, nya dekorationer el.dyl. 

Låt oss se närmare på det första spelårets inledning, med avseende på 
presskritiken. Redan Molanders regidebut med operetten Lili spände intres
set. Kritikernas uppmärksamhet leddes i nya banor: 

denna debut motswarade till fullo, försåwidt man utaf ett program kan döma, de förhopp
ningar och de höga anspråk man stält på wår swenska scens nye ledare. Man granskade mer 
än eljes dekorationerna, uppsättningen, kostymerna, och det framgick tydligen att långt 
större uppmärksamhet egnats häråt, än man hittills warit wan wid här, samt att det hela war 
gjordt med sakkännedom och smak.75 

Vid nästa program, Geografi och kärlek av Björnstjerne Björnson, var det 
inte ögonfägnaden recensenten Jyfte fram. Det hedersamma utförandet 
berodde på "en afgjord skilnad till det bättre i spelsättet nu mot förra 
terminen. De uppträdande gjorde sin sak med en sjelftillit och med en 
samstämmighet som man förut saknat".76 Personinstruktionen ledde ome
delbart till individuella resultat, liksom till ett förbättrat ensemblespel. 

Det tredje program som präglades av den nya regimen var Daniel Hjort. 
Kritikerna var inte eniga i bedömningen av vissa skådespelarinsatser, men 
publikt var uppsättningen ett lyckokast.77 Wecksells sorgespel i historisk 
miljö upplevde denna gång sju föreställningar. Till det yttre var uppsätt
ningen förnyad, ifråga om vapen, delvis nya kostymer och nästan helt ny 
rollbesättning, jämfört med arrangemangen sex år tidigare.78 

Molander hade vidare infört en elektrisk punktbelysning som åstadkom 
uppmärksammade månskens- och solljuseffekter samt en välorganiserad 
ljudkuliss - enligt nutida uttryckssätt. En av Hufvudstadsbladets krönikörer 
hade inspekterat tillvägagångssättet: 

Bakom kulisserna ske ibland besynnerliga saker, om hwilka åskådarne i salongen ha ingen 
aning. Så t.ex. är jag wiss om, att ingen känner till huru man nu senast i 'Daniel Hjort' 
anordnade det särdeles lyckade folkmumlet bakom scenen, hwilket lät owanligt naturligt 
och icke såsom förr utgjordes af ett par skrofliga röster, bland hwilka man wanligen 
igenkände regissörens älskliga stämma. Nu hade man också tänkt på denna lilla detalj. Alla 
skådespelare och skådespelerskor, som för tillfället icke förekommo på scenen, förseddes 
med en tidning eller bok, hwarur de läste halfhögt. Mumlets höjande och sänkande 
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dirigerades af kapellmästaren, som ordentligt med taktpinnen angaf piano och forte eller de 
olika skiftningarne däri. 

Och effekten häraf var förträfflig.79 

Det här nya förfarandet är inspirerat av Meiningarna. Det pekar också fram 
mot iscensättningen av Hauptmanns Väfvarne 1899. Då utarbetade Molan
der denna typ av ljudinslag i teaterhändelsen till ett mycket mer betydelsedi-
gert element. I Helsingfors prövade han sig fram och det togs inte alltid så väl 
emot. Om premiärföreställningen av komedin En parisare heter det senare 
på hösten 1886: "det starka larmet bakom scenen, som väl skall föreställa 
bullret och lifvet på Paris' boulevarder, " överröstade de synliga skådespelar
na på scenen!80 

Om vi återvänder till mottagandet av Daniel Hjort, så finner vi att 
uppmärksamheten på den nya utstyrseln inte enbart berodde på förvänt
ningarna på regissören. Rafaël Hertzberg menade att den nationellt anmärk
ningsvärda pjäsen hade fått vänta i tjugofem år, d.v.s. sedan urpremiären 
1862, på att fa en rik och anslående uppsättning. Den påkostade inscenering-
en tillerkändes däremot automatiskt Shakespeares och Schillers dramer lik
som de allra banalaste moderna operetter.81 Ett av landets förnämsta dikt
verk hade först nu satts upp på ett sätt som motsvarade dess betydelse! 
Historisk trohet, effektrikedom och händelseförloppets fyllighet fick Hertz-
bergs positiva uppmärksamhet. Iscensättarens frihet att bearbeta texten 
bejakade han också, eftersom "handlingen erhållit en fylligare bakgrund 
genom att folkscener arrangerats, hvilka ej finnas angifna i stycket, men 
dock synes ge sig sjelfva".82 Vi ser här prov på Molanders strävan efter 
spektakulära masscener, tillagda men i linje med ifrågavarande pjäs, genre 
etc. 

Hertzberg iakttog också en påbörjad utveckling av skådespelarnas dik
tion. Den hade förändrats, från något tvunget och sökt onaturligt mot en 
större naturlig enkelhet. Bristerna i det gamla sättet låg i en överdriven 
patetisk deklamation där markerade konstpauser lades in mellan replikerna. 
Detta strävade man nu att fa bort, enligt Hertzberg. Här har vi en mycket 
viktig positionsangivelse ifråga om diktionen. Molander arbetade nämligen 
som regissör intensivt med att förbättra denna del av skådespelarkonsten vid 
sin nya teater, vilket tas upp i nästa avsnitt. 

Hufvudstadsbladets recensent accepterade däremot inte en molandersk 
klåfingrighet åt det spektakulära hållet.83 Bl.a. gällde invändningen en till-
lagd, livlig folkscen som inledde schavottscenen, istället för det kusliga 
samtalet mellan två borgare. På samma sätt opponerades mot en stum 
kärleksscen, vilken i sitt sammanhang uppfattades som onödig, avledande 
och störande.841 sin helhet var emellertid mottagandet av regin positivt även 
i Hufvudstadsbladet. Recensenten skrev t.o.m. om de nya programmen att 
de 

wittna om en genomgående förändring i d en sceniska ledningen wid teatern. Och håller 
framtiden hwad man af det hittills presterade har berättigade skäl att hoppas, torde det icke 
wara för sangwiniskt att förutsäga, det en ny aera randats för Nya teatern, glädjande för 
hwarje wän af wår swenska scen och af scenisk konst öfwerhufwud.85 

Därmed skulle teaterkonsten i Helsingfors kunna ta sig ur sin provinsialism 
och teatern samtidigt ta ett gott steg mot målet, nämligen att bli en huvud
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stadsscen. Där borde prestationerna kunna bedömas enligt samma mått
stock som användes i fråga om annan konst. 

Skön konst och musik hafwa wi hos oss redan länge kunnat bedöma ur en, om wi så far säga, 
allmän europeisk synpunkt, men till teatrarne har man oftast gått med anspråken nedstämda 
af konsiderationer och särskilda hänsyn. Och teatern bör höjas från den ståndpunkt, där 
man endast kan se saken an 'för wåra förhållanden'.86 

Recensenten ifråga förhöll sig kallsinnig till spelet i Daniel Hjort men 
"totalwerkan" var god.87 "Stycket är för bekant och kärt för att icke wäcka 
genklang. Och i synnerhet när uppsättningen är så wacker, som fallet är nu, 
så finner sig den stora allmänheten tillfreds och applåderar af känsla, tradi
tion och pietet".88 

Harald Molander fick beröm för själva starten vid teatern. Detta gällde en 
mängd olika aspekter av den tekniska sidan av hans regikonst. Men han fick i 
gengäld hård kritik för något som vi förknippar med begreppet modern 
regikonst - för sina försök till accentläggningar i och friare förhållningssätt 
till Wecksells text. Orsaken var att denna produktion var ett prestigepro
gram i finländska sammanhang. Molander hade gett sig till att peta på en 
nationell klassiker. Intressant i kritiken av spelet och skådespelarvalet är 
slutligen en annan nationell aspekt. Det ansågs visserligen i princip vara bra 
då "inhemska förmågor" släpptes fram, men "konstens kraf böra dock vid 
en teater gå framom patriotismen". Dessa "konstens kraf' och "patriotis
men" var en verkningsfull motsättning i bemötandet av teaterns prestatio
ner under Molanders era. Vid tiden för hans avgång hade deras inbördes 
förhållande dock helt kastats om. 

Molanders regiarbete nämndes flera gånger i Nya Pressen under hösten.89 

I recensionen av Aubers komiska opera Den svarta dominon avgav Flodin 
efter jul en samlad bedömning av den nya konstnärliga ledningen. Han var 
huvudsakligen inriktad på den lyriska repertoaren vid teatern. 

Under den nya regien på vår svenska scen har man observerat två omständigheter, som 
fördelaktigt utmärkt återgifvandet af de talpjeser och mindre operor, som direktionen 
upptagit till spelning: en omsorgsfull, ofta glänsande iscensättning och en väl förberedd 
première. Van, som man blifvit, att ständigt finna samspelet godt, har man räknat på att ren 
vid första representationen kunna konstatera det samma. I det de uppträdande dragit 
försorg om att publikens förväntan ej kommit på skam, ha de därjämte bjudit på något 
mera, näml. ett fullfärdigt, karaktäristiskt, någon gång utmärkt spel hos innehafvaren af 
hufvudrollerna, en mönstergill memorering, värme och intresse hos alla och hos bifigurer
na särskildt en god mask och en förståndig gruppering kring bärarna af de dramatiska 
hufvudkaraktärerna. Ingen, som med någorlunda intresse följt den svenska scenens presta
tioner, skall kunna jäva det framförda.90 

Molanders första spelår på teatern hade gett ensemblens prestationer en ny 
lyftning som skarpt kontrasterat mot intrycken från den tidigare regissörens 
verksamhet. Nu först anade kritiker och publik innebörden av regiinsatsen. 
Detta gällde både den yttre utstyrseln och skådespelarnas arbete. Ensemble
spelet blev i själva verket ett av teaterns kännemärken. 

Molander såg självmedvetet ned både på publik och kritiker i sin nya stad. 
Han hade därför svårt att smälta det första berömmet av de egna insatserna. 
Han skrev till Michaelson i oktober 1886: 
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Allmänheten här är ännu svårhandterligare än i Stockholm och finnarna öfver lag förfärligt 
tröga. Applåderna komma för sent, omdömena för sakta, och alla ha mycket större 
fordringar än förmåga att bedöma hvad som presteras.91 

Och han återkom till denna nya offentlighet efter jul. 
Den publik, som stundom applåderar, stundom ej begriper de bästa bemödanden, den 
publik, som delar sig i två partier, det som mycket sett och är mildt och uppmuntrande i sitt 
omdöme, och det som intet sett mer än Sveaborg på afstånd och finska skvaller-privat-
komedier, hvilket parti är djäfligt - denna publik har emellertid mycket hyggligt upptagit 
mig, applåderat mig offentligt, och privat inbjudit mig på baler, middagar och supéer, och 
hållit tal och druckit skålar för mig in infinitum. Uppriktigt eller ej, hvad detta betyder för 
framtiden eller ej betyder - sais pas -/.../ här kan om man är klok och nitisk, en verkligt god 
svensk scen åstadkommas, hälst om den kunde uppbäras af publikens sympati och en god 
kritik. Hvad kritiken angår är den här sakens svarta sida och konstens, främst arbetets 
kräfta. Kritiken här är något abominabelt. Kritiken är handhafven af landets mauvais sujets, 
den enda egenskap som fordras för att här bli konstkritiker. Kritiken här är ett monster af 
okunnighet, partidjäfvulskap, eländig dumdristighet och till den grad fånig, att till och med 
en bonde, som aldrig hört talas om teater eller konst skulle fa rödsot af att läsa artiklarnas 3 à 
4 första rader.92 

Molander hade speciellt retat sig på uppmaningarna att scenspråket skulle 
närmas finlandssvenskan, att man först ropade efter inhemska debutanter 
som sedan avrättades, samt det okunniga bemötandet av Den svarta domi-
non. Man hade allmänt - dock speciellt i Hufvudstadsbladet - ifrågasatt om 
teaterns ensemble var vuxen den lyriskt-musikaliska delen av repertoaren: 
"Men denna kritik berömmer mig mycket. Hur fanken skall jag ta den 
piken"? Ett viss mått av koketteri låg nog i hans reaktioner på berömmet. 
Han var också ovan vid den nya miljön. Kontrasten till den föregående 
regimen var för honom av naturliga skäl inte heller möjlig att urskilja. 

Förhållandet mellan den svenska teatern och pressen var spänt sedan tiden 
före Molanders ankomst.93 Molanders egen principiella kritik av den samti
da teaterkritiken fick därmed i Helsingfors en i hans ögon besvärande 
bekräftelse. Den teater han verkade vid stod också så öppet i skottgluggen 
för olika grupper. Trots berömmet över resultaten av hans egna insatser 
tyckte Molander alltså inte att man i Helsingfors förstod vari regiarbetet 
bestod. Närmast ska vi därför granska två centrala moment i regikonsten -
först systematiken i personregin och sedan arbetet med scenografi och 
utstyrsel. 

Skådespelarinstruktion 
Hur gick Molander rent konkret tillväga när han skulle leda iscensättningen 
av den inledande repertoaren? En stor mängd regiexemplar finns bevarade i 
Svenska teaterns arkiv och bibliotek. Det första där det endast finns anteck
ningar av Harald Molanders hand är texten till Den stora klockan, d. v.s. det 
stycke som sattes upp efter Daniel Hjort. Oscar Blumenthals lustspel gick 
inte i repris efter Molanders tid. Därför har ingen senare teaterpersonal 
använt detta textexemplar, såsom så ofta annars är fallet med Molanders 
verkligt viktiga produktioner. Pjäsexemplaren visar sig ofta innehålla kom
mentarer och regianvisningar från många skilda håll och tider, vilket är en 
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källkritisk svårighet vid analysen av Molanders regiinsatser.94 

Om Den stora klockan hette det i Hufvudstadsbladets premiäromnäm
nande: "Uppsättningen war mer än wårdad, såsom synes blifwit regel. 
Toiletterna många och eleganta och spelet gick med lif och lust".95 I F insk 
tidskrift skrev G. Federley att utförandet var välgjort och jämnt. Uppsätt
ningen präglades av smak och omsorg. Stycket i sig var han mycket kritisk 
emot. Federley ansåg det klumpigt sammanfogat och utsmyckat med "stil
lös tysk witz".96 

Här ska jag ta fasta på det som recensenterna kallade spelet och utförandet 
och relatera det till Molanders skådespelarregi. Regianteckningarna i text
exemplaret ifråga är av tre slag. Dels är det sceneriskisser. Där anges ofta 
rollernas positioner på scenen i förhållande till något fristående dekorele
ment eller enbart i sina inbördes placeringar. Där markeras också rollernas 
rörelser med pilar. Dels flödar de verbalspråkliga anvisningarna. Dels fmns 
slutligen anvisningar om utsägelsesättet - replikföringen. 

Ett exempel på sceneriskiss ges nedan. Två rollfigurer, Murner och Otti
lia, cirklar runt en vilsoffa. 

9 Detalj ur Harald Molan ders regi exemplar till Den stora klocka n. STAB. 

Här framgår också den andra typen av regianvisning. Denna verbalspråkliga 
skådespelarinstruktion kan vi betrakta som ett delvis överlappande beteck
ningssystem, i förhållande till de sedvanliga sceneriskisserna. Dessa regian
visningar gällde olika områden och utfardades under iscensättningen. Syftet 
var att forma ett visst uttryck till den färdiga uppsättningen. Molander gav i 
sin repetitörsfunktion systematiska och utförliga anvisningar om skådespe
larnas yttre beteenden, redan från början av sin tid i Helsingfors. 
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Regianvisning Regiområde Eftersträvad uttrycks
dimension 

vänder sig rörelser spatial 
går I I 
sätter sig I I 
stiger upp I I 
möter I I 
lägger I I 
ger brefvet åt I I 
läser I I 
pekar I I 
trycker hans händer I I 
fattar hennes hand I I 
bjuder sitta I I 
för henne I I 
tar hälsade I I 
ser på handlingar interaktion 

nedåt mitten rörelseriktning spatial 
uppåt till I I 

Regianvisningar ur Harald Molan ders regiexemplar till Den stor a klockan. STAB. 

Julia Håkansson och Emil Hillberg ifrågasatte som framgått tidigare om 
Molander var mäktig analysera rollgestalternas inre och ge regianvisningar 
om de finare psykologiska skeendena. De menade i sina uttalanden vid 
dödsfallet att Molander inte angett övergripande och därmed vägledande 
rolltolkningar. De efterlyste något som vi självklart förknippar med den 
moderna regikonsten under 1900-talet. Vi har även sett att Molanders 
litterära verk kritiserades för oklar psykologisk gestaltning. 

Nu är frågan hur det förhåller sig med bristen på "psykologisk" regi i 
Molanders instruktionspraxis? Först vill jag dröja vid förhållandet så tidigt 
som 1886. De ovan exemplifierade anvisningarna på repetitionerna gällde 
något yttre - det är sant. Frågan är emellertid om skådespelarna accepterat 
anvisningen, om denna var disharmonisk i förhållande till rollen eller till den 
fasta typ som man avsåg med begreppet rollfack? Skådespelarna tog om och 
om, stampade i golvet och frågade till råds för att fa det hela rätt, skrev 
Molander till Michaelson. Molanders "ledning" accepterades. 

Regianvisningen godtogs i den mån den uppfattades som grundad på en 
rollanalys, vilken var harmonisk med skådespelarens egen föreställning om 
rollen. D.v.s. att regissören utgick från texten och formulerade sin regian
visning. Därmed sammanhängde en underförstådd motivering som den 
skapande skådespelaren accepterade i och med att anvisningen följdes. 

Skillnaden mellan Molanders tidiga regi och den nutida är följande: idag 
söker regissören i högre grad verbalisera det som skådespelarna och deras 
regissör på 1880-talet ofta avhandlade mellan sig i termer av att acceptera en 
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anvisning eller ej. Molander skulle emellertid under en mellanperiod kom
ma att utveckla sin personregi väsentligen, i riktning mot det som här kallats 
en del av den moderna regikonsten. Under insceneringen av Kungsämnena 
1888 gav han nämligen prov på utförlig rollbeskrivning. Från insceneringen 
av Väfvarne finns vidare belägg för att Harald Molander vid kollationering
en formulerat en inledande beskrivning av Hauptmanns drama, under vil
ken de enskilda rollernas stämning och utveckling inordnades. Skådespelar-
instruktionen syftade i detta sena skede till ett sceniskt uttryck kongruent 
med regissörens konstnärligt särpräglade textuppfattning. Vi återkommer 
till Kungsämnena i detta avsnitt och till Väfvarne i kapitel IX. 

Det tredje beteckningssystem vi kan finna i regiexemplaret för Den stora 
klockan rör diktion och replikföring. I allmänna ordalag kan det sägas att 
Molander gav anvisningar om betoning, styrka och pauser. Ordet "paus" i 
regiexemplaret reglerar flödet i den talade texten, d.v.s. tempot i replikfö-
ringen. Sättet att betona i replikerna, som gav rytmiseringen av dem, angav 
Molander med ett system av understrykningar och speciella tecken. Ett 
exempel kan hämtas från en episod i första akten när en av huvudpersonerna, 
konstnären Murner, uttalar sig om ett arbete av en ung konstnär. Senare i 
pjäsen blir denne föremål för en reklamkampanj, då man ringer i den "stora 
klockan" för honom. 

Detta är till yttermera visso det allra första belägget i regiexemplaret på en 

10 Detalj ur Harald Moland ers regiexemplar till Den stora klockan. STAB. 
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utförlig anvisning om utsägelsesättet. Molander fäste alltså stort avseende 
vid denna replik. Varför? Ja, dels är repliken viktig för att fa fram Murners 
värderingar - rollfigurens karaktär - dels tvingas Murner sedan under hand
lingens gång agera mot denna övertygelse om konstverkets låga kvalitet. 
Behovet av karaktärsteckning, så långt som Blumenthals enkla lustspel nu 
krävde det, och av intrigens utveckling fick således Molander att ge denna 
regianvisning om diktion och betoning. Anvisningen förutsatte i s ig både 
roll- och intriganalys. Däremot kan vi inte veta om motivet för utsägelsesät
tet sedan meddelades muntligt till rollinnehavaren Hjalmar Agardh under 
repetitionsarbetet. Detta är dock mindre viktigt, eftersom en analys uppen
barligen föregått regianteckningen om denna centrala replik. Själva regian
visningen är ett tecken på den process av reflektion över texten som föregått 
selektionen av just detta händelsemoment. 

Molanders regi omfattade alltså rörelser och rörelseriktningar i rummet, 
enskilda handlingar och replikföring, d.v.s. spatial och verbal interaktion. 
Syftet var att ge detta interaktionsmönster en konsistent utformning. Denna 
hade grundlagts i en analys och genom iscensättningsarbetet blev den bestå
ende i uppsättningen. Detta slags sceneriläggningar, regianvisningar och 
markeringar av hur texten skulle framsägas finner vi belägg för i ett flertal 
regiexemplar. Molander använde systemet under sina år i Helsingfors.97 Det 
ger oss en inblick i hur han närmade sig problemet med hur pjäserna skulle 
instuderas. 

Vi har även en annan och mycket initierad skildring av teaterns inre 
arbete, i form av Emelie Degerholms nämnda verk. Hennes arbete är något 
mer än en memoar. Hon meddelar oss detaljer, vilka hon fatt i förtroende av 
andra och det finns redogörelser som hon grundat på skriftliga källor. När 
det gäller rollinstudering berättar hon på den grundvalen belysande epi
soder. 

Hon återger hur samarbetet mellan regissören och Lydia Wessler flutit 
under arbetet med hans allra första uppsättning, operetten Lili. Titelrollen 
gav skådespelerskan en hel provkarta på karaktäriseringsproblem, då den 
omfattar ett kvinnolivs alla skeden och åldrar. Molander handledde här sin 
blivande hustru. Möjligen var han redan kär och bortsåg därmed från eller 
var blind för eventuella brister hos rollskapelsen. Man studsar i alla händelser 
vid läsningen av Degerholms version, enligt vilken Molander inte gav 
någon som helst vägledning. Lydia Wessler "förvånade sig mycket däröfver 
att intendenten under repetitionerna ej haft något råd eller någon rättelse för 
hennes spel"!98 Molander drev här till sin spets tanken på observationsfasen 
från sin teoretiska utläggning och därmed sin non-interventionism. 

En annan av de teateranekdoter Degerholm förmedlar rör en repetitions
interiör med skådespelerskan Hilma Bruno.99 På våren 1887 skulle man sätta 
upp Ibsens Ett dockhem, med Bruno som Nora. Skådespelerskan var av 
förklarliga skäl nervös inför denna stora roll. Molander skulle ge henne 
enskilda råd. Handledningen innebar att fru Bruno läste rollen och Molander 
kommenterade diktionen fortlöpande. Denna "inläsning" var skild från 
repetitionerna.100 

Degerholm framhäver hur svårt det är att ge en entydig bild av Molanders 
verksamhet på teatern, utifrån medarbetarnas omdömen.101 Inställningen 
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varierade kraftigt. Bland skådespelarna på teatern skiftade synpunkterna 
både mellan olika läger och över tiden; från en avvaktande hållning inled
ningsvis, då de första intrycken emellertid var förmånligt på flertalet, till en 
alltmer avvog inställning. Degerholm menar att klyftan mellan sujetterna 
och Molander växte mot slutet. Detta berodde på hans beteende, en kom
bination av en retfull oåtkomlighet parad med revanscheliknande repressa
lier: "I den mån han ansåg sina förväntningar besvikna blef hans hållning allt 
mer och mer stram och reserverad, och sujetterna å sin sida kände sig sårade 
af den ordlösa öfverlägsenhet hvarmed intendenten bemötte dem, och de 
klandrande uttryck han till främmande personer fällde öfver dem".102 

Bakom Degerholms berättelse kan vi skymta några orsaker till Molanders 
beteende. Den första är hans behov av lugn. Med hans astmatiska besvär 
vore det fatalt med upprepade incidenter under arbetet. Därför höll han upp 
en lugn mask. Denna strama behärskning retade tydligen upp de impulsiva 
skådespelarna, vilka inte förband den med hans handikapp. De misstänkte 
att den enbart bottnade i Molanders nog så tydliga intelligensaristokratiska 
grundinställning. Degerholms partsinlaga om denna andra orsak till Molan
ders distans lyder sålunda: 

En hel del saker och ting, hvilka för honom, den intelligente, kunskapsrike mannen, 
dessutom syntes som själffallna, solklara, elementära fakta, kunde dock mången gång vara 
främmande för hans omgifning och i den mån intendenten trodde sig finna missuppfatt
ning, okunnighet eller obildbarhet och bristande intresse väcktes hos honom en tyst 
ringaktning.103 

Denna återspeglade sig i Molanders minspel, vilket människorna runt ho
nom uppfattade som sårande. Här skymtar också något annat. Det fanns en 
brist på överensstämmelse i förhållandet mellan sujetterna och regissören, 
mellan deras krav på konstnärlig vägledning och Molanders syn på skåde
spelarkonsten och dess förhållande till regikonsten. 

Molander hade liksom i Stockholm auktoritetsproblem. Hans ungdom 
och brist på skådespelarerfarenhet låg honom i fatet. - "Inom teatern ansågs, 
öfverhufvudtaget, åtminstone till att börja med, Molanders regiekapacitet 
inskränka sig till regissörens yttre arrangementsförmåga, på bekostnad af 
instruktörens detaljerade handledning vid rollinstuderandet" - skriver 
Degerholm.104 

Hon preciserar det sista: "att själf modellera eller rätta och förbättra sina 
lefvande bilders svaga sidor, därtill saknade han teknisk praktik" och "att ur 
råämnet uppdraga, forma, mejsla och gradvis stegra en begåfning, ett anlag, 
därtill saknade han håg. Intentioner kunde hangifva, men allt som tyddepå skola -
på dressyr, höll han utanför sin sfär ' /min kursivering/.105 Det sistnämnda 
tolkar jag så att Molander vid denna tid kunde ange en syftning i sitt 
konkreta iscensättningsarbete, ett eftersträvansvärt mål vid rollskapelsen. 
Sedan menade han att den enskilde skådespelaren skulle äga nog professiona
lism och konstnärlig uttrycksvilja för att lösa uppgiften självständigt. 

Det kan tyckas som om Molander i brist på erfarenhet därmed gjorde en 
dygd av nödvändigheten, då han angav "intentioner" men avhöll sig från att 
ge utförliga rolltolkningar. Grundorsaken låg emellertid i hans syn på skåde
spelarkonst. Det var naturligt för honom som författar-regissör att texten 
var den utgångspunkt som även skådespelaren skulle kunna hantera. Roll
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studiet var något centralt, vars resultat var beroende av om skådespelaren 
ifråga hade några redskap för textarbetet. För Molander pekade detta snarast 
mot frågan om skådespelarutbildningen. 

Molander sköt i sin uppgörelse i Svensk dramatisk konst in sig på brister
na i skådespelarutbildningen i Sverige. Han ville som framgått inte samman
blanda regissörens arbete med instruktörens: "Ty att med instruktörstiteln 
skulle följa skyldigheten eller ens rättigheten att lära skådespelare, huru de 
skola spela - hvaraf konsekvensen blir, att man bör lära konstnärer göra 
konstverk - det är endast ett af allmänhetens alltför löjliga, alltför vanliga 
misstag".106 

Vilket var Molanders program för en reformerad scenskolning? För att fa 
svar på den frågan måste vi gå tillbaka, till tiden före sejouren i Helsingfors. 
Vi far en ny del av svaret på frågan om hans förväntningar på skådespelarna. 

Molanders syn på skådespelarutbildningen 

Ett av syftena med Molanders utrikes resa sommaren 1885 var att studera 
kontinentens teaterskolor och deras uppläggning av utbildningen. Han pla
nerade att skriva en bok i ämnet.107 Syftet med boken skulle vara polemiskt, 
riktat mot Kungliga teaterns elevskola i Stockholm. Huvudfelet där var 
enligt Molander att utbildningen underordnades teaterns egna, tillfälliga 
behov av skådespelarkrafter. Skolan var en "undervisningsanstalt för den 
yngsta och lägsta klassen engagerade sujetter".108 Bristen i den yttre organi
sationen borde avhjälpas genom en mer självständig skådespelarutbildning. 
Undervisningens innehåll borde också förändras och de äldre framstående 
skådespelarna borde ta sitt ansvar för skådespelarkonstens framtida uppod
ling. De hade lidit brist på intresse för teatereleverna enligt Molander. 

Hans kritik mot bristande fackmässighet inom den svenska skådespelar-
kåren drev honom alltså att studera de utländska läroanstalterna i detalj. Den 
främsta inspirationen till den planerade boken fick han under sina uppehåll i 
Wien respektive Paris. Vid konservatoriet i Wien tog han fascinerat del av 
den systematiska och grundläggande utbildningens uppläggning. Han tyck
te sig finna inspiration till skolningen i de tyska teatrarnas "sträfvan efter 
realism i skådespelarkonsten".109 

Molander såg alltså den realistiska skådespelarkonstens förutsättning i en 
ordentlig grundutbildning för de yngre. Först med en sådan bakom sig hade 
de enligt hans synsätt frihet att skapa stora rollfigurer utifrån förebilder i 
samhället. Han poängterade i ett otryckt manus hur andra årets utbildning 
vid Teaterskolan vid Konservatoriet i Wien syftade till att skapa självstän
dighet och analysförmåga hos eleverna. Detta menade han var en förutsätt
ning för de tyska teatrarnas omväxlande repertoar.110 Övningarna på scenen 
avsåg "att vänja lärjungen vid snabb uppfattning och instudering af roller, 
samt raskt återgifvande av dessas karaktäristiska hufvuddrag, således skola 
här vinnas rutin, precision och scenvana". När Burgtheaters skådespelare 
kom och ledde skolarbetet fästes "stort afseende vid hvarje elevs individuali
tet och hans däraf betingade uppfattning, dels för att gifva honom själf-
förtroende och säkerhet, dels för att han skall fa tillfälle att karaktärisera i den 
mån och på det sätt, som just han har" 
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Kravet på konstnärlig individualitet spänner emellertid hela tiden mot 
traditionen i Molanders syn på skådespelarens arbete. Det finns en formule
ring i det efterlämnade materialet till boken om Europas scenskolor som 
nästan aforistiskt fångar detta: "Att låta fartyget drifva litet! Det är först när 
bildning i ett fack ger möjlighet till idéer som man kan finna nya, goda 
sådana".111 Han tyckte sig också finna en grundläggande skillnad mellan den 
tyska undervisningen och den franska, just med avseende på realism och 
tradition. I Tyskland hade de specialiserade teatrarna representerat olika 
arter inom skådespelarkonsten. Utvecklingen inom den franska dramatiska 
konsten hade istället baserats på en vidmakthållen retorisk, deklamatorisk 
tradition. Denna befordrade generellt kontinuiteten inom skådespelar
konsten.112 

Molander hade tänkt bygga sin presentation av den franska scenutbild
ningen på sina erfarenheter från konservatoriet i Paris. Själv hade han varit 
närvarande vid lektioner av bl. a. skådespelare som Gustave Worms och 
Edmond Got. Båda sysselsatte sig med diktionens detaljer. Molander besök
te även Louis Delaunay. Denne var mer känd för sin omtanke om spel och 
mise en scène i sin helhet. Molander hade alltså alla förutsättningar att fa se 
exempel på konservatoriets målsättningar omvandlade i lektioner. Han fäste 
sig också vid den beskrivning som skolans verksamhet fatt i en skrift av Leo 
de Leymarie och Adrien Bernheim. Den mönsterbildande funktionen anges 
där klart. Molander avsåg att ta med denna positionsbestämning i sin bok: 

L'enseignement dramatique consiste à apprendre aux élèves à dire, à jouer, à se tenir en scène, à 
composer un rôle, c'est-à-dire à le rendre d'une manière logique, suivie et concordante dans 
toutes ses parties; à étudier, d'après les traditions, le répertoire classique, les mouvements 
des scènes, les caractères tels qu'ils nous ont été transmis par les maîtres passés, enfin à 
entendre l'histoire des classiques et à faire prendre ainsi aux élèves, dans l'histoire de l'art 
qu'ils veulent exercer, le goût des études sérieuses, à la fois littéraires et historiques, sans 
les-quelles il est impossible à un artiste de devenir véritablement digne de ce nom.113 

Molander tilltalades av uppläggningen att låta den klassiska repertoarens 
spelmönster vidarebefordras till nya generationer skådespelare av en äldre 
årgång. Han skriver i den tidigare citerade artikeln att det är varje god 
skådespelares stolthet "att kunna upptäcka och uppfostra unga krafter, som 
ärfva deras talang, som ersätta dem när de bli gamla, och om hvilka de fa 
glädjen höra allmänhet och kritik säga, att lärjungen liknar, ja öfverträffar 
mästaren". 

Molander gjorde alltså en uppdelning. Å ena sidan fanns den klassiska 
repertoarens krav på att skådespelaren skulle kunna anpassa sig till givna 
mönster för en karaktärsstudie. Gestaltningen grundade sig på den klassiska 
texten och den klassicerade rollprestationen som traditionen överbringat 
genom skådespelarutbildningen. A andra sidan krävde samtidsrepertoaren 
en slags grundkunskaper för att självständiga och realistiska rollskapelser 
skulle se dagen. Denna legering av tradition och realism låg inom skådespe
larkonstens domäner. Det var snarast en fråga om utbildningens organise
ring för att driva fram den och därmed vitalisera den svenska skådespelar
konsten. Inom regissörens verksamhetssfär låg sammansmältningen emel
lertid inte. Han skulle inte exercera fram den under repetitionerna. Den 
skulle finnas där från början, eftersom den var en del av skådespelarens 
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konstnärliga identitet. Men i Sverige fanns ingen tradition - i likhet med 
situationen i Tyskland antecknade Molander - så det gällde först att återska
pa detta kunnande inom svensk skådespelarkonst. 

Molander skisserade av dessa skäl en ny svensk skådespelarutbildning. 
Förlagan fann han i uppläggningen vid Conservatorium für Musik und 
darstellende Kunst der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Han förde 
även in undervisningsmoment som han hämtat från den franska utbildning
en. Eleverna skulle utbildas i grundämnena under tre år. Det var svenska 
språkets uttal, accent- och färgläggning. Även ren deklamation liksom 
"lefvande språk" - franska och tyska - ingick bland basfärdigheterna. Mer 
skådespelarinriktat var karaktärsstudicr och spelövningar, liksom maske
rings- och kostymkunskap samt övningarna i gymnastik, plastik, fäktning, 
dans och sång. Det mest akademiska inslaget var hans planer på att litteratur-
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och teaterhistoria, estetik, poetik och stillära skulle ingå bland de rent 
teoretiska momenten. Av nedanstående tablå framgår hur Molander tänkt 
sig uppläggningen.114 

Förslaget till en ny teaterskola innefattade systematisk teoretisk och prak
tisk förberedelse av de nya skådespelarna. Molander fick skrinlägga planen 
efter en intensiv arbetsperiod i slutet på sommaren 1885. Då hade han också 
skickat ut enkäter om scenskolorna. Bl. a. hade han fatt svar från regissören 
Henrik Christiernson och teatersekreteraren Alfred Grandinson. De för
medlade uppgifter om förhållandena på Kungliga teatrarnas scenskola. In
formationerna kom bl.a. från teaterchefen Anders Willman och hans fru. 
Hon förestod skolan. Det hela tycktes bekräfta Molanders kritik mot den 
rådande ordningen. Molander hade dock redan stuckit huvudet i getingboet, 
med sina artiklar om tillståndet i det svenska teaterlivet. Den planerade 
boken blev därför tyvärr bara ett hugskott. 

Vi kan ur det här anförda härleda Molanders syn på vad en skådespelares 
konstnärsskap och yrkeskunnande innebar. Rollstudium och uppbyggande 
av en karaktär, enligt tradition och självständig förmåga, var centrala förut
sättningar för en skådespelare. Han skilde på vägledning av oerfarna ungdo
mar och av fullfjädrade skådespelare samt utövare av vissa rollfack. Därför 
var det inte underligt om han höjde ett ögonbryn när skådespelarna på 
teatern i Helsingfors bad om råd angående sådant som var självklarheter för 
honom. Som regissör ville han arbeta med deras rolltolkningar. Dessa skulle 
föreligga som delmoment vid hans åtgärder för sammanjämkning. 

Molander hade emellertid en positiv grundsyn på ensemblens standard, 
vilket redan framgått av brevet till Michaelson - en god svensk scen kunde 
åstadkommas. Han meddelade också denna bedömning i en skrivelse till 
garanterna i mars 1887.115 Vid två möten med dessa skedde nämligen det 
förebådade bytet av både regim och repertoarinriktning, för kommande 
treåriga mandatperiod. Den blev bestående för resten av Molanders tid på 
teatern. 

Ensembletanken i praktiken 

Molander komplimenterade skådespelarna i sin programförklaring. De vi
sade intresse och flit, talangfullheten fanns hos vissa och de goda anlagen hos 
andra. Det är dock ingen mönstertrupp, skrev han, som kan "motsvara en 
bildad publiks alla, stränga fordringar. Förhoppningarna gälla möjligheten 
för denna trupp att med oförtröttad möda, god ledning och väl rekryterad så 
småningom kunna motsvara de fordringar, som äro berättigade, med hänsyn 
till de sociala förhållanden och de ekonomiska vilkor, under hvilka teatern 
arbetar". 

Molanders förslag vad gällde skådespelarkontingentens inre utveckling 
anknöt till en pågående debatt om behovet av en inhemskt svensk teaterskola 
i Finland. Han hänvisade till de fristående teaterskolorna ute i Europa, men 
för finländska förhållanden vore det mer ändamålsenligt med en lösning 
inom Svenska teaterns ram. Hans plan var att skådespelarna skulle undervisa 
inhemska elever i sitt eget fack: 
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Det skall vara en glädje för honom att leda och öfva den, som under hans auspicier och med 
hans namn som borgen far göra sin första debut, hvilken i lyckligt fall kan leda till 
aspirantskap på framtida alternering, och för läraren till hoppet om, att när han tröttnat och 
gått till hvila, han i lärjungen kan se sin efterträdare.116 

Molanders vördnad för traditionen visade sig i hans syfte att engagera 
skådespelarna själva i utdaningen inom sin egen konstart, i ett läge där 
teaterskoleväsendet var outvecklat. Förslaget gav emellertid prov på en 
statisk syn på aktörens konst. Det är därför föga förvånande att man inom 
truppen och pressen tog avstånd från förslaget. 

Försöket till kvalitetshöjning låg till grund för skrivelsen. Det andra 
problemet var därvid nyrekryteringen. Molander gick in för att skapa en 
jämn trupp, gentemot att till höga kostnader engagera de stora talangerna. 
Hans överordnade konstnärliga syfte var att Svenska teaterns föreställningar 
skulle präglas av ett smidigt samspel. De enskilda prestationerna skulle 
forma en väl avvägd helhet. Molanders dittillsvarande arbetsmetoder hade 
inneburit steg i denna riktning. Detta har redan framgått av min analys av 
programmen på hösten 1886. Nu skulle denna strävan också fa konsekven
ser vad gällde truppens sammansättning. 

Vår tids fordringar äro ej andra, men mera utvecklade och vida mångsidigare än flydda 
tiders. Medan man förr nöjde sig med att på scenen se en typ eller en sida af lifvet troget 
afspeglad, fordrar man nu att fa se individer och alla karaktärens skiftningar i detalj 
återgifna. Och därmed har på teatern - liksom på så många andra områden - de stora 
snillenas enväldestid nödgats lämna plats för en annan, då man visserligen kan låta sig nöja 
med snillen, men då man framför alt fordrar arbetare - arbetare, som med bildad smak, 
vaken intelligens och oförtrutet arbete söka fylla hvar och en sin plats, sin plikt, sin kallelse, 
utan att till fromma för egen framgång skjuta andra åt sidan.117 

Vi kan här spåra två grundtankar. Dels framgår den tidens teaterledares 
behov av skådespelare inom olika fasta fack. Man måste kunna tillgodose 
vissa rollfördelningar. Dels visar sig en regissörs medvetna strävan att forma 
en ensemble. En konstnär behövde ett homogent och väl fungerande red
skap för att kunna förverkliga sina egna ambitioner. Ensembletanken hos 
Molander kan ytterst ses som inspirerad av resonemangen om Meininger-
truppens sammansättning. 

I skrivelsen finns också belägg för att Molander hade en pedagogisk plan 
för sitt arbete. Detta gällde var och en av Svenska teaterns skådespelare. 
''Ärligt och envist" ville han enligt denna försöka utveckla existerande 
talanger och anlag, så att individen kunde inarbetas i en ensemble.118 

Även om Molander främst vände sig mot dyra stjärngästspel, och även 
om han argumenterade för en teaterinskolning i en naivt uppfattad och 
schabloniserad teaterkonst, så kan vi finna en respekt för truppmedlemmar
nas individuella utveckling hos honom. Bristerna i Molanders syn på skåde
spelarkonst i detta skede var hans övertro på innötta formelartade gestalt
ningar samt hans undervärdering av improvisation, individualitet och ka-
rismatisk utstrålning. 

Molander syftade till att utveckla truppens egna sujetter inom respektive 
fack, så att de inom denna ram blev fullfjädrade. Genom karaktärsskådespe
leri ville han därutöver motverka den tendens till stereotypiserad framställ
ningskonst som var en följd av Svenska teaterns häftiga repertoarkast, p. g. a. 
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takten i omsättningen av pjäser. Molanders svar på en orimlig arbetssitua
tion för skådespelarna var en fördjupning inom facket.119 

Han hade dock missbedömt teaterns läge. Publikkraven gällde favoriter, 
några att höja till skyarna och hölja i blommor. Det senare var mycket 
vanligt på Svenska teatern, där det t.o.m. kunde inträffa att penninggåvor 
anonymt stuckits in bland blomstren. Man längtade efter stjärnorna och de 
utländska gästspelen. Press och publik ville få uppleva något nytt och 
avvikande, få känna sig delaktiga i ett större europeiskt sammanhang.120 

Hufvudstadsbladet kommenterade i en ledare Molanders resonemang.121 

Skribenten kunde inte instämma i Molanders meiningerartade satsning på 
ensemblen före de stora enskilda snillena och vackra importerade namnen. 
Ledaren tryckte istället på att det behövdes åtminstone några snillrika skåde
spelare. Det krävdes - för publikens skull, för de yngre skådespelarna som då 
fick en förebild, för fullödighet och gott samspel i scenskapelserna och för att 
pjäserna ofta krävde en stor skådespelare för en ledande roll. Detta berörde 
även den moderna repertoaren, vilken man i enighet med Molander ville att 
teatern skulle satsa på. Tidningen delade dock inte Molanders stora förtroen
de för ensemblen. Det behövdes ett eller annat dyrbarare engagemang i olika 
fack. Teaterkritikens fordringar måste vara stränga, hävdade tidningen: 
"Normen för ett spel står lika litet att söka på Comédie française, som på 
Burgteatern, den står att läsa inom hwarje tänkande skådespelares bröst, och 
den låter sig studeras i den werld som rör sig omkring honom".122 Molander 
hade krävt respekt för skådespelarnas ärliga konstnärliga arbete; detta skulle 
undersökas, hjälpas och belysas av kritiken. 

Denna polemik visar hur Molander för en tid ville bibehålla en relativ 
kritikermåttstock, som tog hänsyn till lokala och nationella förhållanden. 
Eventuella framsteg och nyanser ckulle då verkligen kunna uppfattas. Skå-
despelarmaterialet var inte stort - det var detta faktum han gång på gång 
försökte sätta fingret på. Dessutom strök han under den nödvändiga odling
en. Skådespelarna skulle få mogna, pröva sig fram i småroller, fa en egen 
mentor etc. 

Molander ställdes istället inför krav på att debutanterna, som vi sett socialt 
starkt förankrade i den lokala miljön, skulle fram i de stora uppgifterna 
direkt. Kritiker med alltför högt ställda fordringar rev i den situationen bara 
ned. Ambitioner och förmågor missbedömdes, enligt hans sätt att se. Huf-
vudstadsbladets skribent menade att Molander själv fatt vackert erkännande 
utan undantag. I fråga om skådespelarna hade man givit berättigat beröm 
och tagit nödvändiga hänsyn, men någon fridlysning kunde det aldrig bli 
fråga om. 

Resultatet av vårens diskussioner 1887 blev i första hand att den inhemske 
skådespelaren Anton Francks engagemang upphörde. Operettstjärnan Ger
da Grönberg fick gå tillsammans med ett tiotal andra.123 Från Sverige 
införskrevs Lotten Seelig samt Victor Castegren från Nya teatern, tillsam
mans med Hilda Sjöberg, sedermera fru Castegren. Molander kände dem 
sedan tidigare. Från 1 november tillkom också Julia Håkansson för detta 
spelår. 

Genom nyrekrytering skapade man på sikt en ensemble med jämnare och 
högre kvalitet. Dessutom utformades ett genomtänkt gästspelssystem. 
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Åtminstone i början av den nya mandatperioden ser gästspelen ut att kunna 
infogas i ett pedagogiskt mönster, i syfte att förse ensemblen med goda 
förebilder. Gästspel var dock självklart inget nytt, utan många skådespelare 
som besökte teatern hade även tidigare gjort det. 

Först på plan var Knut Almlöf. Med en hel serie föreställningar tillsam
mans med teaterns ensemble på hösten 1887 kunde han visa upp den gamla 
skolans prestationer. Detta gästspel ägnades stort utrymme i pressen.124 

Därefter kom August Lindberg som ju representerade något helt annat. Det 
var en ny skola som inte på samma sätt senterades i helsingfors-
tidningarna.125 Spelåret inleddes alltså med ett pedagogiskt motställande av 
det traditionella och det moderna - system mot improvisation, rutin mot 
känsla, behärskning och elegant avvägning mot nervighet, gamla reperto
arstycken mot modern dramatik osv. Molander sökte planmässigt höja 
ensemblens ambitioner, ange sammanhanget bakåt och ge en känsla av vad 
den realistiska skådespelarkonsten innebar.126 

Ibland kunde man fånga upp de stora turnéerna i flykten. Under spelåret 
1889/90 representerades traditionen i hög grad av Coquelin-turnéens 5 
pjäser på franska, medan Ellen Hartman framförde sina succéartade rolltolk
ningar kända från Stockholm.127 Våren 1892 kom Coquelins trupp tillbaka, 
tillsammans med Hartman. Ar 1890/91 gästade Betty Hennings Svenska 
teatern, tätt följd av en stjärnturné med Judic och ensemble. Under Molan
ders sista år hade man också Lotten Seelig som gäst. I f örsta hand var det 
emellertid Julia Håkansson och Tore Svennberg som gav relief åt den egna 
ensemblens spel — eller kanske snarare ensemblen som sökte ge gästerna en 
passande infattning. 

De publikdragande nordiska och franska stjärnorna gav ett ekonomiskt 
utbyte. Därutöver kunde man alltså visa de egna sujetterna olika mönster
prestationer. Detta passade behoven i skådespelarutbildningen och i de krav 
på stjärngästspel som teaterkritik och publik ställde på sin teater. 

Vi kan indirekt få ett begrepp om ensemblens spelstil genom att studera 
några recensioner från dessa tillfällen. I mötet mellan gäster och ordinarie 
personal samt mellan en äldre repertoar och en modern blev nämligen 
karaktären på de ordinarie sujetternas skådespelarkonst speciellt tydlig. 
Därmed far vi också en bättre möjlighet att förstå Molanders regikonst -
dess villkor och resultat. 

Svenska teatern genomförde i början på 1888 några festföreställningar, 
vilket var nationellt betydelsefulla evenemang. Det skedde i samband med 
högtidlighållandet av Topelius 70-årsdag respektive Runebergs minnesdag. 
De flesta skådespelare hade emellertid svårigheter att hantera det storvulet 
deklamatoriska eller det romantiska samt den s.k. "manligt" högstämda 
idealismen. Svallande fosterländskhet och deklamation med stark känsla 
gick inte bra med de aktuella sceniska krafterna.128 

I Runebergs Kungarne på Salamis var det Hjalmar Agardh, ensemblens 
klippa, som spelmässigt höjde sig över sina yngre kollegor, naturligt nog 
med tanke på det "tankedigra" och den höga "klassiska luften".129 Just 
Agardh hade reagerat på ett intressant sätt vid en av de tidigare gästsejourer
na. Han hade förmåga att ändra spelsättet under det samlade trycket från 
August Lindberg, Molander och Ibsens Vildanden. Som gamle Ekdahl hade 
han givit 
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prof på en konstnärlig spänstighet och individualisering i realistisk smak, hwaråt hr A. i 
allmänhet förut ej gittat skatta. Det är ingen liten seger öfwer sig sjelf, att med så många 
skådespelareår på nacken böja sig för nywaknade fordringar så att det högsta i konsten skall 
framträda i nya, enkla, skarpa typiska former.130 

Stilförskjutningen i ensemblen gick från det deklamatoriskt klassiska till det 
nedtonat realistiska, från det yttre i passion och handlingsfriskhet mot det 
inre och naturliga.131 I ensemblen lyckades man skapa "naturtrogna typer" 
av rollerna. 

Svenska teatern fick under Molanders tid fram en fast ensemble som i stort 
sett passade bäst för de moderna och realistiska konversationspjäserna - i 
första hand för komedin men även för dramat.132 Mycket goda komediaktö
rer hade man sedan tidigare, framför allt i John Riégo och Edouard Wil
helmsson. 

Personella resurser fanns även till den inte alltför fordringsfulla lyriska 
repertoaren, exempelvis genom Lydia Wessler-Molander och paren Caste-
grens och Salzensteins. Det romantiska och det stora tragiska låg som 
framgått under början av molandereran knappast inom räckhåll vid reperto
arplaneringen. För karaktärsroller hade man dock Ernst och Ida Bränder att 
tillgå. Agardh, Ernst Malmström, Adolf Berlin samt därefter John Wahl
bom passade även in i de stora programmen. Ida Bränder var teaterns 
tragedienne och Hilma Bruno dess ingénue. 

Kvalitetsmässigt var det en jämn skådespelartrupp. För att fa ett begrepp 
om nivån kan vi med fördel studera två speciella tidningsuppsatser om de 
finlands-svenska teaterförhållandena. De infördes i den danska Nationaltid-
ende i september 1890- s.a.s. i halvtid av Molanders period.133 Återigen var 
det ett gästspel som framhävde det karaktäristiska i prestationerna. Det var 
Betty Hennings framträdande under sitt besök, bl. a. i Ett dockhem, Vildan
den och Kung Midas, som föranledde korrespondenten att bänka sig i 
teatersalongen. Artiklarnas uppläggning tyder på att skribenten komplette
rat sina egna intryck, i samtal med teaterledningen. 

Många lovord östes över Svenska teatern. Imponerad av den höga konst
närliga rangen konkluderade författaren ifråga att teatern i Helsingfors 
borde ha väckt uppmärksamhet både i Norden och därutöver. Det mest 
slående hos teaterns föreställningar var sammanfogningen av det hela -
"ensemble'n" - snarare än det individuellt lysande i finländsk skådespelar
konst. Allt var infogat som naturliga länkar i en kedja - en "organisk scen
enhet" uppstod.134 

Molander skapade en "ensemble" av faktorer som interiör, scenljus, 
skådespelarpersonal etc. Han var en "mästare". Rapportören underströk 
entusiastiskt att vad Molander "presterar på detta område är mönsterpresta
tioner, i sin genre långt intressantare och lärorikare än hvad Meiningarnas 
mycket berömda ensemble åstadkommer".135 

Korrespondenten menade att man i Helsingfors visserligen teoretiskt 
värderade betydelsen av en permanent nationell scen, "men man har näppe
ligen hvarken ögon eller öron tillräckligt öppna för att denna scens betydel
se, både i absolut mening och i förhållande till den nationella kärnpunkten, 
blir oändligt mycket större, när den tillika är en konstanstalt af värkligt hög 
rang".136 Kontentan blev att den helsingforska scenen hade en överlägsen 
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ställning, även i ett europeiskt perspektiv. Det var ett resultat av särskilt 
lyckliga omständigheter - en väl utrustad teater, en duktig direktion, en 
mästerlig regissör och en homogen ensemble. Och den spelade för glest 
besatta salonger. 

Diktion och rollbeskrivning 

I vår framställning om skådespelarinstruktionens former och resultat åter
står så att kommentera Molanders talregi. Dessutom ges ett exempel på hans 
rollanalyser. I regiexemplaren kan vi finna ett konsekvent system för note
ringar, samma som exemplifierats med Den stora klockan.137 Förutsätt
ningen för den imponerande ensembleprestationen var tillämpningen av 
detta system. Molander förde dock inte in anteckningar om rollfigurernas 
känsloläge, stämningar hos karaktärerna etc. i textexemplaren. Detta hind
rar inte att sådant framförts muntligt. Nyanserande kommentarer kunde 
rymmas under de korta repetitionstidernas gång. Teaterns produktionstakt 
talar dock generellt emot att man i större utsträckning kunde dröja vid 
djuplodande analyser. I praktiken vilade ansvaret alltså på de enskilda skåde
spelarna. 

Molander gav alltid utförliga anvisningar om diktionen. Det framgår 
klart av de attribuerbara textexemplaren i Svenska teaterns arkiv. Att han 
fäste stor vikt vid språkbehandlingen ådagalades även av korrespondensen 
med Gustaf Fredrikson, regissörskollegan. När Molander 1888 hade fär
digställt sin översättning av Ibsens Kärlekens komedi, gav han t.ex. syn
punkter på styckets iscensättning vid Dramaten. Det gällde besättningen, 
karaktärerna, dekorationerna m.m. Han skrev också något om verserna i sin 
översättning som visar med vilken yttersta omsorg han arbetade: 

Oftast, alltid därjag kunnat, äro de skrifna att sägas ej så mycket att läsas. Där de, i följd t.ex. 
af många hopade småord, förefalla tunga, torde detta försvinna, om skådespelaren tar saken 
fullt lugnt och endast ger hvarje ord sin rätta etymologiska och deklamatoriska accent.138 

Denna typ av formulering om diktion och språk kommer tillbaka. I ett brev 
berör Molander sitt eget arbete med att fa fram en godtagbar insats. Det 
gällde skådespelaren Gustaf Rydgren i Kärlekens komedi, januari 1889. 

Rydgren skall göra Falk. Han hade en rätt vacker om ock en smula öfverraskande succés 
som bispen i Kungsämnena, och i vissa punkter var den väl förtjänt, där han stöddes af den 
tacksamma texten och en särdeles lyckad apparition. Få nu se Falk! Det har varit ett djäfla 
arbete. Det är synd med hans goda, ja förträffliga anlag, att han aldrig fatt åtnjuta någon 
verkligt god skola. När här versen kom stod han utan aning om den oratoriska accenten, 
variationer i vers och de etymologiska betoningarnas moderering. Men han har arbetat som 
en riktigt duktig karl och tagit emot ovett som en hedersknyffel, som begriper att man vill 
hans eget bästa /.../.139 

Molander ägnade diktionen en allsidig omsorg. Han hade som synes också 
en from förhoppning att avsikten bakom hans krävande personinstruktion 
skulle uppfattas rätt av skådespelaren. Som redan nämnts var detta inte alltid 
fallet på Svenska teatern. Speciellt stark blev motsättningen mellan Molan
der och Ernst Bränder, på grundval av regissörens hållning under skådespe-
larinstruktionen. 
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Det kan tyckas som om analyserna pekar mot att Molanders skådespelar-
instruktion var begränsad, till enkla repctitörsanvisningar. Inom personre
gin arbetade han emellertid på olika sätt, beroende på uppgiftens art. På ett 
tidigt stadium i sin utveckling som regissör ägnade han rollanalys och 
-instruktion ett stort intresse. Det visar materialet efter hans inscenering av 
Ibsens Kungsämnena i november 1888.140 

Molander försökte under denna iscensättning skapa speciella förutsätt
ningar för goda rollprestationer. Han gick fram längs två linjer. För det 
första ville han uppamma en speciell ensemblekänsla. Stumma roller tilldela
des på meiningervis även skådespelare som inte var kontraktsbundna att 
utföra dem.141 Den andra linjen i Molanders försök att bereda marken för 
goda skådespelarinsatser var skriftliga rollbeskrivningar, jämte de sedvanli
ga kostym- och rekvisitaanvisningarna. 

Speciellt utförlig var han angående de två huvudrollerna, Skule jarl och 
Håkon. Dessa var rivaler i kamp om den norska kungakronan. Striden 
föregick landets enande under det trettonde århundradet - en maktkamp 
som Ibsen valt till ämne för sitt historiska skådespel från 1864. Molander var 
starkt attraherad av Kungsämnena, med dess folkligt och nationellt betydel
sefulla sago- och krönikestoff, dess historiska dräkt, dess intrigmekanik och 
dess fascinerande Skule-gestalt. Denne är ju en tronpretendent som slits 
mellan tvivel och maktlystnad. Molanders anvisning till Agardh hade föl
jande lydelse: 

När skådespelet börjar är Skule jarl omkring 50 år. Han är hög och kraftigt bygd, hans hår 
mörkt, svagt grånadt, halflångt; likaså skägget af en /!/ assyrisk snitt. Hufvudet är något 
framskjutet, pannmusklerna tunga öfver ögon och näsa, farorna från näsvingarna till 
mungiporna djupa, allt detta som man finner hos en grubblande man. Hans blick är orolig 
och kall, men med ett varmt uttryck och fasthet, när han talar om att ödmjuka sig inför den 
rätte, hvass och skärande, forskande, när maktlystnaden griper hans tankar, irrande, vild, 
snabb, när äfven känslan beherskas af lystnad. 

I fjärde akten äro håret och skägget längre, starkare grånade, blicken vemodig eller 
misstänksam, stundom vittnande om en inre gömd fruktan, stundom rasande. I scenen med 
Jatgeir /en isländsk skald/ blir hans andhämtning ojämn, i den följande med Pål Flida, som 
han hela tiden då vänder ryggen åt, falla dragen samman, blicken blir trött under ögonbry
nens tyngd, axlarna framåt hopböjda. 

I femte akten äro hår och skägg långa och snöhvita, svallande kring ett blekt utmärgladt 
ansigte, där endast musklerna bugna/?/ ut som brosk under skinnet, och ögonen synas 
liksom skjutande fram ur sina hålor, såsom man finner hos personer hvilka söka sig väg i 
skymningen eller arbeta i grufvor. Blicken är ej mera irrande, men sällan lyft, hans stämma 
darrar och vill slå öfver, när han skall lägga band på darrningen. 

I femte aktens andra tablå fryser han, har knutit skägget som halsduk om halsen och rör 
sig hastigare än förut; äfven armarna. Ett lugn, en fasthet från tidigare år kommer öfver 
honom efter beslutet att dö. Håret är oordnadt, drägten likaså.142 

Molander ville locka fram en gestaltning utifrån rollfigurens utveckling 
genom hela det dramatiska skeendet. Citatet visar hur denna styrning om
fattade maskläggning och sminkning, kroppshållning, mimik och utsägel-
sesätt. Framför allt ville regissören frammana de skarpa och motsägelsefulla 
känslosvängningarna hos denna Ibsens första stora tragiska gestalt - om vi 
använder Martin Lamms ord om Skule. 
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När Molander vände sig till skådespelaren Adolf Berlin var mönstret i den 
del av rollinstruktionen som berörde det yttre likartad. Här gällde det en 
yngre skådespelare i det allvarliga facket som skulle ge den kungaborne 
Håkon Håkonsson. Denna anvisning är dock i ett avseende avvikande. 
Molander lät här sin rollanalys omfatta både dramat självt och historiska 
gestalter i sekundärlitteraturen. Han skisserade i sin regianvisning nämligen 
en bild av Håkon som byggde på den litterära texten, historiska dokument 
samt psykologiskt klargörande jämförelser. Molander försökte som vi sett 
fånga den märkte Skules hålögdhet och relaterade honom till skymnings
människor. I Håkons fall fann Molander sin referenspunkt genom att hänvi
sa till en folkledares talekonst. 

Han rör sig raskt, men prisades af sin samtid för sin behaglighet i alla rörelser, denna vunnen 
genom krigiska lekar och härdandet af sin kropp, hvilken tillät honom, som sedan fick 
namnet Håkon den gamle, att ännu på 1260-talet företaga ett fälttåg till Skotland, h varunder 
han dog, mer än 70 år gammal. Hans tal är behagligt och bildadt, hans satsfogning, när han 
talar, ledig, med stigande, ofta entusiastisk fart i repliken, med största klämmen strax före 
konklusionen, hvilken ofta sker med lägre röst, liksom man ofta finner hos goda talare, 
hvilka efter klimax i argumentationen veta sig göra största verkan genom att sist kasta fram 
resultatet med låg röst, som vore det så klart, att det knapt behöfde nämnas. 

Jag finner stöd för denna min uppfattning af författarens teckning af honom i historiens 
berättelser om Håkon som en fint bildad, kunskapstörstande, ofta farligt logisk man, den 
norska medeltidens störste beskyddare af vetenskap, poesi och konst, hvars vänskap söktes 
ej blott af Frankrikes och Tyska rikets monarker, men af främmande makter ända i fjärran 
östern, där många af Håkons främsta män deltogo i e tt af de senare korstågen. 

Med detta säges hos honom, just det som förf. så storartadt skildrat, hängifvenheten för 
sin slägt, ömheten för hustrun ha varit så stora, att man aldrig såg honom i hennes sällskap 
utan att hans ögon lyste af fröjd och hans händer darrade af till hälften blyg känsla, till hälften 
ömt galanteri, när han fattade hennes. I s tatsgöromålen var han skarp, störde hon honom 
körde han ut henne. Och detta var lätt förklarligt vid den tid då kvinnan började förgudas 
som kvinna, men knapt ännu var ansedd som menniska om hon ej kunde föra vapen, såsom 
ofta isländingarnas hustrur hade gjort. 

Molander gick långt utanför texten, för att måla upp det sammanhang som 
kvinnorollerna, samspelet mellan Håkon och Margareta samt Håkons ka
raktär skulle sättas in i. Denna typ av utförliga rollanvisningar visar inte alls 
några brister vad gäller konsekvens i rollpsykologiskt hänseende. 

I motsats till de klargörande kommentarer som Molander ägnade de 
manliga gestalterna i Kungsämnena, så fick inte de kvinnliga rollinnehavar
na samma skriftliga instruktion. För några av länshövdingarna kring de två 
ledargestalterna hade Molander emellertid utförlig regi. Den syftade till att 
systematiskt modellera fram deras respektive förhållande till makten och 
deras karaktärstyper. Här ville Molander att skådespelarna skulle fa fram 
partigängarnas psykologi - det "kalla", "hårda", "grymma", "hänsyns
lösa", "starka", "beräknande", "häftiga". Ifrågavarande rollgestalter be
tecknades också av regissören med termer som "partiman", "handlingens 
man", "vapendragare", "följeslagare" m.m. 

Molander lade mycket tydligt ut ett mönster av regianvisningar. De 
gällde det mest centrala i detta principdrama i historisk dräkt - spelet om 
makten. Avsikten var att ge Kungsämnena som ett folkskådespel om inbör-
deskampen i ett rike. Antagandet ligger nära till hands att Molander ville 
forma Kungsämnena med anknytning till den finländska striden mellan 
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finsk- och svensksinnade. Han befann sig i ett land där bröder stod mot 
bröder, släkt mot släkt - i en konflikt som han själv tyckte var förödande. 

Sammantaget ger dessa personinstruktioner belägg för att Molander var 
mäktig, och i vissa fall mycket angelägen om att ge konstnärlig vägledning. 
Huruvida det gällde alla hans större arbeten av Kungsämnenas typ vet vi 
inte. Likaledes är det svårt att uttala sig om de muntliga instruktionerna 
också hade denna systematiskt djupborrande karaktär. Eftermälet om ge
nomgående och bristande psykologiska insikter i instruktionen tycks dock 
vara grundat på malisen, vilken så ofta drabbade Molander. Att han i flera 
fall sökte strukturera spelet både i yttre och inre mening står utom all tvekan. 
Det visar dessa analyser av hans tidiga skådespelarinstruktion. 

Molander kombinerade en vilja att konstnärligt stämma av helheten med 
programmet att respektera professionaliteten hos kunniga skådespelare. 
Molander framstår därvid i vissa moment av instruktionen som en modern 
regissör. De hårda arbetsförhållandena satte dock gränser för Molanders 
engagemang i olika rollskapelser. Arbetstakten framtvingade så småningom 
en mängd rutiner. Det framgår av de interiörer som blottlades vid nästa byte 
av regissör på Svenska teatern. 

När August Lindberg på hösten 1893 skulle ta över, fann han ensemblen 
modlös och förvandlad till en grupp skådespelarmaskiner. Molander hade 
lämnat dem i skick som "simpla läxinläsningsmaskiner, vilka måste veva 
fram ur det utpinade minnet så och så många ark per vecka, dag och timma", 
skrev Lindberg till Gustaf af Geijerstam.143 Skådespelarna vid teatern för
skräcktes å sin sida när de ställdes inför Lindbergs krav på inlevelse i 
rollstudiet. Han gjorde anspråk på intensitet, inspiration och ömsint valör
rikedom i utspelet, istället för den invanda retoriska replikföringen. De 
stelnade på samma sätt inför hans skådespelarinstruktion, vilken koncentre
rades på rollfigurernas känslor och utveckling. Den formulerades i svårför
ståeliga metaforiska utläggningar av skådespelar-regissören.144 

Två regissörers arbetsmetoder kontrasterades vid intendentskiftena på 
Svenska teatern. När Lindberg lämnade staden efter sitt svåra år på teatern, 
hade han i alla fall förstått orsakerna till skådespelarnas uppgivenhet och brist 
på konstnärlig glöd lite bättre. Han hade kommit till insikt om vad reperto
arsystemet i kombination med en fordringsfull tidningskritik ledde till. 
Skådespelarna kramades ur som citroner, som Lindberg uttryckte det, i en 
press utan uppehåll och andningspauser.145 

August Lindberg var ett romantiskt skolat skådespelargeni. Hans främsta 
insatser var de stora karaktärsrollerna, i första hand inom den nordiska 
realismen och i klassikerna. Hans passionerade och från samtida skådespelar
konst avvikande spel satte honom också i medveten motsatsställning till den 
typ av regiteater som Molander representerade.146 Detta leder oss in på 
frågorna om den för Molander så viktiga bildskapande sidan i regiarbetet. 
Hur gav han rum för spelet? Hur arrangerade han kostymer, rekvisita etc. 
under tiden i Helsingfors? 

Dekorations- och utstyrselprinciper 
Jag har tidigare infört några distinktioner för att särskilja de regiuppdrag 
som Molander utförde vid Svenska teatern. Vid ena änden av skalan har 
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vi hans övervakning av repriser och vid den andra hans totala ansvar för 
prestigeprogrammen. Ett av sätten att utröna vilka de senare var - ur 
teaterledningens synvinkel - är att granska teaterns arkivalier angående 
dekorationer.147 

Det fanns enligt dessa förteckningar mängder med färdiga dekorer och 
detaljer, vilka självklart användes för repriserna av program från föregående 
regimer. Det gällde särskilt förändringsrum och slutna dekorationer. Därut
över fanns standardiserade dekorationsutstyrslar för en viss del av reperto
aren. Denna standardisering var motiverad av ekonomiska skäl samt nöd
vändig för den högt uppdrivna arbetstakten. 

Standardiseringen var ett utmärkande drag i den borgerliga tittskåpstea-
terns arbetssätt. Ett brott mot dessa rutinlösningar var generellt sett en av 
förutsättningarna för den moderna teater- och regikonstens framväxt på 
1900-talet. Under Molanders tid var det de stora påkostade prestigepro
grammen som fick specialdestinerade lösningar. 

Av repertoaren framgår att de historiska skådespelen ingick i den grupp 
som Molander fick ledningen att satsa på dekormässigt.148 Det gäller 
Kungsämnena, Björnsons Sigurd Jorsalafarare liksom Sardous revolutions-
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skådespel Thermidor. Även sagostycken samt pjäser med exotiska motiv 
fick påkostade lösningar, samt mot slutet av Molanders egid finländska 
original. Per Svinaherde, Faust och Mikado ger här exempel, liksom Slottes 
En svag stackare och två stycken av Adolf Paul - Gamla synder och Hjelte-
drömmar. Operetterna och folkskådespelen fick också publikdragande ut
styrsel, gärna i de fall då Molander själv stod för en genomgripande textbe
arbetning. Det gäller t. ex. Stackars Jonathan, Helgonsnidaren och Kum-
lander. 

Slående är den relativt blygsamma utgiftsposten för den realistiska kon
versationsdramatiken, komedin och farsen. Förklaringen till detta är följan
de: det var dramatik med samtidsanknytning som iscensattes med de ekono
miska och snabba standardlösningarna. En del av det realistiska signalemen
tet på Molanders regikonst var alltså att dekorens roll i det konstnärliga 
uttrycket ur denna aspekt var nedtonat. Genom inslaget av upprepning i de 
realistiska dekorlösningarna ställdes istället dialogen - talet - konversationen 
i förgrunden. Iscensättarens uppgift var begränsad till den karaktäriserande 
detaljutformningen. Dekorarbetet koncentrerades på rena accenter. 

För att belysa Molanders arbetssätt som tidstypisk och realistisk regissör 
villjag analysera några exempel. Det första är hämtat från iscensättningen av 
Björnsons Geografi och kärlek, med premiär i september 1886. Detta var 
Molanders andra arbete vid den nya arbetsplatsen. Därför är det klargörande 
vad gäller hans tidigaste insatser och arbetssätt. Till denna inscenering hade 
han förfärdigat en tresidig anvisning om "Dekorationer. Möbler. Rekvisi
ta", dagtecknad 13 september.149 

Hänvisningarna i denna prydliga föreskrift till "pompejanska rummet", 
"bruna rummet", "stadsbakmask", "gröna möbeln" etc., syftar just på 
teaterns förråd. Regissören kunde efter urval således kombinera fram en 
relevant spelplats. Rumsbilden försågs med ett miljöplacerande inslag - en 
accent i form av en kamin i "norsk" stil. Molander utrustade på samma sätt 
rummet med diverse rekvisita som i sig bar vittne om karaktärerna, t. ex. 
"glasögon", "snusdosa", "staffli med porträtt" samt högar med pappers
lappar. 

Iscensättarens arbete med realistisk rumsbildning för samtidsdramatik 
framgår även av det tidigare omtalade uruppförandet av Minna Canths 
Sylvi, i början av år 1893.150 Molander hade aktivt verkat för pjäsens 
upptagande och det var författarinnans debut på den svenskspråkiga scenen. 
Hon sprängde därmed språkgränsen. I huvudrollerna hade man kända 
namn; Julia Håkansson framställde Sylvi och Mauritz Svedberg Axel. I allt 
var detta ett evenemang. Pjäsen spelades också hela elva gånger. 

Trots de unika omständigheterna kring premiären på denna naturalistiska 
pjäs arbetade Molander enligt samma grundprincip av elementär selektion -
kombination. Molander förlitade sig på förråden, men detta hindrade givet
vis inte att resultatet blev en raffinerad rumsskapelse. Speciellt markant är 
hur han fördjupat rumsbildningen och etablerat spänningen mellan det 
främre och de tre bakre utrymmena - markerade med "Grabowska rum
met", "Alkov" samt "Gula Tapetrumsfonden". 

Enligt anvisningen till scenbilden i Sylvi fanns det inget miljöetablerande 
element, d.v.s. något som placerade händelseförloppet geografiskt. I ett 
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annat förberedelsematerial, från mitten av hans intendenttid, återfinner vi 
emellertid mycket markanta sådana finländska detaljer. Pjäsen Affärer av 
Tavaststjerna utspelades 1890 i två scenbilder. Först har vi "Salen" på Sätra 
gård, som skulle vara "landtlig" med "enkla, gammaldags möbler" enligt 
författarens anvisning.151 Den andra scenbilden var "Generalens rum". 
Enligt anvisningen i pjäsmanuskriptet skulle möblemanget också här vara 
enkelt, solitt och gammaldags. 

Det finns ingenting i Molanders skiss till salsdekoren som ger intryck av 
något lantligt och enkelt. Istället antyder den ett relativt påkostat möble
mang, med porträtt, byster och kristallkrona. Själva dess icke-karaktäristis-
ka utformning är i själva verket det slående. Scenlösningen ansluter till en 
konvention om rumsbildning och skulle konstrueras av delar ur teaterns 
förråd. Möjligtvis kan man ha valt välkända repliker för rummets konstnär
liga utsmyckning, vilket gjorde det verkliga scenrummet mer specifikt. 
Generalens rum med sin jakttrofé, jordglob och karta över Finland är i 
högsta grad karaktäristiskt, nämligen för en martialisk person och en pjäs 
som handlar om landets situation. Scenbilden ifråga hade alltså planerats 
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med diskreta tecken vars specifika laddning ökade på grund av sin konven-
tionaliserade bakgrund. 

Det "vedertagna" i den realistiska koden för rumsbildning på teatern var 
en förutsättning för detaljens betydelse - dess övcrladdning. Det var inom 
sådana ramar som Molander arbetade fram finjusterade, symmetriskt ar
rangerade scenografier. Detta var i h armoni med tidens främsta finländska 
och utländska realism. Över denna typ av detaljrcalism är det lätt att ironise
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ra. Det gjorde man också vid uppbrottet från illusionsteatern, faktiskt i den 
utsträckning att även sentida teaterhistoriker blivit blinda för dess ställning i 
samtiden. Det är lätt att förbise den konstnärliga konsekvens, stilvilja och 
nyanseringsmöjlighet som realismen innebar. 

En del av konventionerna var bundna till själva valet av miljöer. Den 
realistiska samtidsdramatiken utspelades företrädesvis i den borgerliga sa
longen, inte i köken och helst inte heller i sovrummen. En ström av konver
serande rollfigurer befolkade de vardagsrum - eller någon gång arbetsrum -
som regissörerna flitigt kombinerade ihop. Någon enstaka gång bröts denna 
publikens vana att kunna spegla sig i sina egna levnadsomständigheter. På 
Svenska teatern kunde det ske med en interiör från en bondstuga eller som i 
Henry Arthur Jones Underklass 1892, från en verkstad med tre stora ugnar 
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15 Harald Molanders anvisning till akt III i Underklass. S TAB. 

och glödande koleld.152 Detta tillhörde emellertid de undantag som gör den 
realistiska dekorationskonstens bundenhet till borgerlighetens hemmiljöer 
tydlig. Kopplingen var regelmässig. 

Lösningarna av de familjära miljöernas iscensättningsproblem verkställ
des enligt en standard, tekniskt sett. Detta förutsatte ur konstnärlig syn
punkt en outsagd överenskommelse med publiken. Denna måste nämligen 
överse med upprepningens tristess. Eller så tvingades åskådaren bortse från 
den, i en stark koncentration på det talade ordet och på den sceniska dekorde
taljen. Den förnimmelse av igenkänning som den realistiska teaterkonsten 
ville skapa var starkt beroende av att dess publik utförde denna perceptuella 
operation. Kanske själva upprepningen i scenografiskt hänseende var en 
förutsättning för att denna igenkänning skulle uppstå? Jämförelsepunkten 
för den borgerliga publiken i Helsingfors var inte bara de trovärdigt återska
pade, välkända hemmiljöerna som rum för scenisk handling och problemde
batt. Det konsekvent arrangerade teatrala rummet var också i hög grad 
beroende av jämförelsen med sina föregångare för sin trovärdighet. 

Upprepningen var ett sätt att tona in det visuella uttryckets betydelse för 
teaterhändelsen kring denna samtidsdramatik. De olika föreställningarna 
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kunde därmed på bästa sätt fungera som förlängningar av debatten ute i 
samhället in på teatern - om sedlighetsfrågan, språk- och nationalitetsfrågan 
etc. Rumsbildningen på teatern naturaliserades på detta sätt för åskådaren. 
Den konsekventa strävan efter naturlighet syftade också till skådespelarnas 
arbete. Tillskapandet av miljön försatte artisterna i maximalt gynnsamma 
situationer. 

Den stora mängd pjäser där Molander begagnade färdiga mise-en-scèner 
ger en annan aspekt på den standardisering av dekor och utstyrsel som jag 
här utreder. I de tidigare nämnda fallen - i Geografi och kärlek, Sylvi, 
Affärer, Underklass m.fl. pjäser - rörde det sig om originalinsceneringar. 
Han verkställde deras utstyrsel med hjälp av en kombination av givna 
element, till skillnad från dem som i hög grad var beroende av nya dekorer. 
Det gemensamma för dessa två grupper av insceneringar var att regissörens 
konkretisation av texten vägledde arbetet på teatern. Men det fanns ännu en 
typ av realistiska uppsättningar, vars gestaltning var direkt beroende av 
föreskrivna recept. 

Vid denna tid florerade som nämnts skicket att via teaterförlag och agen
turer distribuera färdiga lösningar. Mer eller mindre namnkunniga regissö
rer mångfaldigade sina regianvisningar. Molanders sätt att sammanställa sitt 
förberedelsematerial visar att han själv såg på sin regiinsats på detta sätt. Den 
skulle kunna reproduceras. Därför skrev han ut sina mise-en-scèner. Det 
ligger inte heller något uppseendeväckande i att han själv fritt använde sig av 
andras lösningar. Detta utgör nämligen en del av igenkänningstecknen på 
tidens regi- och instruktionspraxis. 

I själva verket möter vi här resterna av en äldre form av regiarbete. 
Instruktionslösningarna sågs som organiskt förbundna med texten. Bunden 
till uruppförandet blev mise-en-scènen därmed en del av det dramatiska 
verket. Den var praktisk att använda och betraktades som en del av origina
let. Samtidigt inser vi att denna praxis var en del av det som modern 
regikonst måste frigöra sig från. En av förutsättningarna för detta var att 
originalitetsbegreppet uppstod - man var i regissörskretsar tvungen att 
begreppsmässigt frigöra sig, för att finna sin konstnärliga särprägel. Detta 
var en process som hade en social förutsättning, i a tt regissörens arbete på 
teatern avgränsades. Vi kan alltså säga att arbetsdelningen och ett modernt 
regibegrepp växte fram ur en växelverkan av sociala och estetiska faktorer. 
Här gäller det därför att dokumentera hur Molander använde sig av de 
färdiga mise-en-scènerna. 

Det finns bland arkivalierna på Svenska teatern material efter två tydliga 
och entydigt attribuerbara exempel på Molanders arbetssätt i detta avseende. 
Det gäller dels den franska komedin Äktenskaplig lycka 1888, dels operetten 
Det lustiga kriget. Detta var en populär utfyllnad och underhållning som 
måste tillföras repertoaren i en ständig ström, för att tillgodose stadens 
publik. Att då tillgripa de hjälpmedel som gavs för regissören föll sig säkert 
helt naturligt. För texter från franskt och tyskt språkområde gavs dessa 
färdiga mise-en-scèner också i rikt mått; vi bör betänka Frankrikes, Tysk
lands och Österrikes dominans vad gäller den lättare respektive musikaliska 
repertoaren vid denna tid. 

Molander översatte själv den franska komedin, Le Bonheur Conjugal. 
Han utgick från en pjäsavskrift förmedlad av "Copies Dramatiques Et 
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Littéraires. Mc Pillot".153 Därifrån hade han också skaffat en "Mise en 
Scène", vari dekorplan, möbel- och accessoarförteckning, skådespelarnas 
placeringar, rörelser etc. kunde studeras.154 En stickprovskontroll i Svenska 
teaterns eget textexemplar av Äktenskaplig lycka ger vid handen, att Molan
der i huvudsak följde den franska regianvisningen.155 Hans kommentarer 
om placeringar etc. återfinns i den franska förlagan. Eftersom den 
svenskspråkiga textvolymen saknar dekorplaner, men vissa möbelbeteck
ningar i densamma har sin motsvarighet i den franska anvisningen kan vi 
anta följande: de tämligen enkla teckningarna i den importerade mise-en-
scènen användes direkt även vid uppställningen i Helsingfors. 

På samma sätt närmade sig Molander uppgiften med Det lustiga kriget. 
Det wienska teaterförlaget Gustav Lewy hade 1882 gett ut en "Regiebuch 
(:Mise en scène:) zu der Operette: 'Der lustige Krieg' " av överregissören 
C. A. Friese.156 Molander arbetade utifrån denna fram en tillämpning för sin 
teaters förhållanden.165 Här gällde det framför allt stora och komplicerade 
uppställningar av solister och körer. Grupper av soldater, officerare, marke-
tenterskor etc. skulle styras över scenutrymmet, vilket krävde den noggran
naste sceneriläggning. Även dispositionen av dekorationen följde den av 
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Friese utarbetade. Till dessa belägg för hur man arbetade på rationellast 
möjliga sätt kan fogas Molanders kostymlista till denna inscenering. 

Molanders omsorger om dräktskicket var överlag utomordentliga. Prin
ciperna för detsamma kommer att framgå fortsättningsvis. I fallet med Det 
lustiga kriget framgår det av kostymlistan att regissören helt sonika klippte 
ut färgillustrationer ur något bildverk om uniformer. Han använde dem för 
att styra kompositionen av klädseln.158 Molander hävdade på sätt och vis 
således sin stiltrohet, även i de mest uttalat maskinmässiga arbetsformerna i 
regiarbetet. Varje iscensättning byggde på studier av den relevanta epokens 
levnadssätt, bruksföremål, klädedräkter etc. Däremot resulterade detta inte 
alltid i unika och originella anvisningar för t. ex. dräkterna. 

Dräktskick, kulturhistoria och historicism 

I och med detta har vi lämnat den "standard"-realism som kom till synes i 
iscensättningen av samtidsdramatiken. Analysen gäller istället det historiskt 
realistiska stilidealet. Tillämpningarna av principen om stiltrohet i Molan
ders arbete med enklare uppgifter, i form av de exemplifierade massprodu
cerade operetterna, farserna, lustspelen, komedierna etc. är naturligt nog 
inte arbetsmässigt signifikativa. Resultaten i prestigeprogrammen är vikti
gare ur konstnärlig synpunkt. Till de senare får vi räkna uppsättningen av 
Beatrice. Några nya rumsdekorer bevarades visserligen inte i teaterns maga
sin för framtida föreställningar. Efter Molanders skisser hade man dock 
enligt uppgift målat nya dekorationer. Två av teaterns garderobiärer hade 
lett tillverkningen av nya dräkter, efter regissörens kostymskisser.159 Kos
tymteckningarna finns bevarade.160 Vi kan alltså fa en inblick i hur Molander 
tänkte sig klädskicket i sitt eget historiska skådespel. 

Beatrice är som framgått ett försök till en så mångsidig renässansgestalt
ning som möjligt. Ingredienserna maktkamp, intriger och kärlekspassioner 
blandas ohämmat mot en bakgrund av karnevalsupptåg, slottsfester och 
uppror. Allt resulterar i en dissonans i den litterära mångstämmigheten. 
Detta far dock inte dölja att regissören här, utifrån en kringsynt uppfattning 

17 Hara ld Molanders dräkt skisser till Beatrice. D TM. 
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av den italienska renässanskulturen, kunde söka sig fram mot en scenisk 
gestaltning som i bildmässig effektrikedom och stiltrohet motsvarade ambi
tionerna med det egna litterära verket. 

Skådespelets öppning är onekligen slående. Den förklädde härskaren, 
med mask försedd, hamnar mitt i karnevalens kaos. Skiljelinjerna mellan 
ordning och uppror är otydliga. Harlekinen i Beatrice blir upprorets 
talesman.161 Hans brokiga och lappade klädsel avviker också från de övriga 
personernas avstämda och socialt bestämda dräkter. Av skisserna framgår 
att den överordnade principen var historicistisk. Uttrycket skulle vara troget 
och mångsidigt. Därutöver kunde Molander med karnevalsinslaget på ett 
skickligt sätt infoga dräktskicket i en särskild tematisk sfär. Där kunde 
frågorna om uppror och ordning rymmas, samtidigt med hänvisningen till 
själva den teatrala fantasifullheten. Maskspelet, harlekinaden och karnevalen 
var nämligen både historiskt berättigade detaljer i ett renässansskådespel och 
samtidigt ett sätt att poängtera det teatermässiga i hela förloppet. 

Molander drog just i detta fall på sig kritik för bristande stiltrohet. Det 
gällde inte kostymerna utan "inadvertenser" ifråga om detaljer på scenen, 
såsom stearinljus istället för vaxljus samt användandet av statyrepliker av 
Thorvaldsen och Sergel i ett norditalienskt palats på 1520-talet.162 Detta 
visar den yttersta uppmärksamhet som man från kritikerhåll ägnade stilen. 
Samtidigt framgår hur utlämnad iscensättaren var, när de billigaste lösning
arna måste tillgripas. Statyreplikerna ingick säkert i teaterns förråd. Sådana 
var de praktiska villkoren, även för uppsättningar som syftade till historisk 
illusionsbildning. 

Regissörens stilideal fick också en teoretisk formulering vid denna tid. 
Den vidgar vår förståelse av Molanders historicism och av hans syn på sättet 
att inscenerà. Han presenterade sina syften i två artiklar, dels i samband med 
starten av spelåret 1887/88 med Gyllenborgs Svenska Sprätthöken, dels 
påföljande vårsäsong med Envallssons Slåtter-Ölet eller Kronofogdarne.163 

Molander utredde i den första artikeln Svenska Sprätthökens "kulturhis
toriska betydelse" samt frågan om vilken "form" han ansåg pjäsen skulle 
uppföras i. En presumtiv publik skulle fa pedagogisk information om den 
teater- och kulturhistoriska bakgrunden till denna "pseudo"-klassiska sven
ska sedekomedis tillkomst. Artikeln skulle framhäva styckets betydenhet 
inom den svenska dramatiska konstens historia. Den yttre anledningen till 
pjäsens uppförande var nämligen 150-årsjubileet av premiären på Kongl. 
Svenska Skådeplatsen i Stockholm. Författaren underlät inte att utnyttja 
symbolvärdet i att anknyta till den svenska teaterkonstens tidigaste historia, 
den molanderska regimen etablerade sig definitivt. Slutorden underströk 
också Molanders självmedvetenhet och höga pretentioner. Han utnämnde 
Svenska teatern i Helsingfors till ett gästvänligt hem för svensk dramatisk 
litteratur - "där den kanske en gång skall söka sin sista tillflykt"! 

Linjen från den tidigare uppgörelsen med den rikssvenska teaterkonstens 
brister är tydlig. Molander tog på sin lott att börja den nödvändiga nyodling
en och han gjorde det symptomatiskt nog genom att söka sig åter till 
källorna. 

Molanders förstudier inför iscensättningen gällde teaterns "utseende, in
redning, spelsätt och mise-en-scèner".164 En viss vägledning fann han även i 
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titelbilden till 1740 års upplaga av pjäsen. Denna använde han även för att 
annonsera Svenska teaterns antikvariska föreställningar. Affischen var ny
skapande i sin bildmässiga utformning, jämfört med det tidigare sättet att 
anslå teaterns förlustelser.165 

SVENSKA T EATERN 
Onsdagen den 31 Aug. 1887. 

Comedie, Uti 5 Acter. Sr ben ftörfta foni blifmit fantmanfatt pi Stetnfta o$ 
färeftölb pä Jtoiig l. T heatren i Stockholm, in Oct. '737-

.Agerande : 
©refroe HUR TIG, friar till gru Lotta Enterfelt . . . . $r Caategren. 
SBaroii STA DIG, Jfroen få „ Berlin. 
Ammirai ENTERFELT, gru Lottas gaber „ Agardh. 
CHAMPAGNE (eljeft i'aäfe Suftig), ©rcfr oc Hurti gs brùng . „ Wilhelmsson. 
Sanbtjunfer T ORBJÖRN RÄNTERIK, friar ocf ti U 3m Lotta „ Riégo. 
TRULS ÄNDAFRAM, Ijan« bring „ Rydgren. 
gru LOTTA ENTERFELT, utiß od) ri! enfia gru Bruno. 
gröten SO PHIA GLADLYNT, Saro» Stadigs §alffi)ftcr. . gr[. Wessler. 
SARA, g ru Lottas fammarpiga ,, Strömberg. 

Fredagen den 2 Sept.: Samma pjes. 
ma, àio: 

™'Sì?a;lÈ 

». Ä'..rr «ï srœs 
f.rn.,1—2 midd. samt frân kl. 4 e. m., Sfv ensom de dagar, represe ntationer Ick e glfvas, 
frin kl. 12—V>3. Vid fiSrköp (Ore representationsdagen erläg ges fO r hvarj e biljett 
10 proce nt uttfver priset . Program k 10 pen ni. OÖ8.1 Biljetter kunn a reqvirer as pr telefo n N:o 387 å tide r, di biljettkontoret är Bp pet 

Tobaksrökning I teaterns trappo r och korri dorer är vid vit e af 20— 50 

18 Harald Molanders affisch till Svenska Sprätthöken. STAB. 

Molander urskiljde två sätt att inscenerà, när han som regissör skulle 
verkställa det antikvariskt korrekta "återupptagandet". Det ena och rikti
gaste var att följa en detaljerad tradition, i "spelsätt, deklamation och mise-
en-scène". 

Traditionen är för åskådaren af samma nytta och betydelse som för läsaren kännedomen om 
den kultur och de sociala och literära förhållanden, hvilka påvärkat författarens dikt eller af 
denna blifvit påvärkade. 
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Det andra sättet var endast ett surrogat för en glömd tradition. Det bestod i 
försöket "att genom spelsätt, deklamation, mise-en-scène och alla resurser, 
som stå en teater till buds, gifva en allmän bild af de förhållanden inom en 
viss tid, hvilka ligga till grund för dikten". Svårigheten låg i 

utgallringen af hvad som är rent lokalt för en glömd plats och tid, och i sammanförandet af 
de drag, som samtiden igenkände ehuru spridda, men som vi endast förstå när de äro 
samlade på färre ställen till rikare bilder.166 

Kärnan i Molanders historicism låg på det programmatiska planet alltså i 
denna anknytning till allmänbilden av en historisk epok. Metoden var att 
bland de sceniska uttrycksmedlen och i textens språk välja ut de enskildheter 
som när de koncentrerades till punktvisa gestalter eller helheter gav en rik 
och illusorisk "bild". Det senare skulle vara i harmoni med den allmänföre
ställning som fanns hos de samtida åskådarna. 

Denna tanke är den bult i den teoretiska grundvalen för Molanders hela 
arbetssätt som regissör i vilken hans historicism kan förankras. Men inte nog 
med detta. Även iscensättandet av samtidsdramatiken i realistisk anda kan 
teoretiskt sett förankras här. Syftet med artikeln var emellertid i första hand 
ett annat. Regissören ville ange skälen till att Gyllenborgs stycke togs upp 
och att det behandlades så pietetsfullt. Molander ville placera uppsättningen i 
traditionens linje. 

Skälen för denna Molanders återskapande, stiltrogna och genom hela hans 
regigärning bestående historicism framgår även av den senare artikeln, om 
Envallssons pjäs. Den anknyter i direkta ordalag till krian om Svenska 
Sprätthöken, och den svenska linjen i repertoarsättningen är därmed klar. 
Till våren 1888 gällde det en femtio år yngre pjäs, populärare och med en 
scenisk tradition som säkrare kunde fastställas, skrev Molander om Krono-
fogdarne. 

Utom sin större eller mindre rent literära betydelse ega många gamla stycken, om de riktigt, 
det vill säga traditionelt, återgifvas, egenskaper af stort kulturhistoriskt värde. De äro oftast 
sedekomedier - den pseudoklassiska tragedien var mera afsedd att deklameras än spelas -
och skänka genom sitt nyktra, elementära innehåll och sin enkla, afrundade form en lika 
nyttig som behaglig omväxling åt en modern repertoar, där de sociala tendensdramernas 
folier täfla med buffaoperetternas. Därtill bereda de skådespelaren ett praktiskt studium i 
hans konsts historia och gifva åskådaren en lefvande inblick i en förgången tid, hvars 
konst^ärk och möbler han samlar, hvars moder han efterbildar, men hvars människor han ej 
käiiner, om hvars sorger och fröjder gobelinerna intet berätta, och af hvars intellektuela 
arbete styfkjolar och peruker ingenting gömt.167 

Det traditionella uppförandet skulle rekonstrueras, i all sin gammalmodig
het och naivitet.168 Arkivalier, textstudier samt hågkomster av äldre perso
ner kunde, enligt Molander, begagnas i denna noggranna kulturhistoriska 
restaurering. 

Största problemet hade Molander haft ifråga om kostymerna till Slåtter-
Olet. Hans redogörelse för svårigheterna med bondeklädseln ger en indirekt 
bild av hans eget iscensättararbete. Det innebar ofta en avvägning mellan 
teater- eller konsthistorisk "sanning" och naturalistisk "sanning". 

Lantmännens klädsel kunde anordnas med den aktuella epokens teater
smak med förebild från t. ex. Watteau, vilken dock skilde sig från "naturen 
själf". För de flesta kostymerna fick han "autentiska uppgifter" från flera 
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håll, speciellt Nordiska museets styresman Arthur Hazelius samt kostymor-
donnatören vid de kungliga teatrarna. Han fick kopior av planscher över 
Kronofogdarnas dräkter på Arsenalsteatern 1801 samt beskrivningar av de 
klädrester som låg i garderoberna - "farg, mått, tillskärning och stoffer".169 

I förarbetet till iscensättningen ingick således studiet av de moraliserande 
och idylliserande franska genremålarnas verk liksom av ett teaterhistoriskt 
relevant material. Molander tycks nästan alltid ha förankrat sina kostymlös
ningar genom en eller annan form av etnografiska och konsthistoriska 
efterforskningar. 

Molander vände sig i slutet av artikeln om Slåtter-Ölet mot dem som drog 
på munnen åt den "skenbart onödiga noggrannheten". Stiltroheten fick inte 
lämnas därhän, bara för att fa hade kulturhistoriska detaljkunskaper nog att 
uppfatta finesserna och för att den stora allmänheten var kallt likgiltig. 
Molander ville inte heller ge efter för dem som såg på teatern som ett fält för 
jakten på "ett ögonblicks löje eller rörelse". För honom gällde det istället att 
inåt mot teaterns sujetter och utåt mot publiken arbeta för "ärlig, konstnär
lig förkofran". Hans historicism var del av ett mycket medvetet pedagogiskt 
program för regifunktionen. 

Köpmannen i Venedig 

Det framgår tydligt av detta resonemang att Molanders historicism under ett 
inledande skede gällde ett antikvariskt riktigt sätt att iscensätta äldre drama
tik. Molander fäste stor vikt vid denna princip. Det kan vi studera i något 
som kan kallas striden om Shylocks mössa. Den utkämpades mellan Hjal
mar Neiglick och Molander, efter att Svenska teatern givit Köpmannen i 
Venedig 1888. Enligt Molanders åsikt ägde Neiglick det unga Finlands 
skarpaste hjärna.170 Han lovordade alltså ovanligt nog denna medlem av 
kritikerskrået, för skarpsyn och förstånd i teaterfrågor. Neiglick å s in sida 
uppskattade Molanders verksamhet, men han underlät inte att påpeka bris
ter i regissörens arbeten. 

Neiglick hade på ort och ställe studerat samtidens mest uppmärksammade 
teater. Det gällde t. ex. Meiningarna på deras hemmascen och Henry Irving 
på Lyceum i London.171 Hans möjligheter till jämförelser ger oss därför ett 
nytt tillfälle att på europeisk nivå placera in Molanders regikonst. Neiglick 
var väl lämpad att förstå Molanders strävanden i ljuset av den tyska truppens 
principer. Det gällde särskilt arbetet med ensemblen, avstämningen av 
scenkonstverkets olika delar till en totalverkan samt historicismen. 

Neiglick konstaterade efter premiären på Köpmannen i Venedig att knap
past någon teater i världen mäktade att ge Shakespeare på ett idealiskt sätt.172 

Däremot fanns det vissa skolbildande medelvägar för den som ändå ville 
pröva sina krafter. 

En af de vanligaste metoderna är att anförtro hufvudrollen åt någon af samtidens ryktbara 
Shakespeare-tolkare och fasta ingen eller en högst obetydlig vikt vid öfriga uppgifter. En 
annan metod - meiningarne äro dess främsta målsmän - nedlägger det samvetsgrannaste 
arbete på samspelet och aksesoarerna, men begär just icke mycket af den enskilde skådespe
laren. 

Svenska teaterns sätt att återgifva Köpmannen i Venedig kan icke ställas i synnerligt 

231 



sammanhang med någondera metoden. Vi ha hvarken Rossi eller Salvini eller Irving att 
tillgå, och från meiningarnes vidunderliga statist-exercis är man här i norden gud ske lof, 
ännu mycket fjärran. Jag säger gud ske lof, emedan det i grunden dock är bättre att ha 
dugliga skådespelare och måttliga statister än att ha underbara statister och underhaltiga 
skådespelare. Om svenska teaterns återgifvande af Köpmannen i Venedig således hvarken 
kunde bjuda på något ovanligt framstående i têten eller på utomordentlig disciplin i de djupa 
leden, så saknades å andra sidan åtskilliga af de fel, som pläga följa sagda förtjänster i spåren. 
Det var solidt medelarbete både som spel och scensättning. 

Det är isynnerhet förtjänster i sistnämda afseende som skilja Köpmannen i V enedig i dess 
nya upplaga från de äldre vid vår svenska teater.173 

Gestaltningen av Shylock var tydligen av alltför gammalt märke. Agardh 
hade framträtt på teatern i denna roll redan 1863.174 Och Neiglick konstate
rade att det visserligen var ett kärleksfullt sceniskt arbete som fortfarande 
skördade bifall, men det var i grunden inte realistiskt färgat. Shylock var icke 
"tecknad efter lefvande modell, med dessa af värkligheten aflurade färger, 
som göra en typ på scenen lifslefvande, och som den moderna tekniken 
fordrar". Inramningen var således i den nya stilen, men spelet av gammalt 
märke. 

Det var enligt Neiglicks mening styckets nya "scensättning" som yppade 
dess förtjänster. Orden om solitt medelarbete måste uppfattas som ett 
positivt omdöme. Neiglick framhöll speciellt samma fyndiga förenklingar i 
"tablåskiftet" som Lyceum-teatern använt samt omsorgen om "utstyrseln". 
Omsorgen var t.o.m. större än vid tidigare uppsättningar vid samma teater; 
den var effektfull och "ganska" trogen, skrev Neiglick. 

Några mindre anmärkningar skulle visserligen kunna göras mot kostymen; Antonio, 
judarnas stora fiende, borde icke bära en barett i judarnas färg; Shylocks mössa borde af 
samma skäl icke vara hvit, utan gul; jurisdoktorernas dräkt torde icke ha varit svart, utan 
röd m.m. Alt detta är emellertid af sekundär betydelse; i hufvudsak förtjänar denna utstyrsel 
rättvisligen det erkännandet att hafva varit utförd både praktiskt och med smak.175 

Detta var att peta Molander i ögat, trots Neiglicks välvilja i formulering
arna. 

Molander skrev samma dag kritiken var införd en "Förklaring" över 
"monteringen".176 För Neiglick kunde invändningarna vara av sekundär 
betydelse, men för Molander rörde det "ytterst elementära frågor". 

Antonio, judarnas stora fiende' (månne det dock ej är afsky för juden Shylocks ocker 
snarare än någon anisemetism /!/, som Shakspere framhåller?) anser Ree. ej böra bära en 
barett i judarnes färg. Antonios mössa eger en för köpmän i Venedig af stadgad ålder och 
karaktär under för renässansen vanlig form.177 

Och Molander uppbådar därefter ett helt batteri av italienska, tyska och 
franska författares kulturbeskrivningar till stöd. Han för ett utförligt resone
mang om hattarnas former och färger under olika tider och i o lika länder. 
Detsamma gäller Portias och Nerissas dräkter. 

Hvad Shylock beträffar, så har jag, då intet anger honom stå under andra än italienska och 
venetianska lagar, låtit honom behålla den kalott mössa, som Ree. säkert funnit honom bära 
i de flesta illustrerade Shakspere-editioner, och som både Salvini och Rossi använder. 
Önskar Ree. specielt en 'judisk' färg så torde, enligt anförda citat, den hvita ej vara att 
klandra! 

Neiglick svarade med vänlig ironi att det inget annat var att göra än att med 
undergivenhet böja sitt huvud inför teaterns intendent. Han förklarade att 
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från denna stund, utan det svagaste knot från min sida, Antonios mössa far vara af hvilken 
färg den behagar, Shylocks kalott hvit, om den så vill, och Portias toga svart hällre än något 
annat. 

Neiglick hade inte som Molander studerat den historiska facklitteraturen. 
Upphofvet till hvad jag trodde mig veta om kostymerna i Köpmannen är af mycket 
blygsammare art, helt simpelt minnen af hvad jag sett på några utländska teatrar, hvilkas 
uppsättning jag hittils antagit vara autentisk. Mitt sista minne daterar sig från Englands 
troligen främsta Shakespearescen, Lyceum, där Irving såsom Shylock bar gul kalott, Ellen 
Terry i domstolsscenen var klädd i en röd toga och Antonios barett icke var gul. Alt detta 
hindrar nu visserligen icke att hr Molander har rätt och Irving orätt.178 

På detta sätt var varje uppsättning i regissörens som i kritikerns ögon 
ställd inför ett mimetiskt sanningskrav, giltigt för både historisk och samtida 
dramatik. Denna pennfäktning mellan regissören och den förnämste recen
senten visar också hur konsekvent den förre genomarbetade iscensättning-

SVENSKA TEA TERN I HELSINGFORS. 

Kostym-lista 
un 

i//C T r* a/T ' 

Roll o ch skådespelare. Akt. Kostym. 

d'ts, v 6'ems t JU ^ 

l77 r fU'*/ U / /KS'fsS . 
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u<^7 • £ra// 
ht '/6 Uteef ~~fT 1 
/ .et* p ixi&Åttios j j /  

ti< /t** Utf<y£ùu//ut '^—JjT — ^ 
a*ut*4 &<•/<) 

skr* £<(*/(/av falt/ /ta ' ryfy 
/u /< s< in //<r fMS* }. 

Scc /ff au Jita-t / /<* & ^ 

<r t t' ^r> 
/A /a * / Atss// -£< y ls* 
Stct i* k-iht f/t * <(* . 

f*c/ J 
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skr* £<(*/(/av falt/ /ta ' ryfy 
/u /< s< in //<r fMS* }. 

Scc /ff au Jita-t / /<* & ^ 

<r t t' ^r> 
/A /a * / Atss// -£< y ls* 
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19 Harald Molanders kostymlista till Köpmannen i Venedig. DTM. 
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ens alla praktiska aspekter. Realismen var en hjärtesak för Molander. Han 
var dock inte förblindad av någon epigonens museala meiningerfanatism, 
men han var inte heller så fri i sina uttrycksmedel som Irving. 

Med sin fråga till Neiglick om antisemitismen hos Shakespeare var så 
självskriven, antydde Molander att det fanns alternativa synsätt på Köpman
nen i Venedig. Pjästexten ger som bekant utrymme både för klart jude
fientliga gestaltningar och för en attack mot judarnas samhälleliga rättslös
het. Köpmannen i Venedig kom som så ofta upp på repertoaren med 
anledning av frågans samhälleliga aktualitet. Den efterföljande debatten 
handlade symptomatiskt nog om något annat, om teaterns stilfrågor. Om 
Molander sålunda i artikeln satte ut sitt frågetecken för tendensen, så var han 
otvetydig i sina anvisningar. Anmärkningen till skådespelaren om Shylocks 
"tassande" gångsätt hade realistisk avsikt. Till saken hör att enligt kostym
listan skulle Shylocks kalott ha varit - svart! 

Tendensen i uppsättningen var knappast avsedd att vara antisemitisk. 
Poängen är inte oväsentlig, med hänsyn till Finlands vid denna tid inflamme
rade "judefråga". Landets fataliga judiska befolkning led nämligen svårt av 
sin rättslösa ställning, vilket sammanhängde med landets förhållande till 
Ryssland.179 Mot judarna verkade krafter inom bondeståndet, bland lokala 
näringskonkurrenter men främst inom byråkratin. Den antisemitiska håll
ningen kunde också hämta näring i de samtidigt pågående pogromerna i 
Ryssland.180 Det förekom även direkta utvisningar av judar ur landet. 
I borgarståndet, i liberala och svensksinnade krretsar var man dock emot 
judarnas rättslöshet.181 Det senare var i hög grad Svenska teaterns publik
kontingent. Bristen på material gör emellertid att vi inte i detalj kan utreda 
hur teaterns repertoar och Molanders regi fungerade i det rådande opinions
läget. Vi far nöja oss med de anförda stilaspekterna. 

Kungsämnena 

Fortsättningsvis vill jag ta upp ytterligare några aspekter på Molanders 
historicism. Det sker genom exempel av typen Beatrice, d.v.s. tillämpning
en av principen på nyare dramatik som utspelas i historisk miljö. Denna typ 
av återkommande regiuppdrag är både en följd av genrens publiktycke och 
av regissörens förkärlek för den - två sidor av samma tidspräglade mynt. 
Ibsens Kungsämnena satte Molander t.o.m. upp två gånger. Först skedde 
det i Helsingfors 1888 och sedan på Vasateatern i Stockholm tio år senare. 
Kungsämnena ger därför ett utomordentligt tillfälle att dra en utvecklings
linje, från Ludvig Josephsons uppsättning av Ibsens pjäs spelåret 1885/86 på 
Nya teatern i Stockholm, via Molanders arbete i Finland fram till varianten i 
Stockholm på 90-talet. Det finns nämligen beröringspunkter av särskilt slag. 
Dessa klargör ännu en fasett av synen på originalitet inom regikonsten. 

Molander grep sig an Kungsämnena redan 1887. Avsikten var att ha 
premiär i januari följande år. Från sitt sommaruppehåll hos modern i Visby 
skrev Molander till Josephson. Han ville 

låna och genomgå hr Direktörens kostymlistor till de två styckena 'Mäster Olof och 
'Kungsämnena' hufvudsakligen för att se och göra några små anteckningar öfver hr Direk
törens indelning af den stora personalen? Hvad själfva drägterna angår, så måste jag ju rätta 
mig efter mina tillgångar i Helsingfors och efter hvad där fins.182 
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Molander hade redan vidtagit egna förberedelser vad gällde styckets "ut
styrsel". 

Han framförde i detta brev vidare en anhållan om att fa hyra flera dekorde
taljer. Han skrev att det var fråga om småsaker, men listan omfattade så 
mycket att vi kan dra en annan slutsats. Molander var beredd att stilmässigt 
foga sig efter beståndet i Stockholms-teaterns förråd. Det gällde bl. a. ett 
sättstycke föreställande den första tablåns kyrka - enligt Ibsens scenanvis
ning "Kristkirkegården i Bergen"- , hela bisperummet i tredje akten - "En 
stue i Oslo bispegård" - samt styckets sista dekoration - "Klostergården i 
Elgesaeter".183 Både ifråga om exteriörer och interiörer ville han således 
foga sina lösningar efter Josephsons, utifrån ett starkt poängterat hantverks
mässigt perspektiv på sitt och kollegan-lärarens arbete. 

Molander utformade till slut sin uppsättning mer självständigt, i yttre 
mening. Han skrev till Fredrikson att han en gång sett Kungsämnena "hos 
Josephson och blef förtjust däri, ehuru jag ej kunde gilla hans uppsättning, 
minst sedan jag fick granska en afskrift af listorna. 11 3/4 år har jag förberedt 
möjligheten att ge det här".184 Rollerna i stycket hade fördelats redan i maj 
och man hade repeterat under hösten.185 Molander dirigerade som nämnts 
kampanjen inför premiären. I en av notiserna sammanfattades ansträngning
arna. Synpunkterna gällde Molanders arbetssätt, bl. a. den dramaturgiska 
bearbetningen. 

Wi ha redan nämnt, att stycket är med hänsyn till scenens moderna fordringar utarbetadt af 
teaterns intendent hr Harald Molander, som icke torde sparat några ansträngningar för att 
presentera det wäldiga dramat i en fullt wärdig form, både hwad den dramatiska och 
sceniska tekniken beträffar. /.../ Dekorationerna till stycket äro till största delen nya och så 
tids- och lokaltrogna som det warit möjligt att åstadkomma dem. /.../ De nya elektro-
optiska apparater som för stycket bestälts äro utförda af hr Hugo Bähr wid hofoperan i Wien 
och Wagnerteatern i Bayreuth. 

Wapen och kostymer äro samtliga tillwerkade härstädes efter skizzer grundade på de sista 
och bästa källor, som i detta afseende torde wara att tillgå. Stenar och Smycken äro inköpta 
från Paris och en del peruker från G. Antons fabrik i Berlin.186 

Den antikvariska troheten mot källorna omfattade alltså i hög grad vapen-
och kostymskicket. Regissören sökte troget foga dekoren efter norska för
hållanden, vad gäller arkitektur, stil etc. i miljöerna. I notisen hänvisades 
också till äldre och omgjorda dekorationer. Detta kan syfta på sådana som 
importerats från Josephson. Den elektriska tekniken togs i anspråk för 
effektrikedomens skull. 

Att det totala ansvaret för denna stora iscensättning låg i Molanders hand 
framhävde han inför Gustaf Fredrikson. Förtjusningen doldes illa under den 
sedvanligt spotska masken. Han framhöll hur uppförandet av Kungsämnena 
var "årets stora statsanslags-kläm".187 Molander framställde cyniskt och 
lekfullt sina egna ansträngningar som ett resultat av teaterns förhållande till 
anslagsgivande myndigheter, ännu en aspekt på prestigeprogrammen. Syf
tet med brevet var nog annars det vanliga, att upprätta en ton av kollegialitet 
teaterledare emellan. 

Något sådant som Kungsämnena, som om söndag f. f.g. går af stapeln skall f-n men inte jag 
vidare åtaga mig på denna teater. Det har hållit på att taga lifvet af mig. Allt det odugliga 
arbetare-pack, som här fins har, endast hvad monteringen beträffar, nödgat mig att måla 
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utförliga skizzer till hvarenda sak från dekorationerna och hvarenda kostym till och med 
duk-mönster, bägare och pallar. Endast mina ritningar och detaljer till vapnen upptager en 
hel volym. Jag har 70 personer i tjänstgöring på scenen; i tre veckors tid har en teknisk 
personal af 10 skräddare, 22 sömmerskor, 3 dek. målare, 8 snickare, 3 smeder och svärdfe-
jare (alla naturligtvis fän) täflat om att avskära min lifstråd; och mina listor, utarbetade under 
några månader upptaga något litet öfver 2.000 (!) nummer. Och dock måste i detta stycke 
allt ofvanstående vara bisaker, och spelet det främsta med instruktionsrepetitioner, scen för 
scen, replik för replik långt in på nätterna. Emellertid hedrar sig hela personalen på ett sätt, 
som gör att våra 'utmärkta' herrar kritici, hvilka i afton bevistat Gen. Rep. enstämmigt 
förklarade att detta är ett evenement i de nordiska teatrarnas historia! Det låter f-n så fint! 
Om de bara ville hjälpa till att instruera, måla, gräla, djäflas - och betala kalaset också!188 

Alla regimödorna avsatte det förväntade resultatet. I Hufvudstadsbladets 
notis berättas det efter generalrepetitionen att publiken här skulle få uppleva 
en vändpunkt - något som överträffade vad den svenska scenen hittills bjudit 
på ifråga om historiska skådespel: "Det lättfattliga dramat skall senteras och 
uppskattas af enhwar som älskar att se en kraftig och hugstor tid i bilder och 
toner så lefwande som det ar nutiden möjligt att frammana dem".189 

Molander närmade sig texten med full pietet mot författaren, dess till
komstsituation, dess historiska källor etc. Kortningarna syftade i första hand 
till en minskad speltid.190 En uteslutning hade dock en annan grund. Den 
gällde "Korsbrodertablån" i femte aktens andra scen. Molander såg den som 
alltför bunden till Ibsens avsikt att smäda sitt samtida norska samhälle, vilket 

20 Harald Molan ders drä ktskisser till Kungsämne na på Vasateatern 1898. DTM. 
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förödmjukat författaren.191 Molander sökte renodla principkonflikten kring 
maktkampen. Det var folkligt-nationella partistrider av historisk och samti
da karaktär. 

Molander upprätthöll i Kungsämnena en kritisk pietetsfullhet mot de 
förebildande lösningarna hos sin lärare Josephson. Han höll vidare på de 
etnografiskt källkritiska och verklighetsefterbildande stilprinciperna utan 
kompromisser. Den norska medeltida "verkligheten" angav i vad mån en 
iscensättningslösning var rätt eller fel. Därmed var frågan om originaliteten 
inte heller något problem - sanningskriteriet förde s.a.s. originalitetsaspek
ten till bakgrunden. Regissörens egen uttrycks vilja var ifråga om den histo
riska dramatiken relativt sett underordnad det preskriptiva och mimetiska. 
Därför kunde Molander också i viss mening "upprepa" sin iscensättning 
efter tio år. 

Text- och källstudier hade väglett utformningen av de redan åberopade 
spelanvisningarna till skådespelarna 1889.192 Studiet av de "bästa" historiska 
källorna vägledde också Molander, när han vid två tillfällen utformade 
detalj anvisningar till hantverkarna. En jämförelse mellan materialgrupperna 
från de två iscensättningarna kan ge exempel på konkreta länkar. Viktiga 
attribut som rikssigillet och Jatgejr skalds luta fick en ensartad utformning 
1888 och 1898, liksom t. ex. ett fyrfat. I rustningar, vapen, smycken, stan-

Vy 

21 Harald Moland ers teckn ing av Carl XII:s uniform på livrustkammaren. D TM. 
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dar, textila mönster och symboler etc. syns också tendensen till "upprep
ning". Det gäller t. ex. den karaktäristiska solsymbolen som sköldornament 
1888 och i Julia Håkanssons dräkt som Sigrid 1898. Exempel av denna typ 
skulle kunna mångfaldigas. En stilmässig jämförelse kan möjligtvis antyda 
en tendens till större frihet och därmed sammanhängande överlastning i 
materialet från Helsingfors. En något större exakthet och stramhet präglar 
Molanders teckningar från det senare tillfället. Utformningen av hjälmarna 
visar t. ex. en sådan skillnad. 

Regissörens flit framgår av det överrika etnograficamaterialet på Drott
ningholms Teatermuseum. Urklippen i samlingen efter Molander visar att 
han brandskattade litteratur, tidningar och tidskrifter. Han vidgade kunska
perna om olika tiders och sociala gruppers klädsel och levnadssätt.193 Även 
besök på bibliotek, museer och arkiv ingick i detta antikvariska arbetssätt. 

Analysen av Molanders arbete har gällt hans historicistiska och realistiska 
principer. För att avsluta den historicistiska linjen under tiden i Helsingfors 
vill jag ta upp några sena exempel. Därav framgår kontinuiteten i hans 
arbetssätt. Det gäller två iscensättningar 1891, dels av Victorien Sardous 
Thermidor, dels av Zachris Topelius Regina von Emmeritz. 

Thermidor och R egina von Emmeritz 

Thermidor hade väckt skandal i Paris i januari samma år. Den finländska 
pressen kunde berätta om demonstrationer, förbudsdiskussioner och parla
mentsdebatter kring pjäsen.194 Inom den franska vänstern ansåg man nämli
gen att Sardous historiska drama från Thermidor-kuppen hånade minnena 
från den stora revolutionen 1789. Undervisningsministern och högern ansåg 
att författaren endast gjort upp med Robespierre, terrorism och skräckrege
mentets våldsutövning. Pjäsens förbjöds trots allt och reaktionen rasade mot 
"pöbelns tyranni". 

Molander satte mycket påpassligt upp Thermidor, i Axel Berndtsons 
översättning, redan i maj. Han fattade det främst som ett historiskt utstyr
selstycke om individens frihetskamp. Även ur andra synpunkter var det ett 
tacksamt regiarbete. Sardou hade vävt samman en melodramatisk kärleks
historia med en etisk problemgestaltning. Detta utspelas mot en fond av 
livfulla revolutionsbilder. 

För Molander blev detta ett utmärkt tillfälle till massregi och målande 
tablåkonst. Arvid af Schultén skrev också i sin recension att styckets förtjänst 
mer låg i de verkningsfulla tavlor som rullades upp än i den episodiska 
handlingen.195 De stora effektscenerna i melodramstil var slående, både 
akustiskt och visuellt. Schultén fäste sig särskilt sig vid möjligheterna att 
från bakscenen ackompanjera händelserna på scenen med musikinslag, t. ex. 
marseljäsen, revolutionssånger och religiösa hymner, samt med "pöbelns 
skrän". Molander hade till dels utnyttjat dessa möjligheter. 

Schultén skrev om Molanders komposition av händelseförloppet i termer 
av symfonisk dikt och opera. 

Crescendot och decrescendot i denna underbart mäktiga symfoni är på vår scen afvägdt med 
en konstnärlighet, som icke lämnar någonting öfrigt att önska. Illusionen är slående och 
sty/c/ket vore värdt ett teaterbesök redan för denna enda scen. 
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Det har blifvit sagdt att sceninstruktören i Sardous pjes lika mycket har ordet som förf. 
själf. Det ligger nog en god portion sanning häri och det kan icke råda något tvifvel därom, 
att den effekt stycket gjorde i går till stor del är att tillskrifva den utmärkta sceniska regien, 
som äfven i fiere andra scener än den ofvan nämda firar värkliga triumfer. Jag vill här endast 
nämna uppträdet med tvätterskorna /.../. Det var ett febrilt upprördt lifi denna scen, som 
var af stor värkan.196 

Det omtalade uppträdet inträffar i Thermidors första akt. Denna folkscen -
liksom den i fjärde akten på Conciergeriets gård varifrån exekutionskärrorna 
avgår - gjorde ett starkt och brokigt synintryck, främst genom kvinnogrup
perna. Schultén skrev t.ex. om " de brutala trikotösernas pittoreska grupp". 

Pjäsen ägde enligt Schultén utöver huvudrollerna en fjärde huvudperson, i 
själva massan. Molander kunde således i detta individualistiskt antirevolu-
tionära och episodiska drama fa utrymme för att excellera i masseffekter. 
Han kunde vidare komponera skeendet rytmiskt. Detta byggde på spän
ningen mellan det som hände på scenen, i följe intrigen, och det yttre, från 
historieböckerna välkända och signifikanta händelseförloppet, utanför sce
nen. Allt detta gestaltades alltså i en yttre dräkt vars skräddare hade den 
historiska stiltroheten som ledstjärna. 

22 Harald Moland ers dräktskisser till tvättersko r i Thermidor. DTM. 

Lämningarna efter insceneringsarbetet är ordnade enligt den systematiska 
regikonstens idealmönster. Förnämligast är det Molanders skisser till dräk
terna, mise-en-scènen samt textexemplaret med alla dess regianvisningar. 
Just kvinnornas klädsel samt instruktionerna för första respektive fjärde 
akternas kvinnoskeende är speciellt utarbetade.197 

Första aktens dekor var ett komplicerat arrangemang. Scenbilden före
ställde stranden vid en flodarm av Seine, med Paris och Notre-Dame i 
fjärran. 
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23 Harald Moland ers anvisn ing till akt I i Thermidor. DTM. 

Här hade Molander med teknisk fmtlighet låtit bygga en spelplats i två 
nivåer. Från den upphöjda tvättbryggan kunde kvinnopöbeln kasta sina 
anklagelser mot oskyldiga offer för revolutionens fasor. Samma tankegång 
vägledde konstruktionen av den kringbyggda gården i fjärde akten. Från en 
tio fots mur kunde de omtalade "trikotöserna" begabba giljotinens blivande 
offer. 

Konstruktionen av spelplatsen har inte någon säkerställd originalitet. 
Läsaren inser efter de föregående analyserna att Molander mycket väl kan ha 
haft en förlaga för sin spelplatskonstruktion, i någon tryckt mise-en-scène. 
Däremot står det klart att Molander mycket medvetet utnyttjade de möj
ligheter som konfigurationen med flera spelplatsnivåer skapade, samt att 
denna användning resulterade i ett starkt intryck på publiken. Berndtson 
skrev sammanfattande om Thermidor: 

Till denna underhållande, stundom temligen teoretiska kamp för en kwinnas lif, som här 
och hwar exploderar i rent Sardouska effekter, bygda stundom på osannolika möjligheter, 
men för tillfället af präktig werkan, sällar sig en rik omgifning af bifigurer och folkscener 
och detta allt på swenska teatern hopfogadt i en scenisk totalbild, hwars beundranswärda 
sammanhållning och naturligt lediga stil i och för sig är ett mästerstycke. Meiningarnas tid 
är slut, men hr Harald Molander har med Thermidor wisat att deras tradition fortlefwer i en 
föryngrad upplaga. Hwad han i går hade åstadkommit som scenisk instruktör war af ej 
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ringa betydelse för den werkan stycket är egnadt att åstadkomma. Det war en uppsättning 
som lät styckets alla egenskaper göra sig fritt gällande, en infattning à jour, såsom juvelera-
ren gör, då han will låta stenens alla sidor göra sig gällande.198 

Meiningertraditionen var ingalunda död. En tydlig exponent för att den i 
Molanders variant levde vidare kom redan på hösten samma år. Då gällde 
det en inhemsk "klassiker". Dess iscensättning utgör också en slutpunkt på 
linjen i Molanders finländska regiarbete med det historiska dramat. Den 
började med Daniel Hjort 1886. Avrundningen med Regina von Emmeritz 
var också höjdpunkten. 

På våren 1891 föreslog Molander direktionen en repris av det kända 
skådespelet. Han ville inför publik och kritik föra fram nationalskaldens 
förnämsta drama - som han själv uttryckte det i ett brev till statsrådet självt i 
september.199 Huvudsyftet var att fa Topelius tillåtelse att ge Regina von 
Emmeritz. Förberedelserna var emellertid redan långt gångna och Molander 
behövde tillstånd att göra en speciell scenedition av texten.200 Molander 
skrev även utförligt om sitt eget arbete. Breven till Topelius är därför 
utmärkta som material för en analys rörande regissörens iscensättningsprin
ciper. 

Topelius stycke hade flera gånger tidigare varit uppe till diskussion vid 
repertoarläggningen. Molander hade då i princip varit för dess upptagande, 
men han hade ändå tvekat inför de svårigheter som var förknippade därmed. 

På samma gång ett finländskt-nationelt skådespel och en exponent af den franska romanti
kens dramatiska poesi fordrar det inte blott en framstående deklamation och i ensemblen 
hela den drastiska /?/ tidston och lokalfärg hvarom den Hugoska skolan drömde, det gör 
anspråk på en karaktäristik, som för den alexandrinska versens antites ej glömmer att betona 
kontrasten mellan de skilda lifsåskådningar, de olika folklynnen och de stridiga intressen 
som skalden skildrat... Med ett ord, det fordrar en rolldistribution, som i möjligaste måtto 
motsvarar den ursprungliga, och en milieu som i samma måtto afviker från hvarje 
tidigare.201 

Regissörens roll vid pjäsvalet var därmed klargjord. Han karaktäriserade sin 
insats vid en framtida personinstruktion som att "söka fylla de luckor där 
förmågorna brista". Om det uppstod problem vid besättningen av rollen 
som Regina avsåg Molander att själv hjälpa fram en acceptabel prestation. Vi 
ser här åter hur hans principiella syn på förhållandet mellan regikonst och 
kompetent skådespelarkonst slår igenom i praktiken. Molanders deklarera
de sig vilja ge en "absolut riktig" form åt deklamationen, tidstonen i en
semblen samt utstyrseln.202 

Molander såg således pjäsen såsom ett romantiskt verk, men han ville klä 
det i en realistisk dräkt. Månaders studier hade föregått uppförandet. Deko
rationsskisserna hade han själv gjort. Kostymer och vapen hade han studerat 
i Sverige, Tyskland och Österrike. En del vapen, kyller etc. var direkta 
imitationer. Förebilderna till fälttecken, hattar, fältbindlar etc. hämtade 
Molander från riksarkivet i Stockholm, utländska tyghus och samlingar 
samt gamla myntstämplar, kanslisigill m.m.203 

"Stormningen" av slottet i Emmeritz skulle också ske med historisk 
trohet i yttre avseende, med hjälp av uppbådade statister. En "respektabel 
kontingent af Nylands bataljons tappra gossar, som samlats under mina 
antikvariska kornetter och fännikor med musköt på gaffeln och lunta i 
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hand".204 Den omfattande sceneriläggningen i regiexemplaret visar också 
med vilken noggrannhet attacken ifråga planlades. Molander excercerade 
truppen militäriskt i olika grupper med repetitioner i ett sträck, från 6 på 
eftermiddagen till midnatt.205 

Molanders drill och planläggning var alltså klart inspirerad av Meiningar-
na. Likt den tyska truppen tog han till i stort. Ungefär 100 personer ingick i 
den tjänstgörande personalen.206 Och Molander var angelägen om att 
"stabschefen" Topelius skulle övervara den väl planlagda övningen -
truppen ville "på själfva slagfältet fa se den åldrige fältherren framför 
fronten".207 

Molanders historicism under tiden i Finland har här analyserats inom 
ramen för den realism där stiltroheten var vägledande princip vid iscensätt
ningen. Den tillämpades på historiskt intressant dramatik och dramatik med 
handlingen förlagd i förgången tid. Regissörens konsekventa och antikva
riskt inriktade arbetssätt har belysts med olika exempel. Vidare har det 
framkommit att Molander satte sin historicism i samband med pedagogiska 
ambitioner för teaterarbetet, liksom den i hög grad hade samband med en 
uppfattning om troheten gentemot text och författare. 

Den dyrbara illus ionen 

Innan jag lämnar Regina von Emmeritz vill jag tillfoga några belysande 
synpunkter i en annan fråga. Molander lämnade dem till Topelius efter 
premiären. Det gällde huruvida Molanders historicistiska och spektakulära 
regikonst var för dyr för teatern. Resonemanget pekar också framåt -
förtroendet för honom undergrävdes de sista åren. 

För Molander var utgifterna en följd av en absolut nödvändig stil i 
teaterkonstverket. Goda uppsättningar skulle också komma att gå i repris, 
varvid kostnaden borde fördelas över en längre period. Topelius hade nu 
fogat sig till den "allmänhet" som erinrat mot höga produktionskostnader. 
Molander försökte mota klandret, med kalla siffror mot ryktenas överdrivna 
belopp. Det gällde främst Topelius pjäs, Faust och Mikadon. 

Publiken har varit van att se stycken ej uppsatta alls, eller med några mycket dyra 'kosty
mer', som de uppträdande själfva valde och Direktionerna med ängslan betalade. Effekten 
blef operettartad, om den blef någon alls. Att på senare år - och däri ligger i sanning föga 
förtjänst utöfver en hjälpligt samvetsgrann pliktuppfyllelse - milieun blifvit tidstrogen och 
därföre förefallit främmande, har gjort att alla möjliga människor inbillat sig, att allt är dyrt 
och att jag är en hufvudlös slösare.208 

Det var inte utstyrseln som var dyr, utan det var produktionsförhållandena 
som var besvärliga: "att nödgas kasta fram det ena stycket efter det andra i en 
nyhetshungrig publiks Molocksgap, att nödgas arbeta med dubbla maski
ner, högtryck, natt och dag, att öfveranstränga personal och arbetare - det 
kostar mycket pengar". 

Denna utläggning bör alltså sättas i samband med den tilltagande kritiken 
mot Molander samt med landets ekonomiskt kärva läge i stort. "Teaterlyx
en" på Helsingforsscenen krävde sitt försvar, med hänsyn till landets fattig
dom. Det finns en annan sida av det ekonomiska resonemanget också. Den 
vetter mot frågan om det konstnärliga signalementet på Molanders regi
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konst. Konsekvens ifråga om stilen kostade och måste kosta om slutresulta
tet skulle vara konstnärligt godtagbart, enligt Molanders synsätt. 

Det fanns ännu en del av Molanders regiarbete som var dyrt. Närmare 
bestämt den exotism och sagoillusionsskapande strävan som är direkt kont
rär till den handfasta verklighetsefterbildning vi tidigare frilagt. Genom hela 
Molanders regikonst återfinner vi nämligen en linje av friare teatral fantasi
fullhet. Den kan tolkas som en romantisk rest - ett arv som Molander i så fall 
förvaltade inkapslat i den realistiska teaterkonsten. En annan tolkning är att 
den fördomsfria energi han lade ner på operetter, sagodramatik, folkskådes
pel etc. gav lösare tyglar för teaterkonstnären. 

Det rena sagostoffet tillät Molander att ohämmat ägna sig åt yttre effekter 
och visuell totalverkan. Detta gjorde garanterat starkt intryck på en bred 
publik. Molander förde i denna del av sitt regiarbete vid Svenska teatern till 
fulländning den populära finländska tradition som är förknippad med just 
Topelius namn. Nya teatern invigdes en gång med dennes sagospel Prinses
san af Cypern. Möjligtvis skulle en granskning av teaterns hela repertoarhis
toria visa denna barnvänliga tradition som ett alltjämt utmärkande drag. 
Under Molanders tid lockades hur som helst stadens familjepublik till hans 
gnistrande och flödande praktfulla teaterlekar på detta område: till Per 
Svinaherde 1888 som gick hela tolv gånger, till Kejsarens nya kläder 1889 
sjutton gånger och till Mikado femton gånger 1890. En genomgång av 
recensenternas reaktioner bestyrker intrycket av att Molanders regikonst här 
firade sina verkligt publikknipande triumfer under tiden i Helsingfors. 

En av de omdömesgilla som var entusiastisk var Karl Flodin. Han gjorde i 
sin recension av Per Svinaherde den reflektionen att allmänheten nog utövat 
påtryckningar på teaterledningen.209 Han menade att det svenska sagospelet 
var tänkt att väga upp den allvarliga dramatikens dominans. I viss mån 
tillgodosåg det spektakulära i genren preferenserna hos det tidigare omtalade 
operettpartiet, inom garantiförening och publikkontingent. Det var också 
en bländande iscensättning. 

Något så lysande i kostym, dekorations- och belysningsväg som det hvilket i går prestera
des ha vi ej förut skådat på svenska scenen. Allmänt uttalades också den åsikten att endast de 
stora teatrarna utomlands kunna framvisa något dylikt. Redan i första akten fäste man sig 
vid hofdamernas vackra, storblommiga schäferkostymer, prinsessans eleganta blå sidenro-
be, kungens purpurmantel och hoffolkets af siden och guld glänsande, splitternya kosty
mer. Men i andra akten nådde prakten sin höjd. Vid ridåns uppgång såg man ett mörkt, 
yppigt skogssceneri. Rödklädda tomtar ilade af och an öfver scenen, hållande i hand 
blänkande gröna lyktor som skimrade likt lysmaskar mellan träna. Och så uppträder 
prinsen svinaherden, som befaller öfver hela staten af älfvor, skogsjungfrur, tomtar, troll 
och vättar. I e n blink samlas de alla omkring honom, vackra älfvor med fjärilvingar och 
glimmande långa snigelhorn, rödlufvade troll, fantastiska insekter med gyllene strimmor 
kring kroppen: ja till och med skogens brummande björnar, en svart och en hvit best, luffsa 
fram och taga del i den ringlande dansen. Och i magisk belysning af rödt, grönt och hvitt 
elektriskt ljus simma de praktfulla grupperna och röra sig i behagfulla ringrörelser. Äran af 
den vackra balletten tilkommer fru Elise Littson, men såsom skapare af det hela har teaterns 
intendent hr Harald Molander i och med iscensättningen af Per Svinaherde gifvit ett nytt och 
glänsande bevis på sin eklatanta förmåga att, täflande med den värkan en skön musik kan 
åstadkomma, skänka ögat en sannskyldig symfoni af scenisk färgprakt.210 

Molander öppnade här en scenisk trollerilåda inför teaterpubliken. Kosty
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mer, dekorationer, belysning och spel bringades att samverka med en säll-
spord magisk effekt. Littsons koreografi och kapellmästaren Hjalmar Meiss
ners musikaliska instruktioner var de komplement som Molander använde 
för att gjuta det samman.211 

Det var Meissner som efter en séjour i Köpenhamn hemförde Kjerulfs 
sago-operett, med motiv från Andersens saga Kejsarens nya kläder.212 Efter 
den premiären tog Flodin återigen till Superlativen. Det var en överdådig 
iscensättning - ånyo det praktfullaste som dittills åstadkommits i scenisk 
utstyrselväg i Helsingfors!213 

Molander utvecklade för dessa romantiska harmlösheter även en stor 
teknisk uppfinningsrikedom. Det innovativa draget i vissa scenlösningar 
och dekorationsdetaljer följde av hans strävan att inom sagoramen skapa 
illusionistiska trick. Just i Kejsarens nya kläder har vi några fina exempel på 
detta illuderande drag, t.ex. från förberedelserna till det danska sommar
landskapet. 

Det finns bl. a. en utförlig anvisning om det tekniska arrangemanget av ett 
sädesfält. Detta skulle på ett illusoriskt sätt kunna slås med lie och räfsas. 
Molander föreslog en apparat som skilde sig från den som begagnats i 
Köpenhamn. Hans syfte var att höja trovärdigheten i det skördearbete som 
skulle gestaltas samt minimera bullret. 
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Av dekorationsplanerna framgår att första akten skulle ha fullt ljus -
"solsken". På motsvarande plan till akt två ritade Molander in de apparater 
som var avsedda att med punktbelysningens hjälp skapa de erforderliga 
nattstämningarna. 

Alla var inte så barnsligt förtjusta som Flodin. Det fanns kritik mot den 
repertoar där Molander utvecklade sin fantasi på dekorations- och utstyrsel
området. Rafaël Hertzberg grumsade i Finsk tidskrift över "allmänhetens 
smakriktning", efter succén med Kejsarens nya kläder samt repriserna av 
Lilla helgonet och Cornevilles klockor. Publiken syntes honom 

vara mera begifven på stycken med grann iscensättning och lätt musik än på gedignare 
dramatiska arbeten. Detta är väl ett uttryck för tidsandan, som under detta öfvergångsstadi-
um från den klassiska repertoarens sublima svärmerier till den nya tidens kraf på lifvets 
värklighet kastat sig i armarna på tsing-la-la-prestationer af hvarjehanda art. Man är ej 
sämre, då man är som andra, få vi väl trösta oss med, i medvetandet att det öfveralt i världen 
är lika illa bestäldt. En fara medför dock denna lätta spis: den blir mycket snart fadd. Granna 
kostymer och dekorationer locka nog folk, så länge allmänheten är ovan vid sådant. Men 
när det hunnit blifva dagligt bröd, då skall det visa sig att allmänheten fordrar alt större och 
större doser af det stimulerande medlet. Måtte blott vår svenska teater ej bringa det så 
långt.214 

Hertzberg tillhörde sålunda de allvarliga, eller som han själv skrev en annan 
gång "den bildade publiken". Hans reaktion på nästa spektakelbegivenhet 
var också den avfärdande. Gilbert och Sullivans Mikado kunde bevärdigas 
blott några fa ord - grannt bjäfs och präktiga dekorationer!215 

Mot detta kontrasterade Flodins entusiasm inför denna fullständiga triumf 
på det lyriska området. Molanders arbete med iscensättningen hade gått ut 
på att i en punkt koncentrera teaterns sammanlagda konstnärliga kraft. Han 
hade studerat danserna med en tysk och en engelsk balettmästare i Berlin: 
"närmare 100 timmar ha användts för inöfning af kör och personal endast i 
precision, i gest och placering, dans och yttre uppträdande. Hvarje minsta 
färgeffekt har dussintals gånger pröfvats.216 

Molander hade format det hela till en teatral totalupplevelse, i mer än en 
mening. Teaterbesökarna möttes redan i vestibulen av anblicken av en 
japansk paviljong. I trapporna stod barn utklädda i japanska dräkter. Ridån 
gick sedan upp för en formlig visuell "fantasmagori". Det var praktfulla 
kostymer i mönstrade och kulörta sidentyger, blandade med stilfulla acces-
soarer. Dekorationerna hade exotiska motiv och var utförda i orientaliskt 
snirklad stil. Belysningen skiftade från bländande vitt och rosenrött till 
blåviolett trolsk skymning. Molander hade själv bearbetat den naiva texten 
till operetten och kryddat den med lustigheter och satiriska lokalanspelning
ar. Gestik och rörelsemönster gjorde det mest exotiska intryck. Ensemblen 
framförde också Mikado med schvungfull lust och fröjd, enligt Flodins 
rapport. Han skrev att uppsättningen kännetecknades av en prakt, gedigen
het, läcker smak och originalitet som helsingforsarna aldrig tidigare skådat. 

Det var en total bild- och musikupplevelse. Molander var 1890 i sitt esse. 
Här var det inte hans utmärkande realism eller historicism som utvecklades. 
Istället var det en fantastisk kolorism som kitt i en regimässig sammanjämk
ning av teaterns visuella och auditiva uttrycksmedel. Detta var en viktig del 
av Molanders allsidigt utvecklade regikonst. 
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I de två senaste avsnitten har jag angett de systematiska egenskaperna i 
Molanders regikonst, sedda över en längre period. Det har gällt en praxis 
som utvecklades i ett spänningsfält mellan olikartad dramatik, materiella 
omständigheter, förebilder, stilvilja och publikens förväntningar. Regiupp
gifterna har omfattat hela skalan, från rent repetitiva åtgärder vad gäller den 
yttre insceneringen till det mer originella. Det återstår att fördjupa analysen 
av Molanders tidiga regikonst inom denna ram. Det gäller s.a.s. en vertikal 
dimension i analysen, för att visa hur insceneringen växer ur en grundläg
gande textförståelse. Denna konkretisation kan rekonstrueras genom en 
analys av regissörens tillvägagångssätt vid utformningen av uppsättningen. 
Framväxten hanteras alltså i en dialektisk analys där delen - konkretisationen 
- inte kan friläggas med mindre än att processen i sin helhet utreds. Jag har 
valt Molanders iscensättning av Goethes Faust för denna fördjupning. 

Faust 
Molanders uppsättning av Goethes Faust på hösten 1889 är intressant av flera 
skäl. Molander tillämpade nämligen hela sitt dåvarande kunnande i en 
ambitiös storsatsning. Här kan vi studera hans beroendeförhållanden och 
inställning till förebildliga uppsättningar. Vi far vidare ett utomordentligt 
tillfälle att granska hans dramaturgiska handlag inför en klassisk text. Vi kan 
fingranska samspelet i skådespelarinstruktionen samt analysera hur de realis
tiska, historicistiska och koloristiska dekorprinciperna smältes ihop. 

Efter några års samarbete vid teatern prövade man en verkligt krävande 
uppgift. Därmed är det inte sagt att de första spelåren saknade anspänning, 
t.ex. i Mäster Olof 1887 eller Köpmannen i Venedig och Kungsämnena. 
Faust innebar emellertid något därutöver, ett prov inför publik och kritik för 
både ensemble och regissör. Det gällde att bevisa vad man uppnått ifråga om 
individuella förmågor och gemensam enhetlig gestaltningskraft. 

Uppsättningen utgjorde därutöver något av en korsväg. Det var den 
romantiska och deklamatoriska traditionslinjen vid Svenska teatern som 
möttes av regissörens fantasirikedom på det dekorations- och scentekniska 
området. Faust på Svenska teatern i Helsingfors var också ett uttryck för en 
typ av vördnad för den stora dikten som Molander delade med sin samtid. 
Den ideologiskt bekräftande funktion som låg i en nästan rituell anslutning 
till världsdikten måste placeras i det vida analysfältet av teaterns roll i ett 
samhälle. Uppsättningens innebörd bör således sättas in i sitt finländska 
sammanhang, förutom att den binds till Molanders utveckling som regissör 
och placeras in i den långa räckan Faust-insceneringar. 

Goethes betydelse för Molander har vi sett prov på, i resonemanget om 
barndomsintrycken och ungdomsförsöken. Det är en fascinerande tanke att 
Molander möjligen såg Faust som dockteater i sin barndom. Fauststoffet 
hölls ju lika levande inom denna konstform under Goethes studenttid som 
på den kasperteater som fanns i Stockholm. Ett belysande faktum är vidare 
att den kontakt som etablerades mellan den unge Molander och Ludvig 
Josephson har anknytning till Faust. Molander skriver 1880 från Uppsala att 
han gärna ville tala med Josephson, vid "nästa besök i Stockholm, som 
kommer att bli när Faust uppföres första gången, hvilken representation jag 
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motser med stor spänning".217 Fausts betydelse för Molander är evident, 
även i ett senare skede. Det litterära inflytandet från Goethe har framgått i 
analysen av romanen En lyckoriddare 1896. 

Om vi söker oss till regissörens resor finner vi fler direkta belägg för 
Faust-intryck. På sin studieresa som iscensättare på tillväxt 1885 hade Mo
lander sett flera Faust-föreställningar. Först bevistade han del I på Schau
spielhaus i Berlin, sedan såg han i Wien båda delarna i en version spelad på tre 
kvällar. Det var på Hofburgteatern.218 

Hur Molander reagerade på just Faust framgår av en jämförelse med hans 
absolut starkaste teaterupplevelse på denna resa. Det var Emile Zolas L'As-
somoir som han såg i Paris. Molander uppgav sig ha sett denna pjäs tre 
gånger, ditsläpad av "lusten efter njutning av den sannaste verklighet, den 
mest gripande natur och den härligaste poesi". Så skrev han hem till 
Michaelson.219 Och hanjämförde: "intet, intet, knappt 'Faust' i Wien" gick 
upp mot detta. Tre dagar senare hade intrycket av Faust definitivt sjunkit 
undan. Han skrev till modern om sina reaktioner på Zolas pjäs, att han 
"aldrig sett något, som så roat mig, så upprört mig, så väckt min glädje, 
sympati, intresse och nöje".220 

Molanders sprittande glädjeutbrott gällde det moderna, sanna, verklig
hetsnära och sensationsfria hos Zola.221 Det var livets eget fullödiga uttryck 
han här tyckte sig ha mött, i en modern utformning. Hans värdering av 
denna realistiska teaterupplevelse var således den allra högsta. Lustigt nog 
uppgav han för modern att han sett stycket två gånger - tydligen lade han till 
en extragång i det tidigare brevet till Michaelson, för att riktigt markera sin 
entusiasm! 

Han var i jämförelse med detta inte speciellt imponerad av den berlinska 
Faust-gestaltningen han mötte på ìesan.222 Skådespelarnas insatser var näm
ligen enligt Molanders synsätt ojämna och inte balanserade mot varandra. 
En stelare stil importerad från Meiningen skar sig mot mer realistiska 
prestationer. Han skrev i sitt resebrev om tysk skådespelarkonst: "Realism, 
den enklaste natur och sanning i rörelser, tal och mimik är nämligen här 
skådespelarkonstens kärna".223 

En annan iakttagelse om Fausts iscensättning i Berlin gällde traditionen. 
Han noterade att flera pjäser, bl.a. Faust, hade "sina gamla, visserligen 
praktfulla, men för vår tids fordringar på detaljerad mise-en-scène tämligen 
enkla dekorationer".224 Han antog att man med enkla dekorlösningar ville 
hålla uppe föreställningarnas tempo och korta speltiden. Även halvmoderna 
intrig- och sedekomedier i Berlin gavs med enkel utstyrsel. 

Mise-en-scènen var i detalj lika den gamla, från styckets första uppförande! Sådant skulle i 
Sverige vara omöjligt, ty de moderna skådespelens med räita ytterst fullständiga mise-en-
scène, har hos oss fött fordringar på att alltid se scenen överlastad. Men jag lärde mig här på 
en enda kväll inse, att jag haft rätt i min aning, att ett stycke alltid bör uppföras så som 
författaren avsett och hans tid fordrat. /.../ Då mise-en-scènen ej spelar någon roll, far den ej 
tilldelas någon roll, se där regeln. Och jag går så långt, att jag tror 'Faust' skänka större 
njutning och större andligt utbyte, när man slipper tänka på och beundra de utomordentliga 
dekorationerna. Dessa yttre, utom ämnet stående föremål kunna då ej heller begagnas för att 
överskyla inre brister.225 

Om och endast om pjäserna iscensattes och spelades så som författarna avsett 
att de skulle uppföras kunde de få sin rätta betydelse, menade Molander. 
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Troheten mot författaren var i detta läge viktigare för honom än publikens 
krav på ett rikt bildintryck. Detta är oväntade ord av en regissör som man 
raljerat med för hans påstått ensidiga koncentration på yttre detaljer. 

Molander var kritisk mot Berlin-Faust p. g.a. textstympningen. Den för
vandlade handlingen till en gåta för den oinvigde.226 Molander räknade sig 
säkerligen inte till de sistnämnda, men efter ett besök på en annan teater såg 
han om slutet på Faust sent en kväll i maj 1885. Han var tydligt fängslad av 
pjäsen och ville förstå den. Därför återkom han till den som föreställning och 
som text. 

Molanders teaterbrev från Wien om Faust började med en reflektion om 
läsdramer och allmänt svårspelade stycken. Herrar teaterdirektörer hade ett 
livligt intresse för saker som "bestämt ej skrivits för teatern", noterade 
han.227 Molander kommenterade den egendomliga förkärleken för att sätta 
upp läsdramer på spellistan. Häri ligger en del av förklaringen till varför han 
grep sig an att iscensätta Faust. Han tycks ha sett hur samtidens främsta 
regissörer och teaterdirektörer drogs som malar till de synbarligen mest 
omöjliga texterna - ett näraliggande fall var ju hans egen direktör. Ludvig 
Josephson satte upp Peer Gynt i Kristiania 1876, Faust samt Brand i Stock
holm. 

Proberstenen för den självständiga regikonst Molander studerade på 
tyskspråkig botten tycktes vara att anordna en svårhanterad text som Faust 
för scenen. Däri fann Molander kanske också 1889 något av ett regissörens 
mästarprov, som konstnärligt ansvarig förmedlare mellan text och publik 
via teatern. Iscensättningsproblemet var sammansatt. Därigenom öppnade 
sig möjligheten att både visa sin skicklighet och sin konstnärliga egenart. 

Molander hade diskuterat med Wilbrandt just om problemet med läsdra-
matiken. Det gällde Peer Gynt och Brand, men särskilt Faust -

ett storverk, en världsdikt, som utgör den nations stolthet, på vars språk den är skriven. 
Och dessa storverk kunna på intet sätt bliva så allmänt kända och älskade som genom 
uppförande på scenen, där var och en för en ringa penning far höra dikten och i vissa fall far 
mycket förklarat, som han vid läsningen haft svårt att förstå.228 

Publikintresset, goda roller, starka scener, högt konstnärligt värde och en 
pedagogisk ambition hade Molander alltså uppfattat som den äldre regissö
rens bevekelsegrunder. Att dessa även far räknas som en del av bakgrunden 
till Molanders egen iscensättning fyra år senare är en rimlig hypotes. 

Med värdet av uppförandet som förmedlad uttydning avsåg Molander 
verkligen inte någon ytlig och själlös illustrationskonst. Teatern hade enligt 
hans resonemang ett brett bildningsansvar. Detta gick över de gränser som 
sattes av individens ekonomiska resurser i olika samhällsskikt. Teatern 
skulle användas som ett redskap för att fördjupa förståelsen av texten, i första 
hand av Shakespeares och Goethes dramatik. Regissören skulle bringa skå
despelets möjlighet till verklighet. 

Molander var med dessa utgångspunkter därför kritisk mot det sätt på 
vilket den stora dramatiken ibland "populariserats". På flera håll hade han 
sett Faust förvanskad. Till förvrängningarna räknade han både omdiktning-
ar som gick ut över texten, t. ex. den helt enkelt svårbegripliga version han 
sett i Berlin, liksom förvandlingar som Ot<"o D evrients. Den senare hade 
gett Faust såsom medeltidsmysterium, med spelplatser i tre våningar sam
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manbundna av branta trappor. Detta negativa omdöme om Devrients origi
nella grepp bör Molander ha bildat sig efter hörsägen eller läsning. Den 
självupplevda och traditionella uppsättningen i Wien var däremot "det i 
dramatiskt avseende från alla synpunkter mest fulländade" han sett - ett 
omdöme han alltså senare backade från, ställd inför de realistiska prestatio
nerna i Paris. 

Vad var det då som Molander framhävde; vad var det som han speciellt 
fastnade för i Hofburg-föreställningen? Hans första iakttagelse rörde upp
delningen. Den första kvällen hade rubriken Faust och Mefistofeles, medan 
den andra kallades Margaretasorgespelet. Liksom i Wien-uppsättningen 
skulle Molander själv komma att lägga snittet mellan de två avdelningarna 
av Faust I efter Häxköket. Den tredje kvällen i Wien bestod av en förkortad 
Faust del II, vilken inte alls ingick i Helsingfors. 

För Molander framstod Faust-gestalten i wienervarianten faktiskt som en 
"sympatisk människa", buren av en grundläggande värme i framställarens 
spel. Individen Faust präglades dock av en i vissa stycken för långt driven 
borgerlighet. Molander efterlyste därför mer passion och förföriskhet i 
kärleksscenerna. Det essentiella för Molander tycks emellertid ha varit ge
staltens övertygande trosvisshet. Han fann skådespelarens sätt att framföra 
besvärjelserna utomordentligt. Faust 

griper den underbara boken med övertygelse och tro på dess tecken, men när han hunnit 
hälften av formeln, är det som om vanans likgiltighet komme honom att fortsätta rabblan
de. Och det älskvärda, milda, vackra talet om vad Gud är, när Margareta frågat honom om 
hans religion, framsade han så enkelt och varmt, att man lätt förstod den lilla flickans kärlek 
till honom, och att hon glömde tron på pastorn för kärleken till riddaren.229 

Molanders granskning av Mefistofeles rörde mer skådespelarens teknik. 
Röstbehandling, mimik och maskeringar var på förnämligast möjliga sätt 
utnyttjade för att ge rollen pregnans. Den bestod som Molander naivt skrev 
- av "alla dessa bevingade ord".230 Josef Lewinsky "var helt enkelt detta 
'Nej', som Goethe låter honom kalla sig själv".231 Margareta hade i sin tur 
sina "kraftiga" scener i bönen, i kyrkan och i fängelset. En orsak till att 
Molander berörde denna gestalt med lätt hand var att den ordinarie rollinne-
haverskan insjuknat, men även ersättaren var "gripande". 

Iakttagelserna om de tre huvudpersonerna i Wien-uppsättningen kom
pletterade Molander med livliga ögonblicksbilder av regilösningarna. Ifråga 
om "uppsättning, dekorationer, kostymer och maskinerier" i del I, så 
framhöll han det kontinuerliga i rörelsen, dess jämnhet. Det var en bildmäs
sig utveckling underordnad innehållet som inte kunde "störa". "Den ena 
bilden upprullades efter den andra, sann, naturlig, enkel och stämningsfull", 
skrev han.232 

Framför allt betonade han hur illusionistiskt, rikt orkestrerat och sam
manhållet förloppet från och med Blocksberg till och med fängelset hade 
gestaltats, genom rörliga dekorationer. Han framställde vidare Stadsporten 
som en bullrande folkscen, vilken kontrasterats av en plötslig och betydelse-
diger tystnad. "Under detta liv och stoj komma Faust och Wagner, och inför 
deras vördnadsfulla visdom tystnar larmet", varefter stillheten även kom att 
prägla folklivet - staden går till vila.233 Den tredje scen han lyfte fram var 
Martas trädgård. Det nötta och förfallna i husens exteriör ställdes mot det 
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prunkande vegetativa. Enligt Molander var det en lämplig plats för Marga
retas lyriska stämningar. "Överallt vårljus grönska, blixtrande varmt sol
sken och skarpa, svarta skuggor".234 Färg- och ljusspelet gjorde starkt 
intryck på honom. 

Om sina upplevelser av del II skrev han att den var "uppsatt och spelad 
som en underlig, djuptänkt, underskön saga om livet, ungdomen, ålderdo
men och döden, solsken och vemod, kärlek och elände, lycka och strider, 
evighet och förintelse".23^ Han tog sålunda i denna mer sagobetonade del 
fasta på de starka kontrasterna samt den mänskliga tillvarons konstanter. 
Enligt hans uppfattning var innehållet i del II på många håll dunkelt. Detta 
berättigade Wilbrandts användning av uppsättningens vidlyftigaste scen
anordningar och största prakt just här. För Molander tycks det lyriska 
stämningsskapandet på scenen ha framstått som en balansvikt till den svår
förståeliga tematiken. Den visuella impression han vidarebefordrade rörde 
också typiskt nog Hellas. Ett klassiskt tonat idyllmoment som bryts av 
Euforions dådlust och livsglädje hade fastnat i Molanders minne. Hans 
sentimentalitet förnekade sig inte heller här. 
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25 Harald Moland ers teckning au Martas träd gård från Hoflurg- besöket 1885. DTM. 

Molanders sätt att redovisa sina intryck visar att det var de visuellt 
slagkraftiga momenten med stark lyrisk förtätning som han fäst sig vid. I 
Molanders Faust-upplevelse i Wien dominerade därför det harmoniska, 
trosvissa och lyriskt mångfasetterade. Detta skedde på bekostnad av Faust-
dramats inslag av mänsklig splittring, njutning, kamp och ångest. Molander 
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efterlyste också själv en något mindre betonad "borgerlighet" hos titelper
sonen. Sådan var Harald Molanders reaktion på den av Wilbrandt signerade 
uppsättningen. Den senare präglades också av ett mer psykologiserande 
grepp i försöket att gestalta Faust. Ur Molanders reaktion kan vi utläsa att 
han både uppfattade och uppskattade denna formgivning, även om han tillät 
sig att sätta ett frågetecken vid ett alltför nedtonat och intimt spel. 

För att förstå Molanders eget arbete med Faust är dessa hans redovisade 
upplevelser en klargörande bakgrund. De ger oss en tidig jämförelsepunkt i 
vårt försök att komma åt Molanders konkretisation av Faust. Till hjälp i 
analysen har vi därutöver teckningarna från studieresan. Hans intryck av 
både Faust i Berlin och i Wien finns nämligen bevarade i form av skisser, 
föreställande de båda teatrarnas dekorationer.236 

En annan jämförelsepunkt är Finska teaterns uppsättning av Faust. Den 
hade från 1885 upplevt sjutton föreställningar.237 Huvudattraktionen i Berg
boms uppsättning var Ida Aalberg som Margareta. Frågan var alltså om 
Molander skulle lyckas hävda sin regikonst i det lokala perspektivet. Det 
fanns utöver den eventuella finländska rivaliteten som bakgrund till Molan
ders uppsättning också en annan jämförelse att göra. På hösten 1886 hade 
som nämnts William Engelbrecht gästat Alexandersteatern med sitt 
turnésällskap.238 Inför denna trupps repertoarinslag av litterärt värdefull 
dramatik - bl. a. Gengångare med August Lindberg samt just Faust - så hade 
det stationära svenska sällskapets utbud fatt kritik. 

Molander kunde i Hufvudstadsbladet läsa en Faust-recension som i indi
rekta ordalag uppmanade den nye regissören att ägna sig åt goda skådespela
re och värdefulla pjäser. Faust i turnéversionen, med Rydbergs text, med 
Engelbrecht i titelrollen och i regi av Lindberg var emellertid en hårt nedkor
tad upplaga av del I. Versionen kunde ha drabbats av Molanders sarkasm 
mot textmisshandel. Den fick inte heller någon god recension i Hufvud
stadsbladet. Icke desto mindre kan turnébesöket ha gett den nye intendenten 
ett incitament till en egen iscensättning. Molanders uppsättning blev således 
den andra på svenska språket inför stadens publik.239 

Förberedelser 

Molanders strävan att utveckla sig som teaterman genom studieresor blev 
aktuell på våren 1889. Han hade en stark känsla av att arbetet med Svenska 
teaterns administration och upprätthållandet av en kassarepertoar tog alltför 
mycket av krafter och hälsa. Han skrev till Michaelson att "ingen uppmunt
ran skänkts mig i ett arbete af för mig mera passande och s.a.s. mera 
konstnärlig natur än sträfvan att hålla en teaterkassa fyld".240 Chanserna att 
få återkomma till Sverige tycktes minimala. "Jag har underhandlat i Stock
holm men aldrig lär jag kunna komma till en svensk s.k. nationalteater". 

Samtidigt medförde hans familjesituation sedan 1888 med hustrun Lydia 
och förste sonen Gustaf nya intryck. Ett nytt allvar fördjupade Molanders 
syn på sitt eget liv och andras. Så uttryckte han det själv och konstaterade att 
detta underblåste hans konstnärliga uttrycksbehov. 

Han beklagade sig över brist på tid för litterär produktion. Samtidigt 
kände han sig uttömd på inspiration ifråga om teaterarbetet: "Afven är min 
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hjärna i många teatersaker läns". Makarna planerade därför att lämna den 
halvårsgamle Gustaf hos farmor på Gotland och resa en månad i Europa. 
Lydia behövde nämligen också fa nya intryck och vila. 

Allt tyder på att Harald Molander ville visa hustrun något av det Europa 
som behagat honom själv några år tidigare. Han kunde då också studera det 
aktuella läget på teaterfronten och förbereda Faust-insceneringen. Arbetet 
med Faust kan sålunda ha fungerat som kanal för den uppdämda skaparkraft 
som brevet till Michaelson vittnar om. En uppsättning av Faust skulle 
dessutom kunna vara ett sätt att bryta upp låsta dörrar på Dramatiska 
Teatern. 

Paret Molander hastade på sommarresan genom Central-Europa. Själva 
rutten ger bl.a. besked om de grundliga studierna i tyska miljöer inför en 
kommande Faust. Paret besökte Hamburg, Berlin, Dresden, Prag, Wien, 
Salzburg, Tyrolen, München, Nürnberg, Heidelberg, Frankfurt, Wart
burg, Weimar, Leipzig, Berlin, Köpenhamn och hamnade slutligen i Visby. 
Molander rapporterade till Michaelson i augusti: 

Med mitt vanliga skryt säger jag att jag nu tror mig vara den egentligen en/de/ nordiske 
regissör som på grund af kunskap känner eller hittills verkligt känt vilkoren för ett sceniskt 
uppförande af Faust I. Det är något helt annat än man varit van tro. Jag känner nu bland 
annat alla dramatiska Faust-editioner, t.o.m. Irvings i London. Jag har äfven på orter och 
ställen som allmännast antagas ha föresväfvat förf.s fantasi uppgjort planer och eskizzer till 
all montering, gjort mig kunnig om instruktionen och sätter nu upp stycket i höst.241 

Molander satt i Visby och arbetade intensivt med Faust. Han hade redan 
gjort bilder till nio nya dekorationer och skulle försöka fa med sig någon 
svensk dekorationsmålare för uppgiften. Under detta iscensättningsarbete 
var han vidare inställd på att förnya belysningen på teatern. Han hade under 
resan sett prov på hur den kunde användas och beställt ny utrustning. Han 
skulle t.o.m. återvända tidigare till teatern efter sommaruppehållet, enbart 
för att övervaka installationen av ny elektrisk apparatur, en ny färgbelys-
ningsramp m.m. Här har vi ett konkret exempel på hur Molanders konst
närliga ambitioner drev fram den behövliga tekniska förändringen på Sven
ska teatern. Av brevet att döma hade han också kommit långt i sitt textarbe
te, men mer om resultatet av detta i nästa avsnitt. 

I planen att göra Faust till en spektakulär teaterhändelse ingick att Betty 
Hennings skulle spela Margareta. Den danska stjärnan hade inte gjort det 
tidigare. Vidare skulle Fausts danske översättare, Peter Hansen, ge en popu
lär föreläsningsserie om skilda aspekter på Goethes drama. Inget av detta 
förverkligades visserligen, men föredragstanken är ännu ett belägg för att 
Molander alltid hade sina teaterpedagogiska syften aktuella. Det gällde vare 
sig verksamheten riktades inåt mot teaterns sujetter eller utåt mot publiken. 

Molander skrev - något blåögt - till Michaelson att hans egen framtid vid 
Dramaten skulle vara tryggad om Faust fatt uppföras i Stockholm. Men där 
var det ingen som lade "två strån i kors" för hans skull, enligt hans eget 
synsätt. Molander hade bett vännen Staaff sätta in en notis om den nya 
studieresan. "Det gör t.ex. godt att folk ser att man söker följa med sin tid 
och inte stannar i växten", påpekade han. Inget hade dock flutit in om hans 
resa. Däremot hade det skrivits om Fredriksons teaterstudier i Paris, vilket 
givetvis retade Molander. 
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Det kan ha sitt intresse att här dra fram vad Molander ansåg om teaterlivet 
i Tyskland av år 1889, som bakgrund till arbetet med Faust. Han retade sig 
sig på operans dominans över dramat: "Den tyska chauvinismen sådan den 
glänser i Wagners skapelser, för den offras allt, för annat intet". Några 
ljuspunkter på skådespelarkonstens område fann han, bl.a. i ensemblespelet 
hos Meiningarna. Ett mycket talande faktum är vidare att Molander fram
höll de enkla tyroler- och bayerstycken han mött i München. Det var den 
"naiva, realistiska konsten i sin triumf /... / - den enkla naturåtergifningen i 
alla de facer där denna natur visar sig äga lif, alstringskraft, innehåll och 
allmänt begriplig form". 

Den heder han tillägnade denna folkligare och samtidigt Meininger-
inspirerade teaterform spelade han bl.a. ut mot en annan teater i München. 
Molander tog nämligen direkt avstånd mot experimentet med formalsce-
nen, den s.k. Shakespeare-scenen vid Hoftheater under ledning av teaterche
fen von Perfall. Denna viktiga reformscen var en första antydan om reak
tionen mot de stilprinciper som förknippas med naturalismen och 
illusionsteatern.242 För Molander hade emellertid de teaterhistoriskt så signi
fikanta försöken ett starkt tycke av akademism. "Frih. v. Perfalls (i Mün
chen) påhitt att spela Shakspeare i ett rum med rörlig fond är ett tyskt 
'privat-docent-påhitt' löjligt ända till ynkedom", skrev han i sin rapport från 
den tyska resan 1889. 

Molander kunde således inte tillägna sig den lösning på scenväxlingens 
problem som introducerats via Devrients experiment med Faust som myste
riespel. Han uppskattade inte heller försöken med stilisering såsom de 
bedrevs i München. Bildväxlingarna genomfördes där med dekorer som 
målats på upprullad väv. De kunde under föreställningen rullas fram i 
fonden, inför ögonen på publiken, eller växlas dolt bakom ett draperi. Det 
medförde att spelet inte behövde stoppas upp. Scenrummet var nämligen 
uppdelat i en för- och en bakscen. Molander hade visserligen klart för sig 
tempots och rörelsens betydelse i den komplicerade Faust-insceneringen. 
Försöken med formalteater erbjöd honom dock inte något alternativ till det 
slags realism som den sedvanliga tittskåpsteaterns dekorativa apparat er
bjöd. Wilbrandts lösningar hade han själv sett prov på, och den spektakulära 
irvingska versionen kände han tydligen till. De är mera relevanta jämförelse
punkter. 

Harald Molander var ingen "modernist". Han var inte beredd att i experi
mentellt syfte bryta upp från 1880-talets teaterkonventioner för att nå sina 
konstnärliga mål. Han hade som påvisats alternativen klara för sig teoretiskt 
sett, men han stod i praktiken mitt uppe i ett försök att visa fram teknisk 
förmåga, målerisk kraft och högtstående ensemblespel. Detta skedde inom 
en ram av realism, historicism och Meininger-beundran. Molander var i 
själva verket den man som både i Finland och Sverige på regikonstens 
område konstfärdigt tillverkade och flnputsade denna ram. 

Molander, Rydberg och tex ten till Faust 

Molander agerade ifråga om Faust som dramaturg och lämpade texten för 
sitt spel. Om vi skärskådar omvandlingen av textförståelsen över i en 
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regissörskonception blir det ett led i undersökningen av iscensättningen. 
Bland analyserna erbjuder Faust-dramat dessutom den jämförelsevis bästa 
möjligheten att integrera textanalysen, vilket motiverar den ingående be
handlingen. Något av hans begåvning som Översättare kom också till synes 
när han kommenterade andras umgänge med texten. 

Molander berörde även Rydbergs översättning i brevet till Michaelson. 
Detta ställningstagande under förberedelsearbetet har förut kommenterats 
av Oscar Wieseigren och Erik Rooth i debatten om respektive den veten
skapliga behandlingen av översättningen.243 Molanders kritik mot Ryd
bergs arbete framstår för dem som mycket vägande. Det är i deras ögon den 
erfarne teatermannen, tillika översättaren, som uttrycker det samtida teater
folkets syn på texten - sakkunnigt och lidelsefritt. 

Molanders åsikt om översättningen kontrasterade mot den höga samtida 
uppskattningen i övrigt. Den senare kom också att under lång tid dominera 
bland författare och kritiker samt i allmän opinion.244 Molander skrev: 

Ett särskildt kapitel har intresserat mig mycket, hvarom jag tror Du kunde ha nöje höra ett 
par ord. Det är svenska öfversättningen af Faust. I. Det första och sista intryck man gärna 
kan få af tyska originalet bör leda en till en ödmjuk bön till försynen att aldrig bli dömd till 
ett så svårt arbete, som en sådan öfversättning. Rydberg är nog all heder värd - men hur har 
han lyckats. /?/ I m itt tycke ingalunda så som man sagt. I o rdagrannhet står den vida efter 
Hansens danska öfversättning, likaså i dramatisk pointering. Originaltexten är ytterst 
tacksam att säga, Rydbergs dålig. Där Mefisto har månget briljant ord för situationen är 
Rydberg matt utan att vara mera ordagrann än annorstädes. Där Goethes rim komma 
okonstlade i enkla par, har Rydberg trasslat till mången mening som charader och lagt 
rimmen som i en ordgåta. Jämförd med Andersons gamla öfversättning befinnes Rydbergs 
hvila på studier, ej af djupare, men af nyare kommentarier. För det andra är Rydberg större 
verskonstnär än Anderson. Men för det tredje gör i mitt tycke Rydbergs öfversättning 
endast intryck af en genomgående redigering af Anderson. Man träffar på stycken hos 
Rydberg, mycket fyndiga tycker man — s om mycket ofta äro direkt afskrifna ur 
Anderson.245 

Molander gick tydligen till arbetet som en filolog. Om vi summerar så hade 
han tillgång till först och främst någon tysk utgåva, två svenska översätt
ningar, en dansk samt William Gorman Wills bearbetning på engelska, för 
Henry Irvings räkning. Därutöver hade han som påvisats tagit ställning till 
minst två tyskspråkiga scenversioner. Han påstod sig ju känna "alla" edi
tioner. 

Erik Rooths slutsatser efter granskningen av Rydbergs översättning an
sluter nära till de molanderska synpunkterna, utom i ett avseende. Han kan 
inte finna att Rydbergs språk generellt skulle behöva ligga dåligt i munnen 
på skådespelarna, och han tar som exempel Fausts monologer.246 Däremot 
håller Rooth med om att Rydberg alltför litet tillgodosett behovet av ett 
stringent språk, anpassat till effektfullt sceniskt bruk och pregnant talekonst. 
Detta gäller snarast den brist på dramatisk tillspetsning som Molander 
påpekat i brevet. 

Rooths sammanfattning går ut på att Rydbergs karaktäristiska stil och 
känslosamhet fatt prägla även de ställen i Faust där Goethes stil är konkret 
och realistisk. Det som i vissa partier är en adekvat patetisk, idyllisk och 
naturlyrisk stilnivå har fatt spridas över till ställen där dessa drag inte hör 
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hemma.247 Rydbergs överföring till svenska är enligt kommentatorerna 
således ojämn och säger alltför mycket om översättarens egen stil.248 

Det var främst översättaren Molander som distanserade sig till Rydbergs 
arbete. Med hänsyn till Molanders eget språk som författarevar det en 
attraktiv språklig gestaltning. Med tanke på det romantiskt-deklamatoriska 
inslaget i talekonsten på Svenska teatern, så bör Rydbergs blomsterrika och 
högtravande språk också ha legat väl till. Skådespelarna kunde dock i andra 
fall söka leva upp till ett mer realistiskt, vardagsnära och modernt språkideal. 
Översättningen passade ur estetisk synvinkel in i den ram av rituell vörd-
nadsbetygelse för diktarorden som hela teaterhändelsen skulle utgöra. 

Molanders kritik mot språket fullföljdes inte i några omfattande, rent 
språkliga förändringar under arbetet i regissörens studiekammare. Vore 
teatermannen Molander konsekvent i språkfrågan, så borde kritiken åtmins
tone ha lett honom till ändringar som gjort texten lättare att uttala. 

Molander stod inför en flerdelad uppgift. Dels behövde han närma det 
omfattande språkliga flödet till den relativa enkelheten i fabeln, dels gällde 
det att i effektrikedom balansera det recitativa i monologer och dialoger. För 
det första delproblemet krävdes uppenbarligen textstrykningar, vilka dock 
inte fick genomföras på bekostnad av handlingens klarhet och stilen i verket. 
I det andra fallet krävdes det en viss bildmässig återhållsamhet av bearbeta-
ren, så att strävan efter det slagkraftigt visuella inte gjorde föreställningarna 
tidsmässigt otympliga. Man måste nå en så stor dramatisk dynamik som 
möjligt. Det gällde sammantaget att minska antalet dekorationsväxlingar 
och finna den avstämning som gjorde scenkonstverket kongenialt med 
dikten. De tidigare beaktade breven visar att Molander måste ha varit 
medveten om problematiken. 

Ur Molanders handhavande av texten framgår något av det särpräglade i 
hans konkretisation av Faust. Vad var Harald Molander ute efter? Vad ville 
han med sin avstämning lyfta fram ur texten? 

Molander använde den andra upplagan av Viktor Rydbergs översättning, 
med tryckåret 1878.249 Han har helt enkelt "slaktat" några böcker och låtit 
binda in en "Mise-en-scène"-volym, med sceneriskisser, spelanvisningar 
och nya mellansidor som anger akt- och kvällsfördelningen. Denna volym 
kallas i fortsättningen regi- eller mise-en-scène-exemplar. Det finns därut
över ett handskrivet textexemplar, med markeringar för pauser, betoning 
etc. samt slutligen ett exemplar för underregissören.250 Den senare volymen 
är i likhet med Molanders ett bearbetat tryck. Där gäller anvisningarna i 
första hand ljussättning, projektioner etc., som motstycke till texten. Un
derregissörens exemplar användes också för passningar och där skulle even
tuella textförändringar efter premiären satt sina spår. De tre volymerna ger 
således i kombination en säker uppfattning om vad som verkligen uttalades 
på teaterns tiljor. 

Molanders textbearbetning var paradoxalt nog både radikal och varsam. 
Räknat på antalet replikrader strök Molander en Çârdedel av Rydbergs 
översättning. Av det strukna utgjorde Tillegnan samt scenerna Förspel på 
teatern, Promenad samt Natt. Öppna marken något mer än sex procent. Det 
betyder att totalt drygt nitton procent av replikerna i de scener som framför
des hade tagits bort.251 Detta djärva ingrepp, kvantitativt sett, uppvägdes 

255 



emellertid av känslan och lyhördheten för texten. Strykningar av rader och 
repliker bestyrker nämligen Harald Molanders utomordentliga blick för 
textens krav, hans förmåga som bearbetare och dramaturg. Tendenserna i 
Molanders bearbetning framgår också av hans sätt att ta bort textelement. 

Den bearbetare som stryker hela scener i Faust riskerar självfallet att ta 
bort viktiga nyanser i diktverket. Molander hade själv påpekat detta, apropå 
Berlin-versionen. Problemet gäller i hög grad anslaget. Molanders nämnda 
uteslutning av Tillegnan var dock inte så signifikativ. Inledningsorden har 
karaktär av författarens prolog och är utan betydelse för det dramatiska 
skeendet i mer begränsad mening. 

Ett bibehållet Förspel på teatern hade däremot gett händelseförloppet på 
scenen något av metateaterkaraktär. Goethe öppnar ju med sin prolog om 
villkoren för konsten en intressant möjlighet att distansera Faustdramat. 
Handlingen blir ett spel i spelet, något som de flesta uttolkare förbiser. De 
koncentrerar istället sina analyser på dramats religiösa, existentiella eller 
samhälleliga implikationer. 

Den som väljer att stryka bort en början som Förspel på teatern naturalise-
rar på ett sätt diskussionen om konstens och teaterns karaktär in i själva 
teaterhändelsen. Konstens möjligheter problematiseras inte - själva förmå
gan att innefatta Faustdramats väldiga tematik ställs genom borttagandet 
inte i centrum. 

Faust rymmer ännu ett sådant exempel på spel i spelet, men Rydberg hade 
redan i sin översättning uteslutit den åsyftade Oberon och Titania från 
Valborgsnatten. Denna scen eller - uttryckt på ett annat sätt - nivå av Faust 
som metateatertext kom därför aldrig ifråga för Molander. 

Den som bearbetar texten för scenbruk kan också välja att låta Faust börja 
direkt med den världsliga scenen Natt, d.v.s. i Fausts studerkammare. 
Molanders version var dock inte så extrem. Han inledde med Förspel i 
himmelen, en scen som var obeskuren. Därmed framhävdes redan inled
ningsvis den religiösa dimensionen i uppsättningen i Helsingfors. Dramat 
var en gestaltning av den eviga kampen mellan ont och gott. En sådan 
upptakt möjliggjorde för Molander att fortsättningsvis tona ned de kosmis
ka aspekterna. Han gjorde strykningar i övriga scener, så att förloppet där 
huvudsakligen framstod som en kraftmätning mellan två gestalter i den 
materiella världen. Strykningarna markerade indirekt åtskillnaden mellan 
den himmelska och den världsliga sfären.252 

Molanders sätt att minska ner texten framgår av behandlingen av Fausts 
monolog, strax före Mefistofeles' framträdande i den första Studerkammar-
scenen. Faust har just återkommit från trängseln framför stadsporten. 

1 Se, nattens djupa mörker täcker 
2 Den ängd, der nyss en gäst jag var; 
3 En mystisk helig bäfvan väcker 
4 Till lif hvad anden ädlast har. 
5 Begärens storm och lustars villa 
6 Ha slumrat in med dagens larm, 
7 Och menskokärlek rör sig stilla, 
8 Guds kärlek rör sig i vår barm. 
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9 Still, pudel, ränn ej fram och tillbaka! 
10 Hvad har du vid tröskeln att vädra på? 
11 Min bästa kudde vill jag försaka, 
12 Kom, lägg dig på den i spiselns vrå! 
13 Du roat mig nyss på stigar och backar 
14 Med lek och språng, som du kunde bäst; 
15 För detta som värd jag nu dig tackar, 
16 Men var en tyst och fridsam gäst! 
17 När lampan åter vänligt brinner/.../253 

Av dessa verser strök Molander 5-8 respektive 13-16. Raderna om pudelns 
ysterhet tillför ingen information. Hunden är redan där och har fatt uppma
ningen att stilla sig. Monologen kunde därför kortas för att höja tempot, helt 
utan betänkligheter. Verserna om begären samt Guds kärlek är en turnering 
eller utvidgning av det som uttrycks i de första raderna. Sådana "omtag-
ningar" utgör en stor andel av den femtedel som Molander kortade av i 
repliker och replikdelar. Tempohöjningarna var utspridda på hela text
massan. 

Den sistnämnda, i och för sig tempohöj ande strykningen faller också in i 
ett tematiskt mönster. Molander tog bort delar av repliker som genom sin 
karaktär av invokation upprättar en förbindelse mellan Faust och gudomen. 
Den Faust som framträder ur Molanders textbearbetning är en utsatt männi
ska, vilken attackeras av en lismande och ondskefull Mefistofeles. 

Molanders regianteckningar beskriver en bugande Mefistofeles som ser 
på Faust med lönnliga och "hånande" leenden och gnider sina händer.254 

"Girigt" griper han Fausts hand för att besegla kontraktet med blod.255 Faust 
betecknas å sin sida, i scenen Natt, av Molander som en människa - vilken 
alltmer inspirerad åkallar jordanden - "liksom hetsad af ockulta makter".256 

När så den triumferande Mefistofeles i ett senare skede manar till uppbrott 
antecknade Molander: "lifligare, fortare, alltjämt i tillfredstäld uppsluppen 
stämning; liksom en som finner en njutning i att vara artigast mot den han 
har i sin makt. Faust är däremot alltjämt dyster".257 

Textstrykningarna tonar alltså ned Fausts förbindelse med religionens 
kraftcentrum, medan regianteckningarna poängterar honom som en kän
nande individ, attackerad av en ond, ockult kraft. Den religiösa dimensionen 
i Faust blir hos Molander en mycket självständig ram för det världsliga 
förloppet och den psykologiska konflikten i dramat. Den spänningen var 
han inställd på att etablera i sin uppsättning. 

Det finns ännu några tematiska poänger vad gäller Molanders sätt att 
utesluta text. Han har exempelvis strukit dekoren med Skog och berghåla 
och fört över något av Fausts samvetsförebråelser i den scenen till Martas 
trädgård.258 Detta är ett exempel på en strykning som minskar antalet 
nödvändiga scenväxlingar. Fausts tvekan att förföra Margareta går samti
digt fram till publiken, genom överflyttningen. Strykningarna innebär 
emellertid en uttunning av nyanserna. 

Hos Goethe betyder scenen att Faust som eremit i skogshålan skådar in i 
sig själv. Han finner, trots allt, försoning och mildring av det självförned-
rande i åtrån. Mefistofeles måste verkligen söka upp ökenvandraren för att 
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kunna påverka honom. Han hånar Fausts inre renhet som en livslögn. 
Mefistos syfte är att åter kunna föra in honom på hans och Margaretas 
gemensamma, destruktiva väg. Molanders strykningar försvagar således 
intrycket av djup i Fausts ångest, kluvenheten i hans åtrå samt allvaret i 
motsträvigheten. På samma sätt slipar textbearbetningen ner präglingen av 
krasshet i Mefistofeles hån av tvehågsenheten. Kvar står de dramatiskt mest 
verkningsfulla replikerna i kraftmätningen dem emellan; när Mefistofeles 
övervinner Fausts dubier mot att krossa den "lilla" världen. 

Nästa större ingrepp gäller Valborgsnatten. Den är kraftigt nedstruken 
och sammanförd med Mulen dag. I det fria. Molander har ur händelsevir
veln valt ut en del element, vilka skulle gestaltas på scenen. Många syn
intryck, vågade formuleringar och visioner har strukits, liksom några längre 
monologer som hämmar scenens utveckling. 

Genom Harald Molanders strykningar framstod tydligt möjligheten att 
häxvirveln och Fausts handlingar var resultatet av djävulens bländverk. 
Faust skulle således vara förledd i högre grad och på alla plan i Molanders 
scenversion, mer än hos Goethe. Hos den senare finns fasan i världen. 
Goethes Faust är också på ett poängterat sätt ansvarig, medan hos Molander 
allt det onda mer var ett hallucinatoriskt resultat, efter förledande ockulta 
finter och bukter. 

Molander lät valborgsnattens händelser pågå ända till fängelsescenen. 
Uppslaget som sådant var ursprungligen från Franz Dingelstedt. På teatern 
var det dock Wilbrandt som först genomförde det.259 Molander kunde alltså 
hämta inspiration till sitt grepp hos den senare. I Wien ledde en förvandlings
dekoration via "stadsmuren" över till "fängelsehålan". Molander hade upp
märksammat detta i sitt tidigare nämnda teaterbrev. 

Innan vi lämnar de textförändringar som hade betydande inverkan på 
grundtankarna i Goethes drama, vill jag nämna några av ett annat slag. De 
tycks ha bakomliggande sedliga motiv. Molander strök t. ex. i häxans kök, 
då Mefistofeles presenterar sig med en "ohöfvisk åtbörd" åt sitt "vapen".260 

På samma sätt tonades det eventuellt sedlighetssårande i Valborgsnatten 
ned.261 Molander var således genomgående avvaktande inför det kompro
misslösa i Goethes bilder - de kunde väcka anstöt. 

Molander hade även språkliga motiv för en del av sina textingrepp. I några 
fall ändrade han helt enkelt ordföljden - ett talspråkligt drag till skillnad från 
Rydbergs mer omständliga stil.262 Någon gång ändrade Molander versfölj
den, dock med mer tveksamt resultat ur klarhetssynpunkt.263 

Molander lät vidare behovet av dramatisk tydlighet vägleda en förtätning 
av Rydbergs text. Det visar en av de mer omfattande förändringarna i 
översättningens språk.264Just i detta moment av det dramatiska förloppet är 
också regianvisningen utförlig. Texthanteringen kastar därför ett skarpt ljus 
över den gestaltning av Mefistofeles som Molander hade i åtanke. 

Situationen är den i andra Studerkammar-scenen då Mefistofeles, utstyrd i 
Fausts kläder, driver gyckel med den nye studenten. Samtalet har kommit 
över från studierna till nödvändigheten av att som man gripa fatt i stundens 
frestelser.265 Hos Rydberg löd avsnittet: 

1 Om till er sjelf ni hyser tillförsigt, 
2 Så far ni, tro mig, alla andras. 
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3 Lär framför allt att leda könet: 
4 Dess tusen ack och ve 
5 De botas de 
6 Från en punkt bara - märk är rönet! 
7 Sker det till hälften höfviskt blott, 
8 Så har ni alla under hatten fatt. 
9 En titel kräfves för att tviflen skingra, 

10 Hur högt er konst står öfver andras id. 
11 Då kan ni vips den grannlåt fingra, 
12 Kring hvilken andre stryka årslång tid. 
13 Ni vet att trycka lilla pulsen varligt 
14 Och - för att hon ej må gå snörad farligt, 
15 Med eldigt sluga blickar slingra 
16 Helt höfviskt, det förstås,' er arm 
17 Kring smidigt lif och yppig barm.266 

Molanders förändrade version lyder sålunda: 

1 Om till er sjelf ni hyser tillförsigt, 
2 Så far ni, tro mig, alla andras. 
3 Lär framför allt studera täcka könet: 
4 Med sina tusen ack och ve -
5 Och märk det rönet: 
6 Från blott en enda punkt kureras de! 
7 Sker det till hälften höfviskt blott, 
8 Så har ni alla under hatten fatt. 
9 En titel kräfs att flickans tvifvel skingra, 

10 Och strax er konst de andras öfvergår. 
11 Då kan ni vips den grannlåt fingra, 
12 Kring hvilken andre suktat många år. 
13 Tryck lilla pulsen blott, det är ej svårt -
14 Sen kan med eldig blick ni slingra 
15 Helt höfviskt - det förstås - er arm 
16 Kring smidigt lif och yppig barm, 
17 Och känna att hon - ej är snörd för hårdt!267 

Den första ändringen (rad 3) löser onekligen upp Rydbergs otydliga formu
lering. Med Molanders ord i brevet till Michaelson kan vi säga att Rydbergs 
radslut blir något av en gåta. Men Molander tillgrep själv ett något omständ
ligt uttryck, lär - studera, för att fa fram kärnpunkten, nämligen förhållandet 
till kvinnor. Rydbergs påhängda "märk är rönet" på rad 6 är också en 
kryptisk skrivning. Molander gör med en enkel radomstuvning ordningen 
mer följdriktig och slående - om nu tillägget av formuleringen om rönet 
överhuvudtaget ska vara med. Jämfört med Goethes text är både Rydberg 
och Molander här omständliga. 

Molanders ordalag på raderna 9-10 om flickans tvivel och den goda 
effekten av en titel motsvarar originalets direkthet, bättre än Rydbergs 
mångordighet. Ordvalet "suktat" (rad 12) avviker visserligen från origina-
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let, men det är dramatiskt tydligare. På samma förtydligande sätt fungerar 
Molanders omarbetning av raderna 13 - 17, särskilt gäller det början och 
slutet. Molanders Mefistofeles ger en direkt uppmaning att fatta handen -
"Tryck lilla pulsen"! Beskrivningen av kurtisens olika steg mynnar sedan ut 
i en spetsformulering om den falska förevändningen, d.v.s. en dramatisk 
"pointering" med Molanders ord. Viktor Rydbergs framställning är här 
mer ceremoniös än slående. 

Enligt Molanders regianvisning hade Mefistofeles strax innan förtroligt 
närmat sig studenten, slagit honom på axeln, samt vridit honom mot sig för 
att se honom i ögonen. Vid orden om självförtroendet på rad 2 antecknade 
Molander om Mefistofeles: "Lägger armen kamratligt om hans hals". Mo
lander lät honom sedan bli alltmer närgången mot ynglingen. Vid rad 8 heter 
det: "Låter oförmärkt handen glida ned om hans lif och ger honom en liten 
knyck-tryckning". Vid rad 11 -12 skulle Mefistofeles stryka studentens arm 
- "Stud. ryser smått till". Vid rad 14 står så: "Tar stud. om lifvet, ser på 
honom med brinnande blick och trycker hm intill sig". Efter sin replik på rad 
17 skulle Mefistofeles sedan göra en gest och släppa ynglingen. 

Molander hade uppenbarligen tänkt sig att detta närmande gav en kontakt 
med fan som fick pojken att rysa - kanske den t. o. m. skulle ha en överton av 
homosexuellt närmande? Det är vidare slående hur åskådligt Molander lät 
regianvisningen följa den förändrade texten. Rydbergs översättning passade 
bättre till en docerande Mefistofeles, medan Molander såg konkreta hand
lingar och ett samspel framför sig. Han fogade den talade texten efter detta. 
Därmed fick replikerna också på köpet mer av ursprungstextens omedelbar
het över sig. 

Vi kan på flera punkter i detta textställe finna exempel på just det som 
Molander kritiserade Rydbergs språk för. Vi har också sett hur översättaren i 
honom gav ett alternativ för att tillgodose regissörens krav. Ord och hand
lingar tog en inre gestalt som regissören projicerade mot uppsättningen och 
mötet med publiken. Hos Molander smältes översättar- och regifunktionen 
på detta sätt ständigt samman till en sällspord enhet. 

Molander arrangerade också på en mer övergripande nivå scener och 
scenbilder i Faust för sina syften.268 De stora omstuvningarna skedde i 
Margareta-delen av Faust, med hänsyn till indelningen i två spelkvällar i 
Helsingfors. Molander minskade antalet dekorväxlingar under andra kväl
len genom att föra samman scener till större enheter. 

Harald Molanders skicklighet som dramaturg framstår sammantaget som 
en paradoxal texttrohet, sprungen ur denna avvägning mellan strykningar 
och synteser. Texttroheten var ett av Molanders väl genomtänkta teoretiska 
fundament, medan lämpningarna var en oundviklig del av hans regipraxis. 
Hans sätt att välja vid de olika textställena visar också en del av hans religiöst 
fargade konkretisation, något som vi återkommer till i avsnittet om motta
gandet. Närmast ska jag ta upp regianvisningarna ur ett vidare perspektiv än 
sambandet med språket. 

Spelanvisningar och rollgestaltning 

Skådespelaren Adolf Berlin hade anförtrotts rollen som Faust. Det var ännu 
en av hans förpliktande uppgifter, efter titelrollen i Mäster Olof samt Håkon 
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i Kungsämnena. Mer oprövad varjohn Wahlbom som spelade Mefistofeles. 
Den unga Selma Zuhr, sedermera gift Riégo, kreerade Margareta. 

Molander sökte som vi sett skapa ett samspel mellan de manliga huvud
personerna där Faust var passiv, fangen i sina egna sinnesstämningar, och 
Mefistofeles var aktiv, ledande och förledande. För den senare kom ett 
karaktäristiskt moment strax före edgången i tredje akten. 

Vi kan följa spelet i en utförlig regianvisning för hur Mefisto skulle göra 
sitt erbjudande. Bugande, leende och gnidande sina händer konstaterar 
Mefistofeles att han inte är någon av de stora. Han ställer sina villkor.269 

Mefisto talar därvid allt snabbare, "med det lifligare versmåttet, som bör 
deklameras i stegrad ifver hardt när sjungande". Därefter följer ett samspel 
av blickar, där Mefisto inte vågar möta Fausts. Samtidigt döljer han ett 
leende genom att stryka sitt hakskägg. Mefistofeles centrala replik är den där 
han lovar tjäna Faust i världen om det omvända gäller i döden. Molander 
försåg den med anvisningen: "ännu böjd, börjar lågt, med hardt när sme
kande stämma, deklamerar i klimax, motsatt mot nyss, reser sig, och slutar 
med hög skarp röst". Av detta framgår hur Molander försökte driva fram ett 
samspel, av gester, blickar, mimik, kroppsställning och deklamation. 
Mefistofeles position av skenbar underkastelse vänds i ett föregripande av en 
maktställning. 

Sådana prov på raffinerad personinstruktion byggde på en konception av 
del och helhet, av samverkan i det dramatiska skeendet. Detta är också 
tydligt ifråga om anvisningarna för den kvinnliga huvudpersonen. Zuhr 
hade debuterat vid teatern två år tidigare. I jämförelse med en medverkan av 
Betty Hennings, så var det hela förstås en chansning. Den förutsatte en stor 
instruktörsinsats för att locka fram en prestation utöver det förväntade. 

En kännetecknande fas i utdaningen av Margareta kom i tredje aktens 
andra tablå, i Martas trädgård. Just den som Molander uppmärksammat i 
Wilbrandts uppsättning. Molander hade som nämnts fört över delar av Skog 
och Berghåla till denna tablå. När Mefistofeles således övervunnit Fausts 
betänkligheter gjorde Margareta entré. Mefisto gick undan. Övergången 
mellan de två sammanfogade scenerna ville regissören forma så: 

Marg ut från huset, hastigt öfver trappan mot Faust, ser i detsamma Mef. uppe på scenen, 
stannar, ryser till, medan Faust som ej ser detta kysser hennes hand. Mefistof. bugar sig 
sarkastiskt och drar sig ut till höger bakom huset. Faust lägger armen om Marg. lif och för 
henne till venster bänk. På vägen stannar hon, tvekar, ser åt det håll, där Mefistofeles gått, 
slår ängsligt armarna om Fausts hals och utbryter: 'Ack, lofva mig, Henrik ... (Hon hejdar 
sig; man förstår att hon ville ha ett löfte rörande Mef. men ej vågar bedja) Faust. 'Hvad jag 
kan.' (Hon ser åter ett ögonblick efter M. Tiger dock. De sätta sig. Margareta. (Ängsligt, 
blygt) 'Ack, säg, hur är det med din religion?'.270 

Molander låter henne signalera sin oro under den följande diskussionen om 
tron. Hon nickar bekymmersamt och plockar med sin kjol. Hennes egen 
trosvissa hållning visas genom de knäppta händerna. Men så bryter åter 
avskyn mot Mefisto fram.271 Successionen av känslor kan antydas av regian
visningarna: "med kväfd harm", "börjar kraftigt", "naivt", "kryper ofrivil
ligt intill Faust, som lägger sin arm om henne", "drar sig ngt fr. F. och 
knyter handen", "knäpper händerna i sitt knä", "förbittrad" samt "nervös". 
Faust försöker lugna henne, samtidigt som han söker dölja ett leende inför 
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Gouacherna till Faust 1889 är attribuerade E. Orling. D.T.M. 



hennes utbrott. Faust ger så Margareta den giftiga sömndrycken till modern. 
Molander antecknar om Margareta att hon skall vara "viljelöst lydig". 

Dessa regianvisningar kombinerades med den typ av markeringar för 
betoning och rytmiska pauser som återfinns i skådespelarnas text
exemplar.272 Jag har tidigare berört detta system i avsnittet om Molanders 
instruktionsarbete. Dessa beskrivningar av hur scenen skulle framföras ger 
sammantaget en form av typiserande händelsemoment. Allt det motsägelse
fulla i Margaretas inre översatte regissören i ett yttre, genom en omsorgsfull 
instruktion för en oerfaren skådespelerskas diktion, mimik, gestik etc. 
Konsekvensen i Molanders rollanalys blir synlig i det finskurna i hans 
anvisningar och i den känslans stringens han ville skapa i flödet. Dessvärre 
räckte inte skådespelarna helt till för att skapa dessa homogena rollfigurer. 
Det kommer att framgå av mottagandet. 

Bild, rum och effekter 

När Molander under insceneringsarbetet skulle skapa rum för spelet i Faust 
smälte han samman intryck från många håll. Från tidigare teaterbesök förde 
han med sig en del synbilder av Faust-dramat. Från sin resa samma år som 
iscensättningen hade han också erfarenheter av "autentiska" miljöer för 
Faust. Därutöver tillkom de rent praktiska hänsyn som växte fram ur 
textarbetet. När Molander läste dramat förde han nämligen anteckningar 
om nödvändiga detaljer i insceneringen, följder av handlingen och repliker
nas innehåll.273 Detta resulterade i anvisningar om kostymer, rekvisita etc., 
men de låg även som grund för skapandet av bild och rum. Denna upprin
nelse till Fausts dekorationer kan vi således belägga. 

Till den bildskapande delen i regiarbetet kom Molanders eventuella in
tryck av konstnärliga avbildningar, speciellt med Faust-motiv. Denna iko-
nografis roll är svår att belägga biografiskt i Molanders efterlämnade materi
al. De konstnärliga framställningarna av situationer och gestalter i Faust-
stoffet var emellertid legio.274 De var under 1800-talets senare hälft fram
sprungna ur ett intrikat samspel mellan det växande intresset för dramat, 
olika teaterföreställningar och konstnärernas visioner. Första utgåvan av 
Rydbergs översättning, folioupplagan 1876, var t.ex. praktfullt och lätt
smält utstyrd. Det var ett urval av August von Krelings bilder och Ornamen
tik, från första hälften av samma decennium. Den utgåva Molander använde 
var försedd med några av Wilhelm von Kaulbachs kända illustrationer från 
1850-talet. 

Dessa illustrationer kan ha spelat en roll även för Molander, vid komposi
tionen av både scenbilder och klädedräkter. Man sökte konstnärligt uttrycka 
en historisk och etnografisk "sanning", men målarna hamnade i en roman
tisk realism rensad från all den bråte som kunde störa konstens upphöjda 
stämningar. 

Bildframställningarna av motiven från Faust kan även ha påverkat skåde
spelarnas utspel. Av recensionsmaterialet framgår att Helsingfors-skådespe-
larnas gestaltning av huvudpersonerna innehöll traderade inslag. Det gällde 
både i yttre avseende och i karaktärsbildningen. Diktverkets monologiska 
prägel drev säkerligen lätt fram en statuarisk spelstil - man föll då in i sådana 
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26 Wilhelm von Kaulbachs framställning a v Faust och Margaretasförsta möte samt Margareta 
inför Mater dolorosa. De är goda exemp el på den populära illustrat ionskonst som motiven 
ägnades unde r denna tid. Det schablonartade i det sena 1800-talets historicism had e sina 
utlöpare, båd e inom bild- oc h teaterk onst. Kaulb achs bi lder präg las genomgående av denna 
fadda oc h sentim entaliserade bo rgerliga klassic ism. Den finns även i hans illustra tioner till 
övriga verk av Goethe.273 

övertagna schabloner. Flera av samtidens regissörer syftade därför till att 
motverka denna tendens, genom att göra sina uppsättningar till mer eller 
mindre spektakulära och rörliga bildmässiga gestaltningar. Särskilt gällde 
detta givetvis Henry Irvings showmässiga version 1885, en av hans största 
succéer.276 

Externalisering var kärnpunkten i den realistiska doktrinen, som den 
tillämpades i det engelska "spektaklet". Samtida och och historisk verklig
het skulle i denna teaterform visas i bild. Den urbana publikens krav på 
teatern var nämligen av övervägande optisk-visuell karaktär. T.o.m. den 
"arkeologiska" korrektheten i uppsättningen - att återskapa det förflutna så 
troget som möjligt - sammansmältes i melodramteatern med det spektaku
lära. Irving var den som inom denna teaterform kom närmast en harmonisk 
och illusoriskt effektfull förening av den bländande ytan med dramats litterä-

277 ra essens. 
Irvings uppsättning av Faust kännetecknades bl. a. av den noggranna tyska 

lokaliseringen. Detta gällde de plastiskt uppbyggda scenmiljöerna. Man 
genomförde vidare en kraftig textmässig omstuvning och reduktion. Här 
skapades en "melodramatisk" version. Störst vikt lades vid Irvings sataniska 
Mefistoroll och det romantiska i kärlekshistorien mellan Faust och Margare
ta, kreerad av Ellen Terry. Det var det spektakulära, övernaturliga och 
mystiska som fick en konkret form i alla effekterna kring Irving. Det hela 
drevs emellertid så långt att uppsättningen balanserade på gränsen mellan 
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allvarligt drama och en pantomimisk grotesk. Molanders iscensättning var 
mer litterär. Därmed anslöt den mer till Wilbrandt än till Irving. 

Irving byggde ifråga om den bildskapande sidan av iscensättningsarbetet 
på tyska reseintryck. Även Molander lät i hög grad sådana styra sitt arbete. 
Det framgår av en förhandsnotis i Nya Pressen. Med hänsyn till det som 
anförts om intendentens arbetsuppgifter, så kan vi utgå från att det är 
Molanders egna ord - något om intentionerna - som här bevarats. Medde
landet i tidningen kan också uppfattas som ett försök att pedagogiskt upply
sa en bred teaterpublik. Det väsentliga i diktverkets tematik och handling 
angavs helt kortfattat. På grund av sin betydelse återges därför denna Faust-
beskrivning i sin helhet. 

Tablåerna, deras inbördes följd och de nya dekorationerna äro: 
Första aftonen. Prologen: En vild fjällbrant med gles barrskog och inblick i den oändliga 

rymden, där de tre ärkeänglarna prisa skaparens värk och hvarifrån Herrans stämma talar till 
Mefistofeles. Första akten: Fausts kammare. Motivet till denna dekoration är hämtadt från 
ett kloster i närheten af Salzburg. Andra akten: Utanför stadsporten, afton i solnedgången, 
med motiv från en af de små medeltida städerna vid öfre Rhen. Slutet af andra akten samt den 
tredje förflytta åter handlingen till Fausts kammare, där denne mottager Mefistofeles besök, 
underskrifver kontraktet, och hvarifrån båda, burna på Mefistos mantel, storma ut i lifvet. 
Fjärde akten, hvars dekoration framställer det nedre hvalfrummet i Auerbachs källare i 
Leipzig (nu försedt med freskobilder från Goethes dikt), skildrar det glada lag, dit Mefisto 
för Faust, för att visa honom 'ett folk i frihet'. Femte akten, första aftonens sista, framställer 
häxköket, en klipphåla med skyddstak af gamla halfruttnade stockar, där häxan har sitt 
gårkokeri /?/ och där Faust, oförmögen att söka återhämta ungdomskraft och ungdomslust 
genom fysiskt arbete och lydnad för naturen, mottager trolldrycken som skall kurera 
honom och göra honom ung på nytt. Andra aftonen: Första akten: En gata med portalen till 
kyrkan, motiv från det gamla Nürnberg, samt i den andra tablån Margaretas hem med 
motiv från en liten kammare i Albrecht Dürers hus i nämda stad. Större delen af andra och 
tredje akterna försiggå i Martas trädgård, medan den fjärde för oss tillbaka till samma gata, där 
Faust och Margareta först möttes, och där nu Valentin, hennes broder mördas af Faust och 
döende förbannar sin syster. Femte aktens första tablå återger 'den romantiska Valpurgisnat-
ten' i den öde skogsnäjden på vägen till Broeken i närheten af de gamla byarna Schierke och 
Elend. Sista tablån försiggår i fängelset och afslutas med Margaretas död.278 

Denna tidningspuff visar kopplingen av den ena akten till den andra. Den 
angav vilka de bärande momenten i respektive akt var. Därmed blev den 
också en uppgift om rytmiseringen i den dramatiska utvecklingen. Uppho
vet till denna kommentar måste vara den informerande dramaturg som ser 
de teatrala möjligheter texten innehåller. 

Molander placerade handlingen i Faust till "den tyska renässansens 
tider".279 I pressmeddelandet strök han under studiet av förlagorna för de 
olika bildmässiga motiven från renässans- och medeltidsmiljöer. Detta var 
ett sätt att förbereda en upplevelse av igenkänning. Åskådaren preparerades, 
genom hänvisningen till ett verkligt kloster, en tysk småstad, den kända 
källaren i Leipzig, liksom till kyrkan i Nürnberg samt Dürers hus. För vissa 
teaterbesökare fungerade detta som ren upplysning. Den vittbereste eller 
den som kunde söka upp andra bildframställningar från dessa orter fick en 
uppmaning att söka likheter. 

Meddelandet fogade in hela den kommande teaterhändelsen som en 
konstnärlig bildupplevelse vid sidan av andra. Därmed fästes intresset indi
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rekt på något som låg inom regissörens område. Det fokuserade regiinsat
sen, det visuella uttrycket och ansvarstagandet för det realistiska i de avbilda
de historiska miljöerna. Dramat förankrades alltså i det igenkännliga. Detta 
var den realistiska grundtanken. I så måtto var Faust i Helsingfors sist och 
slutligen ett realistiskt arbete, trots sin karaktär av fantastisk saga. 

När Molander arbetade fram Faust avsatte detta ett bildmaterial. Bilderna 
är av fyra typer. För det första finns hans egna utkast och skisser samt för det 
andra fyra större gouacher. Därutöver har det bevarats ett större antal 
dekorationsplaner av olika generationer från förberedelseprocessen, dels i ett 
vaxdukshäfte med påskriften "Faust", dels i det tidigare nämnda regiexemp
laret. Några av Svenska teaterns tryckta scenkartor har hans anvisningar om 
dekoruppställningen. Detta ger tillsammans en utomordentlig möjlighet att 
rekonstruera Molanders lösningar. Recensenternas formuleringar hjälper 
oss också till ett intryck av den bildmässiga delen av Molanders iscensätt
ningsarbete. Under rekonstruktionen av dessa scenbilder analyseras fortlö
pande de speciellt betydelsebärande delarna i symbolik, teknik och regi. 

Förspel i himmelen 

Vi är tyvärr sämst ställda ifråga om material till Prologen. Det är t. o. m. så att 
Molander i anteckningarna under dramaläsningen, i rekvisitaförteckningen, 
i promemorian om dekorationerna och i kostnadskalkylen helt sonika hop
pat över prologen i himlen. I Visby-brevet nämnde han bara nio dekorer. 
Antingen övervägde han att låta uppsättningen börja direkt med Natt, i 
Studerkammaren. Eller så ville han tillgripa en standardlösning som inte 
krävde några nya och dyra målningsarbeten. Det första alternativet skulle 
visserligen ligga i linje med Molanders sätt att göra den egentliga handlingen 
så världslig som möjligt. Men uteslutningen verkar mindre sannolik. Den 
andra lösningen skulle vara i samklang med Molanders arbetssätt i övrigt, 
vilket framgått i avsnittet om dekorations- och utstyrselprinciperna. 

I vaxdukshäftet finns plats reserverad för prologen, men ingen lösning 
finns antydd. I regiexemplaret saknas också anvisningar, medan hela texten 
finns där. Det återstår endast en ovanligt slarvig dekorationsplan på teaterns 
standardformulär. Där framgår att det var en enkel dekor, med högst sju 
element. Mest markerad är en "klippa" - ett sättstycke långt fram till höger-
samt en luftfond som också användes i Hartzbergsdekoren. En båge i andra 
kulissgången var möjligen avsedd att förstärka det oändliga intrycket. Ett 
sättstycke användes för att maskera ett föremål, troligen en belysningsappa
rat, som stod långt fram mot rampen. Ännu en markering på scenplanen 
antyder ett arrangemang för de tre ärkeänglarnas entré uppifrån. 

Det närmaste vi kan komma denna prolog är beskrivningar i recensions
form. Tydligen var prologen den svagaste länken i uppsättningens kedja. En 
kritiker klagade t.ex. över bristen på "värklig illusion".280 I kritiskt nit 
beskrev en annan recensent därför denna mindre lyckade dekoruppställning 
extra omsorgsfullt. 

Minst tilltalade oss Prologdekorationen, der erkeenglarna i molnet bildade ett slags tablå 
och Mefistofeles stod på en fjellbrant på jorden och talade med den osynlige Guden. 
Hwarför wisar sig ej Guds anlete och hwarför far den stackars f-n ej audiens på närmare håll? 
Tablån war nog wacker, Guds stämma ljöd mäktig ur himmeln, erkeenglarna woro fagra 
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och sjöngo ljufligt och den lede stod präktig i s itt röda sken, men det hela war en smula 
fantastiskt.281 

Recensenten beklagade sig alltså över brist på realism och över just det som 
var själva den tematiska poängen - att gudsgestalten inte materialiserades! 

De övriga dekorerna var enligt samme kritiker vackra, stiltrogna, stäm
ningsfulla och lyckligt beräknade. De följande nio var ju också nytillverka-
de, enligt Molanders ytterst detaljerade anvisningar till dekorationsmålarna 
E. Orling och Edv. Ullbom. De fyra mäktiga gouacherna som finns bevara
de i samlingarna på Drottningholms Teatermuseum bär också vittne om 
Molanders direktiv och bildskapande fantasi. 

Studerkammaren 

Ingvar Holm har fäst uppmärksamheten på det pedantiskt överlastade i 
Molanders dekoration till studerkammaren. Den ger intryck av bred "prakt
sal" i "Vasarenässans".294 Det första äger sin riktighet, medan det senare 
påståendet förutsätter en något oväntad utbredning av det svenska i tidssti
len, till den katolska kyrkans central-europeiska kloster. Förlagan var till 
finnandes i närheten av Salzburg. 

Det är också värt att fästa uppmärksamheten vid det "ruffiga" i miljön. 
Molander syftade till att ge detta rum karaktär och stämning av förfall. 
Anstrykningen av deklination uppstår dels genom anhopningen av rekvisita 
- målad eller i form av belamrade hyllor - och dels genom vittringen i de 
rappade tegelväggarna. Rummet hade knappast karaktär av Goethes anvis
ning om en högvälvd och trång götisk kammare, men denna typ av avikelse 
från anvisningen var enligt Holm vanlig.283 

ri 
C9/P 

27 Harald Moland ers skiss till Studerkammaren. D TM. 
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Arrangemangen kring den högra valvbågen är det mest markanta inslaget i 
dekorbildens komposition, ur tematisk synpunkt. Enligt Holm är också 
fönster och fondportaler de mest frekventa scenografielementen i denna 
dekoration.284 Valvbågen markerar hos Molander den väg som Faust och 
Mefistofeles tar när de far ut i världen, på Mefistos mantel. Molander lät 
placera en apparat för röd belysning, ett munstycke för ångutsläpp och en 
"flygmaskin" i utrymmet innanför detta valv. Det gällde att fa en spektaku
lär effekt vid avfärden. Vägen ut är vidare ställd under inflytande av några 
betydelsefulla dekorelement. Till vänster ett kabbalistiskt emblem och till 
höger en ikon i en nisch. Tydligare än så kunde inte Molander scenografiskt 
markera den dominerande motsättning han ville gestalta. Det ockulta stod 
mot det kristna. 

Krokodilskelettet intar också en markerad position. Placeringen uppe i 
valvbågen gör att Fausts väg ut i livet förknippas med ett dödsmotiv, vilket 
därmed blir dubbeltydigt. Skelettet är nämligen en variation på den gamla 
vanliga, ibland rent fetlagda, uppstoppade krokodilen. Faust-forskarna bru
kar förknippa djuret med den "kulturhistoriska normal-naturalismen".285 

Krokodilresterna har här att göra med den stagnation som ska prägla den 
lärdes livsfientliga isolering. Skelettet är i Molanders scenbild, genom sin 
placering, snarast ett tecken för döden i livet, liksom den också står som 
symbol för Mefistos alternativa livsväg. 
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28 Harald Molan ders skisser till Studerkamma ren. Till vänster en skis s ur Mise-en-scène-
volymen, till höger plan från teaterns formulär.D TM. Märk speciellt ångutsläppen och 
belysningsanordningarna för de u ppseendeväckande tekniska effekterna i det ta rum - jordan
dens och Mefistos fram trädande, dags ljusets skiftninga r samt bildprojektion. I tredje akten 
fördes flygmaskinen in vid en position mots varande "ånga I ". 

267 



Av en skiss till denna dekor som inte återges här framgår det att Molander i 
ett tidigare skede arbetade med en något avvikande lösning. Tanken var att 
huvuddelen av det faustiska laboratoriets utrustning skulle samlas innanför 
valvet. På den skissen saknas också det ockulta tecknet på väggen. 

Gouachen till dekoren saknar i gengäld ett markant inslag; mellan spisen 
och fönsterinbyggnaden placerade Molander en hylla för giftpokalen. Där
under hängde ett krucifix, för Faust att mota Mefistofeles med. Detta 
framgår av scenplanen i regiexemplaret samt av rekvisitaförteckningen för 
den slutliga dekoruppställningen. Den religiösa och ockulta överladdningen 
var stark i denna dekorbild. 

Det finns således all anledning att förknippa Molanders dekoration till 
Studerkammaren med tidigare emblematik och ikonografi kring stoffet. 
Det är starkt religiöst laddade framställningar av Fausts situation. Dessa kan 
sökas i konsthistorien, men de hade knappast något direkt inflytande på 
Molander. Istället är det fråga om en sfär av associationer som bildats kring 
Faustsagan. Man kan t.ex. jämföra med den bild efter Marlowe och den 
holländske Faust som återges här. Den lärde sitter klämd mellan skyddsäng
el och död, himmel och helvete.286 Detta erinrar om Molanders ikonogra
fiska inramning kring porten ut till livet. 

29 Obekant mästare, ca 1600. Staatliche Graphische Sammlung, München. 
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Innan vi lämnar den bctydelseladdade Studcrkammar-dekorationen vill 
jag dröja något vid en verkningsfull teknisk anordning. Den visar med vilket 
intresse Molander följde den tekniska utvecklingens innebörd för teaterarbe
tet. Hans utgångspunkt var inte snävt naturalistiskt-illusionistiskt utan låg i 
det slags friare teaterfantasi som tidigare diskuterats i samband med det rena 
sagostoffet. 

Bakmasken bortom valvet i Studerkammaren var transparent. Avsikten 
var att genom en projektion mot valvet från en apparat på bakscenen 
intensifiera andekörens ord i andra aktens avslutning. Molander hade också 
stuvat om i texten för att skapa en hypnotiskt seans av skeendet.287 I 
originaltexten besjunger kören olika visioner på Mefistos order, varunder 
Faust faller i sömn. Därmed har Meflstofeles triumferat över Faust som trott 
sig kunna hålla fan fangen med ett pentagram vid tröskeln. Molander ville 
låta musik och andekör tona fram samtidigt som Mensto hypnotiserar Faust 
med gester och blick. Regianvisningen lyder: 

Mefisto fixerar Faust, som synes under inflytande däraf sänka sitt hufvud och falla i sömn. 
Därunder går M. ofvan bord 7 omkring bak Fs stol, stannar och gör tecken öfver hans 
hufvud.288 

Därefter säger han sin avskedsreplik, låter en råtta ta bort hindret vid 
tröskeln och går. Faust sitter nu försänkt i sömn, körens ord klingar och fyra 
bilder projiceras successivt i valvet.289 

Molander lät dessa bilder tona över i varandra i en löpande följd genom att 
manipulera apparaten. I en räcka visualiserades den sovande och hypnotise
rade Fausts drömbilder inför publiken. Vad de föreställde framgår möjligen 
av versen där bilden ifråga skulle "tändas". Det kan ha varit någon typ av 
skioptikonbilder eller siluetter, föreställande en ängd med änglar, en vin
stock, en havsstrand respektive en änglakör. Akten avslutas enligt anvis
ningen med att den sista bilden försvinner. Musiken tystnar. Det är natt och 
lampan brinner matt. Faust vaknar och ser sig omkring. 

Ack, åter gäckad och förhånad! 
Så ändas då min anderika trånad, 
Att djefvuln var en dröm, som ljög, 
Och att på dörrn en pudel smög.290 

Utanför Stadsporten 

Gouachen till andra aktens dekor, med stadsmuren, visar liksom de andra 
Molanders bildmässiga styrning. Motivet har starkt tycke av tysk medeltid 
samt av en gotländsk miljös karaktäristiska stadsbild och ringmur. Molan
der satt ju efter sin tyska resa i Visby och förberedde dekorationerna. Scenen 
ifråga har behandlats planschmässigt, men det finns en markant funktionell 
aspekt i stil, komposition och ljussättning. Molanders arbete med belys-
ningssproblem och med de nya elektriska apparaterna för Faust är märkbart. 
Det karaktäristiska, starka sidoljuset använde han både i denna akt, i Studer
kammaren och i Auerbachkällaren. I s tadsporten syftade ljussättningen till 
en tidsangivelse, från gryning till kväll. I Auerbachscenen var den däremot 
en del av miljöbeskrivningen - såsom snett infallande i källarlokalen en 
trappa ned. 
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Molanders förberedelser till scenbilden med stadsporten framgår även av 
tre andra bilder. Det är en skiss från Faust på Schauspielhaus i Berlin, 
Hofburgteckningen från 1885 samt en skiss i DTM-samlingen. Den senare 
framställer troligen motivet med stadsporten, men den gör det i en annan 
komposition: stadsporten är centralt placerad och stadens siluetter skymtar 
därigenom, till höger och vänster syns byggnader. 

Wilbrandts lösning ställde stad och natur mot varandra, men scenutrym
met utgjorde ingen naturlig spelplats för folklivet. Molander skapade ett 
scenrum som bildmässigt anknöt till intrycket från Wien-uppsättningen, 
men som också mer otvunget än Wilbrandts lösning anpassats till den 
livfulla handlingen i scenen. Gouachen påminner mer om Berlin
dekorationen.291 

Hos Wilbrandt bör folket ha strömmat ut från både stadsport och krog
dörr till vänster, medan Faust och Wagner troligen satt på bänken till höger 
och diskuterade. Molander planerade en livlig folkscen, där rörelsen över 
scenutrymmet kunde bli pendlande. Faust gick efter samvaron med borgar
na vid krogen över till en bänk på motsatta sidan, enligt scenplanen i 
regiexemplaret.292 Folklivet denna arbetsfria dag lades ut därbakom som en 
massregisserad fond, i ett uttåg och ett återvändande. Detta framgår av 
anvisningarna i regiexemplaret samt av det faktum att Molander, i personal
förteckningen till akt 11:1, tog upp 13 olika rollgrupper. Totalt sett rörde sig 
ett sextiotal rollgestalter över scenen, oräknat deltagarna i bildmässigt anslå
ende danser och körpartier. 

Auerbachs källare och Hexans kök 

Molander betonar i scenbilden till den fjärde akten, Auerbachs källare i 
Leipzig, att scenrummet skulle ge intryck av rymd och ödslighet. Källarsa
lens välvda tak skapar en nästan kyrkoliknande spelplats för fylleslaget. 
Molander var alltid mån om att utforma interiörernas tak, vilket gav liv åt 
scenbilden. Detta framgår även av Studerkammaren, liksom av Margaretas 
kammare med sina kraftiga bjälklag. 

Ödsligheten i källarbilden uppstår genom fondperspektivet och den yt
terst sparsamma möbleringen. Molander kompletterade på teatern emeller
tid med ännu ett bord, vilket framgår av scenplanen. Det sneda, infallande 
ljuset är kraftigt markerat på gouachen. Som belysning på teatern kunde det 
användas för att modellera fram en effektfull entré. Det blev ett spel med 
skuggor mot källarens vägg och golv. Enligt regiexemplaret skulle Faust 
och Mefistofeles under flera repliker avvaktande stå i trappan och iaktta de 
muntra bröderna. 

Molander excellerade även i denna akt i effekter. Det stora bordet var 
inrättat för Mefistos trollkonster. Reservoarer med rör mynnade i bordskan
ten för det flödande vinet. Borrhål med krutladdningar blev eldsprutande 
fyrverkerier. "Eldslågorna" från det utslagna vinet kom troligen från ång-
ventiler i golvet, medan vintunnan var inrättad med ett "maskineri för 
försvinnandet". Fausts och Mefistofeles sorti var liksom entrén således lagd 
på effekt. De satte sig på tunnan och gled ut genom en dörr i väggpanelen. 
Faustdramat gav Molander goda tillfällen att smälta samman sin realism med 
sagoillusionismen. 
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30 Harald Molanders skisser till Auerbachs källare i Leipzig samt Hexans kök. Ur Mise-en-
scène-volymen. DTM. 

Molanders tekniska fantasifullhet hade stort spelrum på grundval av 
texten, speciellt tydligt i häxköket samt i Hartzbergsakten. I den förra 
virvlade markattorna runt och häxan omgavs med de underligaste attiraljer. 
Rekvisitan omfattade både ett avhugget barnhuvud och en foliant "liknande 
Nostradamus bok i I". Med hjälp av Molanders egna ord kan vi fanga något 
av den lugubra stämning han ville åstadkomma i denna dekor. 

Ett förfallet skjul mellan klippor och trädstammar. I en bergvägg till höger, under utskju
tande klippor den under akten synliga trollspegeln. I fonden till venster ser man in i ett hörn 
af skjulet där en stor kittel kokar öfver en låg äril omgifven af rök. Till höger i fonden ser 
man ut i den nattsvarta skogen, hvarest mellan stammar och stenar himmelen med jagande 
skyar kan varsnas. Väggarna i skjulet äro höljda med märkvärdiga bohag. Det är natt med 
storm, regn och åska.293 

I häxköket förde Molander åter in "kabalistiska tecken", nu som emblem i 
häxans klädsel.294 Tillsammans med anvisningen om häxans bok band dessa 
symboler akten tätt till skeendet i Studerkammaren. Faust befann sig alltså i 
Molanders uppsättning vid en slutstation. Det markerades genom enskilda 
dekor- och rekvisitaelement. 

Slutpunkten präglades visserligen av magi och ockultism i ett sammanhål
let skeende kring den grubblande Faust, men genom skicklig manipulation 
av scentekniken förebådade Molander dramat om den lidande Margareta -
uppsättningens andra afton. Akten hade därför transitorisk karaktär. Spe
geln till vänster, från åskådarnas håll, var inrättad som transparent, så att 
även publiken såg Margaretas gestalt samtidigt som Faust. Spisen i fonden 
var vidare utrustad med ett maskineri för "vridning". Inför öppen ridå 
genomförde man enligt Molanders intention ett "changement" - en sago-
mässig genombrytning i tid, rum och handling. Den öppnade för en utsikt 
mot en stads- och kyrkofond.295 

Molander beskriver i regiexemplaret denna den första kvällens avslut
ning. Mefistofeles har just kommenterat att med föryngringsdrycken i 
kroppen ska Faust finna en Helena i varje kvinna. 

De skola gå. I det samma försvinner ljudlöst spisen i fonden och man ser gm bågen en 
solbelyst gata med en kyrka till höger i fonden. Från portalen kommer Margareta ut, med 
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psalmbok och näsduk i sina sammanknäpta händer. Faust stannar, betagen af synen. Mef. 
håller ännu hans hand för att föra hm med sig. Ridån faller under musiken och denna 
tablå.296 

Regissören band därmed samman de två aftnarna i en stämning. Margaretas 
utträde ur kyrkan upprepades, först på detta sätt visionärt och sedan som en 
del av händelseförloppet andra aftonen. Samtidigt hade de två delarna själv
ständig karaktär, vilket Molander sökte understryka på olika sätt i sin 
uppsättning. Den första aftonen handlade om kampen mellan ont och gott, 
den andra om kärleken. 

Andra aftonens dekorer 

Tyvärr fattas enhetliga skisser till den viktiga dekoren Gata, som inledde 
andra aftonen. Materialet kan ha blivit utspritt under det komplicerade 
förberedelsearbetet. Molander hade nämligen problem att fa fram färdiga 
och fullvärdiga målningsarbeten under hösten 1889.297 

En jämförelse mellan regiexemplaret och Hofburgtcckningen ger dock 
vid handen att en av Molanders lösningar till Gata starkt erinrar om Wil-
brandts. Skillnaden ligger i att Molander placerade brunnen framme till 
vänster, medan den på Hofburg varit mer centralt placerad och tillbakadra
gen. Molanders strävan bör ha varit att låta replikerna vid brunnen respekti
ve Margaretas ångest inför Mater dolorosa utsägas nära publiken. Detta 
skulle tona ut mot ett rörligt sceneri på mellanscenen, d.v.s. på det ömsevis 
tomma och fyllda utrymmet framför kyrkan. Molander planlade liksom i 
Stadsporten en livlig folkscen - med borgare, borgarfruar, studenter, bor
garflickor, soldater, korgossar etc.298 

Det finns ännu en lösning till denna dekor. Molander har på en scenkarta 
angivit ett arrangemang som starkare påminner om Wilbrandts, med en 
centralt placerad brunn och en framdragen kyrkoportal. Vi inser därav att 
förhållandet mellan de två uppsättningarna i detta avseende är en fråga om 
subtila nyanser inom regikonsten. En sådan differens kan anges av det 
gatuperspektiv som Molander skisserat på scenkartan. Det ger ett pittores
kare och mer karaktäristiskt intryck än stadsdetaljens utformning på Hof
burg. Molander uppgav ju också att motivet var direkt hämtat från det 
gamla Nürnberg. 

Gouachen till Margaretas kammare föreställer ett spartanskt rum, i en kall 
blå ton. En kommod, en bönepulpet, några stolar och ett bord hade Molan
der tänkt sig i detta rum. Det innebar ett steg i förenklande riktning, jämfört 
med Wilbrandts något mer arbetade interiör.299 Kommoden ersattes till slut 
med en påver tvättställning med kopparfat, kanna och handduk. Det är värt 
att uppmärksamma dessa till synes triviala tillbehör. Margaretas hela fram
toning präglas av en enkel fromhet, renhet och kyskhet som i allt besudlas. 
Regissören ville foga rummets karaktär och all rekvisita på ett harmoniskt 
sätt till denna rollgestalt. Miljön skulle vara tecken för Margaretas karaktär. 

Margaretas kammare utformades på ett sätt som visserligen ansluter till 
ett etnologiskt tänkande - besinna hänvisningen till Dürerhusets miljöer -
men som ingalunda är överlastat. Molander planerade miljöer som var 
trogna mot karaktärer, handling och historiska platser. Det "överlastade" 
som Holm påtalat apropå Studerkammaren är således riktig för just den 
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dekorens teaterhistoriska och stilhistoriska förvandlingar. Molander själv 
var dock ytterst känslig för scenrummets betydelsebärande karaktär inom 
den natur- och stilimitativa ramen. Som vi sett opponerade han redan under 
sin studieresa 1885 mot belamring i realistisk övernit. Hans tes om regissö
rens ansvar för avvägning och harmonisering gällde således även det sceno
grafiska. Hans resultat var emellertid inte alltid helt självständiga. 

För Martas trädgård grep Molander i högsta grad tillbaka på Burgteater-
dekoren, vilket framgår både av hans beskrivning med egna ord och re
giexemplaret. Intressantare är den spelplats han sökte skapa för Valborgs-
natten. Molander lät bygga upp ett berglandskap. Det blev en konstruktion 
med flera spelnivåer - med trappor dolda av målade sättstycken föreställande 
klippor och skog, med två falluckor och fonden med perspektiv ut i det 
oändliga. Regissörens målande ord om nejden kring byarna Schirke och 
Elend lyder: 

Löfskogarna äro slut och enstaka granar och tallar, somliga brutna af stormen, resa sig 
mellan klipporna. I fjärran utsigt öfver nedre delar af trakten, försvinnande i de violetta 
dimmorna, genom hvilken nymånen högröd stiger upp. Till venster i förgrunden en stig 
upp mellan klipporna, i midten ett hål ned underjorden. Det är natt och vinden susar sakta, 

31 Harald Moland ers skiss till Hartzbergen. Ur Mise-en-scène-volymen. DTM. 
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växande till storm. Irrbloss flyga mellan trädstammar, lysmaskar glittra i gräset, ödlor och 
ormar krypa mellan stenarna. 

Faust och Mefistofeles komma genom dimmorna bland klipporna till höger för att begifva 
sig åt venster. De synas först icke.300 

Molander avsåg att genom kulissmåleriet, ljus-, färg- och ljudeffekter, samt 
de krypande dimmolnen skapa ett suggestivt bildintryck. En recensent 
betecknade också denna dekoration som den andra aftonens mest storartade, 
"med djefwulska hexdanser under helfwetiska skrän, tordön, blixtar, för
bidragande luftsyner, ljusfenomen, rykande eldar i brokiga färger m. m. "3()1 

Molanders genomarbetade Faustuppsättning gav på sina ställen åskådarna 
en kaskad av aldrig förut upplevda synintryck, genom ljusramp, punktljus 
och projektioner. På andra ställen manade han fram ett stämningsskapande, 
valörrikt färg- och ljusspel, enligt de utförliga anvisningarna i underregissö
rens textexemplar. Slutakten i Fängelset blev en sådan nedtonad kontrast till 
de rent pyrotekniska sensationerna under Valborgsnatten. 

Molander ville bygga upp Margaretas fängelse med hjälp av en målad 
dekor i tre kulissgångar.302 Mitt för publiken placerades en inramande 
valvbåge till fängelsehålan. Innanför detta valv syntes en cellvägg genom
bruten av två gallerförsedda öppningar. Fondkulissen föreställde "den af 
murar omgifna fängelsegården". Genom ett av gallerfönstren skymtade 
publiken de sovande fångvaktarna och genom en grind gjorde Faust entré. 
Molander angav att månskenet lyser upp scenen. Av underregissörens ex
emplar framgår att tak och kulisser fick full ljusstyrka av rött och blått sken, 
medan golvet belystes blått.303 

Molander strävade i alla akterna att på detta sätt utveckla ljusregin maxi
malt, inom de ramar som de nyanskaffade tekniska hjälpmedlen medgav. På 
samma sätt arbetade Molander med att integrera musiken genom hela denna 
iscensättning, vilket regiexemplaret ger rika exempel på. Effektljud som 
fanfarer och orgelmusik liksom ackompanjemang och bakgrundsmusik, 
enligt Edvard Lassens klaverutdrag, beledsagade de olika stegen i Molanders 
uppsättning.304 Regissören sökte sammansmälta ljud, ljus, bild och ord till 
en enhet. Det var en strävan som påminner om ett försök att i allkonstverkets 
form fånga taldramatikens förnämsta verk - det mäktiga Faust-dramat. 
Regissören uppfattade detta som spelet om en ensam människas utsatthet, 
attackerad av världens ockulta och onda krafter, men i en religiöst färgad 
infattning. 

— äfven v ärldsliteraturensförnämsta värk kunna med framgång gif vas -

Det var bragdaspekten som stod i centrum vid mottagandet. Recensenterna 
använde Faust som mätare på den svenskspråkiga teaterkonstens lödighet 
och framtidsutsikter. Hertzberg skrev att repertoaren i sin helhet gav bevis 
för att den fasta konstnärliga ledningen på Svenska teatern nu gav goda 
resultat. Han tyckte sig skönja konturen av en tradition som kunde få 
bestående värde. Fausts uppförande var 

i dubbelt afseende bemärkelsefullt för vår teater, i det att det å ena sidan bar ett fullgodt 
vittnesbörd om den sceniska regiens höga ståndpunkt vid teatern och å andra sidan genom 
sitt lyckliga utfallande ådagalade att skåde/spelar/personalens krafter, tack vare oförtröttadt 
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och intelligent arbete, nått den utveckling att äfven världsliteraturens förnämsta värk kunna 
med framgång gifvas. De lyckade och storartade sceniska arrangementen öfverträffade 
hvad man i denna väg förr varit i tillfälle att se hos oss och hade själffallet sin stora del i 
bifallet och framgången. Ett hufvudvilkor var dock att spelet skulle uppbära handlingen 
med dess mäktiga omväfnad af lidelser, känslor och tankar, och äfven i detta hänseende stod 
teatern profvet med heder.305 

Hertzberg kunde i samma krönika också konstatera att Tavaststjerna med 
Affärer haft något av ett inhemskt teatergenombrott på repertoaren. Det var 
ett märkesår. Själva prestationen att värdigt framföra världsdikten blev på 
detta sätt en manifestation av europeisk tillhörighet och nationell självkäns
la. Berndtson skrev i Hufvudstadsbladet att Faust var ett av de "arbetsdry-
gaste och mest betydande werk den dramatiska literaturen eger".306 

Både recensenterna och publiken hyllade Molander personligen. Man 
firade honom i rollen som förmedlare - som den som "möjliggjort" Fausts 
uppförande i Helsingfors - och som regissör: "hwars ledande hand icke 
torde ha saknats i någon enda wrå af det gigantiska werkets inre och yttre 
fogar".307 Dels bevisade intendenten således kapacitet inför allt folket, dels 
kunde den bildade teaterpubliken finna bekräftelse på sin kulturella identitet. 

Den otillräckliga ensemblen 

Av recensionerna att döma hade åtminstone Meflstofeles och några av 
birollerna lämnat ett intryck av helgjutenhet. Berndtson satte visserligen ett 
frågetecken för Wahlboms rolltolkning efter den första kvällen. Skådespela
ren hade nog anammat en del av den ledes konster och fìnter, 

liksom han antagit hans traditionella mask, men hr W. betonade kanske mer än tillbörligt 
den snälle, ofarlige, kamratlike satan, som nog rynkar ögonbrynen och ser slug ut, men 
liksom bara på lek. Han borde ju ha anledning att frossa i diabolisk list och njutning, då han 
fatt fri förfoganderätt öfwer ett så swårt arbetsfält som Fausts själ.308 

Kritiken gav sig dock på nåd och onåd efter den andra kvällen. Berndtson 
framhävde den misstroende Mefìstos skepticism och nihilism. 

Hr Wahlboms uppfattning af rollen war här fullt på sin plats och gjordes med ett slags, om 
man så far säga hänsynsfull ironi, som än werkade humoristiskt än skrämmande hånfullt. 
Han är ej mer som wid första bekantskapen med Faust rofdjuret som spanar sitt byte, med 
alla onda instinkter på wakt, han leker kattens lek med den säkra fångsten. Hr. W. gjorde 
denna roll så sympatiskt som det wäl är möjligt och hade förlänat sin uppenbarelse ett 
närmelsewis menskligt tycke.309 

En annan kritiker var inne på samma linje. Han pekade på karaktärens 
sammansatthet; den lede var en hånfullt överlägsen sofist med humoristiska 
drag. 

Rollen lockar lätt skådespelaren till öfverdrift, om han altför starkt söker betona det 
dämoniska, sataniska hos Mefistofeles, glömmande att djäfvulen-skalken hela tiden dock 
skall framstå som en människa, som en slags Broder Lustig, såsom hin håle äfven kallas i 
folksagorna. /... / Det dämoniska betonades jämt så mycket som behöfdes, för att figuren ej 
skulle förlora sin karaktär, det öfverlägsna, sarkastiska hånet lyckades hr Wahlbom fa fram 
med tillräcklig relief, och obehaglig att se på var ju hela företeelsen så mycket man kunde 
önska.310 

På samma positiva sätt bedömde man t.ex. Lydia Molanders livliga och 
komiska realism i Marta-framställningen, liksom det burleskt avrundade 
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samspelet i Auerbachkällaren. Det var också teaterns främsta komiska skå
despelare som uppträdde - John Riégo, Victor Castegren samt Edouard 
Wilhelmsson. 

Hade uppsättningen någon svaghet så låg den i ensemblen. Invändningar
na riktades i huvudsak mot Berlins spel som Faust. De gick ut på att han inte 
förmått brygga över mellan å ena sidan den grubblande svartkonstnären och 
vetenskapsmannen samt å andra sidan den lidelsefulle älskaren. Efter den 
första aftonen var man imponerad, men Berlin hade sedan tagit till rutinknep 
och blivit en "tämmeligen vanlig älskare". Berlins fel som älskare kom fram 
även i Faust-rollen - "en erotisk wekhet, som är närmaste granne med 
sentimentaliteten". Detta omdöme har likheter med Molanders intryck av 
Faust på Burgteatern, ett spel som var alltför nedtonat borgerligt. 

Kritikerna var välvilliga nog att framhålla en ungdomlig friskhet hos 
Selma Zuhr, men de påtalade också bristen på resonans i egen känsla. 

Hvad man i allmänhet saknade var djupare innerlighet och känsla, brister, som endast till en 
viss grad uppvägdes af det synbara kärleksfulla studium, som nedlagts på rolen, och af den 
enkelhet och flärdlöshet i uppträdandet, som visserligen värkade synnerligen tilldragande 
och väl lämpade sig för rolen.311 

Zuhrs spel var tydligen en produkt av ett intensivt instruktörsarbete. 
Berndtson skrev att tonerna kom från "främmande instrument". Han avsåg 
nog Molander, vars instruktioner analyserats tidigare. 

Slutligen några ord om diktionen. Kritikernas uppmärksamhet var riktad 
mot den. Bakgrunden var naturligtvis Faust-dramats recitativa karaktär. 
Därutöver hade teatern en knapp månad tidigare gästats av en fransk trupp 
under Coquelin, varvid språkbruk och diktion uppmärksammades. Frågan 
var om man inom ensemblen klarade en uppgift av denna omfattning. 

På det hela taget var man nöjd med deklamationen, även om recensenter
na påpekade enskilda tillgjorda eller pressade tonfall. På ett konstlat sätt bröt 
detta mot rollens eller illusionens krav. 

Göthes genialiska knittelvers med sina skarpt tillspetsade sentenser och slagord locka äfven 
synnerligen lätt skådespelaren till ett markeradt understrykande af vissa praktrepliker, 
hvarigenom framsägningen ovilkorligen förlorar i naturlighet och jämnhet.312 

Mycket kunde utvecklas inom ensemblen, men man hade kringgått den 
stora stötestenen. Språkbehandlingen var enhetligt och konsekvent fogad 
till totalintrycket. 

Något bredare publikt gensvar fick uppsättningen inte. Den spelades fem 
gånger. Det kan knappast ha motsvarat förväntningarna från teaterledning
ens sida, med tanke på den stora investeringen i nya dekorationer.313 Någon 
katastrof var det inte, men Molander var besviken. Som jämförelse kan 
nämnas att Affärer spelades nio gånger och spelårets succé, operetten Stack
ars Jonathan, upplevde nitton föreställningar. Faust var alltså en mer "litte
rär" händelse, med attraktion i första hand på intellektuella och akademiska 
skikt i staden. Där var mottagandet väl så avancerat med hänsyn till det 
betydelsedigra dramat. 

Konkretisation och offentlighet 

Den mest utförliga recensionen skrevs symptomatiskt nog av skolmannen 
Albin Lönnbeck i Nya Pressen. Han var filosofìe licentiat, rektor och lärare i 
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svenska och klassiska språk vid Nya svenska samskolan i Helsingfors.314 

Lönnbeck var en estetiskt bildad och idérik person, säkerligen särskilt vidta
lad att ge Faust en genomträngande recension. Hjalmar Neiglick hade dött i 
november, annars hade han varit den självskrivne kritikern vid detta teatere
venemang. Lönnbeck analyserade i två artiklar dramat och "det sätt på 
hvilket Svenska teatern fattat och löst sin svåra uppgift att i fullständigt skick 
återge Faust".315 

Det intressanta med Lönnbecks utredning är att han medvetet spelar ut 
olika hållningar till Faustdramat och dess problematik mot varandra. Han 
ställer sig inledningsvis kritisk till det tyskt nationella intresset för Faust. Det 
framträdde vid denna tid i form av ett estetiskt och filosofiskt systembyg
gande kring dramat. Detta uppfattades som ett helgjutet, absolut konstverk 
med en övermänsklig och allomfattande storhet. Han skrev att "en filosofe
rande tysk estetiker kan fatta mycket, som går öfver det vanliga, sunda 
förnuftet". 

Mot den devota hållningen framhöll Lönnbeck istället gallisk rationalism. 
Han syftade på Hippolyte Taines analys av Faustgestalten som en typisk 
representant för den moderna människan. Denna människa, fri från skran-
kor, drivs av sin vetgirighet att söka sanningen och sällheten. Faust är 
omåttlig i sitt begär, samtidigt som han inte kan tillfredställas. Gestalten 
faller därför samman över spillrorna av sitt eget jag. 

Denna Taines karaktäristik av individen Faust finner Lönnbeck vara riktig 
i sina huvuddrag. Den fångar däremot inte grundtanken i Goethes text, 
enligt kritikerns förmenande. Faust är ett "världsdrama" och för Lönnbeck 
ett försök att "lösa frågan om människan och hennes bestämmelse". Faust är 
visserligen "den omåttligt sökande och sträfvande men aldrig tillfredsstälda 
nutidsmänniskan personifierad, men Göthe vill ingalunda framhålla eller 
bevisa intigheten af detta sträfvande". 

Det mänskliga och vissheten om "försoning" ligger inbäddat i sökandet 
och strävandet. Enligt Lönnbeck är det Mefistos roll som förnekare och en 
motsägelsens ande att egga Faust. Just genom att förespråka ögonblickets 
njutning och att "uppvisa tomheten och betydelselösheten af människans 
rastlösa äflan och sträfvan mot ett ideellare mål", så driver Mefistofeles fram 
denna verksamhet i världen. Denna möda är något försonande i det hinsides, 
men här och nu är den essensen i det kvalfyllt mänskliga. Sådan var grund
tanken i Lönnbecks utläggning om dramats tematik. 

Lönnbecks recension klargör alltså spridningen i de samtida uppfattning
arna om Faust-dramat och dess ämne. Kärnpunkten i dramat var den exi
stentiella, allmänmänskliga problematiken. Därom rådde en klar samstäm
mighet. De olika accentläggningarna i uppfattningarna pekade emellertid åt 
olika håll, antingen mot ett nationellt sammanhang av heroisk karaktär, en 
religiös problemsfär eller mot en mer psykologisk hållning. Uppenbarligen 
var Lönnbeck och Molander inne på samma ideella linje i sin förståelse av 
Goethes drama. Faust-gestalten var mer en lekboll i händerna på både utom-
och inomvärldsliga krafter hos dem, jämfört med Taine. 

Hos den senare tonade Faust fram som en bruten gestalt, utlämnad till sig 
själv och sina inre drifter - efter kärlek, ära, kunskap eller makt. Detta var 
åtminstone den läsart som den mer andligt anlagde Lönnbeck ville polemise
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ra emot i sin recension. Han hamnade därmed i samma position som 
Molander ådagalagt i sitt arbete. Uppsättningen hade tydligen alla förutsätt
ningar att fogas in i ett offentlighetssammmanhang i Helsingfors, där Faust-
problematiken förstods i dessa ideellt-religiösa termer. 

Jag har i det föregående antytt några tidsbundna sätt att s.a.s. staka ut 
gränserna för Faust-konkretisationen. För att tala med Vodicka borde verk
förståelsen på detta sätt relateras till både tidsbundna, nationella, samhälleli
ga och individuella omständigheter. Detta ger receptionsförloppet dess 
historiskt specifika karaktär. 

Molanders egen uteslutning av Förspel på teatern, tillsammans med Ryd
bergs utelämnande av Valborgsnattsdrömmen eller Obérons och Titanias 
guldbröllop i översättningen, tar bort möjligheten att göra en metateater-
konkretisation. Den molanderska versionen kan istället placeras in i spän
ningen mellan å ena sidan ett religiöst och å andra sidan ett allmänmänskligt, 
psykologiskt betraktelsesätt. För att ännu något problematisera denna histo
riskt bestämda avgränsning av det tematiska inslaget i konkretisationen kan 
vi föra in Georg Lukäcs Faust-tolkning i resonemanget. Den utgör en fjärde 
möjlighet att hantera form och tematik, som vi kan kalla det samhällsinrikta-
de sättet.316 

Lukäcs utgår i sin analys från Goethes yttrande om att Faust skulle vara en 
inkommensurabel produkt. Verkets formmässiga gränsöverskridande 
kombineras enligt detta synsätt med en koncentrerad formulering av proble
men under en historisk övergångstid.317 Lukäcs genomför en i genuin 
mening dialektisk tolkning av ett dialektiskt litterärt mästerverk. 

I L ukäcs hantering är den formella karaktäristiken liktydig med dels det 
balladartade i behandlingen av stoffet, dels motsättningen mellan episkt och 
dramatiskt. Faust skulle förena episka och dramatiska kvaliteter, genom att 
det episka omtalet av det förflutna innefattas i ett dramatiskt nu utan över
gångar. Verkets delar växer fram som fullbordade fakta, som en räcka av 
dramatiskt slutna delscener.318 Dessa förlänar enligt Lukäcs helheten en 
paradoxal episk karaktär. 

Molanders dramaturgiska bearbetning av texten för teaterbruk visar prov 
på den syntetiserande, omplacerande och reducerande attityden. Det var 
teatermannens sätt att upphäva det splittrat balladartade samt dämpa det 
recitativt-monologiska. Innebörden var att de enskilda scenerna efter de 
dramaturgiska ingreppen framstod som relativt sett mer dramatiskt sam
manhängande, t. ex. i övergången mellan de två aftnarna, samt också mer 
händelsemättade. Vi kan säga att den klassicistiska, dramaturgiska rationali
teten förgrep sig på det romantiska dramats kaotiska struktur. 

Harald Molander förstärkte den dramatiska nerven. Han angrep det for
mella textproblemet ur den vinkeln att Faust krävde moment av övergångar. 
Han ville anpassa texten till en tid av realism. Samtiden stod nämligen 
mycket främmande inför oförmedlade eller romantiskt-episka inslag på 
scenen. Detta var givetvis ingen speciellt medvetandegjord strävan hos 
regissören, utan den var en följd av hans teatersyn och det välgjorda dramats 
estetik. Regissörens estetik hade fatt sin skepnad av samtiden. 

Lukäcs analys av Faust-dramats tematik gäller i första hand filosofiska 
problem som kunskapens natur och förhållandet mellan erfarenhet och 
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idé.319 I samband med diskussionen om världsåskådningen i verket hävdar 
Lukåcs att Goethe gestaltat Fausts individuella livsväg som hela mänsklighe
tens utvecklingsväg.320 Detta gigantiska författarprojekt skulle kunna ses 
som en förbindelselänk mellan feodalismens förfall och en kapitalism som 
ännu ej fått fasta konturer, mellan 1700-talets och 1800-talets ideologier. 

Hela denna typ av samhällelig läsning av Faust gick självklart utöver 
Molanders horisont. Ett sådant konstaterande är inte anakronistiskt. Molan
ders sätt att gestalta Faust blir istället tydligt. Konkretisationen hos Molan
der anknyter närmare till ett äldre, rent medeltida betraktelsesätt. Faustsa-
gans huvudsakliga innebörd var då kampen mellan ont och gott om männi
skans själ.321 Allt i Molanders spelanvisningar tyder på att han sökte fram
mana bilden av en visserligen konventionell men världslig djävul. Hans 
kostymsnitt hade alltså bestämts i en dunkel forntid. Med sitt materialistiska 
betraktelsesätt lockar denne Mefisto individen Faust från den rätta vägen. 
Den religiösa ramen placerar således Molanders uppsättning i traditionen, 
medan regissörens strävan att förvärldsliga dess skeende gjorde den modern 
i Taines mening. 

Den religiösa ingrediensen i Molanders konkretisation äger desto större 
trovärdighet som den passar in i ett större samtida ideologiskt mönster. 
I några stickord kan detta sägas vara den protestantiske och gudssökande 
Faust. Det var t. ex. en sådan Faust-syn som 1872 föranlett Hans Magnus 
Melin att lägga fram sin översättning av del II. Han såg det som en akt av 
protestantiskt motstånd, mot materialism, socialism och kommunism.322 

Så hårdragen var inte liberalen Rydbergs syn på Faust-gestalten. Likväl var 
Fausts innersta längtan i hans version att leva i Gud.323 

Alla möjligheter att se Faust i något som helst politiskt ljus, vare sig av 
liberal typ som Rydbergs eller marxistiskt som Lukäcs, hade förutsatt att 
Molander gripit sig an andra delen. För honom framstod denna som dunkel 
till tematiken och han framhävde dess lyrism i stämningen. Koncentrationen 
på del I innebar därför en självklar fokusering på livsnjutningens problem. 
Därmed blev uppsättningen i Helsingfors också en gestaltning av den fresta
de Faust. Den strävande och aktive samhällsbyggaren Faust dök aldrig upp i 
den finländska huvudstaden. Trots detta var Molanders Faust den mest 
helgjutna publiken dittills haft tillfälle att skåda. 

Den samhällelige Faust har här aktualiserats av ett speciellt skäl. Inom 
analysen gör detta nämligen extra tydligt hur Molander, från sina utgångs
punkter, vid olika centrala textställen valde gestaltningslösningar. Sättet kan 
fogas, in i ett speciellt mönster. Hans strävan i textbearbetningen var att 
förvärldsliga förloppet. Det är därför rimligt att han i det längsta tvekade 
inför himmelsprologen. När den sedan ändå kom med, fick den sin särpräg
lade och av recensenterna kritiserade gestaltning. 

Utan att vara ett resultat av en genomförd tolkning, med vissa klart 
deklarerade premisser, var dock Molanders val mellan olika gestaltnings
alternativ konsekvent. Den påvisade konventionaliteten i att uppfatta Faust 
som människa i en religiös omkrets är därvid inget problem. Hela Molan
ders konkretisation syftade nämligen till integration, inte till någon kon
frontation eller kulturkrock i offentligheten. Detta gällde vare sig man ser 
regiarbetet som ett sätt att uttrycka egen konstnärlig skicklighet eller som ett 

279 



tecken på det finlands-svenska kulturlivets västerländska samhörighets
behov. 

Av Nya Pressen framgick att det åtminstone i ett fall fanns en överenstäm-
melse mellan avsändare och mottagare - ett homologt förhållningssätt -
ifråga om tematiken. Nu är ju Faust ett verk av en sådan sammansatt 
karaktär, att konkretisationerna i sina detaljer teoretiskt sett borde kunna 
varieras oändligt. Det finns ifråga om Helsingfors tydliga belägg för ännu ett 
ganska vanligt förhållningssätt till dramat. Berndtson konstaterade nämli
gen, att några i publiken som såg Faust andra aftonen inte sett den första. 
Antingen avsåg dessa att se Faust-delen och Margareta-delen i omvänd 
ordning eller endast den senare, spekulerade han. 324 Det fanns alltså personer 
i publiken som koncentrerade sin uppmärksamhet på sorgespelet - Margare
tas tragik. Dessa hade drivit till sin spets en selektionsprincip som varit 
dominerande även i iscensättarens arbete. Teateråskådarna ifråga närmade 
sig nämligen den känslosammaste delen av det i och för sig fragmentariska 
diktverket. Molander hade också gjort ett sådant val, när han uteslöt Faust 
del II som del i dramat. 

I sökandet efter receptionshistoriens minsta enhet och konstanterna i 
uppfattningen av ett komplicerat stycke som Faust, så blottas således gång 
på gång en väv av historiskt, socialt och individuellt bestämda processuella 
sammanhang. Faust-mottagandet i Helsingfors är ett fragment av en oändlig 
Bayeux-tapet. Receptionsforskaren bearbetar denna med en knappnål för att 
kunna frilägga en tråd - nämligen en förmedlares roll vid dramatextens möte 
med en publik i en viss historisk situation. 

Ifråga om Faust har regissörens uttrycksvilja efterspanats. Den har karak
täriserats, främst i förhållande till förlagor, teaterintryck, traditioner etc. 
Denna i förväg strukturerade intentionalitet har också satts i samband med 
en realistisk estetik, i dess möte med ett fantastiskt sagostoff. Samma spän
ning mellan tvång och frihet som utmärker konstnären-regissörens handha-
vande av Faust, låg enligt Lönnbecks synsätt också över skådespelarna. 

Om man så vill, kan man anse det som en lättnad för skådespelaren, att hufvudpersonerna i 
Faust hafva blifvit typiskt faststälda figurer med traditionelt bestämd mask och apparition, 
ja äfven karaktär. Men å andra sidan medför äfven detta ett tvång och ett band, som kan 
värka nog så hämmande på skådespelarens själfständiga uppfinningsförmåga.325 

Denna Faust-uppsättning stod ur de flesta aspekter utan motstycke ifråga 
om betydelsefull regikonst inför publiken i Helsingfors. Molander syftade 
antagligen till ett slags överföring av Wagners tanke på det dramatiska 
området. Hans arbetssätt vägleddes på alla nivåer av principen att samman
föra skilda element till en harmonisk enhet. 

Här kunde Molander ta en dramatisk text, behandla den enligt vad han 
uppfattade som de allra modernaste regimetoder och lägga den för publiken 
som en religiöst präglad världsdikt av allmängiltig och allmänmänsklig 
karaktär. Vi kan vidare erinra oss hans intresse för realistisk teaterkonst och 
strävan efter en enhetlig historisk stil. Meiningarnas epigoner utmärktes ofta 
av en bisarr stilblandning - nästan ett slags historisk "varieté".326 Molander 
å sin sida höll ett fast och konsekvent grepp om allt, scenografi, dräkter etc. 
Detta bekräftar alltså hans självständiga tillägnelse av det viktigaste i den 
tyska truppens arbetssätt. Försöket visar på en hög syftning som emellertid 

280 



inte ledde till något genombrott. Molander var besviken på publikens ringa 
intresse för litterära program. 

Vi har i analysen av Faust sammanfattningsvis sett prov på hur en tysk 
"klassiker" sattes upp av en rikssvensk inför en svenskspråkig finländsk 
publik. I genuin mening var detta ett exempel på hur sammanhängande 
teaterlivet var vid denna tid, ur ett europeiskt perspektiv. Teaterkulturen var 
ett kommunicerande kärl, där förändringar på ett håll fick effekter även i de 
mest perifera områden. Helsingfors var som påvisats en kosmopolitisk och 
samtidigt sluten miljö. Att analysera skeendet ger inblick i en kulturell 
situation då teatern hade en central funktion för debatten och idealbildning
en. Det ger inblick i något som är helt skilt från våra dagars mediasituation 
och offentlighet. 

Av Faust-analysen framgår att Molander var starkt bunden till det europe
iska teatersammanhanget. Som teaterman hade han också stor bredd. Han 
tryckte själv på detta gränsöverskridande i sin artikelserie om modern teater, 
några år efter Faust-insceneringen. Han drevs nämligen i början på 1890-
talet att formulera sina teoretiska grundvalar. Till detta bidrog en ökande 
kritik mot teatern. 

Modern dramatisk konst - en prolog till ny tt uppbrott 
Det var Bolin som kallat Molander till Helsingfors 1886. Under perioden 
1887 - 1893 samarbetade intendenten med en direktion, bestående av kom
munalrådet F.W. Grönqvist, professor Georg Asp samt - fram till 1890 -
disponenten Georg Federley. Molander sammanfattade retrospektivt denna 
regims program för teatern i en artikel vid jultid 1891: 

att i möjligaste måtto stärka teaterns rent dramatiska krafter, att odla det högre skådespelet 
och den finare komedien, att reducera operetten till det minsta nödiga för affärens bestånd, 
att på repertoiren specielt upptaga alster ur den moderna nordiska litteraturen, och att som 
principer för det konstnärliga arbetet uppställa det realistiska karaktärsspelet, den utarbeta
de ensemblen utan enskilda krafters framhäfvande på andras bekostnad, samt den detaljera
de, reela milieun i s tället för den symboliska.327 

Han försökte leda i bevis att ledningen också genomfört programmet, med 
utförlig statistik över repertoar, gästspel, antalet folkföreställningar och 
inhemska debutanter m.m. 

På den finländska debattlistan vid denna tid stod dock i första hand den 
nationella och kulturella odlingens problem. Kritiken gällde kompositionen 
av repertoaren. Molander skyllde i indirekta ordalag dess sammansättning 
på publikens ringa intresse för dramagenren. Det var enligt honom en 
likgiltighet som slog igenom, trots det understöd den allvarliga delen av 
utbudet fatt i pressen. Han försvarade sig med följande argument: av de nya 
insceneringarna dittills hade hälften varit av inhemskt eller skandinaviskt 
ursprung, och den andra hälften av tyskt, franskt, engelskt och spanskt. 
Publikintresset hade visserligen varit ungefär lika stort beträffande dramer 
och lustspel, men bland lustspelen hade de i "literärt afseende minst värde
fulla" fått största publiken. Allra största framgången hade operetten. Man 
föredrog slutligen det tyska framför det franska, framhöll Molander. 
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Han ställde i denna sammanfattande tillbakablick operetternas publik
framgångar mot t. ex. det låga intresset för Faust. Slutsatsen kunde bara bli 
en. Han underströk att det måste till en trognare publik: 

för att teatern med fog skall kunna kallas en verkligt behöflig faktor i den andliga odlingen i 
stället för en förlustelselokal. Den enda möjligheten att i Finland skapa en inhemsk svensk, 
dramatisk scen beror på möjligheten att betrygga, ej blott ekonomiskt men i högre mening 
moraliskt, den befintliga svenska teatern såsom - konstanstalt. Ty endast därigenom kan 
verklig aktning och kärlek för den dramatiska konsten väckas hos bildade unga män och 
kvinnor, hvilka måhända äga den bekanta 'lusten för teatern'.328 

Molanders argumentation var för allmänt hållen för att på sikt göra intryck. 
Istället var det den konkurrerande Finska teatern som alltmer framstod som 
"ett i högre mening nationelt uttryck för kultursträfvandena" i landet, 
t.o.m. i den svenskspråkiga publikens ögon. Dessa Reuters ord kan ses som 
en direkt gensaga mot intendentens åsikt. Det var således under inflytande 
av denna motsträviga stämning som Molanders artiklar om Modern drama
tisk konst kom till. 

Molander publicerade den omfattande serien 1892, i Hufvudstadsbladet 
och Aftonbladet.329 Artiklarna var det mest mogna och genomarbetade 
uttrycket för en estetisk grundsyn som Molander hann publicera. De är 
därför ett centralt manifest från den mest betydelsefulle teaterregissören 
under perioden mellan Ludvig Josephson och Per Lindberg. 

Molander ville formulera sig kring innebörden av begrepp som "mo
dernt" och "nationellt" i konsten, som ett försvar för sitt finländska fögderi. 
Artiklarna är därför till sin uppläggning både analytiska och samtidigt 
späckade med synpunkter på teaterns och den dramatiska konstens aktuella 
läge. Tidningsuppsatsens elva delar kan i sitt biografiska sammanhang även 
betraktas som ett nytt försök att bereda marken inför ett återtåg till Sverige. 
Det var Molanders credo om moderna principer i hans oavbrutna strävan 
efter en regissörsplats på Dramaten. 

Molander formulerade inte bara sina teoretiska premisser och sin syn på 
realismen och teaterns funktion. Han skrev även om nationell dramatisk 
konst och utländska teaterförhållanden. Han berörde författarnas inställning 
till den dramatiska formen, konstens relation till tendensen samt samtidens 
viktigaste författarskap. Molander avslutade det hela med reflektioner om 
skådespelarkonsten. Märkligt nog tog han alltså inte upp regikonsten. Han 
ville nog i första hand profilera sig som teaterledare och dramaturg, visa 
bredd och överblick. Fundamentet för sin regikonst hade han lagt redan -
med artiklarna om Svensk dramatisk konst. 

Molander gjorde i inledningen några principiella positionsbestämningar. 
Han ville framför allt hävda friheten i valet av uttrycksmedel och innehåll för 
den levande, populära och moderna dramatiska konsten. Molander ville inte 
ställa upp eller fördöma allmänna konstprinciper, estetiska system eller 
formulera skönhetslagar i en akademisk tradition. Han nämnde i sitt direkta 
avståndstagande till denna, som han ansåg föråldrade typ av estetisk reflek
tion, både "farbror" Vischer och slentrianmässig tidningskritik.330 

Molander ville inte heller utfärda realistiska ukaser, som så många av sina 
jämnåriga. Han ville istället "berömma, uppmuntra, egga och hetsa till 
fördubbladt arbete alt, som visar intelligens, energi och ungdomlig sträfvan 
efter nya former af andlig frihet".331 Han skulle själv motarbeta allt "reak
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tionärt och restriktivt, alt, som vitnar om indifferens, humbug och 
obskurantism".332 

Frihet, realism och dramatik 

Frihetstanken var på detta sätt en central utgångspunkt hos Molander. Mot 
den reglementerande estetiken hävdade Molander också följdenligt en stark 
subjektivism. Frihetsbegreppet innefattade i högsta grad rätten att formulera 
egna värdeomdömen. Det systematiska i dessa värderingar var enligt Mo
lander förankrat enbart hos individen, inte i estetiken. Det fanns utöver 
subjektivismen också ett starkt inslag av relativism i Molanders konstsyn. 
Han skrev att den dramatiska konsten 

har olika uppgift, olika ämnen, olika former i dag och i går, i norr och i söder, hos tyskar och 
fransmän, på operan och på talscenen, beroende på olika ras, intelligens och temperament, 
på individuella behof och anspråk, på samtida utveckling inom konstens och hela kulturens 
öfriga områden".333 

Till den på detta sätt tematiserade materialismen - alldeles tydligt i Taines 
efterföljd - kan vi foga ett demokratiskt inslag i Molanders grundläggande 
formuleringar om estetiken. Den dramatiska konsten tillhörde nämligen 
enligt hans åsikt alla - överklass som underklass med hans egna ord. Den 
dramatiska konsten var populär och dess ideal tillhörde alla. Molanders 
demokratism svär blott skenbart mot hans tankar om frihet, individualitet 
och intelligens. Först genom de fria uttrycksformerna kom nämligen konst
nären/författaren i verklig kontakt med sin samtid, dess dominerande frågor 
och dess människor. 

Konsten var enligt Molanders synsätt ett av kulturens kraftigaste vapen. 
I händerna på konstnärerna var detta vapen till och med effektivare än 
vetenskapen och politiken — konst är "tillgänglig för alla, förstås af alla, är 
lefvande, påtaglig och fri". Konsten var därutöver tendensiös. 

Hon afser medvetet att väcka intressen som äro populärare än hennes egen formfulländning, 
att tända sympatier för allmängiltigare frågor än en viss konstskolas berättigande, att väcka 
opinion i vidare kretsar än kamraternas. Hon afser medvetet att i realistiska, med den 
konkreta verkligheten närmast öfverensstämmande former gifva ett idealt, ett karakteris
tiskt, ett representativt uttryck åt samtidens populäraste spörsmål och behof.334 

Molander fann stöd för denna typrealism under alla historiska perioder, 
nämligen i dessa tidsåldrars mest representativa konstverk. Han genomför
de därmed en historisk relativisering av sin realistiska doktrin. Han pekade 
ut hur konstverk från olika tider gav uttryck för sin tids levande idéer och 
behov. 

Värdet av två jämförda verk bestämdes enligt Molander av representativi
teten: det gällde vem som "bragt sin samtids hjärnor att koka och händer att 
knytas af hat mot våld och förtryck, hvem har kommit dess hjärtan att 
klappa af kärlek till friheten och individens rätt?"335 Den realistiska konsten 
var således ett vapen i kamp för dominerande tendenser i samtiden och hade 
så varit under historien. Detta var en viktig utgångspunkt för Molanders syn 
på den moderna, och därmed enligt hans synsätt nödvändigtvis realistiska, 
dramatiska konsten. 
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Molander gav därmed en teoretisk formulering av sin grundhållning som 
realist men med bibehållen aktning för traditionen. De äldre konstverken 
var intressanta som representativa uttryck för en förgången tid. I denna 
egenskap var de också ständigt aktuella. Molander stakade dock ut en gräns 
mot det epigonartade. Han påpekade att historiskt sett var dekadensen ett 
bevis på behovet av förnyelse. 

Jag skulle vilja kalla operetten för den en gång allsmäktiga italienska operans dekadens, och 
varietén för operettens räddningslösa förfall. Sardous farser beteckna den Scribeska intrig
komediens dekadens, liksom hans dramer det romantiska skådespelets.336 

Molander hade således en god blick för olika teaterhistoriska utvecklingslin
jer inom de lättare genrerna. Vidare hade han ett mycket medvetet förhåll
ningssätt till all den populära repertoarutfyllnad han fatt ägna krafter åt i 
Helsingfors. 

Han fördjupade i en senare del av artikelserien sin framställning om 
realismen. Han såg konsten som det effektivaste sättet att föra ut idéer i 
framåtskridandets tjänst. Det var utgångspunkten. Formerna var emellertid 
underkastade historisk förändring; varje kultur och varje epok hade nämli
gen sin verklighetsuppfattning. Därför varierade de konstnärliga gestalt
ningarna, trots en realistisk grundkaraktär.337 I samtiden krävde man natur 
och verklighet av konsten; den skulle vara trogen, sann och baserad på fakta. 

Det är den konst, som motsvarar dessa anspråk, hvilken, stäld i kulturens tjenst, utgör ett af 
hennes kraftigaste vapen i kampen för andlig frihet och materiel förkofran, för politiskt 
oberoende och social utveckling. Hon är tendensiös, därför är hon realistisk. 

Därför är hon äfven populär.338 

Sålunda härledd var realismen i konsten även relaterad till miljöer, raser 
och nationer, menade Molander. De kvalitativa nivåerna var också åtskilda, 
beroende på historisk tid. Den samtida realismen var därför mångsidigare 
och mer detaljerad. Vetenskapen, nya uppfinningar, ekonomisk tillväxt, 
samfärdsel - "alla dessa kulturens framsteg ha krossat många gamla poetiska 
illusioner för att bereda plats åt nya prosaiska fakta, ha ökat våra anspråk på 
lifvet och vidgat vår synkrets, ha förbundit gemensamma intressen och 
öppnat väg för enskilda, förenat nationer och befriat individer". På det 
materiella grundlaget växte de estetiska föreställningarna, fortsatte han. 
I gångna tider uppstod en känsla av estetiskt välbehag och lycka inför ett 
konstverk där verkligheten var "skön" - genom "liniernas bindande kraft, 
färgernas luftiga nyanser, ordens sprittande lek, tonernas smekande harmo
nier". Samtiden däremot "begära sanningen framför skönheten, vi ransaka, 
innan vi tro, och vi afstå hällre ett välbehag än friheten att välja det för oss 
bästa och nyttigaste".339 

Molanders relativism, materialism och tidstypiska utvecklingsoptimism 
går här i dagen som en idémässig källåder. Han arbetade fram den ur en 
allmän konstspekulation, i opposition mot skola och system men ändå i 
enlighet med ledande idéer i sin samtid. Han hänvisade i en senare artikel 
direkt till Spencer och Taine. Hans inspiration är alltså tydlig. Överledning
arna till den dramatiska konsten och teatern av detta tankegods var ett försök 
att formulera en egen plattform. I denna strävan åberopade han sig på Zolas 
naturalismuppfattning. 

Den dramatiska konsten var enligt Molanders förmenande den mest 
levande, friaste och populäraste. Som konstart var den nämligen bäst ägnad 
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att uppfylla de moderna fordringarna, med sina mångsidiga medel. Livet 
framställdes i den dramatiska konsten genom sina "egna yttringar, hon 
återger menniskan genom menniskan sjelf, hon uttrycker tankar, känslor 
och rörelser genom deras egna former, ordet, minspelet, gesten". Teatern 
hade sin styrka i att återspegla "karaktärens skiftningar, hon motiverar 
beslutet, hon skildrar handlingen, hon påpekar följderna".340 

Det var en total och kärleksfull bekännelse till dramat och teatern som den 
moderna tidens högsta konstform. På detta följde så Molanders mest preg
nanta formulering någonsin om teaterns ideologiska roll. Han skilde ut fyra 
funktioner för den samtida teatern: den var mötesplats, spegel, slagfält och 
domstol. 

Ty teatern är den plats, där det är lättast att mötas för dem, som tänka, och dem som handla. 
Teatern är en trollspegel, hvari menniskan ser sina hemliga afsigter, sina kufvade begär, sin 
bundna sträfvan, sina varmaste förhoppningar och bittraste missräkningar taga lifvets 
verkliga former. Teatern är ett slagfält, där lifvets djupaste och vigtigaste intressen, där 
sociala reformer och politiska planer ofta draga blankt och samla folk kring sina fanor. 
Teatern är en domstol, en högre instans än hofrätt och senat, där det är den fria tanken, det 
obundna samvetet, som sitter i jury, där det är opinionen som dömer i mål, för hvilka den 
borgerliga jurisdiktionen ej uppfunnit några paragrafer.341 

Detta kan kallas ett realistiskt "åttiotalsprogram" för 1890-talets teater. 
Tidens problem skulle fortfarande sättas under debatt genom att formas i 
teaterns spegel, men även människornas inre - de sociala och existensiella 
villkorens resultat - kunde teatern göra synliga i sin trollkrets. 

Molander var i grunden realist. Han verkade som sådan hela sitt liv, men 
han anteciperade också den psykologiska komplikationen i sennaturalismen 
och gjorde famlande försök att komma till rätta med symbolismen. Hans 
realismuppfattning var holistisk i sin formulering, för att rymma det repre
sentativa i traditionen. Molanders helhetstolkning inbegrep också mänskli
ga passioner, oberoende av tid och rum, bland det som teatern skulle visa i 
sin trollspegel. Så såg han det åtminstone på ett teoretiskt plan, när reper
toarläggningens konkreta problem var fjärran. 

Molander framhävde komedin i sin genomgång av exempel på dramatisk 
konst som den idémässigt betingats av sin omgivande kultur, tid och miljö. 
Detta skedde i kontrast till tragedin. Den senare, vare sig antik, pseudoklas-
sisk, romantisk eller modern, var i hög grad tidspräglad men inte nationellt 
karaktäristisk. Den verkliga komedin var sedekomedin, alltid mer populär 
än tragedin, genom sin underhållande realism.342 Den moderna formen av 
sedekomedi var det sociala skådespelet. Denna genre var den moderna 
teaterns styrka, menade Molander. De "laster som angripas äro lika kosmo
politiska nu som förr, men på samma gång fordrar typernas utveckling till 
individer en karakteristik, hvaraf nationaldraget blott är en elementär 
sida".343 

Molander uppskattade det sociala skådespelet enligt sin tanke på att tea
tern skulle sätta problem under debatt i det allmänmänskligas ljus. Argu
mentationen ger dessutom prov på en teatersyn där det inte fanns mycket 
utrymme för antik, klassisk tragedi. Ett sådant inslag lyser också med sin 
frånvaro i förteckningen över Molanders regiarbeten. Den eventuella bris
ten på publikintresse i samtiden samverkade här med regissörens teoretiska 
och praktiska ointresse för genren. 
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Molanclers repertoarsättning under senare delen av hans tid i Helsingfors 
visar prov på en större känslighet för samtidsdramatikens betydelse. Hans 
egen teatersyn hade mognat under ett halvt decenniums arbete, hans reper
toarval blev självständigare. 

Molander hade också drivit fram en kunnighet hos ensemblen. Dessutom 
fick han i den samtida dramatiken ett bredare och mer psykologiskt djupbor
rande ^material att välja ur. Hans iscensättningar av Hedda Gabler, Den 
objudne gästen, Professor Crampton, Sylvi, Byggmästar Solness, Ensam
ma människor, Hemmet och Äran är exempel på denna sammansmältning 
av olika kvalitativa tendenser, vilka ledde till den omtalade fördjupningen av 
repertoaren. 

Det var inte fråga om någon kantring av hela repertoarläggningen, utan 
det var snarare en utvecklingsriktning. Den kompletterar därför regissören-
teaterledarens signalement. Den tidigare påvisade förkärleken för historiska 
utstyrselstycken, tekniskt spektakulära teatersagor och massproducerad rea
listisk underhållningsdramatik var inte uttömmande. Det sociala skådespe
let med allmänmänskligt och psykologiskt intresse trängde givetvis inte 
heller undan sådant som folkskådespel, operetter etc. Istället var det ett stråk 
i repertoaren som medgav större karaktäriseringskonst under Molanders 
90-talsår på den svenskspråkiga scenen. 

Den tidigare dokumenterade, samtida uppfattningen att Molander hade 
ett allt uteslutande intresse för iscensättandets yttre teknik visar sig vara 
alldeles för onyanserad. De teoretiska beläggen för detta kan vi finna i 
artikelserien och de praktiska i kompositionen av repertoaren. Ett analytiskt 
stöd för samma synpunkt kan vi finna i Tage Boströms utredning om Den 
objudne gästen som tidigare åberopats.344 

Nationellt, internationellt och individ uellt 

De titlar från 1890-93 som jag nämnt visar att breddningen av repertoaren 
var beroende av stora kontaktytor med europeisk teater. Intrycken fick 
Molander på sina studieresor till Tyskland och Frankrike. Både 1890 och 
1891 hade han varit nere på kontinenten, för att hålla sig à jour. Denna 
internationalism var inte något odelat positivt i 1890-talets förändrade kul
turklimat i Finland. Molander ville med sina artiklar varna för inskränkthet 
och polemisera mot åsikten att Svenska teatern hindrade landets potentiella 
resurser att utvecklas. 

Hans generella argument var att en positiv nationell utveckling krävde 
framträdandet av en person, en verkligt nyskapande konstnär inom dramati
kens och teaterns områden. För det andra ville han påvisa att det samtida 
finländska uppsvinget för andra konstarter - i detta fall de bildande - inte 
nödvändigtvis tydde på att det fanns skapande begåvningar inom andra. 
Han ansåg tvärtom att uppblomstringen på ett område kunde verka häm
mande på ett annat. 

Molander genomförde således en stringent argumentation för individens 
betydelse i konstens utveckling. Trots sin utvecklingsoptimism var han 
alltså inte någon determinist. Hans tankar var inte betingade av den aktuella 
polemiken. De var istället grundade i en modifierad positivistisk konst-, 
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teater- och samhällssyn, vilken givetvis hade relevans för annat än finländska 
förhållanden. 

Molander ville nyansera ett antagande hos Spencer, Taine och andra, 
nämligen "att en nations allmänna kulturståndpunkt skulle frammana eller 
nödvändiggöra representanter för en eller annan art af konst". Här förlorade 
teorin sin förankring i verkligheten. En växande kultur göder nog sig själv, 
menade Molander, men det fanns ingen mekanisk nödvändighet i de stora 
andarnas framträdande. Han syftade på de människor som "klargöra be
greppet om behofvets innebörd och finna eller skapa uttrycket därför". 
Geniets framträdande var helt enkelt ett faktum som kunde önskas men 
knappast förutses. Genierna var särpräglade; "deras förmåga att gifva en ny, 
representativ formel beror på deras personliga kraft, tillämpad på milieu'n, 
på deras förmåga att skapa". Individen med rika själsgåvor väckte enligt 
Molander blandade känslor, "ofta nog förvånande oss, stundom uppväck
ande vår beundran, stundom vår opposition, någon gång kanske till och 
med vår förfäran".345 Molanders tanke på effekten av det skapande geniets 
framträdande har många gemensamma drag med den bävan som den reli
giösa uppenbarelsen kan medföra. Molanders resonemang ger oss också 
prov på en romantiskt färgad genikult, mitt i all realism. 

Molander ställde frågan vari det nationella i den moderna dramatiska 
konsten låg? Det karaktäristiska låg inte i språk, författarnas stil, miljö eller 
appell till fosterländsk patriotism.346 Det var istället behandlingen av det 
allmänmänskliga, av passionerna som gjorde det i djupare mening nationella 
i konsten tydligt. Ämne, problem och typer måste framträda i en konstfor
mel som var "kosmopolitiskt begriplig och tidsenlig".347 

Molander sammansmälte på detta sätt nationalitet med internationalism 
med hjälp av sin ordmagi snarare än med logisk stringens. Motsättningen 
mellan det finska och det finlandssvenska måste också upphävas. För Molan
der som teaterledare var den internationella orienteringen nödvändig. Han 
tyckte sig helt enkelt ta hänsyn till nivån på den finlandssvenska teaterkons
ten, när han använde utländskt pjäsmaterial och rikssvenska skådespelare. 
Det förstår vi utan att ta ställning till hans åsikt i sak. I artiklarna försökte han 
förklara detta inlindat och pedagogiskt, i privatbreven till Sverige uttryckte 
han ibland samma åsikt på ett oförblommerat sätt.348 

Molander underströk som teaterledare den enda möjliga hållningen vid 
repertoarvalet: öppenhet mot det modernas framväxt och klassikernas hand-
havande enligt iscensättningsprinciperna från Meiningen.349 Det blotta om
nämnandet av Meiningarna var så nära Molander kom regikonsten i detta 
sammanhang. Molander markerade istället hur olika styresmän inom euro
peiskt teaterliv förhöll sig till nya manifestationer inom den sceniska kon
stens område. Man fick inte riskera att skapa en stående nationalteater som 
undvek att popularisera klassikerna genom ny och fri formgivning. 

Detta syftade inte uteslutande på finländska förhållanden. Bland sina 
exempel på olika typer av repertoarpolitik nämnde han Dramaten. Sättet 
kan knappast kallas inställsamt i förhållande till den styrande skådespelar-
associationen men väl i relation till monarken. 

Dramatiska teatern i Stockholm, som under den kungliga egiden vågade uppföra så 
prononceradt moderna skådespel som Gengångare och Sanna kvinnor, synes emellertid, 
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sedan kungligheten inskränkt sig till ett eufoniskt prefix, ha tvungits att draga in klorna och 
nödgats underkasta sig en reaktionär censur.350 

Tanken på att vända sig direkt till Oskar II, för att på något sätt vinna 
anställning i Sverige under kunglig protektion, tycks ha föresvävat Molan
der i ett tidigare skede.351 Hans kritik i Modern dramatisk konst mot 
associationens repertoarpolitik och undfallenhet kan knappast ha förbättrat 
situationen för honom i teaterledningens ögon. 

Molander och tendensdramat 

Molander pekade ut två förhållningssätt till tendensen bland de moderna 
författarna. Främst syftade han på dem som skrev sociala skådespel. Han 
kallade det aktiva sättet "reformatorns" och det passiva "skaldens".352 Jag 
dröjer något vid detta. En del motiv för Molanders egen repertoarläggning 
ligger nämligen inkapslade i hans argumentering. Han gjorde vidare en 
viktig positionsangivelse i förhållande till naturalismen. 

Bland de aktiva tendensstyckena räknade han historisk dramatik som 
Sardous Thermidor och Fitgers Hexan. Dessa hade han ju själv iscensatt 
1891 respektive 1888. Båda handlade enligt hans synsätt om frisinnade 
människors resultatlösa kamp för ljus och sanning, under epoker då kultur
kampen gällde just frihet och upplysning. Skillnaden var att Sardou höll 
åskådarna fangna med ytliga och banala medel, medan Fitgers stycke verka
de utan tomma fraser och historiskt utanverk. Människorna talade, handla
de, tänkte och kände på ett för den historiska epoken typiskt sätt. Genom 
åskådarens inlevelse kunde således ett samband mellan då och nu etableras. 

Molander nämnde engelsmannenjones Underklass och Echegarays Gale
otto bland tendensdramatik med samtidsmotiv. Just år 1892 stod det först
nämnda stycket på spellistan, år 1889 det sistnämnda. De skildrade samti
dens "tyngsta förtryck, i det ena kapitalets, i det andra opinionens", skrev 
Molander med en mycket belysande formulering.353 Medan det ena stycket 
var braskande och engelskt sentimentalt, så var det andra gnistrande genialt. 

Molander lyfte således fram Fitger och Echegaray. De gav emellertid 
också exempel på en reformatorisk dramatiks alla grundläggande nackdelar: 
partiintresset inkräktade på sanningen. Det som applåderades mest var 
frasen, på bekostnad av eftertanke åt innehållet: "Och denna applådernas 
auktoritet är dekadensens kännetecken", skrev Molander.354 Ett lyckat soci
alt skådespel hade en helt annan kraft. Författaren griper ämnet djupt och 
lägger "bevisföringens kraft i den oförfalskade sanningen". De verkliga 
skalderna förhöll sig nämligen mer analytiskt och passivt till tendensen, 
enligt Molander. Författaren "ransakar och studerar parterna, förhör vitne-
na, uppställer protokoll och framlägger för juryn, som är publiken". Detta 
verkställs "genom parterna och vitnena sjelfva, lifslevande. Och domen 
tillhör åskådaren".355 

Naturligt, påtagligt och sanningsenligt skildrat skulle verkligheten verka 
på åskådaren, med den inneboende kraften av sin egen tendens. Det var 
Molanders grundhållning till tendens i den dramatiska konsten. Den "ultra
moderna, partifria skildringen - tranche de la vie - förleder honom till 
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psykologiska detalj finesser och sportartade vågspel, där han förlorar fot
fästet".356 

Här följde Molanders trosförklaring i en central formulering om författa
rens position i samtiden. - Denne stod på "den varmhjertade, skarpsynte 
och vaksamma medborgarens plats som brav soldat på utpost i upplysning
ens och frihetens tjenst". Teatern skulle omdanas från en kyrka där dogmer 
predikades och åtlyddes, till ett "folkets palats" med fri yttranderätt och fri 
opinionsbildning. Det var den liberalt tänkande teaterregissören Harald 
Molanders kungstanke. 

Detta var otvetydigt kärnan i hans teatersyn. Studerar vi Molanders 
kommentarer kring de samtida författarskap han ansåg representativa, så 
uppstår dock en dissonans. Han hade nämligen svårt att formulera sin 
upplevelse av formlösheten och obegripligheten i Ibsens symbolistiska dra
matik och delar av Théâtre Libres repertoar. För Molander framstod där
emot En folkfiende, Ett dockhem, Samhällets stöttepelare och Vildanden 
som populära och representativa, nationella och därmed kosmopolitiskt 
giltiga. Där exploderade samtidens undertryckta intressen, rensades luften 
och öppnades utsikten. Genom det vardagliga bröt det som förnekats fram i 
laddade situationer. I Ibsens sena dramatik fann Molander att själva den 
sällsamma psykiska suggestionen på ett excentriskt sätt blivit huvudsaken. 
Molander ansåg dem inte typiska enligt sina huvudkriterier. 

Molander grep sig också an Maeterlincks och Hauptmanns dramatik. Det 
skedde på ett klargörande sätt, med hänsyn till hans litterära värderingar. 
Det allmänpsykologiska intresse som han sökte och värderade högt fick inte 
koncentreras i teatereffekter. Det Molander framhävde var behovet av rea
lism även i det patologiska momentet. Maeterlincks arbeten hade i hans 
ögon "stort konstnärligt värde", genom författarens förmåga att individu
alisera och gestalta kamp och död, oro, ångest och förtvivlan. På samma sätt 
lyckades Hauptmann spegla en tidstypiskt betingad vacklan inom en indi
vid, mellan begär, plikt och förmåga. Molander uppskattade således drama
tik som med handfast realistisk karaktäriseringskonst gestaltade samhällsty-
piska psykologiska konflikter. Hans tidigare omtalade fördjupning av reper
toaren byggde på detta. 

Molander hade en mimetisk utgångspunkt. Denna gjorde honom mindre 
uppmärksam på det subtila och nyanserade. Detta markeras tydligt av hans 
ointresse för symbolismens drömstämningar och av omdömet om Strind
berg och den nya skandinaviska dramatiken - "med undantag af Strindbergs 
senaste stycken, som dock äro föga populära, finnas ej många af representa
tivt värde".357 I den mån detta syftade på t.ex. Fadren, Fröken Julie och 
Fordringsägare, så kan man undra över tillämpningen av de egna kriterierna. 

Molanders förhållande till Strindberg blir intressant i detta sammanhang. 
Mellan iscensättningen i Helsingfors av Mäster Olof 1887 och Molanders 
intresse för Strindbergs historiska dramatik på 90-talet, så slås visserligen en 
sammanbindande båge av regissörens historicism. Molanders här belagda 
psykologiska intresse under början på 1890-talet nådde däremot aldrig ner 
på djupet av Strindbergs naturalistiska dramatik. Molanders kynne och 
värderingar var helt enkelt inte sådana. Han förstod inte hur denna typ av 
dramatik skulle kunna nå ut till publiken. Däremot kunde ett sagospel som 
Lycko-Pers resa attrahera Molander. 
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Skådespelarkonst ur en ny vinkel 

Artikelseriens avrundning bestod av två avsnitt om skådespelarkonst. Mo
lander poängterade att den samtida skådespelaren uppfattades som en med
borgare bland andra - en arbetare och människa - till skillnad från föregåen
de perioders synsätt. Borta var den proletärt sociala anstrykningen under 
upplysningen liksom romantikens bohemförgudning. Borta var också tron 
på ögonblickets bravurartade inspiration, samt den rena fåfängan och vin
ningslystnaden som drivkrafter för skådespelarna. 

En skådespelarkonst som skulle uppfylla den moderna dramatikens ford
ringar hade vissa mål. Molander formulerade dessa i termer av karaktärise-
ring, naturtrohet och författartrohet. Skådespelarkonsten hade knappast 
nått en nivå där prestationerna motsvarade dessa moderna fordringar. Mo
lander höll med Zola som hade beklagat att naturalismen ännu inte fatt sina 
stora skådespelare, i Le Naturalisme au théâtre 1881. Molander försökte 
därför istället se tendenser i samtiden som visade ett riktigt innehåll - han 
försökte urskilja realistiska strävanden. Det gällde "korrekta uttryck för 
olika stämningar och känslor". Han sökte "ett absolut realistiskt spel", som i 
sina enklaste nyanser återgav "naturen själf"Ty detta förstår alla och detta 
griper alla".358 

Tidigare hade Molander åberopat traditionen som en del i sin allmänna 
strategi för uppbyggnad av skådespelarkonstens kvalitet. Först gjorde han 
det teoretiskt med utgångspunkt från tillståndet i Sverige. Sedan vidtog han 
åtgärder i praktiken i Finland. Ar 1892 ansåg han att bundenhet i skolbild
ning verkade hämmande för realistisk skådespelarkonst. 

Den alt uppslukande traditionen, hvars betydelse för den klassiska komedien helt enkelt är 
dennas möjlighet på scenen, och hvars värde för uppfostran i yrket och inhemtandet af talets 
stora och svåra konst blifvit i andra länder alt för mycket förbisedt- denna tradition inverkar 
i fiere fall menligt på fransmännens moderna skådespelarkonst. Ty hon åsidosätter nya 
hjelpmedel för ett realistiskt spel, hon gör de gamla i många fall chablonmässiga, och hon 
lägger band på konstnärens fria skaparekraft.359 

Molander gav konkreta exempel på hur denna franska tradition slog 
igenom i detaljerna-minspel, mask, gest, röstmodulationer, "pointering". 
Traditionen hade visserligen betydelse för stilen i den klassiska och roman
tiska repertoaren samt för undervisningen i skådespelarkonstens teknik. 
Men Molander betvivlade i artiklarna dess betydelse för den moderna 
skådespelaren.360 

Molander tog återigen upp den tyska undervisningen som mest befräm
jande för en skådespelarkonst ägnad den moderna dramatiken. Där vädjade 
man till elevens förstånd, för att skärpa artikulation och "oratorisk accent". 
Instruktionen i karaktäristik, gestik och replikföring hade ett rättesnöre och 
mål — "n aturen, den som de se omkring sig i lärosalen, på gatan, i 
hemmet".361 Den moderna dramatiken krävde vidare att alla i en ensemble 
skulle bli karaktärsskådespelare. "Den moderne dramaturgen skrifver inga 
roller, som kunna uppbäras af de olika fackens teknik, han fordrar lika 
mycken sanning inom alla".362 

Molander polemiserade emellertid mot tanken på att individualiseringen 
skulle innebära en ny frihet för skådespelaren, nämligen att hysa vilken åsikt 
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som helst om en roll. Själva förekomsten av en rolluppfattning var inte 
överordnad frågan om sannheten. För skådespelaren gällde det att "dela 
författarens åsigt och att återgifva denna så troget det i hans förmåga 
står".363 Även skådespelarkonstens uttrycksmedel underkastades således 
den allmänna föreställning om historisk relativisering som Molander förde 
fram. Han poängterade författartrohet och naturtrohet i skådespelarkonsten 
och nedvärderade samtidigt den unika "uppfattningens" betydelse. 

Molanders stränga formulering på denna punkt svor emellertid mot den 
inledningsvis deklarerade subjektivismen. Hans åsikt om skådespelarens 
arbete tycks nämligen inte alls medge denna värderingsfrihet. Problemet 
reducerades istället nu till att gälla enbart en konstnärlig framställnings 
sannhet respektive falskhet. Jämförelsepunkterna var dels förhållandet till 
det av författaren föreskrivna gestaltningsalternativet, dels den mimetiska 
karaktären hos den konstnärliga slutprodukten. 

Skådespelarens konst borde inte bedömas utifrån eventuell originalitet, 
homogenitet etc. i rolluppfattning och rollgestaltning. Skådespelarens upp
gift var istället enligt detta värderingsmönster att söka gestalta den tidsty
piskt präglade uppfattning av karaktärerna som var författarens. Molanders 
tanke på "trohet" ledde till att hela uppmärksamheten koncentrerades på det 
föregivet objektiva. Även enskildheter i rollskapelsen - diktion, gestik, 
rörelser etc. - kunde bedömas såsom mer eller mindre trovärdiga, mer eller 
mindre effektiva medel för naturlighet. Detaljerna i skådespelarkonsten 
sattes därmed in i samma dimension av trovärdighet som rollens helhet. 

Molander manifesterar i sin syn på skådespelarkonsten det preskriptiva 
och mimetiska, på bekostnad av det expressiva. Hela hans resonemang om 
skådespelarkonst rör tradition och författartrohet, historisk sanning och 
författarvision, teknik och naturtrohet. Nedvärderat är budskap och origi
nalitet, rolluppfattning och tolkningsfrihet. Om vi extrapolerar utifrån ana
lysen av författarskapet, från Molanders belagda synpunkter på skådespelar
konst samt min analys av Molanders regipraxis i Helsingfors blir ett sam
manhållande mönster tydligt. 

Molander är som påpekats en övergångsgestalt. Hans utveckling anger 
regikonstens historia, från författar-regissör och ren repetitör fram mot en 
mer självständig regikonst. Till reminiscenserna av den äldre arbetsformen 
hör alla de inslag av rent hantverk som Molanders regipraxis under tiden i 
Helsingfors innefattar. Det gäller det intensiva studiet av andra regissörers 
arbeten och traditionell mise-en-scène, användningen av standardlösningar 
ifråga om dekorationer, ojämna insatser när det gäller personinstruktion, 
upprepningar av egna lösningar på regiuppdrag, nedtecknande av egna 
mise-en-scèner som andra regissörer kunde låna etc. 

På det estetiskt-teoretiska planet motsvaras dessa erinringar om ett äldre 
arbetssätt av en brist på originalitetsbegrepp. Molander ger ingenstans defi
nitiv teoretisk form åt tankar på regissörens självständiga, historiskt unika 
och konstnärligt bärande gestaltningsvilja. Molander inordnade däremot 
regipraxisen liksom skådespelarkonsten huvudsakligen under författarens 
vision. Den senare tycks ha varit en påtaglig och avgränsbar objektiv kate
gori enligt Molanders uppfattning. Därmed tonade han i praktiken ner 
regissörens självständiga bidrag. 
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Instanserna av ett eget idiom hos regissören trängde sig emellertid fram 
trots bristen på teoretiska verktyg. En modernare hållning till den egna 
gestaltnings viljan växte till, i samband med förskjutningen i regissörens 
socialt bestämda ställning i arbetsdelningen på teatern. Jag vill mena att 
denna uttrycks vilja också pockade på en förändring av mönstret i Molanders 
tidstypiska värderingar. 

Vi måste lämna den nivå som var Molanders egen för att formulera detta, 
d.v.s. överge hans egen självförståelse. Om Molander således värderade 
dramatiska arbeten, liksom skådespelarkonst, enligt ett normläge där pre
skription och mimesis på ett jämställt sätt befann sig högst, så stod expres-
sionen lägre. För att åter använda modellen med den liksidiga triangeln, så 
befann sig spetsen - expressionen - i bottenläget. Detta motsvarade också 
positionen för den äldre upplagan av regiförståelsen. En mer progressiv 
regiuppfattning inom realismen-naturalismen präglades av att det mimetis
ka var överordnat, medan preskription och expression jämställdes i normtri
angelns bas. 

Sett ur perspektivet av Molanders utveckling i Helsingfors kan en föränd
ring i denna riktning skönjas. Sett över hela Molanders verksamhet gjorde 
sig hans egen gestaltningsvilja absolut mer märkbar. Iscensättandet blev i 
Stockholm på 1890-talet mindre en fråga om teknik, effekt och utfyllnad av 
givna ramar. Det blev istället mer av konstnärlig helhetsgestaltning, utifrån 
en styrande grunduppfattning om det dramatiska verket. Regitexten fick en 
friare formulering. Uppbrottet var på gång - både från hantverkarperspekti-
vet och från Helsingfors. 

Avsked 
Ledningen vid Svenska teatern gjorde en markerad ansträngning att öka det 
inhemska inslaget i repertoaren under Molanders sista spelår.364 Det framgår 
bl. a. av Molanders korrespondens med författarna Minna Canth och Gustaf 
von Numers. Molander pekade i ett av breven 1892 tillbaka på sina egna 
anställningsförhandlingar i språkstridens tecken: "Jag engagerades 1886 och 
vidhöll som första vilkor att slippa afgifva omdömen från annan synpunkt 
än konstens. Jag har ej, får ej och kan aldrig vika därifrån".365 Syftet med 
breven var dock att få fram något nytt svenskspråkigt pjäsmaterial. Inten
denten försökte också att intressera den mest uppburna skådespelerskan i 
landet, Ida Aalberg, för den svenska teatern. 

Udden var riktad mot konkurrensförhållandet mellan den finska och 
svenska teatern. Man får intrycket att Molander sökte utnyttja sin ställning 
som utifrån kommande rikssvensk. Han ville främja sin ifrågasatta position 
på teatern - och i praktiken skulle detta också stödja det finlandssvenska 
lägret. Molander hävdade inför von Numers att 

den enda möjligheten för en önskvärd ordning uti Finlands teaterförhållanden - och 
konstförhållanden i allmänhet - är ett öppet och uppriktigt tillvägagående utan hänsyn till 
parti och kotteri. Innan Finlands konstnärer och författare göra sig fria från dylika band af 
olika slag kommer intet framåtskridande från status quo att bli möjligt. /.../ Min oförmåga 
att taga parti och ställa mig under kotteribeskydd, hvilket jag aldrig gjort, är orsaken 
hvarför jag blifvit hädd och utpekad som motståndare till inhemsk teater och konst i 
Finland. 
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Molander menade alltså att konstnärerna kom i kläm i den rådande konfron
tationen. Detta budskap spred han till dem som tycktes ha tröttnat på 
oförsonligheten, bl.a. Aalberg. 

Jag har bedt henne att i d essa bistra tider, för en gångs skull, såsom konstnär, låta denna 
ohyggliga partistrid vara i fred, och som konstnär frigöra sig och spela inför en publik, 
hvilken lika väl som den finska förstår och kan uppfatta hennes förtjänster. Jag sökte 
förklara för henne, att partistriden kan göra en konstnär mera applåderad här än där, där än 
här, men aldrig till större konstnär. Jag bad henne tro att jag som utländning/?/ kan på 
samma gång stå utom Era partier och dock förstå Er. Jag är dock väl ingen parias för att jag 
råkar vara född i Sverige.366 

Molander hade personligen fatt uppbära rena "förbannelser och klander 
öfver arbete och försök, som kostat mig de bästa åren af mitt lif\367 

Han fann anklagelserna affärsmässigt ovettiga ur teaterns synvinkel: "Att 
Svenska Teatern, ledd af mig, motarbeta 'inhemskt svenskt1 är ju ett non
sens, då ju rent af teaterns praktiska och ekonomiska bästa ligger i att gynna 
det". Det fanns emellertid en skillnad mellan finska och svenska publikens 
fordringar. Han måste därför välja repertoar med "större urskiljning-ty när 
Svenska Teatern kommer med något dåligt eller medelmåttigt inhemskt blir 
skulden teaterns och min, och tydes t.o.m. som afsigtlig djäfvulskap".368 

Vid denna tid var Molanders stjärna i dalande. Han skrev i november 
samma år till Michaelson och förutspådde ett regimskifte på teatern: "jag tar 
för aldelesgifvet att företaget här till nästa år kommer i händerna på personer, 
som med fullkomligt förakt för all konst blott vill begagna teaterföretaget 
som puff för det svenska språkintresset i landet, hvarmed teatern som sådan 
är tillspillogifven".369 

Molanders spådomar var alltför självcentrerade vad gäller teaterns fram
tid. Styrkan i språkstriden drabbade honom dock. Europeiskt inriktad intel
ligensaristokrat som han var blev han offer för svängningen hos de svensk
sinnade. De vände sig bort från den rikssvenska hängivenheten. Det var en 
strävan att få fram det självständiga och inhemskt svenska, i enlighet med 
den freudenthalska nationalitetstanken. Försöken till omläggning i reperto
arplaneringen var således ett resultat av kritiken - ytterst av den förändrade 
politiska och ideologiska situationen. 

Det finns genom accentförskjutningarna i repertoarläggningen en möjlig
het att urskilja tre perioder i Molanders styre. Efter det första, splittrade 
spelåret kom en period, då ledningen prioriterade traditionen, realismen och 
det spektakulära. Man hävdade dramat och komedin, på den lyriska reperto
arens bekostnad. Det nordiska skulle utgöra ett stort inslag vid repertoarpla
neringen. 

I början på 1890-talet inträffade så en omsvängning. Till skillnad mot 
skiftet 86/87, då ett markerat bildningsargument saknades, så stod nu den 
nationella odlingen i centrum. Det kulturbärande, svenskspråkiga skiktets 
position var nämligen förändrad. Den bildning som tidigare var en självklar 
del av den kulturella identiteten måste i den nya situationen försvaras - dess 
hegemoni var ifrågasatt. Svenska teatern kunde därför inte få framstå som en 
lättviktig underhållningsinrättning. 

Man började från teaterledningens sida söka en mer psykologiskt raffine
rad dramatik och strävade efter att markera sin satsning på det inhemska. 
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Det är vidare symptomatiskt att Molander inte orkade att samla sig till något 
nytt försök med storslagen historisk dramatik efter Regina von Emmeritz i 
slutet på år 1891. Istället för den spektakulära stilen blev konversationsdra
matiken dominerande. 

Denna periodindelning är dock bara en fråga om nyanser. Det kontinuer
liga var den strida strömmen av underhållning och poulära operetter, vilka 
man nödtvunget producerade vid teatern under hela Molanders intendent
tid. Det var en kommersiell repertoar som stod utanför alla deklarationer. 
Molander insåg detta som den teaterman han var. 

Molander var skeptisk till kvaliteten på den finländska dramatik som kom 
fram mot slutet. Samtidigt är det uppenbart att han under sin tid befordrade 
den finländska kulturens odling genom sina kvalitetskrav. Det visar t.ex. 
hans arbete med Regina von Emmeritz, samarbetet med Karl A. Tavaststjer-
na samt med Minna Canth om Sylvi. Vidare släppte han bl.a. fram Rafaël 
Hertzberg och Alexander Slotte till försök, båda författare i andra ledet av 
dramatiker. 

Han agerade i viss mening motvilligt vid det sista försöket till repertoar
förändring. Molander kommenterade på ett mycket typiskt sätt den fin
ländska litteraturens och teaterns ställning i ett av sina brev till Ludvig 
Josephson, daterat i januari 1892. Han påpekade att det "finska partiet" lagt 
embargo på författaren Gustaf von Numers, trots att denne var svensktalan
de och inte kunde finska. 

För öfrigt är den 'inhemska' dramatiken tunnsådd och enkel. Vi ha fatt en politisk nidskrift-
pjes af en lifförsäkringsagent och en sedekomedi af en rysk officer - hvad kan man mer 
begära? Jag väntar bara att prester och diakonissor skola åtaga sig den nationela 
skådespelarekonsten.370 

I början av hösten samma år tog Molander upp ämnet med Fredrikson. Han 
framförde nu sina litterära synpunkter i ett ännu syrligare tonfall. Detta bör 
emellertid inte uppfattas som enbart nedvärderande. Molander sökte dölja 
en viss stolthet över den egna rollen som förlösare, bakom cyniska eller 
skämtsamma kommentarer. Elakheterna var också Molanders försök till 
respektlöshet, man och man emellan. Han ville upprätthålla en dialog med 
Fredrikson på detta sätt. 

Jag har nu bestält stycken af Fru Canth, Nummers/!/ och några yngre infödingar, för att 
tjusa nationalsjälarna. Den unga skolan här synes mig mera bestå af gubbar och gummor, 
anstälda vid de offentliga kommunikationerna, samtliga med litterär förkärlek för mord på 
hustrur och män, diables boiteux i adjunktskepnader, samlag i sakristior, förförda natt
vardsbarn som falla i kvarnforsar och en eller annan idyllisk natt vid Saima kanal med nygift 
poesi, studenter som sjunga Vårt land och Majorens döttrar, som emigrerat hit och bosatt 
sig på landet. 

Men den nationela konsten framför allt! När Aug. Lindberg i somras i Göteborg skulle 
med Berndtson skicka en hälsning till något slags in-hemsk teaterskola, de bildat här, 
tryckte han Berndtsons hand och kvad: 'Farväl Axel, hälsa till Ditt lands konstintressen - må 
den finska ljungen blomma högt!' 

Denna lilla anekdot bör göra lycka i Stockholm och meddelas därföre.371 

Molanders inställning till den inhemska dramatiken och de nationella moti
ven för den omtalade repertoarsträvan framgår i detta brev. Hans formule
ringar kunde mycket lätt väcka ont blod bland dem som drabbades av hans 
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spetsigheter. Möjligtvis kom hans negativa omdömen i privatbreven till 
Sverige i retur till inflytelserika personer i Finland. 

Molander var hård även i andra kommentarer, t.ex. i politiska avseenden. 
I brevet till Josephson kommenterade han de "sibiriska" förhållandena i 
landet; sättet han gjorde det på är mycket självkaraktäriserande. 

För att tala om politik, så lefver man här under mer än lofligt dj-liga förhållanden. Den som 
har diat 60-talets idealistiska modersmjölk finner det åtminstone så. Var öfvertygad om att 
titulus Palmes vackra finlän/d/ska exporterade patriotism är svammel, och att alla tidnings
artiklar i Sverige om det arma Finlands ståndaktighet i pröfningen (med loyalitet, jul-ljus 
och Gud-som-hafver) äro ankor. Finlands senat är en samling brackor, som underkasta sig 
allt och göra sig mera ryska än ryssarna för att fa personliga fördelar eller undvika personliga 
obehag. Inte en röst höjer sig till opposition. Fähundar, som lura fattigt folk och endast 
genom advokatknep lyckas fria sig från rättegång mot deras försutna/!/ heder - för dem 
sjunges Vårt land (en corps), när de frikännes;/.../I halfva Finland svälter folket och går 
nödår till mötes, medan andra hälften samlar pengar åt de nödlidande i Ryssland, hvilka 
pengar förhjälpa furstar och höge att tillbringa vintern vid Vesteuropas spelbord.372 

Molander hyste medkänsla med de fattiga i Finland. Detta paradès med ett 
hånfullt utfall mot de styrandes underdånighet inför rena olagligheter från 
rysk sida. Det enda knot som hördes i landet uttrycktes helt fegt, enligt 
Molander - nämligen när de ryska spionerna gått! 

Något av oppositionslustan och iakttagarens engagemang för finländsk 
frihet under det ryska oket låg som en underton även i hans teaterartiklar. 
Den i brevet omtalade idealismen i ungdomens 60-tal tillåter oss också att 
dra en idémässig utvecklingskurva. De religiösa och idealistiska stämningar
na i barndomshemmet och under studenttiden, med dess skandinavism, kan 
bindas samman med hans realism och liberala hållning. Den senare kom ju 
till uttryck i den finländska artikelserien. 

Under ledning av Axel Berndtson och Estlander marscherade emellertid 
de inhemska intressena upp. De ville ta över rodret vid teatern. Frigörelsen 
från beroendet av den rikssvenska teatern var på 1890-talet en nödvändig 
teaterpolitisk förutsättning. Det inhemskt svenska fick inte hamna;i bakvatt
net av den finska teaterns fard framåt. Kravet på den nationella uppodlingen 
hade också stor tyngd i finländsk kulturpolitisk tradition. Man önskade i 
Finland på sikt slippa den svenska björntass som klappade ihjäl den ömtåliga 
inhemska teaterplantan, som det hette. 

Starka grupper bland garanterna på 1890-talet ville interimistiskt ha en 
scenisk ledare som åtminstone var odelat positiv till huvudlinjerna. Molan
der måste därför gå. Hans öde som teaterledare var från principiell synpunkt 
alltså sammankopplat med nationalitetsrörelsen i Finland. De praktiska 
aspekter som bidrog till bristen på förtroende för hans person var dock nog 
så betydelsefulla. 

På det privata planet hade man ställt ut frågetecken vid hans vandel. Detta 
bör ha påverkat stämningarna bland hustruns arbetskamrater i ensemblen. 
Bekantskapskretsen i Helsingfors krympte och de personliga problemen 
hopade sig. Molanders läggning - den distans som sammanhängde med de 
astmatiska besvären - talade inte heller för hans sak. 

För att fa en uppfattning om hur man såg på Molanders person kan vi 
lämpligen studera ett brev från Axel Lille till Gustaf Fredrikson.373Den 
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senare hade bett Lille om ett privat utlåtande om Molander som scenisk 
ledare. Brevet skrevs i början på mars 1893. 

Lilles situation var delikat. Han var väl insatt i kultursituationen, såsom 
tidningsman och ledande i fmlands-svenska kretsar. Men han agerade också 
med syfte att förändra teaterledningen. Samtidigt var han väl medveten om 
Molanders utomordentliga skicklighet. De var personligt bekanta och Lille 
var alltså mycket förtrogen med personen och skvallret. Han vände sig i sitt 
beråd till professor Asp i den avgående direktionen, för att få sanktion för 
sina omdömen. Det blev ett för Molanders öde säkerligen avgörande brev, 
riktat som det var direkt till Dramatens styresman. 

Lille framhöll att Molander höjt uppsättningarnas elegans och stiltrohet, 
till en nivå som tidigare inte förekommit vid teatern. Samspelet i ensemblen 
var oklanderligt, ofta förträffligt. Molander hade verkligen ägnat sin om
sorg åt skådespelarna vid repetitionerna. 

Molander eger en grundlig litteraturkännedom, beherskar fullkomligt den sceniska tekni
ken och har gjort grundliga konsthistoriska studier. Han är ytterst arbetssam och tvekar 
aldrig att offra en natt, om det gäller att fa något till stånd inom bestämd tid. 

För yngre och blivande skådespelare var Molander en verkligt skicklig 
ledare och instruktör, fortsatte Lille. Han hade fört fram flera inhemska 
förmågor. 

Svårt blir att svara på frågan huruvida han eger opartiskhet tillräckligt för att endast se saken 
oafsedt personen. Pinad af astma, lider hans lynne ofta nog under de tider då han har svårare 
anfall och hur det då går med lugnet och tålamodet kan väl vara ovisst. Hans karaktär vill jag 
icke bedöma,, men att han nog har sina sympatier och antipatier, torde kunna tagas för 
säkert. Dock har han visat att, om han i en nybörjare tror sig finna en talang, han icke sparat 
någon personlig möda att utveckla densamma. 

Opinionen var dock splittrad: 
Inom teatern har han såväl vänner som motståndare, alla erkänna dock hans obestridliga 
talang och insikter såsom scenisk ledare. Utom scenen är förhållandet detsamma. Han har 
vänner, som tecknat garanti för nästa år under förutsättning att han stannar kvar vid teatern. 
Andra åter önska hans afgång på grund af att de anse honom hafva försummat det inhemska 
skådespelarelementet och blifvit teatern för dyr samt slutligen genom en kärlekshandel med 
en folkskollärarinna blamerat sitt anseende. Huruvida denna historia är sann vet jag ej med 
bestämdhet. Den går här emellertid man och man emellan och har skadat honom mycket. 

Lilles slutomdöme blev följande: 
Kort och godt. Behöfver du en regissör, så far du en man med insikter, erfarenhet och smak i 
Molander. Men slipper han lös att bestämma uppsättning och stycken på egen hand, skall 
han otvifvelaktigt ruinera företaget. Han bör i alla penningefrågor hållas strängt och hans 
förslag som äro tilltagna i stor skala grundligt granskas och nedtryckas till dimensioner 
stående i öfverenstammelse med förhandenvarande tillgångar. Äfven håller jag före att hvad 
valet af pjeser beträffar Molanders omdöme ofta torde tåla justering. 

Att anställa en dominerande personlighet som regissör vid Dramaten kan 
inte ha varit lockande, speciellt om denne hade svårigheter att samarbeta 
med sin ensemble. Molander kunde med sin större tyngd ur konstnärlig 
synpunkt bli svår att integrera i associationens sammanhang. 

Det ekonomiska argumentet i Lilles brev - att intendenten var dyr i drift -
bör ha gjort ett starkt intryck på en teaterledning som Dramatens. I Stock-
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holm fanns det inga uppoffrande privatfinansiärer som i kulturell nit skulle 
täcka eventuella underskott. Associationsprincipen vid Dramaten byggde 
på en delning av vinster och kostnader bland medlemmarna. Hela hushåll
ningen präglades därför av en genomförd sparsamhet.374 Molander hade 
året innan tackat nej till ett erbjudande om den regissörsplats han sökt vid 
Dramaten. Man försökte nämligen stilenligt pruta ned hans löneanspråk. 
Harald Molander blev således ett offer för en egen missbedömning 1892 och 
sina dyrbara konstnärliga ambitioner vid försöken att vinna anställning på 
Dramatiska teatern.375 

Teaterlyxen i Molanders insceneringar ställdes vid skampålen under den 
tillfälliga ekonomiska tillbakagången i landet. Nöden var för stor för att 
opinionen skulle tåla hans fantasieggande överdåd. Den dåliga ekonomiska 
konjunkturen ledde till att Molanders två sista spelår visade stora 
underskott.376 Publiken kände sig inte heller "hemma" på teatern och svek. 
Det "allvarliga" partiets kvalitetskrav på repertoaren förenades därutöver 
med det markerade nationella hävdelsebehovet. Man ville på sikt fa fram 
finlandssvenskan som scenspråk och på bred front skola inhemska skådespe
lare. Styrelsens mandatperiod gick dessutom ut med spelåret 1892 - 93 och 
Molander var förbunden med dess skötsel av teatern. 

Kritiken fördes fram vid upprepade möten bland de beslutande garanterna 
de sista två åren. Gruppen som gav Molander sitt stöd minskade och kunde 
inte hävda sig vid omröstningarna. Han hade således inte opinionen med sig 
i det avgörande skedet. I januari 1893 hade den nya maktgrupperingen ett 
slutet sammanträde, för att planera ett regimbyte. Molander passade på att 
lämna in sin avskedsansökan veckan därpå.377 

Emelie Degerholm kunde på nära håll studera förloppet. Hätskheten i 
stämningen mot Molander visar enligt hennes mening att det var han som 
fick rollen som syndabock.378 Lilles brev antyder att det privata omdömet 
om Molanders tid i Helsingfors var mer nyanserat. Det härskade emellertid 
inte i den samtida finländska offentligheten. Publik, garanter och tidnings
män fällde Molander. 
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VIII 

HUNDÅR OCH ÅTERKOMST 

Molander försökte föranstalta om alternativ allteftersom hans ställning som 
chef försvagades på Svenska teatern. De upprepade misslyckandena ledde 
till en stark känsla av att vara motarbetad. Brevskörden andas denna subjek
tiva övertygelse. Hans person och agerande väckte också skiftande känslor 
hos de samtida. En kortfattad redogörelse för dessa svåra övergångsår far 
bilda bakgrund till analysen av insceneringarna på 1890-talet. 

Förutom de fruktlösa ansträngningarna att fa en regissörstjänst på Drama
ten förhandlade Molander 1892 med franska intressenter om ett operaföre
tag. Det skulle löpa i tre år och finansieras med bankkrediter.1 Han hade 
emellertid svårt att själv fa låna några som helst pengar. Till och med 
Michaelson vägrade och i Finland var det omöjligt att driva fram några. 

Molander önskade en "förnyelse" i svenskt teaterliv. Han ville samtidigt 
själv komma fram, till varje pris. Han var som vi sett inte främmande inför 
att söka kunglig protektion i sådant karriärsyfte.2 Han sökte också stöd för 
sina teaterplaner inom den borgerliga "vänstern", vilken han hade ett så 
kluvet förhållande till. 

I maj 1892 sökte han intressera Geijerstam för ett teaterprojekt i 
Stockholm.3 Han beskrev sin position som lik Geijerstams. De hade enligt 
Molander haft en ensartad ideologisk utveckling, även om Geijerstams 
tankar artikulerats mer offentligt och representativt. Molander var dock lika 
intensiv, i sitt "latenta" engagemang som han skrev. Molander menade att 
det var flera saker som dolt hans "radikalism": yttre omständigheter, hans 
egen grundläggande skepticism och osäkerhet om var han skulle kunna 
hugga in. Han hade lagt mycket tid på att förkovra sig i teaterarbetet. Med 
Geijerstams litterära namn och hans eget teaternamn i spetsen skulle de 
kunna driva en mindre teater. 

Molanders plan var att ta den dugliga och samspelta kärnan från truppen i 
Helsingfors. Den skulle kompletteras med Håkansson och S Vennberg, vilka 
skulle spela in sig i densamma spelåret 1892/93. Så skulle konkurrensen med 
Dramaten tas upp, från den nya Sveateaterns scen. Programmet gick ut på 
att starta en kammarscen, "representativ för den modernaste repertoir-hälst 
nordisk - och den modernaste skådespelarkonst". Stöd skulle man kunna fa 
hos den frisinnade pressen och publiken. 

Molander åsyftade med sin tanke på "förnyelse" inte en experimentscen. 
Han avvisade "löjliga artisthugskott". Det gällde inte att spela Grillparzer 
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och Shakespeare som konversationsstycken. Han ville istället befordra en 
"konstnärlig stil" som samtidigt hade populärt intresse och var konst för 
alla. 

Det visade sig dock att lokalen ifråga inte lämpade sig för teater. Scenen 
var för trång, och den för konstnärligt arbete nödvändiga belysningen fick 
inte installeras, tydligen av brandskyddsskäl.4 Planen rann ut i sanden. 

Molander började fa tvångstankar. Han skrev till Michaelson om mot
gångarna: "Alltsammans var blott en länk till i den kedja af missöden, som 
fängslar mig allt hårdare och betar mig både mod och krafter".5 Molander 
skyggade för större sällskap, besökte kolerasjukhusen samt Helsingfors 
dårhus. Det sistnämnda ett par gånger - "för att se om jag far det bra, brukar 
jag säga".6 De ovissa framtidsutsikterna utgjorde tydligen en stark nervpress 
i detta skede. Han skriver att han "pinas" och är "nervös". Det välbekanta 
inger "en sådan ohygglig saknad att det blir fysisk smärta däri". Han hoppas 
emellertid "kunna ordna allt, som sitter löst i mitt hufvud nu, på ett förnuf
tigt vis".7 

Molander övervägde på hösten 1892 att helt dra sig ur teaterlivet, för att 
ägna sig åt affärer. Samtidigt var privatekonomin trasslig. Hustrun Lydia 
och den nyfödde andre sonen, Olof, var dessutom illa sjuka i samband med 
förlossningen. 

Hvart tar jag sedan vägen? Dårhuset, fattigstugan eller Amerika! Min sorgliga ställning har 
gjort mig trött i mitt hufvud men hård i hjärtat. Jag vet att jag inom mitt fack är duglig -jag 
är så gement fräck att jag nu tror mig vara hardt när dugligare än de flesta i mitt yrke i 
Sverige. Detta vet många där, och det är rädsla för mitt despotiska rykte - och afvundsjuka, 
som gör, att mina motståndare vilja hålla mig borta . Och de som kunde ha understött mig, 
som inedan jag vistas här långt borta, känna allt hemma, ha magt och inflytande och ropa att 
de ha intresse för mig och för en god teater i Sverige - de göra intet, de laga ej ens att jag far 
försöka. Min undergång och ansvaret därför - ja, den kastar jag på dem, på dem, på dem! 

Jag har tiggt och bedt att fa komma hem och försöka - nu har jag lärt mig hata. Och jag 
gör det nästan redan /.../.8 

Molander förutsåg sin egen undergång. Om han skulle fa något att säga till 
om i Stockholms teaterliv, så skulle han emellertid kasta all hänsyn över
bord. Han skrev att de som stod honom emot och "djävlades" då skulle bli 
svagare.9 Molander gick långt; han sa sig finna tröst i den svenska skandal
pressens skriverier mot "bugerregementet" på Dramatiska teatern. 

I konkreta termer gällde saken något annat. Det var ånyo lockande att 
starta en konstnärlig konkurrentscen till Dramaten. "En ny svensk drama
tisk scen som uppför de stycken af värde som K. Dram. Teatern refuserar 
med skådespelare som i ett eller annat afseende anse sig af samma teater 
refuserade".10 Detta program skulle nu förverkligas på Vasateatern och 
Molander hade förhandlat fram alla avtal i början på året. I februari 1893 åkte 
han till Stockholm för att finna en ekonomisk plattform - och upplevde ännu 
en krasch. 

Molander var tvungen ta handlån av Michaelson för att överhuvudtaget 
kunna visa en proper fasad inför finansiärerna. Men det hjälpte inte, utan hela 
planen föll igen och Molander kom i den yttersta förtvivlan. Han skrev till en 
förtrogen släkting att Fredrikson m.fl. hade gjort sitt inflytande gällande hos 
de vidtalade teaterintressenterna. 
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Sista slaget är kommet och har ordentligt drabbat mig. /... / de ha inga intressen för mig, allt 
stänges för mig här och jag är krossad, absolut krossad. Arbete och förmåga hjälpa ej. Alla 
lofva, inga hålla. 

Detta är utom alla gränser af förtviflan för mig. Mamma och systrar vet det, men de tro på 
mig och att - allt reder sig nogl - Till Lydia har jag ej hjärta att telegrafera att allt hopp är ute 
/.../ Hur kan en människa bära detta utan att stupa?11 

Han smet från Stockholm utan att ta adjö. I Helsingfors var han utan 
position. Motgångarna tömde ut hans livskraft.12 Molander blev sjuk i 
lungkatarr i flera omgångar denna vår och sommar. 

Molanders vilja att starta en konkurrentscen visade prov på ett konsekvent 
försök till förnyelse av svenskt teaterliv. Han ville verkligen föra in ett nytt 
moment, genom en alternativ repertoar. Han hade emellertid omständighe
terna i teaterstrukturen emot sig. Det fanns ingen scen där han kunde verka. 
Detta var objektiva faktorer i hans svårigheter efter sju spelår i Helsingfors. 

För att fa en uppfattning om stämningarna i Stockholm kan man gå till 
Ludvig Josephsons anteckningar om affären med Vasateatern.13 Ryktet gick 
att Molander kommit för att skaffa sig en position genom att konspirera. 
Man påstod att han förskingrat författararvoden. Svenska teaterns ekonomi 
hade han kört i botten. 

Den gamle Josephson vädrar i anteckningarna åter sin privata animositet, 
vilken grundlagts 1884 - 85. - Molander var en fullblodig egoist, äregirig 
utan gräns. Molander var så egenkär att han trodde sig vara den skickligaste 
teaterledaren i Europa. Istället var han en opålitlig och osann intrigör: "Han 
trodde sig nämligen bara han visade sig kunna samla de bästa krafter både 
från teatern i Finland och de i Sverige"!14 Starka krafter i teatervärlden talade 
tydligen emot Molanders återkomst till Stockholm, dit hela hans håg stod. 

Det kan vara värt att kort beröra dessa händelsers samband med författar
skapet. Bakslagen i teaterplanerna är den personliga klangbottnen för roma
nen En lyckoriddare. De upprepade försöken att vinna lyckan, de ständiga 
motgångarna, förföljelseidéerna och känslan av utanförskap, respektive in
stängdhet, tanken på att den främste offrades - allt detta finner vi gestaltat i 
romanens fiktion. 

Boken är sålunda inte bara ett preskriptivt dominerat litterärt verk som 
visats ovan. Det är även ett slags psykisk självbiografi med en religiös 
hybris-skuld-straffdimension som förklaringsmodell. Romanen passar in i 
en intertextuell kedja av biografier, romaner och dramatiseringar av Wival-
lius-stoffet, men den visar sig också innehålla en stark överladdning. Molan
der vävde romanstrukturen på det känslostoff som hans egna upplevelser 
innebar före och under hundåren.15 

Nya initiativ 
I juni 1893 skrev Molander att han blev "människa" igen och åter fick 
initiativkraft. Nu började en period med diverse arbeten. Han hade tagit 
kontakt med Ida Aalberg och träffade med henne ett preliminärt avtal om en 
turné följande år.16 Molander hade ju tidigare försökt fa henne att bryta den 
finländska språkgränsen med ett uppträdande på Svenska teatern. Turné-
engagementet blev en fortsättning på dessa förhandlingar.17 
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Molander skrev vidare Flirtation, på sommarnöje vid den skånska kusten. 
Lydia Molanders släktingar och några vänner hade lånat familjen pengar.18 

Molander reste också till Köpenhamn, där han sammanträffade med Björn
son. I mitten på augusti mötte han Emil Grandinson i Göteborg. De gjorde 
upp om en turné med den franska Febvre-truppen. När han kom åter till 
Skåne blev han sjuk. Efter en vecka i Köpenhamn och tre i Stockholm 
återvände han till Helsingfors. 

Under hösten sysslade Molander med turnéplaneringen, men det var 
ingen inkomstbringande verksamhet. Febvre-turnén gav honom bara 300 
kronor. Han översatte därför korrespondens, formulär och blanketter för ett 
franskt livförsäkringsbolag. Några andra, rent litterära översättningsarbe
ten fick han inte. Han skrev också artiklar för Programbladet. Det var en 
annons- och programtidning som han startat tillsammans med Carl von 
Knorring. Familjen levde det sista året i Helsingfors i stort sett på Lydia 
Molanders inkomst. Hon kvarstod som skådespelerska hos August Lind-
berg. 

Molander startade nu tillsammans med Grandinson en skandinavisk tea
teragentur. Utöver Aalberg-turnén planerade de även en skandinavisk rund
tur med paret Håkansson och Svennberg. Man engagerade därför en grupp 
skådespelare som skulle medverka på båda turnéerna. 

Det var ju Meiningarna som mest konsekvent genomförde tanken på det 
konstnärliga truppgästspelet. Den äldre och alltjämt florerande gästspelsfor
men var annars virtuosernas flackande mellan olika teatrar och ensembler. 
Molanders agentur byggde på en förmedling av truppgästspel över nations
gränserna, men verksamheten innefattade också ett moment av att upprätta 
trupper kring stjärnor. Därmed åtog sig agenturen även instruktion samt 
reseadministration. Molanders regikonst fann således ett nytt organisato
riskt saitnmanhang. Från privat synpunkt gav detta en möjlighet att bereda 
Lydia sysselsättning som skådespelerska. 

Pl våren 1894 besökte Molander också Stockholm, där han sysselsatte sig 
med diverse fruktlösa planer på en skandinavisk operetturné.19 Den 2 augus
ti tecknade Grandinson kontrakt med Lugné-Poë å agenturens vägnar, för 
en nordisk turné.20 

Molander gjorde på våren 1894 slutligen ett försök att fa stanna i Finland 
som teaterledare. Han erbjöd sig nämligen som en av flera anbudsgivare att 
driva Svenska teatern efter Lindberg.21 Molander poängterade återigen tea
terns ställning som "konstanstalt", i sin deklaration till garanterna. Samti
digt skulle man söka tillgodose anspråken hos så breda lager av stadens 
publik som möjligt.22Därutöver skulle repertoarens och personalens natio-
nalisering främjas. Slutligen skulle ledning och ekonomi hållas i strama 
tyglar. Molander accepterade därmed till slut legitimiteten i den svenska 
scenens nationella karaktär. Men det var för sent. Molanders anbud föll 
bland garanterna, av ekonomiska skäl. 

Molander förhandlade även med en av de andra direktörsaspiranterna, 
August Arppe. De skulle driva teatern i association. Den dominerande 
kretsen kring teatern ville emellertid inte ha Molander i någon inflytelserik 
position1 på teatern igen. Arppe erbjöd då preliminärt ställningen som regis
sör men inte någon intendentplats. Diskussionen dem emellan visar hur 
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regifunktionen avgränsas, i förhållande till den mer vittsyftande intendent
ställningen. Molander var frågande inför skillnaden i arbetsdelningen.23 Hur 
skulle hans förhållande bli till uppläggningen av engagement, repertoar och 
rollbesättningar? Skulle Arppe som direktör bestämma allt detta samt daglig 
arbetsordning, utstyrsel etc.? 

Till slut fick Molander besked. Han skulle fa en tjänst som regissör - med 
rätt att "uppgöra förslag till repertoire, rollfördelning och utstyrsel; samt att 
inöfva och iscensätta de stycken, som undertecknad Arppe antagit till uppfö
rande och icke själf inöfvar och iscensätter".24 Molander skrev inte på. 
Arppe gick nämligen fram genom att hota med avsked för Lydia Molander. 
Därmed var Molanders kontakt med Svenska teaterns vidare öden avslutad. 

Familjen Molander flyttade till Stockholm mitt på sommaren 1894, därtill 
nödda och tvungna. Just som Molanders anlände till Sverige hände något 
symptomatiskt. Josephson påstod inför landsortspressen att Molander vore 
"opålitlig". Molander protesterade med ett brev mot detta. Han tyckte att 
Josephson på grundval av 1885 års uppgörelse helt oriktigt saboterade hans 
försök att återkomma - för att överhuvud genom landsortsturnéerna förtjä
na till bröd åt hustru och barn.25 

Turnéregissören 

Molander hade kunnat studera hur Coquelin- och Judic-turnéerna var orga
niserade under sin intendenttid. Därvid hade han intensiva kontakter med 
parisiska teateragenturer. Han lade praktiskt upp den egna agenturens turné
er efter dessa franska förebilder. 

För både trupp- och stjärngästspel sände turnéadministrationerna ut an
visningar till de olika orternas teatrar i förväg. Det gällde fasta mise-en-
scèner, möbel- och accessoarförteckningar etc. På de berörda teatrarna 
dukade man sedan upp till den gästande truppen, enligt dessa anvisningar 
och behov. Agenturen förmedlade således de gästande utländska sällskapens 
önskemål om erforderliga dekorationer. Man preparerade även ortspressen 
med utsänt material inför besöken. 

Linjen i Molanders teaterarbete som impressario var att vitalisera svenskt 
teaterliv. Tanken på en konkurrentscen till Dramaten gick inte att förverkli
ga, men med gästspelen kunde mycket åstadkommas. Förmedlingen av 
Lugné-Poe-besöket i Skandinavien hösten 1894 var tänkt som ett sådant 
försök. Molander såg det i förväg som en ren hederssak att agenturen skulle 
sköta administration, uppgörelser, redovisning och reklam för den franska 
turnéen.26 Molander ville enligt egen utsago lansera Lugné-Poë, trots den 
osäkra ekonomin. Speciellt gällde det den av Molander "barnsligt beundra
de" poetiska och romantiska Pelléas et Mélisande av Maeterlinck. Agentu
ren fungerade dock inte, utan turnéen lämnades helt enkelt åt sitt öde i de 
olika städerna. Grandinson klarade tydligen inte av det praktiska arbetet.27 

Av Molanders arbetssätt framgår dock mycket tydligt uppmärksamheten på 
det nya inom europeiskt teaterliv och försöket att som impressario införa 
detta hemmavid. Några konsekvenser för hans eget arbetssätt hade de dock 
inte. 
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Molander underströk att agenturens turnéer samma höst skulle vara mo
dernt inriktade.28 Han lade i denna anda upp turnérepertoaren i samråd med 
stjärnorna.29 Den finländska artisten skulle presenteras i sin "modernaste 
och mest realistiska repertoar", hette det i Molanders pressmeddelanden.30 

Så rykande aktuellt var nu inte programmet, men det innefattade realistisk 
dramatik med stora kvinnoroller. Det var bl. a. Thérèse Raquin och Ett 
dockhem - och det var den populära Cameliadamen. Det finländska inslaget 
var Molanders egen, fria bearbetning av Gustaf von Numers Elinan Surma 
(Elins död), under titeln Kirsti Fleming. Håkansson och S Vennberg fick bl. a. 
framträda i Gerhart Hauptmanns Ensamma människor. 

Det var Molander själv som regisserade i detta truppsammanhang. Han 
samtrimmade t. ex. under andra hälften av augusti 1894 skådespelarna kring 
Ida Aalberg. Det skedde på Vasateatern i Stocholm.31 Troligen lärde sig 
Grandinson och turnésekreteraren Konrad Wetzer mycket om regikonstens 
elementa vid dessa övningar. Molander gjorde också sina sedvanliga, sty-
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32 Harald Molan ders mise-en-scène till akt I i Zolas Térèse Raquin 1894. DTM. 
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rande mise-en-scèner, dekorationsförteckningar etc., vilka användes under 
turnén.32 

Under rundturen medföljde sedan August Bodén som "regissör". Detta 
bör betyda att Molander stod för den grundläggande insceneringen, medan 
Bodén ansvarade för att uppsättningen i görligaste mån blev lika på de olika 
gästspelsorterna. Regissörsfunktionen var uppdelad. Den första aspekten 
var fastställande, medan den andra var upprätthållande. 

Impressario, turnéregissör, romanförfattare, kritiker, kåsör, översättare 
och anställd för att förbereda Stockholmsutställningen 1897 - det var några 
av denna treåriga mellanperiods många sysselsättningar för Molander. Det 
var nödtvungna roller, ibland var motivet ren svält! Under dessa mellanår 
genomförde han ännu en regiuppgift. Det gällde den tidigare omtalade 
Vasariddare, vilken Molander själv med dåligt resultat regisserade på Vasa
teatern 1895.33 Återkomstens väg var besatt med knagglig stenläggning. 

Mot en plats i Stockholms teaterliv 
Efter detta skov av intellektuellt diversearbete började det så småningom att 
ljusna. Molander rörde sig åter i Stockholms teater- och litteraturkretsar. 
Hans kunnighet som teaterman var för uppenbar för att i längden 
negligeras.34 Dessutom genomgick huvudstadens teaterstruktur en funda
mental tyngdpunktsförskjutning. Den för Molander stängda nationalsce-
nens vikt balanserades. Genom denna strukturförändring öppnades på allvar 
möjligheter för Molander att återkomma som regissör. 

Industrialisering och urbanisering hade gått långt. Stockholm expandera
de. Staden växte speciellt starkt på 1880-talet. Invånarantalet steg, från drygt 
168.000 år 1880 till 300.000 vid sekelskiftet.35Med denna utveckling bredda
des således basen för stadens teaterliv samtidigt som Dramatens konstnärliga 
och kvalitetsmässiga rykte fördärvades. Teaterutbudet underkastades allt
mer marknadens och konkurrensens villkor. Det var de stora utvecklings
linjerna. 

I ljuset av detta kunde skådespelaren Albert Ranft börja bygga upp en 
teaterkedja, i förhoppning om ekonomiskt goda framtidsutsikter. Det kräv
des emellertid ännu en grundläggande förutsättning för att denna nya storhet 
skulle kunna konkurrera med Dramaten. Ett "högtstående" repertoarinslag 
i utbudet från Ranft-teatrarna var nödvändigt, för att fa en konstnärlig 
legitimation inom ramen för Stockholms teaterliv. 

Harald Molander blev svaret på den nye teaterdirektörens behov. Molan
der hade kunskaperna och förutsättningarna för att skapa det kvalitativt 
avancerade inslaget i en varierad repertoar. Ranft kunde således bortse från 
att regissören ifråga sedan många år var det svenska teaterlivets gossen 
Ruda. Syftet var att bygga upp ett kommersiellt och konstnärligt alternativ 
till nationalscenen och den nyckfulla teaterpolitiken i associationens namn. 
Verksamheten skulle bära sina egna kostnader. Då spelade endast publikint
resse och tillströmning en roll. Den personliga prestigen hos personerna 
bakom scenen var oväsentlig, så länge som teaterarbetet bedrevs i effektiva 
former. Molanders av samtiden väl kända "dyrbarhet" som regissör behöv
de bara hållas i schack. Albert Ranft hade således ögonen på Molander. 
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Hög och sann konstnärlig anda på Svenska teatern. 

33 Harald Molander som den allva rlige reg issören, med ansvar för Talia på Ranfts tilja. 
Söndags-Nisse 1 900. 

Molander beskrev vällustigt röran på landets ledande teater i ett brev till 
Knut Michaelson i slutet på oktober 1895: "Det går djäfvulskt illa på Drama
ten"! Han berörde också sina egna relationer till Ranft, vars ambitioner som 
teaterchef på Vasateatern började bli uppenbara för envar. 

Ranft har fulla hus. Jag har ej varit där. Alla prisa fru Håkanson. Jag mötte Ranft, som 
flabbade generad öfver sin försumlighet och tjugo gånger på 2 minuter frågade om min 
adress - 'han skulle snart låta höra af sig. ' — Han har förklarat sig tycka 'det vara angenämare 
att åka med par än i enkel' och har därför hyrt äfven Arenateatern för nästa sommar, där han 
skall gifva 'sommaroperetter'.36 

Vid jultid kunde Molander berätta om de egenartade, indirekta kontakterna 
med Vasateaterns chef. För en man i Molanders prekära ekonomiska ställ
ning var Ranfts nyckfullheter föga roande, men under de följande åren var 
det något han försökte leva med. Efter de första kontakterna häftade dock 
utropstecknen vid Molanders kommentarer om Ranfts göranden och låtan
den. Han var också osäker på Håkanssons och Svennbergs åsikter. 

Ranft har sagt åt personer, som framfört det till fru Håkanson, att han engagerat mig för att 
sätta hans stora repertoir iscen! För fru H. och hr S. har han antydt att så skett. De kommo till 
mig igår och voro (eller låtsades vara) öfverförtjusta däröfver och påstodo att däri skulle 
ligga Vasateaterns räddning från redan spårade faror. När de fingo höra att Ranft ej sagt ett 
ord åt mig om sådant blefvo de (eller låtsades blifva) mycket ledsna ... ,37 

Av ekonomiska skäl kunde Molander inte svara nej, när Ranft till slut kom 
med ett erbjudande. Han gjorde sitt vägval. Tanken på Dramaten fick sfå 
tillbaka. 
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Molander hade de facto mycket svårt att urskilja vilka som var för honom 
inom teatervärlden. Molanders förespråkare var personer som av egen 
erfarenhet visste vad han åstadkommit i Finland. Hans tid som regissör vid 
Svenska teatern var alltså på flera sätt en nödvändig förutsättning för att 
Stockholms teaterliv på 1890-talet skulle tillföras en livgivande konstnärlig 
injektion. 

Ranfts "stora" repertoar kom sedan att bli Molanders regiuppgift, på 
Vasateatern spelåren 1896/97 och 1897/98 och på Svenska teatern från 1898. 
Denna nyrenoverade teater blev då flaggskepp i Ranfts uppseglande teater-
armada. Ranft själv ägnade sig som regissör i första hand åt farserna. Han tog 
sedermera även hjälp av andra med sådana regiuppgifter, allteftersom verk
samheten utvidgades. En speciell, rörlig ensemble odlade operettreperto
aren. Det begynnande teaterimperiet hade alltså en genremässig arbetsdel
ning. Detta är ännu en del av grunden för att Molander skulle kunna ägna sig 
åt den stora repertoarens dramatiska och komiska verk. 

Molanders tid hos Josephson på 1880-talet var en period av regiprov. 
Jämfört med genrebredden i Molanders repertoar i Helsingfors innebar tiden 
hos Ranft återigen en inskränkning, men till prestigeprogrammen. Detta var 
en delorsak till Molanders kvalitativt genomarbetade iscensättningar. Han 
hade äntligen kommit i en ställning som professionell regissör. Han kunde 
ägna väl tilltagen tid åt sina regiarbeten. 

Albert Ranft engagerade Molander som "biträdande förste regissör och 
instruktör" för Vasateatern 1896/97.38 Ranft hade inte ens ett kontraktsfor
mulär för regissörer, utan man tog ett standardkontrakt. Det intressanta 
med deras överenskommelse är att arbetsuppgiften inte formellt definiera
des. Tilläggen i den tryckta, allmänna texten var defensivt formulerade. 
Direktörens ansvarsområde och beslutanderätt skulle i första hand defi
nieras. 

Herr Molander eger ej rätt att utan mitt hörande för teaterns räkning beställa eller köpa 
dekorationer, möbler eller reqvisita utan skall han dertill hafva mitt medgifvande. Repertoi-
ren bestämmes af mig Albert Ranft. Herr Molander eger att till mig, Albert Ranft, ingifva 
rolförslag till de pjeser som af Herr Molander iscensättes, dock förbehåller jag, Albert 
Ranft, mig att om jag så för godt finner deruti göra ändring.39 

Det var Molanders rykte som dikterade villkoren. Han fick inte bestämma 
repertoar, besättning och dekorationer, med ty åtföljande kostnader. Regis
sören hade således initiativrätt och konstnärligt ansvar för den yttre iscen
sättningen samt för personinstruktionen, enligt kontraktet hos Albert Ranft. 
Arbetsdelningen i teaterarbetet var exakt utmätt. Den professionelle regis
sören Molander var till slut inpassad i ett system. Detta kom att bli bestående 
långt in på 1900-talet - det var den moderne regissörens sociala rollkostym. 

Några interiörer kan ange hur samarbetet gick till, helt konkret, och hur 
Ranft reagerade inför Molanders arbetssätt. Molanders första program var 
Shakespeares En vintersaga. Till det gjorde han en egen scenedition. Däref
ter diskuterade han med Ranft vid tre tillfällen. En fullmakt in bianco 
utfärdades; utstyrseln skulle göras efter hans bestämmelser. Ranft blev 
imponerad av de dekorskisser som den nye regissören presenterade, enligt 
Molanders utsago. Hans gestaltningsvilja fick således ett stort utrymme. 
Molander var vid gott mod. 
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Nu om aftnarna ritar jag gubbar. Grabow målar efter mina-och förbättrar naturligtvis mitt 
oartistiska sudderi. Allt göres nytt och efter min privata fantasi (gör den fjasko är det 
ledsamt.) Jag gör det hela till en underlig, rörande saga, som berättas af en gammal gumma 
vid sin spisel, där elden flammar, medan stjärnorna gnistra utanför fönstret en tyst vinteraf
ton (på 1500-talet). Hela sagan blir i hvitt, violett och guld, med svaga färger mot en djupblå 
sydländsk himmel med vinfärgadt haf och hvita stränder (detta går igen i fonden öfver allt.) 
Stilen är ingen stil. Jag klär dem i sagodrägter från öster och vester. Första och sista akten 
sydlän/d/skt, halft antikt. Andra akten och domstolen fantastiskt, något byzantinskt. Fjärde 
akten engelsk-tysk renässans ... Det är nog djärft. Grabow säger det är vansinne, men 
'djäkligt vackert och konstnärligt tänkt' - godt vore det. Och godt vore en framgång för 
mig på detta område i Stockholm.40 

Ranft och Molander var inställda på samarbete, även i diskussionerna om 
rollfördelningen. 

Till bilden av de inledande kontakterna i konstnärligt hänseende, som 
Molander här ger, hör också en kommentar om repertoarläggningen. Mo
lander skrev till Michaelson: 

Jag hade afrådt Ranft från 'Väfvarne' och han tänkte slopa den. Jag såg den i Berlin och 
ändrade mig tvärt. Vid uppförandet däri /?/ fins absolut intet stötande. Historien om kejsaren 
är lögn. Stycket gafs för 145 gången. Den högsta societeten ser det. Det är i kostym från 30 
talet, af en rent a (kolossal effekt (enkelt och svårt). Kan ges utmärkt hos Ranft. Jag är viss på 
att det gör stor lycka i Stockholm. Fins ej spår till orsak att ängslas för högre kretsar. Jag far 
uppsätta det, har Ranft sagt.41 

Även ett salongsstycke samt Strindbergs Lycko-Pers resa "med ny uppsätt
ning från Köpenhamn" diskuterades dem emellan. 

Förutom de visuellt slagkraftiga och publikfriande sagospelen visar det sig 
alltså att den debattväckande dramatiken diskuterats, redan från början. 
Exemplet från detta första spelårs begynnelse antyder också hur kontraktets 
bestämmelser kring initiativ, förhandling och arbetssätt tog sig ut i prak
tiken. 

Molanders förhållande till Ranft som direktör blev under hans sista tid 
mer komplicerat. Det kunde hända att Molander gjorde sig onåbar på 
somrarna, för att slippa dras in i Ranfts teateraffärer. Han blev som andre 
man i ledningen alltmer kritisk mot direktörens ekonomiska handlag och 
virriga repertoarplanering.42 Molander påstod sig t.o.m. ha belägg för att 
Ranft vore avundsjuk på regiframgångarna och skulle konkurrera inom den 
egna firman. 

Det är allt en skön gosse. 
Åt Bosin har han sagt: 'Molander har gjort för mycket lycka själf, en vacker dag växer han 

mej öfver hufvudet, den satan. Nästa spelår skall han fa tråkiga pjeser, så skall han få se att 
jag och Vasateatern också duger!'43 

Trycket på Molander som teaterman bör ha minskat under de sista åren. 
Genom sin ställning kunde han ägna erforderlig tid åt att systematiskt bygga 
sina uppsättningar. Detta hindrade givetvis inte att arbetet tidvis bedrevs i 
hektiska former, under repetitionsfasen. Det var förberedelsearbetet som 
Molander nu kunde låta ta sin tid. Textanalysen fick ökat utrymme. 

Den momentana hetsen och gången i teaterarbetet framgår av en repeti
tionsinteriör. Under den aktuella veckan hade han arbetat 12 timmar per 
dag. Den ifrågavarande dagen hade Molander först repetitioner mellan 
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klockan 11 och 16. På eftermiddagen skulle han sedan ha inspicientprov. 
Efter kvällsföreställningen skulle man klockan 22.30 ha kostymuppvisning 
med ett 80-tal personer. Därefter skulle Molander leda en dekorationsrepeti
tion, från midnatt och minst 3 timmar.44 

Det framgår inte av Molanders redogörelse vilken pjäs som det gällde. 
Möjligtvis var det förberedelser inför något historiskt kostymstycke eller 
Väfvarne, med dess stora antal statister. Arbetsförhållandena var en följd av 
den repertoar som kom att bli utmärkande för Molanders sista år. Nu gällde 
det till slut de stora uppgifternas teater! 

Molanders regirepertoar i Stockholm - några linjer 

Om man granskar Molanders regiuppdrag under perioden hos Ranft, så 
framgår ledningens tro på det historiska utstyrselstycket - det historiografis
ka utspelets teater och den rafflande spänningens underhållningsdramatik. 
Detta gäller sådant i repertoaren som De tre musketörerna, En lyckoriddare, 
Victorien Sardous Allt för fosterlandet, Bröllopet på Ulfasa, Kungsämnena 
samt - framför allt - hela sviten med Strindbergs historiska dramer. 

Till det spektakulära inslaget i den historiska dramatiken ansluter nära 
Molanders förkärlek för sagospelen. Detta slag av teatral fantasifullhet och 
teknisk virtuositet demonstrerades som framgått redan i anslaget till hans tid 
vid Vasateatern. En vintersaga och Lyeko-Pers resa var Molanders allra 
första och populära iscensättningar spelåret 1896/97. Ledningens strävan var 
att ge kommersiellt gångbar dramatik, även såsom konstnärliga program. 
Efter den inledande Mäster Olof-insceneringen 1897 presenterades även 
Gustaf Vasa och Erik XIV under rubriken Vasa-sagan på hösten 1899. Till 
den mer renodlade sagolinjen hör också Rudolf Lothars Kung Harlekin 
1900. 

Det finns inslag av problempjäser och sedekomedier i Molanders regiför
teckning från denna tid, utöver de historiska pjäserna och sagospelen av 
olika slag. Regissörens-syn på teaterns sociala funktion blir åter aktuell vid en 
analys av Hauptmanns Väfvarne. Denna iscensättning kan också sättas i 
samband med Molanders historicism. 

Till linjen med debattpjäser hör Sudermanns Hemmet 1898 och Halbes 
Moder jorden. Molander ägnade sig åt den borgerliga moralen som 
ett område för kritisk granskning, bl. a. med ett förnyat uppförande av 
Cameliadamen. De erotiska övertonerna i dessa sedekomedier var starka, så 
starka att det är svårt att skilja pjäserna från ren underhållningsdramatik. Det 
sistnämnda kan sägas vara den fjärde linjen i det som Molander ägnade sig åt 
i Stockholm under slutet av 1890-talet. Den lämnas utanför undersökning
en. Det följande kapitlet är istället en räcka analyser inom de övriga huvud
linjerna. 
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IX 

REGIUPPDRAG 

Detta kapitel skall ge besked om mogna regimetoder, stil och mottagande. 
Molanders verksamhet i Stockholm betraktas alltså inte ur den kronologiska 
synvinkeln. Det gäller inte heller det socio-kulturellt bestämda institutions
sammanhanget som i Helsingfors. Tyngdpunkten ligger också olika i 
analyserna.1 Dessa behandlar hans insceneringar av tre samtida författares 
verk - Strindberg, Geijerstam och Hauptmann - samt en äldre pjäs. Därmed 
belyses på ett nytt sätt tre centrala moment i regigärningens helhet - histori-
cismen, iscensättningen av sagomaterialet och gestaltningen av problemdra
matiken. Teaterns funktion blir tydlig i mottagandet av vissa teman på 
1890-talet. 

Skådespelens historia och historien i skådespelet 
Molanders historicistiska regipraxis analyseras här som den framträdde vid 
insceneringen av teaterhistoriskt intressanta pjäser respektive historisk dra
matik. Därmed avrundas ett resonemang som började i barndomskapitlet, 
vidarefördes i avsnittet om de litterära verken med historieämnen samt 
preciserades i kapitlet om tiden i Helsingfors. 

Molander skilde som vi sett ut två olika sätt att närma sig den "pseudo-
klassiska sedekomedin" vid iscensättningen av Svenska Sprätthöken 1887. 
Iscensättningsarbetet kunde vara präglat av en tradition som styrde allt, ut i 
de allra finaste detaljerna. Eller så var förberedelserna dominerade av en 
allmän kulturhistorisk strävan. Den senare var en nödtvungen följd av 
bristen på grundmurad praxis för iscensättning av den teaterhistoriska 
pjäsen. 

I artikelserien Modern dramatisk konst berörde Molander endast i för
bigående det historiska skådespelet. Hans utgångspunkt var en egen teater
upplevelse - där han hade lärt sig något i fängslande former. Han tryckte på 
den didaktiska funktionen som det avgörande draget i ett modernt historiskt 
skådespel. 

Frånvaron af gammaldags teaterintrig och teatereffekt, situationernas naturliga spänning 
utan hemlighetsmakeri mellan författare och publik, den absoluta historiska troheten i 
karaktärsteckning, handling, stämning, utförande och mise-en-scène, alt bidrog att förflyt
ta ås kådaren från teatern, från sin omgifning och från sin tid till en annan, hvars lif och 
historia han förstod, lefde med uti och fick ett helt annat och vida sannare intryck af än 
genom skolboken, som han en gång satt och gäspade öfver.2 

311 



Didaktik och autenticitet var i denna formulering Harald Molanders led
stjärnor ifråga om historisk dramatik. Denna pedagogiska ambition och 
strävan efter historisk trovärdighet gällde både sättet att utforma det histo
riska skådespelet och att återge det på scenen. Yttrandet hade med andra ord 
lika stor relevans för hans författarskap som för hans insceneringar. 

Molander återkom 1894 till problematiken, i en kort artikel om historiska 
skådespel och klassisk dramatik på scenen.3 Han underströk där sin huvud
poäng om den realistiska strömningen i historien, d.v.s. att "de historiska 
skådespelen skildrade tider och karaktärer på det sätt, som författaren och 
hans samtid uppfattat dem". Iscensättaren borde i sin tur sträva efter att 
realisera författarens vision-hans "dröm"! Klassiker som Shakespeares och 
Molières verk måste ges 

det lif och den form, som författarens fantasi skänkt dem. Sträfvan att hinna detta mål har ej 
saknats. Meiningarnas konst var ett uttryck för detta bemödande, men de lyckades endast 
till hälften. De upprullade historiska taflor af stor effekt, men måste dertill lämpa texten, 
omsätta författarens fantasi i vår egen, och då blir konstvärket såsom konstvärk, dikten 
såsom dikt åsidosatt. Men denna sträfvan efter det rätta har vållat en stor och nyttig 
revolution i den dramatiska konsten, har skapat milieun och har skapat fordringarna att på 
scenen få se återgifvet flera sidor af skaldens fantasi än den, som lämpade sig för hans teknik 
att ge form - ordet.4 

Kravet på autenticitet innebar dels trohet mot författaren, dels återskapande 
av den "rätta" miljön. Om dessa aspekter förverkligades i en för hela 
publiken begriplig form, då kunde även ett smakförädlande syfte uppnås. 

Molander preciserade i den korta texten indirekt det didaktiska syfte som 
han uttryckt i Modern dramatisk konst. Det historiska skådespelet borde 
kunna fungera belärande, enligt Molanders analys. Det måste då iscensättas 
på det antydda sättet. Då kunde man på teatern förädla publiksmaken, rulla 
upp "lefvande taflor från gångna dagar", utveckla samtida kultur "högre 
genom kännedom om andra tiders", skärpa "förmågan att se lifvet och 
människorna i stort" genom den klassiska repertoarens typer och traditioner 
samt slutligen rent praktiskt fungera som "en skola för konstnären och 
publiken". 

Detta var de fem delaspekter som enligt Molander brukade anföras i 
diskussionerna kring den "stora repertoarens" plats på teatrarnas program. 
Hans egen linje var klar, även om den inte var explicit formulerad. Det var 
först den moderna regikonsten inriktad på historisk trovärdighet i iscensätt
ningarna som kunde förverkliga de didaktiska syftemålen med de historiska 
skådespelen. Dessa tankar är en preciserad pedagogisk stödjepunkt. Det är 
en viktig del i det teoretiska fundamentet för den historicistiska linjen i 
Molanders regipraxis. 

Det kunde dock vara riskfyllt med historiskt riktiga iscensättningar av 
klassiker. Man kunde i dessa fall inte uppnå det didaktiska syftet - "förädla 
smaken" -

tvärtom, traditionelt gifna reta de den obildade åskådarens vurm för burleska och grofva 
upptåg, medan han förblir blind för det stora och konstnärligt fina, som roar den bildade 
publiken att se - dock med konstnärens eller den invigde konstälskarens ögon - när det 
värkligen gifvas fullständigt traditionelt i uppfattning, spel, tal, åtbörder och utstyrsel - och 
hälst på originalspråket.5 
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Molander förde in en nivåskiktning i publikens "nöje". Beroende på olika 
mottagargruppers bildningsgrad kunde iscensättningens finesser uppfattas 
på helt olika sätt. Risken för missuppfattningar var stor. En "revolutione
rad" iscensättningskonst skulle enligt Molanders kritik nämligen även roa, 
vid sidan av att ge en historiskt riktig framställning och därmed uppfylla den 
didaktiska funktionen. 

Vid repertoarplanering och iscensättning på en teater som var underkastad 
"ekonomisk synpunkt" måste ledningen framför allt syfta till att "roa" 
publiken. Molander var alltså medveten om att autenticitetskravet och 
didaktiken hade sitt pris. Vid en statsunderstödd scen kunde det betalas. På 
en privatteater måste man emellertid lämpa efter råd och lägenhet. 

Jag ska i det följande analysera ett av Molanders försök att i praktiken 
omsätta trovärdighetskriteriet och det renodlat didaktiska i teorin. Exemp
let är speciellt intressant ur funktionssynpunkt. Hans historicism tillämpa
des nämligen i ett passande nationellt sammanhang. Därefter går jag in på 
hans viktigaste insats som iscensättare av historiska skådespel, d. v.s. där det 
pedagogiska trovärdighetsnitet hade vikit för en större omsorg om den 
effektfulla illusionen. 

Stockholmsutställningen 1897 

Den 15 maj år 1897 öppnades den stora Allmänna Konst- och Industriutställ
ningen i Stockholm.6 Precis klockan 12 anlände de kungliga till utställnings
området på Djurgården med Oscar II i spetsen. De kom med flygande fanor 
och klingande spel; röken från salutbatterierna på Skeppsholmen låg tät över 
vattnet. Folkmassorna fylkades. Det var en spännande och högtidlig stund. 

I öppningsceremonielet ingick bl.a. en kantat av Carl Snoilsky.7Det var 
en sång till arbetets ära och till enigheten mellan Nordens folk som klingade 
ut över de församlade. Kantaten uttryckte industrins tillväxtoptimism och 
den borgerliga tillförsikten inför framtiden. Snoilsky formulerade det pat
riotiska historiemedvetande som var en del av denna utställnings utstrål
ning; arrangörerna strävade både efter att blicka tillbaka och att ge en vision 
av framtiden. Landets industriella och kulturella resurser skulle demonstre
ras till gagn för nationens ära - och för den ökade försäljningen. 

Det låg nära till hands att låta svensk teaterkonst ingå bland utställningens 
aktiviteter. Inspirationen kom delvis från utlandet. Decenniets stora utställ
ningar i Europa hade i allmänhet haft en teateravdelning. Speciella teater-
och musikutställningar av internationell karaktär hade gått av stapeln några 
år tidigare. 

Det var Ludvig Josephson som väckte tanken på att de teaterintresserade 
skulle göra en insats. Det var en idé som Emil Hillberg och chefen för 
Kungliga teatern, Axel Burén, också gjorde sig till talesmän för.8 

Burén inbjöd Molander till det första mötet med de teaterintresserade i 
början på år 1896.9 Han försökte alltså dra in Molander i ett sammanhang där 
dennes kapacitet på teaterområdet kunde utnyttjas, liksom Albert Ranft 
gjorde vid samma tid. Molander behövde pengarna som utställningsarbetet 
gav. Alla var dock inte glada åt Molanders medverkan, vilket visar hur lågt 
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hans aktier fortfarande stod i vissa teaterkretsar. Molander skrev till Knut 
Michaelson: 

När jag kom upp och Hillberg fick se mig gick han genast till Burén och hviskade, sannolikt 
en förfrågan om hvem som kallat mig. Burén svarade tämligen skarpt och helt högt: 'Jo, det 
är jag, som tagit mig den friheten!' - Med den karaktärsfasthet, som är aktörer egen, kom 
efter mötets slut Hillberg fram till mig, var charmant, frågade om min frus hälsa, och 
slutligen angående mötet: 'Jag tyckte det var så lamt, tror Herr Molander inte att dessa 
herrar ha intresse för saken tillräckligt.' Då hämnades jag strax. 'Jo', svarade jag, 'intresset 
kommer nog, när de fa höra, att Herr Hillberg betalar hvad det kostar.'10 

I den kommitté som planerade Teater- och Musikutställningen inom 
Stockholmsutställningen ingick bl. a. Burén, Michaelson och Carl Grabow. 
Den senare svarade för inredningsförslag och dekorationer till teaterpavil
jongen. Molander ansvarade för Teater- och Musikutställningens genomfö
rande i sin helhet. Han var dess kommissarie. 

Molander skulle leda arbetet i historicistisk anda. I kommitténs program 
hette det att specialutställningens syfte var 

att gifva en åskådlig bild af den svenska teaterns och musikens utveckling från äldre tider till 
våra dagar, dels genom exposition af konstnärligt och tekniskt märkliga föremål, /.../ dels 
genom prestationer af svensk dramatisk konst och musik, representativa för olika 
tidehvarf.11 

Det sistnämnda tänkte man sig skulle ske vid 45 — 50 matinéer och soiréer i 
den konserthall som byggdes i anslutning till Teater- och Musikpaviljong
en, på höjden ovanför Biologiska museet. Där skulle man ge 

kortare dramatiska stycken, operor och sångspel eller scener ur större; balett och pantomim; 
deklamation och sång af enskilda artister; samt en serie scener och tablåer återgifvande 
svensk teater under olika tider, med respektive tidehvarfs skiljaktiga sceniska anordning, 
dekorationer, kostym, grimering, aktion, sång, dans och musik, samt i några fall äfven 
teaterpublik. 

Planen anslöt sig alltså till Stockholmsutställningens allmänna målsättning -
att ge samtidens prestationer en historisk belysning. 

Molander och hans medarbetare samlade i sann Arthur Hazelius-anda in 
mängder med teaterhistoriskt intressanta föremål. Dessa formade sedan 
stommen i ett slags vax- och kuriosakabinett, vilket också bemöttes med en 
del ironi i pressen. Utställningen rymde emellertid även en plastiskt tänkt 
modellscen samt en rekonstruktion av Gustaf III:s kabinett i gamla operahu
set. Det var i princip ett försök att skapa ett svenskt teatermuseum. 

Molander fick personligen offentlighetens blickar på sig under Stock
holmsutställningen 1897. Teaterdelen hade kommit i skickliga och sak
kunniga händer - det var uppenbart. Han hade ju också ett år som fram
gångsrik regissör vid Vasateatern bakom sig. Kommissariens kunskaper om 
teater och teaterhistoria lovprisades liksom hans förmåga att arrangera en 
intresseväckande utställning. Molanders strävan att åter skapa sig ett namn 
kröntes med framgång. Han var att räkna med i landets och huvudstadens 
'bildande kretsar", enligt den officiella utställningstidningen.12 I dess fram
ställning var han en typ av människa som det fanns stort behov av i varje 
modern metropol av Stockholms typ. Molander hade visat sig äga 

kunskaper och tillika förmågan att göra dem gällande och fruktbärande; förena den mogna
de mannens erfarenhet med ungdomens spänstighet och entusiasm; vara rik på originella 
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idéer och nya uppslag, men tillika ha klart för sig, huru de skola kunna praktiskt realiseras, 
vara fullt ut hvad man kallar en den nya tidens man, men lika fullt förstående och med pietet 
uppfattande de svunna tiderna; samt slutligen förenande med allt detta ända från tidigaste år 
en utpräglad och genomgående böjelse för en viss lefnadsriktning, hvilken det äfven blifvit 
honom beskärdt att fullfölja.13 

Han framstod i artikeln som en borgerlig idealgestalt. Han var modernt 
driftig. Samtidigt var han medveten om den ärorika, nationellt historiska 
bakgrund som landets industriprestationer skulle ställas i relief mot under 
utställningen. På ett särskilt sätt blev alltså uppmärksamheten vid detta 
tillfälle en manifestation av Molanders integration. Den pietet för "de gam
le" som på 1880-talet gjorde honom mindre välkommen bland det moderna 
genombrottets radikaler blev under nästa decennium en hävstång in i kultur
livet. 

Lovsångerna över Molander sammanhängde konkret med hans praktiska 
insatser under Stockholmsutställningen, vid sidan av ansvaret för Teater-
och Musikutställningen. Han var chef för Dagsprogrammets byrå, d.v.s. att 
han ansvarade för all affischering, reklam, spridning av notiser och daglig 
annonsering på utställningsfältet och i staden. Molander ansågs vara mannen 
att göra reklam för en varumässa som i sig kan sägas utgöra den moderna 
reklamens födelseplats i Sverige.14 

I det ljuset bör man se Molanders initiativ till en serie landskapsdagar på 
utställningen samt till de s.k. "folktågen". Molander formulerade nämligen 
ett förslag om "godtköpsresor".15 Hans motiv var både patriarkalt- natio
nellt och dikterat av omsorg om människor i små ekonomiska omständighe
ter. Billiga resor borde anordnas, menade han, för att Stockholmsutställ
ningen "måtte fa en så nationel karakter som möjligt och blifva af den 
praktiska nytta för de nordliga landens odling" som avsetts. Folktågen 
skulle "bereda folket, svenska män och kvinnor af de s.k. arbetande klasser
na, tillfälle att för ett jemförelsevis billigt pris bese utställningen och draga 
den fördel däraf, som för dem, måhända mer än för många andra, förenar 
nyttan med nöjet". 

Hans förslag gick ut på att utställningens styrelse borde stå för arrange
mangen. Vi skulle idag säga att det var ett slags paketresor med allt inklude
rat- reskostnad, inträde, mat etc. De åtgärder som redan vidtagits för att öka 
besökarströmmen, statliga arbetarstipendier, prisnedsättningar och billig
hetsresor som privatgeschäft, hade visat sig otillräckliga. Molander hade 
innan skrivelsen sänts in försäkrat sig om att pressen - "utan hänsyn till 
politisk färg" - skulle bifalla och stödja företaget. 

Molander fick själv i uppdrag att samordna hela arrangemanget med 
folktågen. Sammanlagt ankom 20 tåg till Stockholm, från Östersund i norr, 
Kristiania i väster och Malmö i söder, med totalt ca 11.000 passagerare. 
Folktågen blev en opinionsmässig succé, men det blev ingen ekonomisk 
vinst för utställningen. 

Ett tecken på utställningens genomslagskraft och den uppmärksamhet 
folktågen väckte var strömmen av brev till styrelsen och Molander. Denne 
fick genom folktågen en bred kontakt med människor i enkla omständighe
ter. Brevskrivarna önskade att tågresor skulle organiseras från deras ort. Ett 
sådant brev kom från Mathilda Persson i Wislanda.16 Hon anhöll om ett tåg 
för Smålands fattiga och strävande kvinnor. 
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Då tiden lider framåt utan att något gjorts för våra många strängt slafviskt bundna qvinnor 
boende i aflägsna provinser t.ex. i det nedre Småland dit vetskap om utställningen, utveck
lingen af konst och industri har flerfaldiga gånger ljudit i deras öron och sväfvar som en 
hägring för deras ögon; men hur kan de fatta verkligheten? 

Men alla var inte lika ödmjuka. Disponenten vid Forshaga Sulfit AB, Karl af 
Ekström bombarderade Molander med krav på olika specialförmåner för 
sina underlydande. När de två senare träffades i Stockholm, i samband med 
det tjugonde och sista folktåget, ville Ekström ha en personlig rabatt. 
Molander tröttnade och medgav det, p.g.a. Ekströms "olidliga bråkande, 
skräflande och dryghet i uppträdandet".17 

Molanders idé om folktågen var inte ett utslag enbart av reklamsinne, utan 
den var grundad i en folkligt-demokratisk och uppfostrande nationell tanke. 
Denna medkänsla bröt igenom den aristokratism som i så många andra 
sammanhang präglade hans privata uttalanden och förhållningssätt. Molan
der skrev om Forshaga-arbetarna och Ekströms besök: 

Mina förslag till hans folks och underhafvandes bästa brydde han sig ej om. De tycktes i hans 
ögon vara något slags boskap, som skulle fösas genom utst. /.../, ej för de besökandes 
intresse utan för husbondens, så tillvida, att han skulle offentligen kunna skryta med 
fabriksarbetarnes utställningsbesök. 

Oangenäm person. Jag förundrade mig ej öfver den några månader senare utbrutna, 
beryktade streiken, då Hr Ekströms öfversitteri, antagligen, som ofta är fallet, parad med 
feghet, frestade honom till otidigt uppbåd af militär.18 

Detta var erfarenheter och synpunkter som pekar fram mot iscensättningen 
av Hauptmanns strejkdrama några år senare. Molander kunde sätta den 

34 Folkt ågspassagerarnas ankomst till Stockholm sutställningen 1897. Molander syns bla nd 
mottagarna. Söndags-N isse 1897. 
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moderna arbetarfrågan i samband med fattiga kvinnors och arbetares situa
tion. 

Syftet med Stockholmsutställningen var således att manifestera den hasti
ga industriella expansionen. Man ville också sammanbinda detta med ett 
historiemedvetande — en legering som kunde gynna den nationella samhö
righeten. En sådan samförståndskänsla hade de maktägande och industrin 
behov av inför en fortsatt utvidgning. Ellen Key kunde ge besked om att 
Stockholmsutställningen också hade en sådan effekt på besökarna. Hon 
skrev med adress till Heidenstam: 

Konst- och Industriutställningen visade, vilken betydelse ett stort, av alla erkänt nationellt 
värde äger för stegringen av självkänslan och fosterlandskärleken. /... / ingen enda bland alla 
de hundra tusenden, vilka böljade sig igenom utställningen blev helt oberörd av den 
nationella solidaritetskänslan. Alla förstodo, att detta var gemensam egendom, en gemen
sam stolthet, alla möttes i det glada medvetandet: Detta har mitt folk mäktat; dess arbetsära 
är min; så stora äro mitt lands tillgångar; så rikt mitt lands natur, så stark och begåvad min 
nation. /.../ Alla möttes i en stor nationell segerglädje, som närmare de olika bygderna och 
de olika klassernas folk till varandra.19 

Denna beskrivning av Stockholmsutställningens sammanhang och resultat 
andas en patriotisk och idealistisk optimism. Den visar i vilket ljus vi bör se 
Molanders insatser som kommissarie, "reklamchef' och folktågsorganisa-
tör. Hans arbete besjälades av utställningens syfte. Molander höll sig också 
som regissör inom Stockholmsutställningens ideologiska ramar. Förutsätt
ningen var att dessa även gav en infattning åt det rätta sättet att iscensätta 
teaterhistoriskt material. 

Studentskådespelen 

Teaterföreställningarna i samband med Teater- och Musikutställningen för
verkligades i mindre omfattning än planerat. En grupp studenter framträdde 
under Molanders överinseende med ett 1600-talsprogram. Under Axel Col
lins ledning gavs Gustaf III:s historiska skådespel Gustaf Adolf och Ebba 
Brahe. Inom den del av utställningsområdet som kallades Gamla Stockholm 
framfördes istället de mer uppmärksammade teaterprogrammen. 

Studentskådespelen är ur principiell synpunkt högintressanta. Molanders 
första tanke var att i en serie scener framställa olika tidsepokers dramatiska 
prestationer, för att "gifva en retrospektiv öfversigt af den odödligt snillrika 
svenska teatern".20 Han kom dock fram till att det fanns risker. Resultatet 
kunde bli en banal historia, lämplig för en välgörenhetsmatiné. Han fick 
istället kontakt med en krets akademiker i Uppsala. De var intresserade av 
att öva in några gamla skolkomedier för utställningen. Det är därför berätti
gat att betrakta händelsen som ett utslag av populärvetenskapliga ambitio
ner. Här gällde det att föra ut kunskaperna om äldre svensk dramatik och 
teater i tillgängligast möjliga form - teaterns. För att lyckas med detta 
försökte man lyfta fram för publiken giltig och underhållande dramatik. 

Molanders intresse vid pjäsvalet riktades mot Magnus Olai Asteropherus 
1600-talskomedi om Pyramus och Tisbe, vilken Christofer Eichhorn hade 
upptäckt 1862. I december 1896 sände Charles Dickson, student vid Göte
borgs nation i Uppsala, en scenedition av pjäsen till Molander.21 Han 
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handlade på uppdrag av sin professor i nordiska språk, Adolf Noreen, vilken 
bearbetat detta skoldrama för iscensättningen. Dickson, Noreen och littera
turhistorikern, biblioteksmannen och studentskämtförfattaren Ernst Meyer 
ledde sedan i Uppsala repetitionsarbetet med studentensemblen. Molander 
samordnade 'från Stockholm och vid Uppsalabesök inövningen och iscen
sättningen i sin helhet, med biträde av Emil Grandinson. Regifunktionen var 
splittrad vid detta historicistiska experiment. 

Molander hade vänt sig åt flera håll med sina förfrågningar om lämpliga 
pjäser och källor för en inscenering av teaterhistoriska program. Han var 
attraherad av att de historiska matinéerna skulle framföras av Noreens 
studenter, "liksom för 200 år sedan dylikt skedde under Hjärnes och Rud-
becks" ledning.22 

Molander sökte också det antikvariskt äkta i dekorationer, kostymer etc. 
Det ingick därför ett stort mått av efterforskningar i projektet. De teaterhis-
toriskt intresserade akademikerna drogs in i förberedelserna på ett särpräglat 
sätt. I Uppsala fick han ett positivt gensvar, eftersom Noreen och Meyer 
själva välvt liknande planer, men från Lund skrev Henrik Schiick: 

Själfva planen känner jag sedan gammalt, men då Noreen och Meyer talade vid mig därom, 
afrådde jag dem. Mina skäl voro dels, att en studenttrupp blott passar för en studentpublik, 
ej för en mera kritisk hufvudstadspublik, dels att dessa gamla dramer äro affattade på dålig 
knittel, hvilken studenterna svårligen kunna deklamera, dels att språket och satsfogningen 
äro så föråldrade, att ett dylikt stycke svårligen kan vara njutbart för ett modernt publicum, 
dels slutligen att de ifrågavarande dramerna väl äga ett mycket stort litteraturhistoriskt 
intresse, men näppeligen något ästetiskt - som dock är det enda, som kan fjättra en 
hufvudstadspublik.23 

Schiick var alltså pessimistisk om planens genomförande. Om den ändå 
skulle bli av föreslog han 

att du 'moderniserar' eller skrifver om eller bearbetar dessa åldriga pjeser, så att de kunna gå i 
ett modernt publicum. Endast på så sätt tror jag, att föreställningarna komma att undgå 
komplett fiasco eller - i lyckligaste fall - fa karaktären af en fosterländsk Hazelius-varieté. 

Meyer kommenterade lakoniskt Schücks hållning; den senare hade alltid 
ställt sig "antipatisk" till hela företaget att spela dessa gamla pjäser.24 

Oscar Levertin var däremot mera entusiastisk och villig att ge råd som 
kunde gagna de "vackra planerna".25 Han föreslog bl.a. dramatik av Karl 
Envallsson, Gustaf III, Anna Maria Lenngren eller något "gråtdrama". 
Schiick stödde för sin del ett förslag om att spela Urban Hjärnes 
Rosimunda.26 Molander hade tydligen frågat Schiick till råds om just 1600-
talsteatern. 

Vid Rosimunda kan man mycket väl använda samma dekorationer, som begagnades af 
Lejonkulans trupp samt äfven dess kostymer - hvilket allt är ganska godt kändt. Svårare är 
det med skolkomedierna, ty därom vet man ganska litet. 

Nar Schücks synpunkter anlände hade emellertid Molander redan varit i 
Uppsala med ett eget förslag.27 Han presenterade olika programkombina
tioner av följande pjäser och inslag: en prolog av Meyer, En lwstigh Comoe-
dia wid nampn Tisbe, balett, den anonyma farsen Den olyckeligen gifte 
Putzdrummel i Molanders bearbetning, Christopher Moraeus Vitulus samt 
Noreens bearbetning av Valete Theatren. Med undantag för baletten kom 
dessa stycken till utförande.28 
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Det man vid repertoarplaneringen efterlyste var för det första "komisk 
kraft" i styckena. För det andra framhöll Meyer ifråga om Vitulus att 
"ämnet är så modernt och ligger så bra för vår tid". Det tredje kriteriet var 
att texterna skulle ha enkla och lättdeklamerade verser. Noreen fann t.ex. 
Putzdrummel spelbar, "men icke så värst rolig, ty både är handlingen något 
tunn och kvickheterna icke så kvicka som önskvärt vore". Komisk kraft, 
samtida aktualitet och versernas rytm var alltså avgörande när Molander, 
Meyer och Noreen valde och bearbetade de pjäser som skulle ingå i u tställ
ningsprogrammet. 

De historiska föreställningarna gavs inte bara på utställningen. De prov
spelades också i förväg. Helt centralt vid dessa tillfällen var Tisbe och jag 
koncentrerar mig på en analys av detta stycke. Först kommerjag att granska 
den text som studenterna framförde, sedan Molanders skisser till dekorer, 
scenlösningar och dräkter samt slutligen analysera publikreaktionerna. 

Vilken variant av motivet med Pyramus och Tisbes kärlekshistoria, som 
ju ursprungligen hämtats från Ovidius, var det som upphovsmännen ville 
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gestalta? Hur uppfattade publiken denna version? Av Noreens bearbetning 
av Asteropherus text framgår att han strök nästan halva ursprungstexten.29 

Det gällde scener och repliker med anknytning till bipersonerna samt bi
handlingar som hämmade huvudintrigens utveckling.30 Genom strykning
arna i sceneditionen förenklade man också dekorlösningen, t.ex. så uteläm
nades all handling i slottsmiljö. Omständligheter och upprepningar i dialo
gen uteslöts, samtidigt som Noreen i stort sett lät språkformer, versmått och 
rim bestå. 

Strykningarna ifråga om bihandlingar hade två syften. Dels ville man lyfta 
fram kärlekshistorien mellan Pyramus och Tisbe. Dels blev konfrontatio
nerna mellan gudinnorna tydligare, mellan Vesta och Diana å ena sidan och 
Venus å den andra. Meyers versifierade prolog innehöll i gengäld en relation 
av dramats förutsättningar i den strukna första akten samt ett längre sam
mandrag av handlingen. 

När prologen framfördes var alla skådespelarna närvarande på scenen, 
vilket förstärkte sceneditionens didaktiska anslag. Originalets början är 
mera prosaiskt, med bakfulla ministrar som samlas inför ett möte med 
kungen - Tisbes far. Denna scen liksom själva överläggningen med kungen 
om vilket giftermål som var politiskt lämpligt ströks alltså. Detta gjorde att 
Tisbes känslor blev huvudsaken, redan i föreställningarnas första scen efter 
prologen. 

Ett exempel på strykningarna av enskilda repliker är Tisbes utbrott i 
originalets andra akt, första scenen.31 Det avser hennes tillkommande Ladis
laus, en riddare som hennes far utsett som den mest lämplige. 

Ladislao, den horkarl stoor, 
I hwilken idel otucht boor, 
Och Veneris trogne tiänare ähr, 
Den all okyskheet hafr kiär? 

Denna strykning höjde liksom många andra tempot, genom att man undvek 
upprepningar. Den innebar också en lätt censurering. Noreen mjukade upp 
originalets kraftfulla språk; "horor och skiökor" ersattes konsekvent med 
något vagare, typ "lösa kvinnor".32 Noreen strök bl.a. också jungfruns 
protest mot att Ladislaus "efther sin wilie" skulle bruka hennes kropp både 
"arla och silde".33 Det märgfulla 1600-talets språk måste bli salongsfähigt i 
erotiskt avseende när historien skulle livas för 1890-talsbruk. 

Genom strykningarna blev en del av originalets skrämskott, mot t.ex. 
dryckenskap och lösaktigt leverne, mindre skarpa. Mer prononcerat i upp
sättningen blev därmed uttrycket för hur skoldramat passats in i undervis
ningen om klassiska och mytologiska ämnen. Vissa aspekter av skoldramat 
blev alltså utvalda och iscensatta i ett nytt metadidaktiskt sammanhang 1897. 

Bearbetarna försökte på samma sätt lyfta fram den romantiskt känslolad
dade kärleksuppfattningen, på bekostnad av originaltextens klara polarise-
ring av plikt och kärlek. Alla hovscener med patriarkala och politiska 
förvecklingar kring kärlekshandeln uteslöts. Även de burleska mellanspelen 
där bipersonernas karaktärer var synliga ströks. Därmed gick man i viss mån 
den historiskt riktiga grovkornigheten hos 1600-talsskådespelen förlustig. 
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Kvar stod de intensiva kärleksscenerna och den högstämda principkonflik
ten, den senare dirigerad av gudinnorna. 

I samlingen efter Molander finns ett utkast till ett pressmeddelande beva
rat. Där kan vi utläsa upphovsmännens syn på Tisbe-textens aktualitet. Det 
heter att Tisbe "sammandragits och bearbetats" så att 

den i d ramatiskt hänseende värkar som nutidsdram, fastän med bibehållande af sin egen
domligt tilldragande, trohjärtade och naiva stil från så långt förflutna tidsskeden. Dess 
åskådande ger icke blott ett kulturhistoriskt ovanligt fängslande intryck, utan intresserar 
minst lika mycket genom handlingens fart och dialogbehandlingens friskhet och känsla. 
Isynnerhet är hjältinnans passionerade och blodfulla natur framställd med en för den tiden 
alldeles häpnadsväckande kraft och säkerhet.34 

Det är troligtvis Molander som låg bakom pressmeddelandets karaktäristik 
av en viss textupplevelse. Han ville på vanligt sätt förstärka effekten av den 
kommande föreställningen genom tidningsnotiserna. 

Prologen framfördes under en för uppsättningen speciellt utarbetad 
prosceniebåge.35 I den första kulissgången såg publiken gudinnornas, Dia
nas och Vestas, respektive tempel. I den andra fanns två borgerliga "hus", 
medan den tredje hade två kulisser med mer palatsliknande karaktär, Pyra
mus hus respektive Tisbes. Dessa behövde man bl.a. för den välkända 
fönsterscenen. Den målade fonden föreställde "Berg, lund, tempel", enligt 
Molanders scenkarta. Den krävdes bl.a. för självmordsscenen. Därutöver 
fanns en fristående klippa med en grottöppning, varur Hercules dök fram 
när gudinnorna frälste de unga älskande från döden. 

Vilka var Molanders inspirationskällor för denna dekor- och scenlösning? 
Av diverse anteckningar framgår att hans huvudkälla var Gustaf Ljunggrens 
bok Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet. Molander har fört 
upp sina sidhänvisningar under rubrikerna "scenen", "föreställningarna" 
respektive "kostym". Om man studerar Ljunggrens framställning på de 
anförda sidorna, så far man intryck av att skoldramatiken framförts utan 
speciellt stor scenisk apparat. Ljunggren menar att det sällan fanns någon 
speciell scenlösning. I s å fall var denna inspirerad av den medeltida simul
tanscenen med dess olika lokaliteter uppradade bredvid varandra. Han skil
jer på "den höga mysteriebanan" i flera nivåer och den "horizontela banan" 
med fasta lokaler.36 Ljunggren hänvisar ifråga om dräktskicket till danska 
förhållanden där skolynglingarna använde bl. a. finare gångkläder, något 
ändrade och utstofferade.37 

Molanders scen- och dräktlösningar ger emellertid ett helt annat intryck. 
Associationen går snarast till den mest framstående renässans- och barock
teatern. Den rent dekorativt tänkta prosceniebågen, "hus"- och "palats"-
kulisserna samt fonden talar för detta. Grundidén är densamma som ligger 
bakom Serlios tre typscener - den komiska, tragiska och satyriska. Tempel
bilden ger direkt anknytning till antiken och har samma emblematiska 
karaktär som typdekorerna.38 

Dräktskisserna till Tisbe visar att Molander sökte inspiration inom fyra 
sfärer för de olika rollgrupperna. Ett resultat var den barocka, mytologiskt-
heraldiska gestaltningen. Denna hade han tänkt sig för Charon, Hercules, 
Diana, Vesta, Venus, Cupido och Apollo. Som en motpol till denna sfär står 
styckets herrar och deras tjänare, med sin "enkla", historiskt riktiga klädsel. 
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Detta gäller Felix, Amatus, Thusnelda samt Holfred, Ladislaus och Bona
ventura. Till denna grupp hör också Prologus. Bland de "enkla" finns alltså 
en skala ifråga om dyrbarhet i stoffer etc., alltifrån Holfred till de unga 
ädlingarna och Prologus. 

Mellan dessa båda grupper, den mytologiska och den 1600-talsanpassade, 
står Tisbe och Pyramus. Deras dräkter rymmer element från båda sfärerna, 
t.ex. plymerna, spjutet, kjolen och manteln. Helt vid sidan av de tre roll
grupperna står slutligen Jarib, med sin medeltidsinspirerade lekaredräkt, 
med skinn, bjällror, svans och mask. Därutöver rymmer stycket två solda
ter, vars dräktskisser saknas. 

Molanders dräktlösningar gick således långt utöver vad dåtida teaterhisto
riker trodde sig veta om skol- och universitetsynglingarnas scenkostymer. 
Molanders skisser anknöt istället till en iscensättningspraxis som sökte "för
fattarens dröm" - den tanke han artikulerat i sin artikel om historiska 
skådespel och klassisk dramatik. Där tog han som exempel att Shakespeare 
med En vintersaga velat kasta åskådaren mellan sin samtid och en underbar 
sagovärld. Då borde 1800-talsåskådaren i sin tur acceptera ett klädskick där 
kostymerna hämtades från antik, renässans och Tusen och en natts orienta
liska miljöer. En sådan lösning hade han också tillgripit vid sin egen inscene-
ring av En vintersaga på Vasateatern, spelåret 96/97. 

Molander ville nu bibringa publiken detta slags mångskiftande intryck, i 
enlighet med vad En lwstigh Comoedia wid nampn Tisbe onekligen gav 
möjlighet till. Molanders konception under iscensättningsarbetet var enkel: 
man skulle glömma de föregivet vetenskapliga teaterhistoriska uppgifterna, 
enligt vilka skoldramat Tisbe gavs under påvra svenska förhållanden, och 
istället lyfta in hela renässansspektaklet på scenen i full prakt. Han var aldrig 
fullt beredd att driva den deklarerade historicismen och etnografiska exakt
heten till en rigid spetsfundighet, när det kom till en verklig iscensättning. 
Liksom i fallet med Svenska sprätthöken ser vi att hans konceptioner var 
orienterade mot effekten, så att trovärdighetskravet relativiserades. Publi
ken måste fa sitt. 

36 Harald Moland ers deko r- och drä ktskisser till T isbe. DTM. 
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Syftet med iscensättningarna av Tisbe, Putzdrummel och Valete Theatren 
var sammanfattningsvis: att genom en historiskt trovärdig rekonstruktion 
visa fram 1600-talets "sceniska anordning, dekorationer, kostym, grime-
ring, aktion, sång, dans och musik". Molander råkade dock ut för att den 
historiska utvecklingen i sig spelade honom ett spratt, vilket framgår vid en 
analys av mottagandet. Spelet var historicistiskt men teaterhändelsen sam
tida. 

Studenttruppen framförde programmet i mars 1897, två gånger på Upsala 
teater och en gång på Operan. Denna var då inhyst på Svenska teatern. 
Speciellt vid det senare tillfället inträffade en kollision mellan avsikterna med 
föreställningen och den "bildade publikens" förväntningar och uppfattning 
av spelet.39 

I S tockholm hade kungen och prinsarna kommit tillstädes samt 

en talrik skara uppvaktande kavaljerer och damer. Författare, konstnärer och sceniska 
artister i mängd syntes äfven öfver allt å parkett och i parkettloger, där för öfrigt hufvudsta-
dens eleganta och förnäma värld glänste i smakfulla toaletter. Fiere af Svenska akademiens 
ärevördiga ledamöter imponerade äfven genom sin celebra närvaro, och jämte dessa märk
tes också talrika representanter för hufvudstadens öfriga vittra, vetenskapliga och artistiska 
kretsar och samfund. Och så naturligtvis för resten hela det mondäna Stockholm.40 

Flera recensenter påpekade att denna publik ryckts med och skrattat på 
olämpliga ställen. Man gick i den fällan att "anse allt det gamla för paro
diskt", skrev Claës Lundin. 

Det historiskt riktiga att återgifva äfven qvinnoroller med manliga framställare måste också 
väcka löje i en nutida teatersalong, och man skrattade af hjertans lust åt den manliga röst som 
lät höra sig från den fagra Tisbe och de ej mindre sköna gudinnorna.41 

Publiken uppfattade p.g.a. den manliga besättningen det hela som något av 
ett studentspex. Det som var historiskt korrekt - att svensk dramatik och 
teater föddes i skolsammanhang - fördes fram med en naivitet som inte tog 
hänsyn till den historiska utvecklingen själv. Studentspexet som självständig 
genre var en rännil från samma källa där hela det svenska teaterväsendet 
sprungit fram. Spexet var en del av det samtida genresystem som publiken 
1897 jämförde det historiska programmet med och bedömde det efter. Och 
studentspexets grundhållning är ohjälpligt parodins. 

Mest störande var denna brist på överensstämmelse mellan uppsåt och 
effekt när det gällde Tisbes poetiska kvaliteter. Både Lundin och Edvard 
Alkman kom in på detta i sina granskningar. Alkman var en av de verkligt 
betydelsefulla kritikerna på 1890-talet. Han skrev att den poetiska skönheten 
var slående i skildringen av kärleken och dess reaktioner och passioner: 

publiken betraktade tydligen det hela som ett kuriöst studentspex. Och ändå var det något 
helt annat och kunde ha varit det ännu mer. /.../ Så djerft det än kan låta, skulle det ännu i 
dag kunna tagas på fullt allvar och förtjena en rent konstnärlig framställning. Dess naivitet 
behöfver visst icke studentspexets egendomliga putslustighet som försvar - den är visserli
gen beroende på en stark konventionalitet i t eknik och verkningsmedel, men äro väl våra 
moderna komedier så oerhördt mycket mindre konventionella? De kunna väl ha sina 
illusionsbrister på andra och för den moderne åskådaren mindre känbara håll, men de ha 
dem lika fullt, och det är icke synnerligen ofta som de innehålla så många pointer af klar och 
ädel poesi som det vackra drama, åt hvilket vi skrattade i g år afton.42 
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Alkman fick alltså syn på dc bärande dragen i den textförståelse som låg till 
grund för iscensättningen. Den romantiska uppfattningen av Pyramus och 
Tisbe-motivet ingick i den allmänna föreställningen på 1890-talet, främst 
genom den litterära traditionen kring Shakespeares mer kända behandling 
av den olyckliga kärleken och det tragiska missförståndet, i Romeo och 
Julia. Bearbetarna av Tisbe hade vaskat fram kärlekspassionen ur original
texten. Iscensättningen projicerade en speciell kärleksuppfattning tillbaka 
till 1600-talet och sökte därmed indirekt göra historiskt allmängiltig den 
egna tidens kärleksföreställning. Illusionsbrottet var att studenternas ama
törmässiga spel gav en ofrivilligt komiskt-parodisk anstrykning åt Pyramus 
och Tisbes kärleksförklaringar. Parodin var naturligtvis också grundad i 
spextraditionens komiska tangeringar av sexuella tabugränser. För publiken 
fanns det också möjligheter till association i riktning mot Shakespeares mer 
respektlösa hantering av motivet - i En midsommarnattsdröm. 

Alkman såg hur spektaklet tydliggjorde drag i den samtida teaterns kon-
ventionalitet. Genom kontrasten mellan 1600-talsstycket och de malplacera
de publikreaktionerna förstod han något av hur teaterns former och funktio
ner är underkastade vissa underförstådda regler för tolkning. Harald Molan
der hade i sitt förberedelsearbete sökt genomlysa teaterarbetets konventio
ner - vad som skilde "respektive tidehvarf ' - men inte förmått omsätta 
denna förståelse i scenisk verklighet. Skälet till detta var att han och akade
mikerna från Uppsala stirrat sig blinda på de historiskt "korrekta" former
na. De hade inte lyckats anpassa sig till samtidens förståelseformer, till en 
funktion bortom den att befordra det nationalistiska intresset för teatern. 

Programmet där Tisbe ingick var tidens mest konsekventa tillämpning av 
teorin om den stilriktiga och didaktiskt motiverade iscensättningen - och 
den föll för att publiken på Operan blev road på fel sätt. Brottet mellan två 
verkkonkretisationer var totalt. Någon homologi kunde omöjligt uppstå 
mellan upphovsmännens och publikens verkförståelse i de olika spelsituatio
nerna. Grundorsaken till detta kan uttryckas så att kärlekshistorien i det ena 
fallet sågs som naivt poetisk och i den andra som starkt parodisk. Just denna 
typ av brott gör tydliga de konventioner som i hög grad bestämmer recep
tionsförloppet. 

Molander påpekade i ett brev till Michaelson att studenterna inte spelat in 
några pengar på Stockholmsutställningen, därför att publiktillströmningen 
varit för dålig fram till juni. Han lyckönskade sig själv till att ha sluppit 
undan med ett mindre skadestånd till skådespelarna.43 

Större lycka hade teaterspektaklen inom komplexet Gamla Stockholm -
en stor rekonstruktion av en hel gammal stadsmiljö. Under ledning av Emil 
Grandinson bjöd man där utställningsbesökarna på underhållning av myck
et varierat slag. På Then lustiga Theatern gavs ett omväxlande varitépro-
gram, med akrobater, mimiker, bondkomiker, studentspex etc. På Bollhus
teatern uppfördes herdespel, komedier, tableaux vivants etc. Grandinson 
iscensatte även uppskattade utomhusscener på kvällarna, bl. a. en gatubatalj i 
1600-talsdräkter: 

en enlevering efter alla konstens regler, börjande med en smäktande serenad och slutande 
med ett mycket lifligt slagsmål med ty åtföljande oväsen. Af ej mindre intresse var den 
tidstrogna och komiska repetitionen af en eldsläckning i forna dagar.44 
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Det var alltså i Gamla Stockholm som utställningens teaterinslag var en 
festlig, folklig och tidstrogen historisk uppvisning. 

Molanders Tisbe-inscenering ingick å sin sida i ett försök med mera 
antikvariska, pedagogiska och patriotiska ambitioner. Det gällde den sven
ska teaterns historia, den svenska dramatiska diktningens födelse och den 
inhemska skådespelarkonstens första stapplande steg. Detta uppskattades 
måttligt av den stora teaterpubliken, vilken rimligen saknade de relevanta 
kunskaperna. Kännedomen om 1600-talsteatern och dess dramatik var helt 
enkelt för dålig. Iscensättningen kunde inte aktivera någon del av ett allmänt 
historiskt medvetande. Förhållandet var ett helt annat när det gällde Strind
bergs kungadramer. Regissören kunde i det sammanhanget förlita sig på 
publikens grundliga bekantskap med stoff och inramning. 

Harald Molander och August Strindberg 
Vi har i det föregående sett att det viktigaste principiella draget i Molanders 
arbetssätt var strävan efter autenticitet. Molanders historicism var i sin tur 
framodlad som en del av idén om det "autentiska", i scenmiljön. Tanken på 
den naturliga miljön fanns formulerad redan i Svensk dramatisk konst och 
var sedan märkbar genom hela regiskapet. Därmed förknippades från början 
en problematisk ytlighet i hans regiarbete, genom koncentrationen på den 
trogna detaljen i iscensättningen snarare än på dramats psykologiska san
ning. Styrkan låg i den på sikt möjliga visuella rikedomen i iscensättningen. 

När Molanders historicistiska regi tillämpades för att komponera en 
stiltrogen inramning till en lödig text blev den illusionsskapande verkan 
mycket stark. Molanders arbete med Strindbergs historiska dramatik var i 
väsentlig grad just ett sådant bildmässigt kompositionsarbete. Här uppnåd
de han så småningom höjdpunkter i visuell effekt, snarare än detaljfixerad 
autenticitet. Den strikt etnografiska och antikvariska historicismen var där
emot vansklig. Det visade bl.a. exemplet Tisbe. Molander avstod från en 
rigid tillämpning av det antikvariska. Han sökte former som såg historiska 
ut. 

Molanders mogna regikonst bör sättas i samband med den samtida bild
världen, med historiemåleri och teatral illustrationskonst i bred mening. De 
visuella aspekterna i Molanders regi kommer att renodlas i detta avsnitt. Det 
rådande källäget utesluter tyvärr en analys av Molanders förhållningssätt till 
Strindbergs texter.45 

Det fanns som framgått ett genuint personligt intresse för den historiska 
dramatikens genre hos Molander. Därmed är förutsättningen given för de 
två konstnärernas befruktande samarbete på sikt. På 1890-talet mötte nämli
gen Molanders utvecklade bildregi Strindbergs förnyade försök med histo
risk dramatik. Regin kom som en fullkomnande impuls och förstärkte 
författarens pendling in på historiedramatikens område.46 Det har därför 
också sitt intresse att studera hur deras kontakter utvecklades, från den första 
författarrivaliteten till inspirerande samverkan.47 
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Mäster Olof 

Molander recenserade 1882 Strindbergs Mäster Olof.48 Han artikulerade i 
den bedömningen en mängd aspekter av principiell estetisk betydelse. Dessa 
kan användas för att karaktärisera Molanders fortsatta förhållande till 
Strindbergs dramatik. Även om utgångspunkten var en teaterupplevelse, så 
gällde recensionen ingen föreställning utan själva dramat. Molander hade 
dock fäst sig vid det goda spelet och den stora omsorgen i Josephsons 
uppsättning, med premiär i slutet av 1881. 

Den problemställning Molander försökte hantera var hur modernitets
begreppet förhöll sig till det historiska dramat. Hans utgångspunkt var 
symptomatiskt nog Taine. Enligt dennes kritiska principer förklarades för
fattarens person, verk och utmärkande egenskaper utifrån den tid och om
givning han levde i. Molander frågade sig därför på vilket sätt en författare 
blev modern? 

När Goethe säger, att första vilkoret för förmågan att frambringa sköna verk är förmågan 
att uppfylla ande och hjärta med sitt århundrades känslor och idéer, så besvarar han frågan; 
och när han så - man kunde tro, blott för att illustrera sin sats - skrifver Faust, däri han i ofta 
rent elementära drag konkrescerar ett helt kommande sekels andliga karaktär, så visar han 
sig ej blott tillhöra sin samtid, han går i spetsen för densamma.49 

Det moderna behövde inte nödvändigtvis betyda att stoffet var hämtat från 
samtiden. Även ämnen ur Sveriges historia - eller från vilket håll och vilken 
tid som helst - kunde ha modernitetens prägel: 

vigten ligger uppå att utföra verket så, att det till innehåll och form motsvarar, eller 
åtminstone kan granskas från synpunkten af de fordringar, som samtidens kulturstånd
punkt ovilkorligen ställer på olika konstgrenars respektive alster. Först då blir stycket en 
exponent af tiden, en fast, endast i och för sig själf fri länk i utvecklingskedjan, ett verkligt 
konstverk, som genom att vara uppväkt och förstådt af samtiden verkar vida kraftigare på 
framtiden, än de tydligast uttalade tendenser kunna det.50 

Molander formulerar här ett slags princip om litterär "konkrescion". Ter
men som Molander använde betecknar något som förtätas, växer samman 
eller hårdnar. Principen har stor betydelse för att vi ska kunna förstå hans syn 
på historiedramatikens estetik och dess iscensättning. Det är nämligen ge
nom en sådan förtätning av en periods grundläggande karaktär som ett 
drama har utsikter att kunna påverka samtiden; enligt Molanders tanke 
t.o.m. inverka mer i det historiska dramats form än genom det renodlade 
tendensdramat i samtidskostym. 

Molander anförde detta som en bakgrund till sin värdering av aktuella 
historiska dramer, förutom Mäster Olof även Edvard Evers Gustaf Banér. 
Konkrescionstanken ger också en estetisk legitimering med hänsyn till 
omsvängningen i hans eget författarskap. Upprorstemat kunde i Beatrice 
klädas i det litterära bildningsspelets historiska dräkt, sedan samtidsdramer
na Furstinnan Gogol och Vårflod prövats.51 Det historiska stred nämligen 
inte mot det moderna. 

Resonemanget om den litterära "konkresceringen" erinrar till sin inne
börd om den utredning Molander senare gjorde om regikonst, med anled
ning av Svenska Sprätthökens iscensättning i Helsingfors. Enligt den argu
mentationen om visuell konkrescering skulle en historisk epok på scenen 
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gestaltas bildmässigt, så att en periods enskilda och spridda drag syntetisera
des till ett fatal "rika" bilder. Dessa skulle ligga i linje med den allmänna 
historiska uppfattningen om epoken. 

Det avbildade historiska skeendets dominerande känslor och idéer skulle 
således konkresceras, både litterärt och visuellt. Det är essensen i Molanders 
formuleringar, i recensionen av historiedramat Mäster Olof och i utredning
en om historiskt riktig iscensättningskonst. Däri låg det fascinerande med 
den historiska dramatiken för Molander på 1880-talet och där låg också 
regissörens uppgift i genren på 1890-talet. Till tanken på den förtätade texten 
och dess sceniska bild kom så det redan analyserade didaktiska inslaget i 
Molanders förhållningssätt som regissör. Det var en uppfostringsaspekt 
som främst berör det populära historiska stoffet. 

Vi finner vidare i recensionen 1882 att det var kampens "andliga karaktär" 
som Molander främst fäst sig vid i Mäster Olofs gestalt. Specifikt var det 
kampen för tron, vilket gör hans association till faustdramat och dess reli
giösa innebörd förståelig. 

Mäster Olof går hänsynslöst fram i striden för en ny tid, till hvars förkämpe han är kallad. 
Han slår fienden och vinner framgång på framgång, tils han plötsligt, nära seger, står ensam 
på slagfältet, öfvergifven af konungen, sin stridskamrat, förbannad af sin döende mor, 
oförstådd af sin kärleksrika, kloka hustru; å ena sidan af borgerlig lag bunden att stanna på 
halfva vägen, å andra sidan manad att trotsa alla hinder i kraft af sin gudomliga kallelse.52 

Enligt Molander skulle det vara Gert som representerar denna kallelse. 
Inför den dignande Mäster Olof - avfällingen — reflekterade Molander: 

man förstår honom, man förstår kampen, man far del af dramats patos, och man känner, att 
han faller, kanske ej inför historien, som icke skulle kunna upprätta honom, men inför Gud, 
som kan förlåta honom. - Sådan har hr Strindberg tecknat Mäster Olof, ofta i klara slående 
drag, hvilket blifvit möjligt därigenom, att karaktären är tillräckligt elementär för att vara 
dramatisk, för att kunna framstå och förklaras genom handling. 

Molander poängterade att åskådarens intresse för en person skulle väckas 
huvudsakligen genom den psykologiska utvecklingen. Detta var en central 
fordran i den samtida synen på det historiska dramat. Men möjligheten till 
en sann psykologisk framställning av en gestalt berodde 

naturligtvis på förmågan att sant och troget skildra denna personlighets historiska tid och 
omgifning. Detta element får därföre ej blott tjäna som bakgrund, - blefve också bakgrun
den den finaste Arrastapet, - utan måste utgöra själfva grunden, på hvilken hufvudperso-
nerna stå, och hvarur deras åskådning, karaktär och lifsuppgift samt den af dessa faktorer 
betingade handlingen framgå.53 

Arras syftade på den ort i Frankrike som förknippades just med dyrbara 
vävnader. Molanders tanke på den vackra men otillräckliga, vävda Arras-
tapeten gällde de historiska detaljerna i den litterära bilden, i deras enskildhet 
och i förhållande till varandra. Det konstnärliga låg i att använda sina djupa 
kulturhistoriska kunskaper för att i varje fall teckna det mest konkret karak
täristiska. Det gällde inte att visa upp allt sitt vetande - att så förirra sig i 
"taflornas staffage, att den dramatiska utvecklingen mycket fördunklas 
däraf". Molander underströk samtidigt att Taines dialektiska tanke om 
sanningen gällde för det historiska dramat: "för att känna en del af sanning
en, måste man omfatta den helt och hållet, så att hvarje detalj belyses af de 
öfriga, ty först full belysning ger rätt belysning". 
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Dessa principiella utgångspunkter - tanken på konkresceringen respekti
ve Arras-tapeten - går att tillämpa på likartat sätt på ett litterärt respektive 
bildmässigt material. Molanders estetik för historisk dramatik och dess 
iscensättning innebar sammanfattningsvis två saker. Dels gällde det att 
syntetisera för att kunna uttrycka det historiskt representativa, dels att 
komponera en sann detaljrik bild där komponenterna relaterades inbördes, 
med en spänning mellan huvudsak och bakgrund. Hela tänkesättet var 
dialektiskt. 

Molander kom med hänsyn till dessa allmänna tankegångar fram till att 
Strindberg i Mäster Olof förvänt historiska fakta. Som kritiker av modell 
1882 ansåg han det vara ett stort fel. Vidare tyckte Molander att Strindberg 
alltför mycket velat visa vad han kunde. Författaren hade emellertid också 
"genom sina ofta individuelt tecknade bipersoners tankar och handlingar 
förträffligt återgifvit tidsanda och tidsfärg". Molander fann att språk och 
dialog hade god verkan, men han tyckte också att dess effektsökeri var det 
största felet. När det gällde yttre form, dramatisk teknik och dramatiska 
enheter konstaterade han att Strindberg 

synes tillhöra den moderna skola, som anser, att man till fromma för det inre psykologiska 
elementet bör fullkomligt förbise enheterna och sammansätta dramat af en serie karaktäris
tiska tablåer. /.../ Dessutom vimlar hans skådespel af än dolda, än störande öppet gjorda 
anspelningar på vår tid. Men dessa anspelningar äro på intet sätt så djupa, att de kunna göra 
'Mäster Olof till ett idédrama i högre mening. De nedsjunka ofta till effektsökeri och 
applådrepliker, som förslöa situationer och fördunkla karaktärer.54 

Detta var ännu en av Molanders särpräglade textavläsningar. Han härledde 
ur ett dramaturgiskt system kvalitativt nedvärderande synpunkter på Mäs
ter Olof. Molanders uppfattning av gestalten och hans fortsatta intresse för 
pjäsen visar emellertid något annat. I praktiken gick han mer efter sin känsla 
för vad som gjorde sig på scenen än efter system. 

Kontakt och repulsion 

Molander och Strindberg möttes i Stockholms litterära kretsar i början på 
1880-talet. Molanders reaktion var den snobbiga och nedlåtande kommen
taren att Strindberg var en lurvig skomakargosse.55Strindberg såg å sin sida 
Molander som en allierad, inom sin nya författargruppering. Han utgick 
främst från Furstinnan Gogol samt Molanders deltagande på våren 1883 i 
förberedelserna till en realistkalender.56 Strindbergs reaktion på Vårflod 
blev därför desto starkare. Han skrev till Björnson och Lie från Ouchy, när 
han fatt underrättelser från Stockholm om Molanders nya pjäs: 

nemligen att Molander, författaren till den af mig prisade nihilistpjesen, skall ha skrifvit en 
ny pjes emot den nya rörelsen. Se der en typ för vårt Unga Sverge! Han begagnade rörelsen 
och oss för att fa ett namn och sedan sparkar han bort stödet! 

Det är ett eländigt lycksökande slägte som vexer upp!57 

Strindberg blev som tidigare nämnts så upprörd över Molanders förmoda
de, nesliga avhopp att han skrev satiriska mottexter.58 Så fick han höra att 
Ludvig Josephson, som positivt bemött och satt upp Mäster Olof hade 
engagerat författar-antagonisten. Strindberg kunde bara kommentera: 
"Och Molander hans regissör!"59 "Molax" som teaterregissör var inte 
särskilt trovärdig i Strindbergs ögon - åtminstone inte i detta skede. 
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Mäster Olof i Helsingfors 

På hösten 1887 fick Strindberg besked av August Lindberg att Molander 
förberedde ett uppförande av Mäster Olof i Helsingfors. Strindberg var då i 
stort behov av pengar och begärde i broderliga ordalag ett författarhonorar. 
De finländska teatrarna hade dock ingen konventionsbunden skyldighet till 
arvodering, varför Strindberg utbad sig Molanders diskreta mellangång.60 

Strindberg hade självklart störst intresse av att fa Molander att iscensätta 
de nyare verken. Det var närmast Fadren, Debet och kredit samt Första 
varningen som författaren försökte placera på scenen i Helsingfors.61 Han 
kommenterade mycket symptomatiskt Molanders besked att Mäster Olof 
inte gjort någon större lycka, när han tackade för honoraret. 

Att stycket icke går, förvånar mig mindre. Det är snart tjugo år gammalt, är en operatext, 
ett elevarbete och numera endast för svenskar af något litterärhistoriskt intresse. 

Hvarför icke spela mina nyare stycken nu, utan vänta i tjugo år tills de också bli 
gammalmodiga.62 

Molander såg det på ett helt annat sätt. Han var gripen av Mäster Olof
gestalten, genren och den mäktigt inspirerande josephsonska uppsättning
en. Molander hade ända sedan sin ankomst till Finland umgåtts med planen 
att ge dramat.63 

Problemet hade varit skådespelarpersonalen. Den var dels för fåtalig, dels 
hade ensemblen svårigheter att mäkta med det historiska skådespelets genre. 
Berndtson i Hufvudstadsbladet var som vanligt mer kritisk än Neiglick i 
Nya Pressen till Mäster Olof. Den ene menade att teatern saknade egentliga 
"passionsskådespelare". Begåvningarna låg inom det moderna skådespelets 
genrer. Den andre ansåg att utförandet trots detta lyckades oväntat väl.64 

Molander tog som framgått del av Josephsons dispositioner för Mäster 
Olof. Det var också uppsättningens "pomp och ståt" som slog an, medan 
spelet inte lyckades nå upp till någon fängslande dramatisk höjd. 

På scensättning och kostymer ha vår publiks anspråk under senaste tid blifvit märkbart 
skärpta, tack vare de ökade anspråk, som regien vid Svenska teatern begynt ställa på sig 
själf. Den utstyrsel, hvari Mäster Olof gafs, fylde också rundligt tilltagna mått. Alla dessa 
personer, som i b rokig mängd draga förbi genom åtta långa tablåer, buro trogen tidsdräkt, 
och bakgrunderna, mot hvilka man såg dem, bidrogo värksamt att öka effekten. I synnerhet 
fans det förträffliga interiörer: såsom ölkrogen i Storkyrkans mur - där för resten, äfven 
hvad spelet beträffar, en präktig bild af dåtida folklif rullades upp - , och de två scenerna i 
templets inre/>5 

Molander försökte pröva skådespelarna i svårare uppgifter, trogen sitt peda
gogiska program. Han komponerade starkt verkande ensemble- och folk
scener och han försökte fa de enskilda prestationerna att stå mot en rik 
bakgrund. Han höjde därmed också ambitionsnivån för det tidstrogna i den 
yttre gestaltningen. Men skådespelarna i "förgrunden" räckte inte till. Det 
blev därför ingen passion eller dynamik i skildringen av den omvälvande 
tiden. Det originella reformationsdramats spänningar kom bort i tablåerna. 
Den finländska publiken för Molanders litterära program var inte stor. Likt 
Faust lades stycket ned efter 5 speltillfällen. 
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Mot en ny Mäster Olof 

Först i samband med sitt uppbrott från teatern i Helsingfors hade Molander 
kontakt med Strindberg igen. Molander ville som framgått vid denna tid 
befordra en förnyelse i svensk teater. Han vände sig i början på år 1893 därför 
till Strindberg med en förfrågan om lämplig ny dramatik.66 Det var projek
tet med en konkurrentscen till Dramaten som var aktuellt. 

Strindberg å sin sida sände först den 19 maj året därpå ett antal pjäser, bl. a. 
Bandet och Leka med elden, till Molander. Antingen var Strindberg helt 
enkelt sent ute, eller så hade han likt Michaelson fatt nya besked om behov av 
nya pjäser till turnéteaterrepertoaren 1894. 

Nästa gång Molanders och Strindbergs vägar korsades var när Ranfts och 
den nye regissörens intresse fokuserades på Lycko-Pers resa och Mäster 
Olof. Strindberg började göra sig förhoppningar.67 

Molanders Mäster Olof 1897 blev likt sagospelet en stor succé, en av de 
största Stockholms teaterpublik upplevt på flera år. Helsingforsarna hade 
fatt se en psykologisk gestaltning av Olaus Petri, där spänningen mellan 
reformatorn som idékämpe och människan Olof - hemma - var stark.68 I 
Stockholm var det i Anders de Wahls rolltolkning upproret med dess inre 
uppgörelser och själsstrider som dominerade. Till denna koncentration på 
revolttemat bidrog också Emil Hillbergs redan klassiska Gert-framställning. 
Med denna anarkistskapelse blev spelet bundet till traditionen från Joseph
sons uppsättning. Därmed upprättades en länk till ett samhälleligt tillstånd 
på 1880-talet med skarpare frontlinjer. I Helsingfors hade Gert-gestalten mer 
drag av fanatisk och diabolisk gubbe än av manande och hånande upp
rorsman. 

Accentläggningen i spelet var alltså vitt skild mellan 1887 års finländske 
respektive den svenske Mäster Olof tio år senare. Inramningen var emeller
tid utformad enligt samma principer. Vid sidan av de Wahls spel var Molan
ders uppövade regi på detta satt den viktigaste förnyande faktorn i Stock
holm. 

Alltifrån Post- och Inrikes Tidningars erkännade till Stockholms-Tid
ningens geniförklaring, så fick regissören uppbära beröm för en av samti
dens märkligaste föreställningar.69 Stockolms-Tidningens rapportör räkna
de till femtio inropningar vid premiären, bl.a. av den "genialiske" regis
sören. 

En sådan föreställning, på alla sätt imposant, rik och storslagen, besjälad av den mäktiga 
anden i diktarens inspirerande verk och framfördt i en yttre skrud, fullt värdig dess inre 
rikedom och höghet, har väl ej på många år någon hufvudstadsscen hedrat sig med.70 

Tor Hedberg faste i Svenska Dagbladet uppmärksamheten på den genom-
komponerade bildmässigheten. 

Den yttre uppsättningen slutligen, iscensättning, dekorationer och kostymer, tillhör det 
allra bästa, som vi någonsin sett här i Stockholm, genomgående präglad af smak, stilfullhet 
och ett ypperligt tillvaratagande af den lilla scenens resurser. Krogscenen utanför kyrkan, 
S:ta Clara kyrkogård, kyrkinteriören i s ista tablån och först och främst Olofs arbetsrum, 
voro små fulländade taflor, konstnärligt tänkta och utförda.71 

Molanders introduktion i Stockholm av sin harmoniserande regi gav 
alltså resultat. Victor Sjöberg skrev om det "djupa totalintryck" som Mäster 
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Olof gav. Han var hänförd över rikedomen av överraskningar i föreställ
ningen, vilka enligt recensenten kunde fröjda själen på både målaren, forn-
forskaren och den vanlige åskådaren. Nya dekorationer, illusorisk belys
ning, minutiös detaljutstyrsel och pregnant tidstycke var de element som 
han uppmärksammade i sin första reaktion.72 

37 Anders de Wahl som Mäste r Olof i avfällingsp ositionen. DTM. 

Molanders arbetsmetoder tillämpades på historiedramat. Det gällde har
moniseringen av spelet i en skicklig skådespelarensemble, sammanjämk
ningen av stilfaktorerna och en avstämd spänning mellan spel och inram
ning. Regissören framstår sammanfattningsvis som ytterst medveten om de 
olika regiuppdragens skiftande stilkrav. Det framgår om man jämför den 
enhetliga stilen i Mäster Olof med Molanders anmärkning om stilbland
ningen som regiprincip i En vintersaga, från första spelåret.73 Men det fanns 
ännu en mycket kvalificerad åskådare som skulle kommentera kvaliteterna i 
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Molanders regikonst. Det var Strindberg själv. Några år senare, inför Gustaf 
Vasa, konstaterade han en fulländad historisk bildteckningskonst. 

Två konstnärer i samarbete 

Molander var som andre man hos Ranft indragen i turerna kring repertoar
läggningen av Strindbergs dramatik.74 Författaren var i sin kampanj för att 
placera pjäserna också väl medveten om regissörens betydelse för att fa 
verken framförda på rätt sätt. Särskilt 1898/99 trodde han på Molander som 
en av de fa som kunde tänkas "förstå" pjäserna Till Damaskus och Advent.75 

Geijerstam instruerades att påpeka för Molander vilka dekorationer som var 
viktiga vid en iscensättning av Till Damaskus. Strindberg ville även ha 
synpunkter på scenförändringar, belysning och stil framförda. 

Förändring från sommar till vinter kan ske med sättstycken, trädet i förgrunden, och för 
öfrigt genom belysningar, om dekorationerna nemligen hållas i en abstrakt, skugglik, 
färglös ton hvilket är i stil med stycket.76 

Molander var attraherad av att iscensätta Till Damaskus och hade idéer. Det 
var dock genom kontakterna och diskussionerna vid iscensättningen av 
Gustaf Vasa och Erik XIV som de kom att samarbeta på hösten 1899.77 

Det första konkreta belägget för Strindbergs deltagande som författare i 
Molanders insceneringsarbete rör strykningen av en stum entré i Gustaf 
Vasa. Strindberg tillstyrkte ett förslag som kom från Julia Håkansson. 
Därmed fastslogs också betydelseändringen i dramats händelseförlopp.78 

Möjligen var Strindberg denna gång närvarande vid genrepet.79 Det är från 
arbetet med Erik XIV som vi kan lära känna vidden av författarens och 
regissörens inbördes diskussioner, d.v.s. på vilka områden som Strindberg 
hade synpunkter förutom vad gäller textbehandlingen. 

Molander och Strindberg träffades redan i slutet av oktober för att disku
tera texten och iscensättningen.80 Författaren övervarade också på inbjudan 
olika förberedande repetitioner. Han menade sig emellertid inte kunna skapa 
någon rättvisande uppfattning förrän han fatt se en "generalrepetition, men 
en fullständig, med kostym och dekorationer, eljes blirjag lika slug som sist, 
och orättvis".81 Molander samverkade alltså på sitt vanliga sätt med författa
ren till den aktuella pjäsen. Medan Molander i Finland ofta kom med 
dramaturgiska förslag om textändringar, fick han här verkligen diskutera 
alla aspekter av regiarbetet. Det var dock nödvändigt att ge Erik XIV hela 
utstyrseln, för att Molanders intentioner skulle bli tydliga för Strindberg. 

Det visade sig att författaren hade synpunkter på rolluppfattning, relatio
nen dialog-aktion-musik samt enskilda repliker - textstrykningar och 
ordbyten. Det sistnämnda diskuterade han inte bara med Molander, utan 
även med skådespelarna enskilt. Texten var hans oinskränkta område som 
närvarande upphovsman. Författar-regissören var alltså fortfarande en le
vande realitet i teaterarbetet, men han hade fatt en jämbördig samarbetspart
ner. Strindberg vände sig nämligen direkt till Molander med anvisningar. 
Författaren ville ha dessa vidareförda. Därmed blir regissörens ansvarsom
råde i detta samarbete indirekt kartlagt. 
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Strindberg berörde i sin utläggning den ifrågasatta rollkaraktärens sociala 
ställning och känslor. "Hat" och "respekt" ville Strindberg ha relaterat till 
ett visst beteende i en särskild situation. Samtidigt gav han anvisning om ett 
visst känslouttryck - "hämndglädje" - som skulle "synas". Strindberg 
diskuterade således med Molander känslolägen och aktion som betingades 
av den dramatiska situationen. Han ville driva fram en förändring i spelet, 
vilket bara kunde verkställas genom Molanders på ett psykologiskt resone
mang grundade rollinstruktion. 

Strindberg kommenterade också stämningsläget i en viss scen. Ett intryck 
av spöklikhet borde skapas, genom en kontrast mellan dialog och den 
avstannande rörelsen i scenbilden. Tystnaden och orörligheten skulle moti
veras; ett musikinslag med en "dyster" och "högtidlig" melodi skulle föras 
in i spelet. Avstannandet måste således ha en motivering i det yttre. Det var 
naturalistisk regikonst tillämpad på historiedramat som de båda ägnade sig 
åt. 

Molander svarade på Strindbergs synpunkter med ett brev som tydligen 
lugnade denne.82 Sammanjämkningen av de olika elementen låg dem lika 
varmt om hjärtat. Strindberg upplevde således en kris under iscensättningen 
av Erik XIV, vilken på detta sätt avvärjdes. Samtidigt skrev författaren i ett 
brev något som karaktäriserade hans egen upplevelse av historiedramernas 
scengestalter. Strindberg rekommenderade att tyska regissörer och drama
turger skulle studera Gustaf V asa - "som i sceniskt arrangemang är bland det 
vackraste jag sett. Verkliga taflor!"83 Strindbergs uppskattning av Molan
ders regikonst blev större ju mer han tog del av dess resultat. 

Dynamiserad tableaux vivant — histo risk pictura 

Författare och kritiker vittnade om upplevelsen av bildmässigt totalintryck. 
Detta rör det centrala i Molanders regikonst på historiedramatikens område. 
Han grep nämligen tekniskt sett tillbaka på tableaux vivants och melodram
teaterns frusna ögonblick. Likaledes betydelsefulla var 1800-talets historiska 
genremåleri och den i dramat aktuella epokens konst. Han komponerade 
dessa sceniska "bilder" med en speciell karaktär, och han anordnade före
ställningarnas tempo och rytm. Pictura-kvaliteten kan vara en lämplig term 
för att fìnga Molanders signum i denna bildmässiga teckningskonst. 

Grunden i tableaux vivants är som känt att med levande människor 
pantomimiskt efterbilda målningar eller scener ur kända konstverk. Litterä
ra, religiösa och historiska motiv var vanliga inom denna gamla teater
form.84 Imitationen i de "levande bilderna" präglades ofta av en stämnings-
skapande detaljrealism. Man strävade efter harmoniska och uttrycksfulla 
grupperingar, proportioner och perspektiv. 

Inom samtida populär-teater med inriktning på melodramer användes 
denna teknik. Varianten innebar en "frysning", i ett speciellt betydelseladdat 
ögonblick i den spektakulära pjäsen.85 Melodramteatrarna använde ibland 
denna visuella markering som sluteffekt, i finalen. I spelscener brukades 
frysningar för att accentuera en överraskningseffekt eller en bildmässigt 
tacksam klimax.86 

De uttrycksfulla momenten vid iscensättningen av historiedramatiken 
relaterades givetvis i första hand till textens flöde. De kunde också markera 

333 



en anslutning till historiemåleriets bildvärld och kompositioner. I det scenis
ka skeendet aktualiserades nämligen successivt grupperingar som liknade 
eller imiterade bildkonstnärernas framställningar. Det var laddade situatio
ner ur den svenska historien. Historieskildringen under 1800-talet visar en 
betydande växelverkan mellan de olika konstarterna. Målarna likaväl som 
författarna lät sig nämligen inspireras av samma berättelser. Man vände sig 
till den historiska litteraturen - det gällde den populära som hos Fryxell och 
Afzelius eller den vetenskapliga och akademiska.87 Det var adaptationer av 
och variationer över samma historiska stoff och händelser, i olika konstarter. 
Regissörer och dekoratörer hämtade inspiration ur samma källor. För Mo
lander gällde det därvid att med teaterns medel aktivera en allmänbild av 
historiska epoker. Han gick till källorna för att kunna göra dessa syntetise-
ringar. 

Dramatikern, iscensättaren, bildkonstnären och - inte minst viktigt -
mottagarna i publiken var på detta sätt influerade av samma stoff. De var 
impregnerade av samma bilder. Igenkänning, identifikation av likheter och 
en betydelseladdad rikedom på historiska och etnografiska detaljer drog in 
dem alla i en kollektiv aktualisering av svensk historia. Den aktiverade 

38 Emil Hillberg som Gustaf Vasa. DTM. 
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förförståelsen låg på alla plan - kunskapens, intellektets och känslans. 
Strindberg skrev till Schering om skådespelarens kungamask - "Vår store 
Hillberg ger Gustaf Vasa så attjag, författaren, blef illuderad till den grad att 
jag emellanåt tyckte mig se Vasa sjelfl och ryste."88 

Uppsättningarna av historiedramatiken var dialektiska spel mellan konk-
rescion och Arras, uttryckt med hjälp av Molanders principer. De var 
uppbyggda med en visuell och textuell rytm av historiskt betydelsefulla och 
förtätade ögonblick, mot bakgrund av en dekor som lade viktiga betydelse
nyanser till spelet. Regissören kunde vid kompositionen av dessa förtätade 
ögonblick gripa tillbaka på det populära genremåleriets konventionaliserade 
och kodifierade framställningar. Företrädesvis var dessa också hämtade ur 
den svenska kungahistorien. Dramatiken ifråga kom därmed att spela med 
och på visuella erinringar hos publiken. Indirekt gav detta ett slags historisk 
autenticitetsprägel. De bekanta bilderna medförde att publiken blev överty
gad om det ensartade i upplevelsen av den historiebild scenen visade och det 
historiskt sanna. 

Experter och kritiker kunde protestera mot historiska felaktigheter i 
Strindbergs texter, enligt akribikrav i den mimetiska delen av de estetiska 
normer som berörde historiedramatiken.89 Dessa invändningar vägde dock 
lätt, jämförda med den effektfulla konstnärliga "sanning" som publiken 
upplevde inför Molanders bildmedvetna iscensättningar. Den av regissören 
på detta sätt aktiverade allmänbilden av en historisk epok kunde uppväga det 
privata i Strindbergs egensinniga psykologiska gestaltning. Det sceniska 
arrangemanget kunde för envar, liksom för Strindberg, bli det vackraste 
man sett. 

De historiemålningar som apostroferades genom regin var vitt kända hos 
publiken i Stockholm. De var bekanta från utställningar, museer och popu
lära oljetryck, men de var också tillgängliga genom enkla xylografiska 
reproduktioner, i tidskrifter, kalendrar och böcker. Regissörens intention 
modellerades således efter de bilder som även bestämde åskådarnas upple
velse. Betingelserna för en homologirelation mellan iscensättning och upp
levelse var därmed maximalt gynnsamma, åtminstone vad gällde Molanders 
arbeten ur den visuella Arras-aspekten. 

Historiemåleriet 

Det svenska historiemåleriet hade sin höjdpunkt under 1800-talet. Det hade 
visserligen mot slutet av århundradet kommit ur modet bland konstnärerna, 
men det behöll sin breda popularitet.90 Historieframställningcn var i seklets 
inledning allmänt hållen. Vid 1800-talets mitt började man mer noggrannt 
rekonstruera historiska situationer. Tidstroheten i detaljerna präglade den 
yttre ramen, medan en större frihet gällde vid behandlingen av historiska 
motiv och situationer. De sista tjugofem åren av århundradet fanns det två 
linjer i det nationella historiemåleriet. Den ena riktningen hade ett heroiskt 
indoktrinerande och moraliskt syfte. Den andra strävade efter det autentiska 
och väldokumenterade.91 

En bidragande orsak till det historiska genremåleriets popularitet var de 
återkommande akademiska pristävlingarna. Ämnen för sådana var ofta 
hjältekungarnas öden, t.ex. 1869 "Gustav II Adolfs lik finnes efter slaget vid 
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Lützen" och 1875 "Gustav Vasa anklagar Peder Sunnanväder inför dom
kapitlet i Westerås 1524". Andra stoffgrupper som flera målare gav sig på 
var Erik XIV och Karin Månsdotter i olika situationer, liksom Karl XII och 
Engelbrekt. De olika konstnärerna koncentrerade sig t.o.m. på vissa perio
der. Gustaf Cederström ägnade sig med förkärlek åt den karolinska tiden. 
Georg von Rosen å sin sida tog Vasa-tiden på entreprenad. Carl Gustaf 
Hellqvist tog upp många medeltidsmotiv. 

39 Edvard Perseus "Katarina Månsdotter, besö kande Erik XIV i hans fängelse" (1 869). 
Warburg 1881. 

Handlingens enhet var i detta måleri väl sammanhållen; det centrala 
motivet var avgränsat. Den symboliska betydelsen i den historiska situatio
nen var tydlig i gruppkomposition och mimik. Klädsel och stil i inredning, 
möbler och accessoarer under de olika epokerna blev genom dessa bilders 
spridning en del av allmänbildningen. De var allemans museum ifråga om 
etnografisk exakthet. Mimiken, gestiken och kompositionen uttryckte 
också en känslomässig laddning som blev en dramatik i fasta poser. Detta 
måleri kunde framställa kungaödena inte bara i de officiösa situationerna, 
utan även gestalta intimare, mer familjära sammanhang. Perseus målning 
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ger ett exempel på en sådan känslosam skildring. Dramatiker, regissör och 
publik kunde alla ta intryck av det fasta i dessa formgivningar. 

/ ^"1 fi1  

Crftf C ZHellindfl 

40 Georg von Rosens "Erik XIV och Karin Månsdotter" (187 1). Warburg 1881. 

Ur ikonografisk synvinkel så är det väl att märka hur von Rosen genom en 
bild i bilden kommenterar den symboliska betydelsen av sin egen histo
rieframställning. Närmast syftar detta på devisen till den bild av S:t Göran 
och draken som pryder väggen; där står att straff drabbar den som gör orätt 
eller skriver en felaktig dom. De uppträdande gestalternas porträtt och 
sinnesstämningar utvecklade sig alltså till en ikonografl. Denna hade i sig 
dramatiska kvaliteter, vilka ingen skådespelare kunde undgå att relatera sin 
mask och sitt spel till. Regissören kunde studera kompositionen i bilden. 
Den historiska individens ikonografl växte fram ur dessa målningar, liksom 
även personernas inbördes relationer byggdes upp som fasta betydelse
enheter. 
Den tidens publik kunde även i historiemåleriets masscener studera en 
detalj inriktad folklorism, i klädsnitt, vapen, seder och bruk etc. Vissa stil
drag i måleriet påminner om den aktuella regikonstens hantering av massan. 
Varje individ i gruppen fick ett drag som karaktäriserade. Detta låg långt 
från romantikens böljande masscener. Istället var det fråga om realistisk 
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41 Carl Gustaf Hellqvist "Peder Sunnanväders och Mäster Knuts skymfliga intåg i Stock
holm 1526" (1879). Warburg 1881. 

särprägling. Hcllqvists bild visar prov på en sådan pregnant individualise-
ring. 

Varje del av bilden hade alltså sin anknytning till det nationella och 
historiskt symboliska i det skickelsedigra ögonblicket. Det representativa 
och igenkännande i detta slags historierealistiska stil grundade sig inte så 
mycket på emotionalitet. Känslan fick ofta stå tillbaka för analys och histo
risk kunskap. Ett starkt drag av förenkling genom renodling vilar därför 
över denna bildmässiga historiska framställning. Dess poesi var patriotis
mens. 

Molanders bildregi i Gustaf Vasa och Erik XIV 1899 

Dekorerna till Gustaf Vasa och Erik XIV finns utförligt fotografiskt regist
rerade. Själva omfattningen av dokumentationen kan vara ett resultat av de 
slående bildkvaliteter samtiden upptäckte på Svenska teatern. Scenfotogra
fierna möjliggör i alla händelser en näranalys av vissa delar av Molanders 
bildmässiga kompositionssätt. Vi kan pröva vilka bildtekniker som använ
des, hur konkrescions- och Arrasprinciperna fungerade i praktiken. 

Strindberg hade i scenanvisningen till Gustaf Vasas första akt poängterat 
att storstugan hos Måns Nilsson vid Kopparberget skulle prydas med några 
enkla målningar. Deras motiv skulle vara Gustaf Vasas äventyr i Dalarna.92 

Därmed hade författaren rekommenderat bilden-i-bilden som ett betydelse
bärande element, redan i anslaget. 

Aktens handling visar hur folket i Dalarna lider under den regim som de 
själva åvägabragt. Spänningen mellan handlingen och de förflutna händel
serna blev tydlig genom de naiva väggmålningarna-bonaderna - då och nu 
visualiserades. Molander lät också utföra detta i den starkt folkloris tiskt 
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präglade scenbilden. Vad viktigare var - han vidareförde tanken även i de 
kommande scenbilderna. Bilden-i-bilden kom att symbolisera mte bara 
tidsaspekter, utan den förstärkte innebörden i olika scener eller innebar en 
antecipering. 

Av fotografiet framgår hur uppsättningen kunde fungera som ett "levan
de" museum. I tittskåpet agerade allmogen, vars kulturföremål det var 

42 Överst: scenbild till akt I i Gustaf Vasa - Hos Måns Nilsson vid Kopp arberget. Nederst: 
andra aktens fö rsta sce nbild - Hanseatkontoret. DTM. 
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högsta mode att samla. Skansen och Nordiska museets etnografica fick sitt 
sammanhang preciserat när regissören uppträdde som fornforskare. Han 
hade också visat prov på den arrangemangsförmågan i samband med Stock
holmsutställningen, då expositionstekniken i landet tog ett stort steg framåt. 
Författaren hade för den andra akten tänkt sig en dekoration som starkt 
markerade att landets kyrkliga rikedomar förskingrades; staden Lübecks 
vapen skulle vara ett dominerande inslag i den judiske köpmannen Herman 
Israels hanseatiska kontor.93 Den scenbild som mötte publiken på Svenska 
teatern underströk kompositioneilt en annan betydelse. På den harmoniskt 
balanserade fondväggen omgav det indragna kyrksilvret en bild av den 
heliga nattvarden. Molander använde på ett för sin dekorationskonst typiskt 
sätt ett emblem. Han poängterade en betydelse - med en tavla, bonad eller i 
heraldik. Som scenbilden mötte åskådaren var således den centrala innebör
den att sakramentet vanhelgades. Nattvardsbilden var malplacerad i ett 
judiskt sammanhang. Den var därmed en avvikelse från en etnografiskt 
autentisk hållning. Det aparta i nattvardsscenens förekomst och dess kom-
positionellt centrala placering underströk därför betydelsen av profanering. 

Molander uttryckte i scenbilden således en aspekt av reformationens 
konsekvenser, formen var förtätad. I teknisk mening var det Molanders 
princip om konkrescering som genomfördes. Historiens innebörd visualise
rades. Regissören kunde till viss del följa författaren, men själva avsteget 
signalerade också religiösa bibetydelser, som del av en regitext i Pavis 
mening. 

Den andra aktens andra tablå - på värdshuset Blå Duvan - blev en 
anslående, rik miljö i Vasa-renässansens stil. De lösa accessoarerna och 
målningstekniken bidrog till denna brokighet. Genom en vinkelställning av 

43 Andra akten s andr a scen bild till Gustaf Vasa ~ På Blå Duvan. DTM. 
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dekoren åstadkom man på meiningervis också cn märkbar brytningseffekt, 
alltså enbart med rummets placering. Med allegoriska väggmålningar i 
fälten ovan dörrarna blev varje del av rummet betydelsebärande. Tanken om 
Arras-tapeten tillämpades här som visuell princip. Ingen annan dekoration 
bar heller som denna syn för sägen om slagkraften i picturan. 

44 Tredje aktens scen bild till Gustaf Vasa - Konungens arbe tsrum. DTM. 

Strindberg hade i den tredje aktens kungliga arbetsrum åter lämnat anvis
ning om ett bild-i-bilden-arrangemang. Väggarna skulle prydas med motiv 
ur Gamla testamentet. Den mest iögonenfallande målningen skulle visa hur 
Gud visar sig för Abraham - och profeten skulle bära Gustaf Vasas drag.94 

Författaren ville alltså upprätta en visuell förknippning, mellan den bibliske 
samhällsdanaren och den svenske riksgrundaren. Detta skedde också i den 
dekoration som arrangerades på Svenska teatern. Men denna bildtanke hos 
Strindberg fördes också ut i en antecipation av regissören. I dekoren lät han 
placera ett porträtt av kungen, ovanför dörren. Därmed uttrycktes i bild hela 
den dramatiska princip som Strindberg använt för sin historiska pjäs, redan 
vid ridåns uppgång. Kungens ande svävar ju över hela händelseförloppet. 
Porträttet markerade detta och förebådade kungens entré. 

Kompositionen av situationen på scenfotot, med prins Erik som diskute
rar kungens politik med drottningen, har just karaktär av förtätat historiskt 
genremåleri. 

Dekorationerna till Erik XIV var generellt sett påvrare.95 Här förlitade 
man sig på ett enklare och grövre målningsarbete. Samma principer gällde 
dock, t.ex. med tillämpningen av bild-i-bilden. En variant fanns i tredje 
aktens andra scen - sal i Uppsala slott - utan att författaren angett detta i sin 
scenanvisning. 
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Det är när Göran Persson i slottssalen betraktar kungafamiljen. Erik i 
kunglig utstyrsel talar med Karin Månsdotter och barnen i en central grup
pering. Denna har tycke av gängse komposition i det frekventa historiemå
leri som tog upp motivet med fängelsebesökct. Göran Persson står samtidigt 
på scenens vänstra del, klädd i en dräkt som vi så väl känner från samma 
måleri. Han står under ett kungaporträtt. Därmed visualiseras hur Göran är 
förknippad med den verkliga kungamakten. Familjen tyr sig till den "avsat
te" kung Erik. Familjegruppen är sluten, som på Perseus målning och på 
samma sätt hotas dess intimitet utifrån. 

Scenbild och sceniskt förlopp ställdes på detta sätt in i en räcka. Scen
gestaltningen var nämligen beroende av sina bildmässiga föregångare för sin 
tolkning - känslomässigt såväl som historiskt autentiskt. Varje scenbild, 
maskläggning, rörelse, gest etc. var på samma sätt ett uppsamlingskärl, för 
historiens huvudtendenser och konnotationer. 

45 Anders de Wahl som Erik XIV. DTM. 
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Molanders iscensättningar var i sin historicism del av en bred 1800-
talsrörelse. Det var ett historieintresse som sträckte sig från romantiken och 
framåt. Det nationalistiska syftet var att framhäva det heroiska i historien. 
Från den aristokratiska positionen hade detta indoktrinerande, moraliseran
de och sedliga övertoner.96 Molander hade visserligen också ett starkt sinne 
för traditionen. För honom stod dock det folkligt populära i det dramatiska 
stoffet mer centralt. Molander tillämpade därutöver självklart den realistiska 
mimesis-doktrinen, i ett regiuppdrag inom en för honom central genre. 

Strindberg anknöt också till denna huvudström i 1800-talets ideologiska 
utveckling, den nationellt och historiskt inriktade rörelsen.97 Dels tog han 
upp en tidigare kritik av en begränsad historiesyn, dels förde han en kampanj 
för ett lyckosamt återvändande till Sverige. Strindberg sökte ett publikt och 
nationellt genombrott.98 Även för Molander öppnade historiedramerna en 
sådan möjlighet i Stockholm. De skickligt genomförda regiuppdragen gav 
tillfälle till publikknipande virtuositet. De låg inom hans specialområde som 
regissör. 

Bild och intention 

Vi har tyvärr inte haft möjlighet att beröra de expressiva aspekterna vad 
gäller Molanders arbete med Strindbergs dramatik. På grund av material
bristen har nämligen inte regissörens konkretisationer kunnat analyseras. 
Mimesis- och preskriptum-dimensionerna har istället varit centrala. 

Molanders historiska realism har sammanfattningsvis visat sig bero bl.a. 
av svenskt historiemåleri. Dessa högt värderade "förebilder" präglade iscen
sättningsarbetets uppläggning med inriktning på effekt. Regissör och publik 
delade en bildvärld. Molander utnyttjade den för att gestalta det sceniska 
konstverket och publiken kunde relatera sina upplevelser till densamma. 

Utöver rytmiseringen genom texten var det dessa "förebildliga" histo
riemålningar, deras stil i det förtätade och representativa ögonblicket, som 
reglerade flödet i ett bilderboksmässigt teaterpanorama. Varje åskådarens 
igenkänning var i denna process att likna vid en "bläddring". Den frysning 
som låg i detta poängterade den historiska karaktären - då-känslan ~ samti
digt som konstens bilder alluderades. 

Teaterföreställningen innebar ett tillfälle till stark närvarokänsla. Histo
rien blev därmed konkret; åskådaren hamnade känslomässigt mitt i skeen
det. Teatern hade därvid sitt stora försteg framför målarkonsten, när histo
rien skulle illustreras och illuderas. Konstnärliga och pedagogiska skäl talade 
alltså för att gripa till melodramteaterns tematiska och känsloladdade grepp. 

Vi har inte i detalj kunnat studera Molanders regimetoder under iscensätt
ningen. Den meningsbildande processen har varit oåtkomlig. Vi vet därför 
inte hur en regitext till ett modernt historiedrama kan ha sett ut. För Tisbe 
fìnns det en klar redovisning av en sådan text, i pressmeddelandet. I de två 
följande analyserna är möjligheterna större. Ifråga om Stor-Klas och Lill-
Klas träder den bärande regitexten fram indirekt, ur det samlade regimateri
alet, medan flera aspekter av den finns skriftligt belagda ifråga om Väfvarne. 
Den senare kan relateras till det slutliga resultatet och uppsättningens ladda
de mottagande i samhället. 
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Saga, myt och samtid - Geijerstams Stor-Klas och Lill-Klas 
Sagospelslinjen i regigärningen har sitt ursprung i Molanders personliga 
förkärlek tor det naiva stoffet och genren, i teatermannens insikt om dess 
breda popularitet och i den finländska drivhusatmosfär som Topelius skapat 
för sagor. Detta har klarlagts i det föregående och förs nu till en slutpunkt i 
en analys. 

En annan del av bakgrunden för sagospelslinjen låg också i genrens 
förhållande till regikonsten. Sagan medgav nämligen stor frihet ifråga om 
uttrycksmedlen, vilket var ett spelrum som iscensättaren behövde. Sagospe
let som genre upplöste en hämmande motsättning mellan realism och 
fantastik." Det samtida tendensdramat kunde kännas som en hämsko, även 
för en regissör med så naturalistisk iscensättningspraxis som Molander. 
I sagospelet kunde också en friare fantasiutlecvelse kombineras med regissö
rens strävan att sätta hela spelet under sin domvärjo. Det senare låg ju i hög 
grad i Harald Molanders program. 

En av de mest succéartade i Molanders rad av sagoinsceneringar var 
Geijerstams Stor-Klas och Lill-Klas. Uppsättningen blev stilbildande och 
ihågkommen långt in på 1900-talet. I vårt århundrade har emellertid fantasi
fullheten färre hämningar, genom den frigörelse som teatermodernismen 
medfört. För Molander var läget ett annat. Realismens dominans i teatrarnas 
illusionsbildning var den avgörande faktorn. 

Iscensättningen av Stor-Klas och Lill-Klas var en sammanbindande länk. 
Den pekar tillbaka på en romantiskt fargad teaterillusion i långt gångna 
tider. Ett annat förenande band går mellan det nittiotal den genomfördes i 
och det åttiotal pjäsen tematiskt hörde ihop med. Det finns nämligen en 
tydlig frändskap med den tidigare liberala andan, trots samtidens ytligare 
formfascination i mer konservativ tappning. 

Jag vill i det följande också visa hur regissören byggde sin uppsättning, 
med hjälp av ett antal arbetsredskap. Tillsammans formar dessa ett mönster, 
en metatext. Molanders konkretisation blir tydlig i denna regitext. Patrice 
Pavis har som jag tidigare påpekat understrukit att man i iscensättningen kan 
urskilja hur regissören "läst" författaren. Föreställningstexten kan därut
över skiljas från regitexten, enligt Pavis. 

Författartexten 

Molanders program som regissör innebar i grunden en stor författartrohet. 
Insceneringen av Stor-Klas och Lill-Klas visade emellertid avvikelser från 
detta. Dels ville Molander ändra i pjäsen med hänvisning till dess förlagor, 
d.v.s. på grund av stämningar i det sagostoff som var modeller till Geijer
stams text. Dels menar jag att Molander införde ett modererande tematiskt 
element under sitt insceneringsarbete. 

Geijerstams pjäs föreligger av trycket 1908. Detta är en slutprodukt av den 
sammanlagda författartexten och insceneringen. Geijerstam ändrade nämli
gen i pjäsen på åtminstone en punkt med hänsyn till Molanders teaterarbete. 
Metodiskt sett är denna sammanblandning ett stort problem. Vi kan inte 
ange vad som föresvävat författaren, för att sedan sätta detta i relation till vad 
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regissören gjort med utgångspunkt från verket. Vad teaterpubliken slutligen 
fått sig till livs blir då en öppen fråga. 

Författaren och regissören var till yttermera visso barn av samma 1880-
tal, ur konstnärlig synpunkt. Den liberala grundsynen var densamma, lik
som en därmed sammanhängande sympati för småfolket. Hos Molander var 
dock folkligheten och det lättfattligt populära formspråket alltid på ett 
motsägelsefullt sätt parallella med aristokratism och en viss konservativ 
preciös skönandlighet. En åttiotalistiskt färgad och borgerligt betingad 
kritik mot kapitalismens vådor gav båda uttryck för. Geijerstam likt Molan
der var inte var oberörd av religiöst-idealistiska problem, trots en klar 
anti-klerikalism. 

Motiv och handling i Geijerstams pjäs går tillbaka på H.C. Andersens 
Lille Claus og store Claus.100 Denna saga är fri från moraliserande hantering 
av fabeln. Hos Andersen använder den fattige utan sentimentalitet sin list, 
för att lura den rike bonden. Andersen återger därmed i folksagans kärva 
tonfall den mytiska gestalten av Davids kamp mot Goliat. Klokhet står mot 
dumhet, fattigdom mot rikedom - och slutet innebär en ömvändning av 
läget i sagans början. 

Geijerstam har fört in en tydlig moralisk dimension i handlingen. Tillvä
gagångssättet var att smälta samman flera motiv: kampen mellan den fattige 
och den rike kombinerades med historien om Sankte Pers vandringar på 
jorden. Geijerstams sammanflätning kan ha emanerat ur någon spridd sago
samling, t.ex. Gabriel Djurklous Sagor och äfventyr berättade på svenska 
landsmål.101 Där återfinns berättelsen om Store Pelle å lille Pelle samt sagan 
om Sante Pär å käringar. Berättelsen om Sankte Per innebär att helgonet 
under ett besök på jorden får pröva den fattiges gästfrihet och den rikes 
snålhet. Motivets avrundning blir hans sätt att löna den fattige och straffa 
den rike. Geijerstams blandning innebar att Sankte Pers "hjälp" till den 
betryckte Lill-Klas förvandlas till en skolning i egennytta. Geijerstams po
äng var därmed att den himmelska maktens talesmän spred omoral i ett 
världsligt sammanhang. 

Den antikyrkliga tendensen är alltså tydlig i pjäsen. Stor-Klas och Lill-
Klas har emellertid fler bottnar. Där finns en desillusionerad syn på den 
allmänna opinionen. Kritiken mot folkflertalets opportunistiska undfallen
het för makten kommer till uttryck i skildringen av bybornas växlande 
sympatier. Samtidigt rymmer Geijerstams sagospel en genomträngande tro 
på småfolkets individuella listighet i upproret mot de rika och maktägande. 
Anknytningen till motsättningar i det svenska samhället på 1890-talet ligger 
i öppen dager. Geijerstam kunde i Stor-Klas och Lill-Klas således kombinera 
sitt folklivsintresse med sitt sociala engagemang. Han fann i sagospelet en 
populär form för att gestalta denna kvarlevande åttiotalistiska protestdimen
sion. 

Den nutida uppfattningen är att Geijerstams författarskap hade blivit ett 
relativt harmlöst och underhållningsbetonat skriftställen.102 Detta kan ifrå
gasättas, både med utgångspunkt från hans socialt dokumentära intressen 
och sagospelet Stor-Klas och Lill-Klas. Han aktiverade på ett effektivt sätt i 
det senare fallet saga och myt för samtida syften. Slagkraften framgår av 
pjäsens mottagande. 
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Kombinationen av Molanders regikonst och fantasigestaltningen av åttio-
talistiska teman skulle visa sig fungera. På ett sätt var regissörens möte med 
denna text idealtypiskt. Molander förvaltade på teatern arvet från åttiotalet, 
samtidigt som han utnyttjade den formmässiga frihet som sagospelet med
förde. 

Regi- och styrmetoder 

Regissörens arbete gick framåt i hastigt tempo och typiska faser, vilket 
belyser verksamhetsformerna på teatern. Molander arbetade vid iscensätt
ningen av Stor-Klas och Lill-Klas under trycket av författarens önskan att 
snarast fa se sin pjäs på scen. Direktören ställde samtidigt krav att reperto
arplanerna skulle hållas. Mitt i detta arbete blev Molander allvarligt sjuk.103 

Den 4 januari 1899 skrev Ranft till Molander och angav en rollfördelning 
samt tillstyrkte vissa ändringar i texten. Molander hade föreslagit Geijer-
stam dessa, vid ett samtal före nyår. 

Molander sände omedelbart iväg sin fullständiga och detaljerade dekora
tionsbeställning till Grabow. Materialet var omfattande. Molander hade 
redan tillgång till en del skisser av Grabow när beställningen utarbetades. 
Sannolikt hade Molander visat det hela för Geijerstam, när de sinsemellan 
diskuterade textförändringarna. 

Målningsarbetena skulle påbörjas omedelbart. Svenska teaterns maskinist 
skulle vidare arrangera en dekorationsuppvisning för regissören den 28 
januari. Den sjätte hade Molander också färdigställt en instruktion, till 
kompositören och kapellmästaren Björn Halidén. Musiken till Stor-Klas 
och Lill-Klas skulle grundas på 5 olika motiv, enligt ett preliminärt medde
lande från regissören till författaren. Kostymlistor, beskrivningar på möb
ler, accessoarer samt rekvisita levererades sedan fortlöpande. Någon gång 
kring den 10 januari var även det "skriftliga sceneriet" färdigt. 

Molander varnade dock Geijerstam. Det fanns tre möjliga hinder för en 
premiär i början på februari. Det var för det första ett synnerligen stort 
anlagt dekorationsarbete. Möjligheten fanns också att Anders de Wahl inte 
skulle hinna läsa in Lill-Klas roll och låta den "mogna". Molander poängte
rade sin åsikt att pjäsen i inre, litterärt avseende stod och föll med den rollen. 
Slutligen fanns det risk att man samtidigt måste repetera något annat. 

Molander behövde tre och en halv timme varje förmiddag för inövning
en. Det framgår inte av brevet vilken repetitionsperiod regissören ansåg 
nödvändig. Möjligen hade direktören och regissören kommit överens att 
använda tiden 17 januari till 8 februari. 

Brevet anger en utgångspunkt för analysen, bortsett från den beskrivning 
av förhållandena vid Svenska teatern som framgår ur det. Under inscene-
ringsarbetet stod sammanfattningsvis musiken, dekorationerna och gestalt
ningen av Lill-Klas i centrum. 

Molander lät binda in regimaterialet i en volym, helt enligt "ideal"-
systemet med regiböcker tillgängliga för kommande regissörer.104 Sam
mantaget är Stor-Klas och Lill-Klas därmed en av de mest väldokumentera
de insceneringar av Molander som nu står till forskningens förfogande. Det 
som saknas är textexemplaret. 
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Vi kan med hjälp av regiboken skärskåda Molanders sätt att styra till
komsten av Stor-Klas och Lill-Klas, däremot kan vi inte rekonstruera det 
sceniska förloppet steg för steg. Det sammanhållna regimaterialet är ett 
dokument från ett visst tidsfäst moment i tillägnelseprocessen. Det pekar 
dels mot den före- och pågående konkretisationen av texten, dels fram mot 
slutprodukten. 

De efterhandskommentarer som Molander infogat i sin iscensättningsvo
lym, gällande t.ex. musik och dekor, visar hän mot diskussionen om origi
nalitetsbegrepp och reproducerbarhet. Molander hade alltså så sent som 
1899 uppfattningen att hans mise-en-scène skulle studeras av andra regissö
rer. Iscensättningen av Stor-Klas och Lill-Klas hade "originalkaraktär", det 
var ett uruppförande. Regissörens material skulle därför samlas på detta sätt. 
Iscensättningen var enligt denna konception däremot ingen unik konstnärlig 
process i den meningen att varje individ stod för sin egen lösning. Komman
de gestaltningar skulle fogas in i en medvetet uppbyggd traditionsräcka. 

Premissen för denna principiella hållning var författar- och texttroheten 
som överbestämmande i regipraxisen. Upplösningstendensen i hantverkar-
positionen framgår emellertid även i detta material. Molander ville stolt 
dokumentera sina rent litterära ändringsförslag utifrån aspekter på det sce
niskt mest verkningsfulla. Regissören var därmed själv på väg bort från 
textroheten som dogm. Regissörsindividens egen tematik och konstnärliga 
förmåga gjorde sig gällande. Den var parallellt växande med regissörernas 
ökade ansvar för konstverkets helhetsverkan och hans ökande betydelse 
inom teaterarbetets sociala organisation. 

Det finns alltså en mängd signifikanta detaljer i regimaterialets olika 
grundkategorier. Utifrån dessa blir intentionalitetsaspekterna i regipraxisen 
alltmer tydliga. Styrmedlen förfinades. Iscensättningsprocessen framstår 
därmed som en väl avgränsad meningsskapande verksamhet, via olika kana
ler med inriktning på uppsättningen. Först tar jag upp det musikanknutna i 
regimaterialet, för att sedan dröja vid dekorer, kostymer m.m. 

Musiken som ledmotiv i insceneringen 

Molander skrev hela 9 sidor musikaliskt initierade anvisningar till Nalle 
Halidéns vägledning. Föreskriften gällde konstnärlig gestaltning och hur 
musiken skulle användas i de olika tablåerna. 105Vissa, lätt igenkännliga 
motiv skulle förknippas med de tre huvudrollerna. 

Anders de Wahls Lill-Klas skulle ackompanjeras av en bred, folklig och 
munter melodi - helst i en originell polkatakt - skrev Molander. Stor-Klas i 
Gustaf Ranfts gestalt skulle däremot ha ett braskande, plumpt och tungt 
motiv. Emil Hillberg agerade som Sankte Per. Han skulle karaktäriseras via 
en travesterad koral, med viss pompös högtidlighet. Gestaltens motiv skulle 
också bäras av en komisk efterklang, i stigande ton och skuttande takt. Med 
dessa ord hade Molander i några snabba drag angivit gestalternas grundka
raktär. Men anvisningen var intrikatare än så. 

Lill-Klas motiv skulle i ett moment spelas i en takt, "så att man förstår 
hans hemliga fröjd". Vid sidan av ett fjärde folkdansinslag fanns även älvor
nas motiv. Detta skulle vara nordiskt, drömmande och svävande. Först 
skulle det framföras i melankoliskt pianissimo, så småningom i muntert 
allegro: 
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Denna dansmelodi spelas af de ljusare instrumenten, medan de mörkare som en underström 
gifva en transcription af Lill-Klaska polska motivet, som doft rullar fram under den lekande 
dansmelodien. 

Regissören ville, likt en kompositör, på musikalisk väg modellera fram 
stämningar. Den folkliga Lill-Klas-gestalten hade sålunda ett ledmotiv i 
musikalisk form. Detta förknippades med de nordiskt mytologiska väsen
dena. Den konstnärliga avsikten med denna styrning var uppenbar, liksom 
den fintlighet med vilken Molander förberedde insceneringsarbetets hel
hetsstrukturer och tematiska underströmmar. 

Förhållandet var likartat med Sankte Per. Hans musikaliska motiv var 
elementärt rollkaraktäriserande. Dessutom var det bärare av en tematisk 
betydelse. Den travesterade koralen skulle återkomma i den sjunde tablån, 
utanför en kyrka en midsommarafton. 

Obsl Detta nummer bör bli en glanspunkt! /.../ Orkestern spelar - i orgelton - den koral, 
som sedan höres från kyrkan. (Välj någon känd, katolsk, så att ej svenska prestrackorna 
profaneras). Koralen höres lika då ridån (på kapellm. tecken går upp) och under klockarens 
första replik, men travesteras så småningom till just St. Pers motivet, då denne vid andra 
repliken gör entré! 

Den sekulariserat prosaiska nyttomoral som Sankte Per står för i texten 
skulle på ett avslöjande sätt förknippas med kyrkan och prästerna. Syftet var 
antiklerikalt i iscensättningen som i texten. Udden i den kommande uppsätt
ningen fick dock inte rispa det svenska prästerskapet alltför djupt eller 
direkt. Därför lindades den i bomull, genom hänvisningen till det katolska. 

Musikföreskriften visar hur regissören arbetade fram ett av styrmedlen. 
Anvisningen syftade för det första till en ledmotivisk uppbyggnad av musi
ken. Det var en överföring av Wagners operateknik till sagospelets beskedli
gare skepnad. För det andra skulle musiken användas för att rytmisera 
spelets gång. Det gällde att förebåda entréer, ackompanjera repliker, danser, 
processioner etc. Musiken kunde på detta sätt ange tempot i flöde och 
övergångar i händelseförloppet. De olika momenten bands samman - för
utom med de nämnda ledmotiven - även med något som regissören kallade 
"melodram"-musik. För det tredje skulle musiken bygga upp en stämnings-
mässig och tematisk klangsfär. Åskådaren-åhöraren kunde på olika plan 
söka uppfatta meningen, på samma sätt som hos Wagner. 

Molander använde alltså musiken i sin strävan att under ett enhetligt tema 
harmonisera scenkonstverkets olika delar. Han ville associativt föra samman 
det mytiska och det antiklerikala, i ett syntetiserat uttryck. 

Halidén följde också dessa Molanders musikanvisningar, enligt regissö
rens efterhandsanteckningar. Den främsta musikaliska källan var sympto
matiskt nog Pettersson-Bergers Frösö-blomster. Regissören påverkade så
ledes kompositören, för att fa fram ett musikaliskt arbetsredskap. Han skulle 
med detta vidare kunna påverka roll- och helhetsgestaltningen. I sista rum
met var syftet givetvis att nå publiken, via musikmediet och rollkaraktä
rerna. 

Dekor och kostym - sagospelets djup 

Styrningens mekanismer gällde också dekorbyggen, visuella principer, be
tydelsebärande emblem och dräktskick. Molander drev på alla dessa områ
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den igenom sin starka konstnärsvilja. När det gällde dekor och dräkter 
påverkade han t.o.m. en så etablerad och självständig verksamhet som Carl 
Grabows ateljé. Molanders tecknade direktiv för dekortillverkningen kän
netecknas av en helt annan stil än Grabows. Molanders anvisningar i bild 
präglas av en detaljrik, fjäderlätt och ciselerad omsorgsfullhet. De ger sällan 
en uppfattning om den färgverkan han ville skapa på scenen. Däremot var 
varje enskilt element noga genomtänkt, med hänsyn till kraven i den text 
som skulle framföras. 

Av de samtida scenfotografierna att döma skilde sig Svenska teaterns 
dekorbyggen från Dramatens, generellt sett. Den senare teaterns uppställ
ningar präglades av en större hantverksmässig precision. Det var en detalj
omsorg som säkerligen var mer kostnadskrävande. På Svenska teatern tycks 
man för slutprodukten ha varit hänvisad till ett billigare, i alla händelser 
grövre kulissmåleri för att skapa miljöerna. Den karaktäristiska, bredspåriga 
och koloristiska stilen i Grabows gouacher fick därför ett större genomslag i 
dekorbyggena på Ranfts scen. 

Enligt teaterns annonsering stod Carl Grabow för dekoren i Stor-Klas och 
Lill-Klas. Så kan knappast sägas ha varit fallet. Molander ledde hela tillverk
ningen, med hjälp av en 11-sidig skriftlig anvisning, 6 scenkartor samt 5 
egna skisser. Det gällde interiörer såväl som dekorationsdetaljer. Molander 
sände utöver detta med äldre skisser av Grabow vid dekorbeställningen. De 
båda hade ett mycket nära samarbete. 

En viss del av dekordetaljerna till pjäsen bestod av gamla eller ommålade 
kulisser, från Lycko-Pers resa samt Kejsarens nya kläder. På ett mycket 
handfast sätt demonstrerar denna praktiska aspekt hur sammanhängande 
arbetet med sagospelen var. I allt väsentligt tillverkades emellertid nya 
kulisser. Det var ett prestigeprog^-am, där de tematiska bibetydelserna in
gick i den visuella gestaltningen. 

I den första tablån, Utanför Lill-Klas stuga, placerades stugan till vänster. 
Molander beskrev den - "Tarfligt, men tämligen nybyggt". I t ablå 4, med 
Stor-Klas gård, var boningshuset placerat till höger. Det skulle utföras enligt 
Grabows skisser, vilket betydde att Stor-Klas välmåga blev direkt synlig. 
Den välhållna gården ställdes mot den fattige Lill-Klas påvrare. 

I tablå 6 blev åter Lill-Klas stuga utförd till vänster: "Ny stuga, till formen 
lik den gamla, men nu fin, röd med hvita knutar etc." Molander poängtera
de således starkt dels motställningen fattig-rik, dels Lill-Klas utveckling mot 
ökat välstånd. Hela dekorationsarbetet var på detta sätt integrerat i kon
struktionen av uppsättningens mening. 

Molander förberedde vidare den tekniska apparaturen i Stor-Klas och 
Lill-Klas för en generell och fantasieggande visuell princip: changemanget 
eller genombrytningen av en dekor respektive ett dekorelement. Där bakom 
blottades - vid de olika tillfällena - en utsikt mot ett landskap, en trolsk tjärn, 
en skog respektive en väg mot himlen.1061 tablå 2 hade genombrytningen en 
markerad tematisk betydelse. Lill-Klas, som tappat bort sig i skogen, "ser" 
plötsligt klart det som ligger nära till hands.107 Molander hade även inordnat 
Sankte Pers entré i denna tablå under den genombrytande effekten.108 

I tablå 5 hade "changements"-principen direkt med styckets mytiska 
djupdimension att göra. Molander planerade en tekniskt komplicerad öpp
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ning av en realistisk stugdekor, så att tjärnen och älvornas dans syntes. 
I sista tablån - utanför kyrkan - gällde changemanget två fondbyten. 

"Vägen till himmelen" skulle bli synlig, enligt Molanders anteckning. Gei-
jerstam hade angett "himmelens trånga port, till hvilken leder en stege, allt 
omgifvet af skyar".109 Det första ombytet gällde alltså ett vanligt miljöskif
te, medan det sista var en genombrytning till en himmelsk vision. 

Molander kunde genom sina scentekniska anordningar ge maximalt ut
rymme för snabba växlingar, mellan en realistisk miljö och en fantastisk. 
Sagans olika djup skulle därmed demonstreras. Arvet från romantikens 
fantasifulla dekorteater förvaltades därmed; realismen bemängdes med ima-
ginativt rena illusionsnummer. Changemangs-principen pekar också tillba
ka i regiskapet, till lösningen i Faust-dramats häxkök. Sagans romantiska 
cirkel var stor. 

46 Harald Molan ders skis s till tredje tabl ån i Stor-Klas och Lill-Klas. DTM. 

Av brevet till Geijerstam framgick som en viktig punkt att Molander vid 
iscensättningen påverkat textens utformning. På vilka grunder kan då hans 
textinfluens påvisas? Det var Molanders sceniska fantasi och blick för visuel
la effekter som fick konsekvenser för texten. 

Den scenlösning som han föreslog till tredje tablån - Bondens gård -
skilde sig från den av Geijerstam ursprungligen förutsedda. Geijerstam hade 
troligen gestaltat den burleska förförelsescenen så att Lill-Klas såg händelse
förloppet genom fönstret, från en friliggande bod. Grabow arbetade utifrån 
en sådan scenlösning. Det är också den varant av tjuvkikande som liknar 
sagans, i H.C. Andersens version. 
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Regissören föreslog istället en helt annan scendisposition. Händelseför
lopp och dekorlösning sammanjämkades också enligt hans modell. Molan
der skrev: 

Det är roligare och mera i sagans anda att låta Lill-Klas söka nattherberge oppe på vinden. 
Derföre detta förslag. Genom luckan i taket observerar han kurtisen, därifrån anropar han 
bonden, då denne har kommit och därifrån kastar han först säcken och hoppar själf efter. 

Det lustiga och sagans stämning fick honom alltså att lämna detta förslag till 
författaren. Scenutrymmet utnyttjades bättre av Molander än i det alternati
va förslaget. Förförelsen i storstugan och tjuvkikandet från vinden kunde 
parallellställas på ett tydligt sätt, genom agerande, mimik och repliker. 
Molanders uppfinning på denna punkt var så bra att den helt inkorporerats i 
första upplagan.110 

47 Carl Grabow samarbetade i vissa fal l med konstnä ren Viktor Andrén. Här syns denn es 
teckning till tredj e tablån i Stor-Klas och L ill-Klas. DTM. 

Molanders omsorg om det naturtrogna låg trots allt bakom även denna 
djärvt komponerade scenbild. Det framgår av en annan kommentar, angå
ende hur Lill-Klas skulle krypa in på löftet. Detta var uppbyggt av tre 
konstruktioner. Om de Wahl kröp på det angivna sättet "märkes absolut ej 
bedrägeriet hälst det är nattskumt"\ Den realistiska illusionen fick inte brytas, 
enligt regissörens teatersyn. 

Den färgton som skulle dominera uppsättningen framgår av Grabows 
gouacher. Man ville säkerligen skapa en lämplig sagostämning genom det 
granskogstungt gröna och trolskt nattblå i dekorerna. Molanders färganvis
ningar antyder dock en något ljusare försommargrönska i vissa partier. 
Iscensättaren och dekoratören sökte tillsammans det vegetativa och nattliga i 
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48 Scenbild till tredje tabl ån i Stor-Klas och Lil l-Klas. DTM. 

färgavstämningen. Vidare förekommer det ymnigt med blommor i förteck
ningen av accessoarer, speciellt i 7:e tablån. Detta understryker den visuella 
förknippningen mellan pjäsens sagomotiv och det naturmytiska, som låg 
redan i färgvalet. 

Man tonade vidare ner det som band händelseförloppet till en entydig 
plats och tid. Syftet var att skapa en mytisk dimension i sagomiljön. Tecken 
från olika ursprung blandades därför. På en dräktskiss poängteras t. ex. att en 
kvinnomössa absolut inte far likna en dalkullas.11 Samtidigt framgår det av 
scenfotografierna att möblerna i Lill-Klas stuga var prydda med kurbitsmo
tiv. Miljön kan ändå inte knytas till dalamiljö. Bonader och kläder gick 
nämligen i en allmän allmogestil. Molander skrev också i anvisningen till 
accessoarerna om "blommor i allmogestil". Han noterade på ett annat ställe: 
"nästan som dalkarlsrock". Just genom stilblandningen poängterades det 
nödvändigt mytiska i miljön. 

Man lade även vikt vid huvudbonaderna. Lill-Klas hade enligt Molanders 
anvisning en halmhatt, försedd med en ljäder. Detta avvek helt från Gra
bows skiss. Denna visar en bondes fattigt enkla, gråa filtdräkt och mössa. 

Lill-Klas fick till slut en rafsig klädsel, lappad och sammansatt av aparta 
delar. Den tokroliga hatten krönte denna spelevink till rollfigur. Klädseln 
var kongenial med en folkloristisk Davidsgestalt i kamp mot en rikemans-
dryg Goliat, vilket ligger inbäddat i konflikten mellan Lill-Klas och Stor-
Klas. Möjligtvis gick dräktens utseende och det slutliga valet tillbaka på 
någon illustration till H.C. Andersens saga. Grabows dräktskisser följdes 
hur som helst i högre grad för övriga roller. Det visar scenfotografierna. 

Sankte Pers kostym framstår som ett avvikande element i uppsättningens 
dräktskick. Detta understryker att regigreppet var blandning snarare än 
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49 Tycho Ödhergs teckningar av scener ur femte och sjunde tablåerna i Stor-Klas och Lill-Klas 
samt rollkarikatyre r. För Svenska Hem 1899. 

enhetlighet. Helgonets klädsel hade tycke av medeltida munk, samtidigt 
som han bar en helt modern, samtida accessoar - en kamera - och en 
fantasibetonad elektrisk gloria. Gestaltens klädsel spräckte därmed den all
männa allmogestil som etablerades i iscensättningen, via stilblandningen hos 
övriga gestalter. Sankte Per var både som dramatisk gestalt och i sin klädsel 
ett tidsmässigt överspännande tecken, mellan medeltid och nutid. Han 
förmedlade på samma sätt mellan det himmelska och det världsliga genom 
sitt uppträdande. 

Den mytiska dominanten byggdes alltså upp genom det tidsmässigt diffu
sa och allmängiltiga. Detta etablerades till den grad att vissa recensenter 
reagerade emot ett brott mot denna princip. I s ista tablån tonade nämligen 
Peterskyrkan och Petersplatsen fram i fjärran, efter det andra changemanget. 
Den katolska kyrkans centrala kultplats var nämligen målad på fondkulis
sen, som ett himmelskt palats. Detta blev för entydigt anti-katolskt och bröt 
därmed mot mytens allmännelighet. 

Kritikerna missade emellertid något centralt när de ställdes inför den 
braskande emblematiken på sista fonden. Det var följande: i den sjunde 
tablån fanns även en blomsterprunkande midsommarfest där två andra 
emblem förekom. Molander skrev i accessoarförteckningen om två fanor: 

"Fanorna ungefär 60 à 70 c. i fyrkant. 
1/ hvit med en grön målad krans kring en sol med den heliga triangeln. 
2/ blå med en gul vase omgifven af 3 små kronor'' 

Här fanns en religiös symbolik, i all diskretion. Symbolerna för "naturen" 
och "solen" förknippades med den heliga treenigheten och riksvapnet. 
Detta svor mot det övertydligt antikatolska och antiklerikala. Det var dess
utom en anvisning om ett syntetiskt bilduttryck. Detta antydde ett folkligt, 
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t. o. m. helsvenskt, kristet och naturmytiskt inslag i iscensättningen. Fanorna 
är ytterst talande som emblem för regissörens konkretisation och signum. 
Metatexten börjar framträda. 

Det folkligt konkreta i den dramatiska konflikten mellan Stor-Klas och 
Lill-Klas spändes mot rena feeriinslag, bla. Sankte Pers uppenbarelse, tom
tarna och de dansande älvorna. Detta visar hur sagostämningen etablerades. 
Det var en upplösning av den realistiska teaterns tidsmässiga och geografiska 
konkretion. Detta var grundhållningen under iscensättningsarbetet. Där
med har vi också visat hur fantasirealismen och mytens tidsspann medförde 
en stor perspektivfrihet, i förhållande till naturalismen. Denna frihet fanns 
även för skådespelarna. 

Myt och burlesk i spelet 

Fotografierna av skådespelarna visar ett stort antal typiserade och burleska 
spelsituationer, jämfört med samtida mer poserande rollfoton. Det pregnan
ta i situationerna syns på dessa fotografier, liksom i olika karikatyrer i 
pressen. Uttrycksfull grimering och gestik bidrog till pjäsens succé. Det 
tycks ha varit en ovanligt mimisk uppvisning, lekfullt lössläppt. Spelet 
gjordes fritt från den realistiska gångarten, genom genren och regin. Molan
der lyckades således med sina olika styrmedel: musikaliska, miljömässiga 

50 Anders de Wahl som Lill-K las. DTM. 
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och personinstruerande. Spelet var enhetligt komponerat, inte i betydelsen 
stramt hållet utan i en dynamisk form. 

Molander omfunktionerade som framgått en anti-klerikal tendens, med 
referens till katolsk miljö före reformationen. Han ville inte alltför öppet 
stöta sig med det svenska prästerskap som han själv var kritisk emot. När 
han aktualiserade texten ställdes moralfrågorna in i spänningen mellan seku-
laritet och religion. Den religiösa och anti-klerikalt katolska tendensen kom 
därvid att dominera, även över samhällskritiken. Den folkliga "kampen" 
mystifierades. Detta var emellertid i konsekvens med Molanders centrala 
budskap, vilket framgår av den emblematik han tänkt sig på fanorna i 
sluttablån. Han ville i iscensättningen spela ut en "naturlig" - i natur, nation 
och folk förankrad religiositet mot den misslyckat prästerliga. Ur det hete
rogena iscensättningsmaterialet kan en sådan självständig och sammanhäng
ande regitext friläggas, i efterhand och på analytisk väg. 

Ett exempel på att regissören själv formulerade sin regivision i en heltäck
ande form ger iscensättningen av Väfvarne senare samma vår. Detta innebar 
principiellt sett att Molander dokumenterade sin tankegång, medan han i 
övriga fall arbetade utan att direkt ange den. 

Det är ogörligt att i detalj redovisa en kronologi i denna utveckling av 
Molanders regiarbete, med hänsyn till källäget. Vi far nöja oss med att 
konstatera dess principiella betydelse. Regitextens framväxt var en viktig del 
i en utveckling bort från den rena hantverkarideologin. Molanders position 
som regissör hade förändrats i och med detta. En expressiv potentialitet 
frigjordes. Det preskriptiva beroendet som låg i hans regipraxis fick till sist 
en motinstans, det säregna i regissörens konkretisation kunde fa utrymme. 
Men regitextens innebörd var inte nödvändigtvis det centrala i mottagandet. 

På jakt efter en moral 

Recensenterna fäste sig vid den poetiskt naiva sagodoften i pjäsen. Det goda 
humöret och godmodigheten i kombination med det satiriska, grovkorniga 
och vassa i vissa repliker slog an. Sagan, Geijerstams bearbetning, dekorer
na, skådespelarna och regin samverkade på ett sätt som fick allmänt erkän
nande. Både parkettpubliken och tredje raden applåderade, skrattade och 
blev rörda på samma ställen. 

På en punkt rådde emellertid osäkerhet. Vilken var moralen? Här fanns 
ingen entydighet. Vid denna brytpunkt uppstod därför skillnader i konkreti-
sationen. I Social-Demokratens första blänkare konstaterades att i de "dryga 
storböndernas dagar är det en fröjd att se den fattige triumfera åtminstone på 
teatern".112 Dagen därefter hade dock tidningens recensent Hjalmar Bran-
ting tänkt om. Han konstaterade att det inte var mer moral i de gamla 
sagorna än i det brutala livet självt. Greppet att föra in Sankte Per i sagan fann 
han förträffligt. Det 

ger tillfälle både att skyla öfver hvad som för skarpt svär mot nutida rättsuppfattning, och 
att skjuta in några af det slags krassa sanningsord, som just vår tid behöfver höra. Så t. ex. 
resonemanget om hur man stjäl på lagligt sätt, eller Petri suck öfver alla de ärkekanaljer, han 
för deras officiella ställnings skull måst öppna sin port för - en replik som t. o. m. framkallade 
en kraftig tendensapplåd för öppen ridå vid premiären. 
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Pjäsen aktiverade åskådarens kännedom om sagan, men samtidigt väckte 
den samtida associationer. 

Eljes följer sagospelet ganska troget sagan, såsom vi alla minnas den. Det är således dess fel, 
icke Geijerstams, att Stor-Klas under styckets gång rätt väsentligt skiftar karaktär. Han 
börjar som den brutale, dryge storbonden, sådan han går och står lifslefvande i vår andra 
kammare, en Ericson i Ransta t.ex. eller någon dylik typ för hvad fantasin i den vägen kan 
tänka mest motbjudande. Men småningom träder dumhetsdraget så starkt fram, att det för 
modärn uppfattning verkar nästan försonande; han närmar sig den urbild af klumpiga, men 
på det hela rätt godmodiga jättar, som i Eddan varieras. 

En liknande motsägelsefullhet fann Branting också hos den fattige. 
En liknande förändring genomgår också Lill-Klas, fast i motsatt riktning. Från den lattige, 
förtrampade torparynglingen, som vi sörja med, när Stor-Klas på ren kitslighet slagit hans 
enda häst, blir han en illmarig spelevink, som förstår att göra sig skäppor med pängar, som 
mer än väl förtjänar alla lexor han far af 'hr helgonet' och hvilkens slutliga upprättelse 
genom kärleken till hustrun förekommer oss föga trolig; däremot är hans hela förhållande 
till sitt barn, 'prinsen', tecknat med rörande innerlighet.113 

Branting sökte således energiskt efter en konsekvent moralisk strukturering 
av fabeln. Han ville som kritiker klargöra samhällstendensen. Han fann den 
inte och han ville därför ange en orsaksförklaring i sagokaraktären - istället 
för att söka tendensen på ett annat område. Branting önskade se klassmot
sättningen och den politiska kampen gestaltad på scenen. Udden i texten och 
iscensättningen var för inlindad för honom. Eller också följde socialdemo
kratins ledare helt enkelt det kritiska "uppdrag" han hade från sin läsekrets. 
Där stod den samhällsinriktade läsarten i centrum. 

Det fanns emellertid fler än Branting som "missuppfattade". Alfred Lind
kvist i Stockholms-Tidningen menade att det moraliska elementet bestod av 
Sankte Pers farbroderliga uppfostran av Lill-Klas. Dennes moraliska grund
läggning var visserligen god, men han var utan begrepp om ont och gott. 
Genom Sankte Pers övervakning kom Lill-Klas sedan till insikt och hans 
naturliga sinnesriktning styrs hän mot det goda - utan snedsprång förs han 
framåt på "det rättas raka lyckoväg" - så löd Lindkvists "fel"-läsning.114 

Två kritiker hade invändningar mot det moraliserande inslaget utifrån 
sagans grund, av mer litterärt formella skäl. Den ursprungliga sagan rymde 
nämligen ingen moral alls, inga frågor om rätt eller orätt och inga reflexio
ner. Georg Nordensvan menade därför att slutscenen med Roms Peterskyr
ka helt enkelt skulle strykas.115 Även Tor Hedberg var inne på denna 
formellt avvisande hållning. 

Af egen fatabur har han /Geijerstam/ så tillagt en något sväfvande sens moral som väl 
närmast är den att framgången fördärfvar och att den som börjar med en knappnål har svårt 
att icke sluta med en silfverskål. Det är nu icke utan att det uppstår en viss slitning mellan 
denna moral och de situationer eller händelser som skola åskådliggöra den. Själfva sagan rör 
sig ju fullständigt på sidan om ondt och godt och det faller en vid läsningen af den icke ett 
ögonblick in att lägga en moralisk måttstock på de streck som Lill-Klas spelar sin dryge och 
dumme vedersakare. Man har där endast att hålla sig till sådana begrepp som fintlighet och 
dumhet, tur och otur, och författaren har därför icke heller lyckats pressa in sin moral i 
fabeln; den står tämligen löst och oförmedladt bredvid. Men denna anmärkning träffar icke 
så djupt, då man tar hänsyn till hvad stycket är och vill vara. Det är ett sagospel, ytterst 
afsedt att roa och förnöja, och det gör detta på ett odeladt älskvärdt och godmodigt sätt.116 
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Sagan hade ingen moral och Geijerstams tematik var diffus för de flesta. 
De recensenter som kände sig mer berörda av kritiken mot tron och kyrkan 
tvekade dock inte. Arvid Axelsson skrev rakt ut i Nya Dagligt Allehanda: 

Men det är icke något upplyftande skådespel, och den poetiska behållningen däraf blir icke 
synnerligen stor. Författaren har under sin sträfvan efter originalitet och i s ina försök att 
vända om den gamla sagospelsstilen, kommit att såra åtskilliga känslor och åskådningar, 
hvilka, huru gammaldags de än må förefalla, säkerligen aldrig blifva fullkomligt utrotade. 

Han preciserade detta till att gälla det konstiga helgonet. Sankte Per var "en 
särdeles fördomsfri tjenare åt de himmelska makterna". Recensenten fann 
hans budskap demoraliserande. Det gällde inte att ha ett gott hjärta och att 
bry sig om andra människor. Istället predikade helgonet egennytta och krass 
materialism. "Satiren öfver menniskornas skenkristendom - i sagospelet 
mera skarp än i sagan - är för drastisk för att göra tillbörlig verkan".117 Det 
fanns tydligen en större beredskap hos de konservativa att uppfatta och 
bemöta attacker mot kyrklighet, hyckleri och prästerskap.118 

Flera recensenter beklagade således en brist på konsekvens i moralen, men 
den moraliska dimensionen i regitexten var immanent. Det låg alltså ingen 
motsägelse i att Harald Molander, själv bevislig moralist, iscensatte Stor-
Klas och Lill-Klas. Tvärtom visar iscensättningen att han avvisade en tillfäl
lig, klerikal gestalt av denna moral. Han poängterade istället "eviga", natur-
givna etc. fundament. Motståndet mot de tematiska aspekterna hos konser
vativa kritiker grundade sig alltså på en viss ouppmärksamhet, konkretisa-
tionens och iscensättningens nyanser kom bort. Moralkritiken mot pjäsen på 
Svenska teatern kombinerades dock med ett totalt accepterande av den naiva 
och burleska illusionsbildningen i fria former. Konkretisationen hos regissö
ren och hos åskådaren var alltså till dels ensartad, i tematiskt avseende 
däremot divergerande. 

Randanmärkningarna och den stillsamma polemiken var dock ett intet 
mot konsekvenserna av Hauptmanns kommande vävardrama. Det grep på 
ett mer omedelbart sätt tag i samtidens problem. Här fanns inga beslöjade 
former. Tendensen hade mer sprängkraft i det sociala dramat. 

Väfvarne 
På våren 1899 arbetade Molander först med iscensättningen av Stor-Klas och 
Lill-Klas. Inför Strindbergs femtioårsdag den 22 januari repeterade han 
också på nytt sin uppsättning av Mäster Olof, från Vasateatern 1897. Jämsi
des översatte han Rostands Cyrano de Bergerac för Dramatens räkning. 

Han satte en klammer i sin almanack kring mars månads första åtta dagar: 
Jag afstyrkte på tisdag uppförandet af'Johannes' denna speltermin, föreslog och genomdref 
i stället uppf. af'Väfvarne'. Dumt nog, ty arbetet tvådubblades. 

Jag gjorde under dessa 8 dagar sceneri, dekorationslistor, kostymdito, skref karaktäristi-
ker öfver rollerna, accessoirlistor, gjorde teckningar etc, med sådan fart att jag sysselsatte 3 
renskrifvare natt och dag med att allena afskrifva mina koncept.119 

Molander genomförde på drygt en vecka efter diskussionen med Ranft den 
första systematiska fasen av iscensättningsarbetct. Det var ett uttröttande 
arbete på studerkammaren, präglat av pedantisk planering och detalj genom
gång. Vad var det för författarskap och drama som Molander så gärna ville ta 
itu med? 
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Socialitet och antropologi 

Hauptmanns författarskap har varit underkastat mycket olikartade 
analysförsök.120 Man har bl.a. framhållit det dubbla perspektivet i verken. 
I h ans sociala dramer medför detta att ett djupare skikt blir synligt, bakom 
den ekonomiska och samhälleliga verkligheten.121 Detta dubbelperspektiv 
skulle snarare skärpa än förslöa dramernas kritiska egg. Under de historiskt-
sociala faktorer som utövar en sådan nedbrytande övermakt i Hauptmanns 
dramer friläggs nämligen antropologiska konstanter. Det mänskliga binds 
samman med miljön. Genom dubbelperspektivet synliggörs växelspelet 
mellan de två nivåerna. Därigenom fördjupas insikten om det omänskliga 
och destruktiva i dessa sociala krafter. Någon förenklad förklaring är inte 
möjlig.122 Dubbelperspektivet skulle därmed vara en positiv förutsättning 
för verkens gränsöverskridande karaktär. 

I iscensättarens och teaterpublikens ögon kan detta emellertid, enligt min 
mening, framstå som en onödig vacklan - en kluvenhet att välja bort. 
Iscensättningen kan då understryka det socialkritiska inslaget eller något 
annat. Teaterpubliken kan i sin tur ta fasta på det mänskligt gripande och 
lämna annat därhän. Det är en risk som jag vill visa att t.o.m. Die Weber 
löper. Tanken om dubbelperspektivet kan användas för att frilägga dramats 
kluvenhet. 

Orsaken till dubbelperspektivet är att Hauptmann inte helt accepterade 
naturalismens program. Det senare formulerades nämligen som en strävan 
att gestalta en objektiv realitet, och skälet till detta var det positivistiska och 
vetenskapliga i grunduppfattningen om konsten.123 Hauptmann sprängde 
senare i författarskapet gränsen genom en metafysisk verklighetsflykt. I Die 
Weber strävade han istället efter en vidgad objektivitet, i form av en mångfa-
setterad beskrivning av vävarupprorets orsaker. Det var dock en strävan 
som inte sprängde naturalismens och positivismens ramar utan snarare 
vidgade dem. 

Just denna flerdimensionalitet i texten ökar iscensättarnas valmöjligheter. 
Det är ett val som alltså kan leda till en speciell tendens i scengestaltningen. 
Syftet med de följande anmärkningarna till dramat är att dra fram några 
orsaker till händelseförloppet. Därmed läggs grunden för en förståelse av 
Harald Molanders konkretisation och iscensättning. 

Dramat 

I Die Weber är vävarkollektivet det sociala "preparat" som är föremål för 
undersökning i författarlaboratoriet- titeln pekar ut denna avsikt hos förfat
taren. Samtidigt beskriver dramat hur vävarnas nöd är ett resultat av löne-
nedpressningar, d.v.s. att de i sin historiska situation är objekt för utsug
ning. Dramat handlar sedan om hur vävarkollektivet självt försöker bryta 
sin förnedring, d.v.s. söker förvandla sig till handlande subjekt istället för 
utsuget objekt. Framför allt försöker vävarna uppnå en förbättring av lev
nadsomständigheterna. Nöden ställs i texten tematiskt mot välståndet. De 
upproriska vävarna försöker att med alla medel uppnå sitt mål. I denna 
strävan kan de endast vänta hjälp av andra vävare och kanske också av några 
intellektuella, t. ex. av kandidat Weinholds typ.124 Den senare är dock prak
tiskt handlingsförlamad. 
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Mot vävarna agerar givetvis fabriksägarna, främst Dreissiger, polisen och 
militären, men även kyrkans män och traktens småföretagare. Utifrån är 
heller ingen hjälp att vänta, utan omvärlden ser med misstro på vävarna. 
Speciellt framgår det av tredje akten. Det finns alltså ingen makt utanför 
vävarna själva som kan tänkas skänka dem en förbättring. Vidare visar det 
sig att anpassningen, tematiskt sett revoltens och strejkens motpol, är en 
ohållbar utväg för vävarna. Underkastelsen och den religiösa förtröstan, 
som vävaren Hilse visar prov på, är lönlös. Den hopplöshet som växer ur 
denna motsättning blir också drivande för vävarnas protester, liksom alltså 
motsättningen nöd och välstånd. 

Nödsituationen verkar med full kraft in mot vävarkollektivet. Men det är 
inte utsugningens system som analyseras i Die Weber, utan effekterna när 
bristen drabbar individerna. Deras egenskaper friläggs och testas under 
revolten. Kollektivets objektsituation under kapitalismen är alltså en icke 
närmare analyserad förutsättning i dramat. I det försök till kollektivets 
subjektgörelse som ryms i dramats utveckling undersöks istället de antropo
logiska konstanterna. 

Svälten och förtrycket tvingar i Hauptmanns drama fram upprörda käns
lor. Skilda från rationalitet kan dessa ta sig vilka utlopp som helst. Kraven 
och protesterna kan anta så olika former som högre löneanspråk, strejk, 
misshandel, förstörelse av fabriksägarnas hem etc. Ett annat inslag i den bild 
Hauptmann ger av det lidande kollektivet är det uppkomna behovet av 
ledarskap. När nöden går över gränsen för det uthärdliga skapas utrymme 
för anförare, t. ex. vävaren Bäcker, den f.d. vävaren och soldaten Jäger samt 
den proletariserade smeden Wittig. 

Ett annat drag i den psykologiska motivationen för vävarupproret gäller 
kvinnorna.125 Vävarhustrun Luise ansluter sig, trots den religiöse svärfadern 
Hilses motstånd, till de upproriska p.g.a. sin moderlighet.126 Denna grund
läggande omsorg om barnen fungerar som psykisk drivkraft i den rådande 
nöden. Hauptmann har förberett Luises reaktion väl i dramat. Redan i första 
akten svimmar en liten pojke av hunger på fabrikör Dreissigers kontor, och i 
andra akten drivs mor Heinrich till tiggeri i desperat ängslan för barnen.127 

Som ett resultat av nöden visar sig alltså moderlighet, lättleddhet och 
hämningslöshet som bidragande orsaker till revoltens uppkomst och för
lopp. Dessa exempel på utvidgningen av den naturalistiska "objektiviteten" 
till en psykisk sfär kunde på teatern med enkla medel utelämnas eller renod
las tendensiellt, med udd mot kollektivet självt. Likaväl som den samhälle
ligt betingade nöden förklarades som "natur" av naturalisterna, som Brecht 
träffande påpekat, kunde massan skildras som ödesmässigt underkastad sin 
psykiska natur. Hauptmanns samhällskritiska begränsning och hans dubbel
perspektiv, försöket att inte bara ta med sociala faktorer utan också männi
skans psyke i upprorsskildringen, kunde hanteras på helt olika sätt av 
1890-talets teaterfolk. Frågan är hur Molander från början såg på pjäsens 
möjligheter? 

Han hade 1892 entusiastiskt presenterat författaren och Die Weber, för 
publiken i Helsingfors.128 Molander poängterade då att Hauptmann vuxit 
upp på en av den "moderna arbetarfrågans förnämsta krigsskådeplatser". 
Författaren var också djupt gripen av denna sociala strid, enligt Molander. 
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Det är konflikten mellan det moderna samhällets erkännande af människowärdet och dess 
oförmåga att i praktiken gifwa detta erkännande gestalt, som främst sysselsatt Hauptmanns 
fantasi. Och det är fattigdomen, dess orsaker och afhjälpande, dess korrumperande inwär-
kan på sina offer, dess förmåga att framkalla äfwen andlig brist och nöd, som gifwit honom 
motiv och exempel, dem han i dikten gifwit en gestalt som är lifwets egen. 

Hauptmann hade tagit upp den sociala konflikten redan vid sin debut. 
I Die Weber wisar han emellertid en wida kraftigare observation, otroligt förkofrad teknisk 
färdighet och en djärfhet i hela kompositionen, som helt enkelt måste kallas snillrik. Dramat 
äger hwarken någon hjälte eller hjältinna /.../. Stycket rör sig altigenom med massor af folk 
- stick i stäf mot alla gällande regler - men oaktadt detta förstår författaren att oafbrutet 
bewara handlingens enhet och hålla åskådarens intresse fängsladt wid skådespelets hufwud-
tanke. 

Med sina typiska utgångspunkter definierade Molander styckets storhet på 
följande sätt: utan intrång på det historiskt korrekta i miljön - tids- och 
lokalfärgen-lyckades Hauptmann ge "lifwets form åt fullkomligt motswa-
rande intressen i wår egen tid". Stycket var fritt från effektsökeri och var 
klassiskt enkelt. Det var också trovärdigt i teckningen av personer och 
situationer, menade han. 

Molanders konkretisation omfattade en tidsmässig koppling mellan sam
tid och historisk tid. Vidare märkte presentationen ut några särdrag. Molan
der underströk att arbetarna far släpa som "kreatur". De "nödgas" under
kasta sig en fabrikant, som "samlat en lysande förmögenhet". Vidare mar
kerade han att hungern gör vävarna "oklara" i huvudet och att detta inte kan 
fortsätta- allt har en "gräns". Själva "upproret" startar utan att "ledare" och 
upproriska vet hur det går till. "Massans raseri" riktas mot fabrikanten, hans 
familj och prästen. Slutet tecknas "symboliskt" av Hauptmann, skrev Mo
lander. Hilse kan av "pliktkänsla och för sin religion ej förena sig med 
kamraterna mot öfwerheten". Han är den ende som lyssnar till "plikten mot 
samhället" och han dör. 

Handlingen utwecklar sig likt ett åskmoln, som dyker upp öfwer horisonten, utbreder sig 
och med ens urladdar sig, utan att någon faller på idén att fråga, hwarför knallen kom just 
då.129 

Molander var sålunda tagen efter sin första läsning. Det fanns emellertid rent 
tekniska problem med att uppföra stycket i Helsingfors, menade han. 

Ar 1896 avrådde han som vi sett Ranft vid repertoardiskussionerna. 
Tydligen trodde man då att pjäsen kunde vara stötande för vissa högre 
kretsar i Stockholm. I Berlin kunde han sedan konstatera att ett uppförande 
var praktiskt genomförbart, den starka spänningen kunde också hanteras. 
Molander kunde i den tyska versionen kritiskt studera en förebild och 
urskilja dramats möjligheter. 

En tysk uppsättning 

Pjäsen hade i hemlandet spelats som sluten föreställning, på grund av mot
stånd från censuren. Den första offentliga föreställningen gick av stapeln i 
september 1894 på Deutsches Theater i Berlin. Harald Molander såg vid sitt 
Berlin-besök den 164:e föreställningen, den 3 augusti 1896.130 

Denna Otto Brahms och Cord Hachmanns uppsättning syftade till att 
med naturalistiska medel "das Spannungsgefiige zwischen dem Aussen und 
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Innen, die Kausalität des Aktionellen aus den gegensätzlichen Lebens
hemisphären sinnlich wahrnehmbar zu machen".131 Det här betydde en 
språklig individualisering, fri från all retorik och patos, en noggrann miljö
skildring och framför allt genomarbetade masscener. 

Varje gestalt i massan hade ett fastlagt handlingssätt på scenen, och 
folkscenerna löstes upp i en rad individuella framställningar. Dessa svetsades 
samman till en dynamisk massa i gemensam kamp.132 Kindermann framhål
ler att massan gav det mest samlade intrycket akustiskt, genom t. ex. ropen 
utanför väverifabrikörens hus. Trots att scengestalternas spel individualise
rades mycket, så skärpte Brahm också det för gruppen karaktäristiska. Alla 
negativa drag hos vävarna ströks, medan de mänskliga aspekterna hos 
Dreissiger togs bort. Därmed fick uppsättningen en tendensiell, social slag
kraft som klassdrama. Det kunde fortfarande Molander bli varse. Den 
tendensen var också något som han i viss mån reagerade emot.133 Hans 
iscensättning präglades inte av samma klasskampsmässiga renodling av 
karaktärerna som de första tyska iscensättningarna, vilket kommer att fram
gå senare. Molander tog däremot starkt intryck av de resultat av massregi 
som han bevittnade, även om han utformade den ännu mer dynamiskt i sin 
Väfvare-uppsättning. 

Regissören och teaterns funktion 

Molander kunde med Väfvarne förverkliga den problemdebatterande teater 
han skrivit om. Den som var "levande" och "populär" genom att idealen 
tillhörde alla, "öfverklass som underklass". Så hade han formulerat det i 
Modern dramatisk konst.134 Den breda uppskattningen kunde inte komma 
de rent tendensiösa partsinlagorna till del. Han sökte själv i konsten ett slags 
tidens och individens självbespegling, i förtätade bilder. Konsten skulle "i 
realistiska, med den konkreta verkligheten närmast öfverensstämmande 
former gifva ett idealt, ett karakteristiskt, ett representativt uttryck åt samti
dens populäraste spörsmål och behof'.135 Med Väfvarne kunde han ge sig på 
den aktuella arbetarfrågan och problemet med människovärdet i det moder
na samhället. 

Den eftersträvansvärda effekten var den att få sin "samtids hjärnor att 
koka och händer att knytas af hat mot våld och förtryck,/... / dess hjärtan att 
klappa af kärlek till friheten och individens rätt"! Molander hade poängterat 
att teaterns ideologiska roll var att brukas i "kampen för andlig frihet och 
materiel förkofran, för politiskt oberoende och social utveckling".136 Tea
tern skulle därvid uppfylla sina fyra funktioner; att vara mötesplats, spegel, 
slagfält och domstol. 

Molander tog således avgörande intryck av den tyska Die Weber-före-
ställningen 1896, men dessa impressioner föll som frön i väl förberedd jord, 
både med tanke på hans regiideal, syn på teaterns funktion och frihetliga 
tänkesätt. 

En svensk språkdräkt 

Ranft köpte uppföranderätten till Edvard Alkmans översättning redan på 
våren 1896.137 Översättningen ligger i linje med både Hauptmanns natura
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listiska språkprogram och Molanders mimetiska strävan efter "natursan
ning". 

Hauptmann strävade efter en direkt spegling av en tysk dialektal verklig
het. Det var en typ av språklig lokalisering som Alkman svårligen kunde 
överföra till svenska. I sin översättning arbetade han istället fram karaktäri
serande repliker, med en genomförd social språkskiktning. Vävarnas och 
ortsbornas repliker har en "folkligt" talspråklig prägel. På samma sätt finns 
det en social överklass, vars repliker har en skriftspråklig och "litterär" 
karaktär. Det gäller t.ex. fabrikör Dreissiger och pastor Kittelhaus. Dessa 
grupper kan alltså urskiljas redan genom replikernas konstruktion. Mellan 
grupperna finns personer som har vacklande språkbruk, t. ex. fru Dreissiger, 
snickare Wiegand och Jäger. Genom att de väljer ord som förknippas med 
elitens uttryckssätt, så antyds deras sociala ambitioner. Hauptmann har själv 
tematiserat detta, bl. a. genom beskrivningen av fru Dreissiger: "Ein gewis
ses Missverhältnis zwischen ihrer Art zu reden oder sich zu bewegen und 
ihrer vornehm reichen Toilette ist auffällig".138 

Edvard Alkman visade med sin översättning av dramat att han förstått 
Hauptmanns intentioner väl. Harald Molander stod 1899 inför sin största 
utmaning som regissör. Även Albert Ranft utmanades.139 Han hade nämli
gen fått förebråelser i pressen för att han lät det farliga dramat ligga 
ospelat.140 Det fanns all anledning att förvänta sig en säregen teaterupple
velse. 

Harald Molanders iscensättning av Väfvarne 

Från Molanders förberedelsearbete finns bevarade fyra häften föreskrifter, 
en tryckt anvisning för folkuppträdena utanför scenen samt en regianteck
ning, om vilket "intryck" stycket "bör" göra. 

Det första häftet innehåller rollfördelningen samt en översikt av vilka 
personer som skulle befinna sig på scenen i de fem akterna. Molander har 
också använt sitt program från besöket på Deutsches Theater som arbetsma
terial. Där har han nämligen på grundval av sina intryck i Berlin försöksvis 
angett rollfördelningen bland Svenska teaterns skådespelare, bredvid de 
tyska skådespelarnas namn. Redan när han antecknade i programmet var 
han klar över vilka skådespelare han ville ha i dramats bärande roller: 
William Engelbrecht som fabriksägaren Dreissiger, Anders de Wahl som 
Bäcker, August Lindberg som gubben Ansorge, Gustaf Ranft som smeden 
Wittig och Emil Hillberg som gubben Hilse. Den mest markanta skillnaden 
mellan programmet och den slutliga rollfördelningen var att Tore S Venn
berg, som enligt Molanders första tanke skulle spela den upproriske Moritz 
Jäger, ersattes av Oscar Eliason. Vidare kom nästan alla mindre roller att 
besättas på ett annat sätt än Molander först skisserade i sitt gamla teaterpro
gram. Förutom de 54 namngivna rollerna engagerades 21 personer med mer 
eller mindre viktiga taluppgifter samt nära 30 extrastatister.141 

När Molander hade färdigställt anvisningarna för masscenernas deltagare 
igångsattes inövandet av vävarvisan och massuppträdena. Likaledes lämna
des beskrivningar till snickare och målare för dekorationstillverkningen. 
Vävarvisan skulle enligt Molanders anvisning vara färdigrepeterad till den 
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20 mars, då de egentliga repetitionerna tog vid.142 Sammanlagt krävdes 
"mellan 70 och 80 repetitioner på folksorlet".143 Väfvarne hade så premiär 
den 11 april och spelades till 6 maj, sammanlagt 21 gånger. 

Regin och revolten 

Molander gjorde en anteckning om sin regiuppfattning när han förberedde 
mötet med skådespelarna. Den bör uppfattas som en sammanfattning av de 
tankar som vägledde honom under planeringsarbetet. Det var en regitext, en 
pjäsnyckel med Patrice Pavis liknelse, i kortast möjliga form. 

Väfvarne: Väfvarnes och v äjverskornas karaktär och utseende. Hopen af väfvare och väfuerskor är 
hufvudpersonen i detta skådespel. 

När de i lsta akten kommer till kontoret för att fa betalning för sina väfvar, likna de arma, 
eländiga varelser, som släpats inför en domstol, ängsliga att bli oskyldigt dömda. Det gäller 
lif eller död, det gäller att rädda sina barn och orkeslösa från svält. Gubben Baumert har måst 
slakta sin hund, för att barnen skulle fa mat. Emma torkar potatisskal, som hon hos 
svingödarn byter mot ett kvarter mjölk åt sin lilla Fritz om lördagsaftonen. Mor Heinrichs 
pojke svimmar af svält på kontoret, dit han i middagshettan släpat ett par allt för tunga 
väfstycken. 

Alla se nedtryckta och förstörda ut, som tiggare vana vid förödmjukelser göra de sig så 
små som möjligt, fast de kommit att begära endast rättvis lön för sitt arbete. Deras ryggar 
äro krökta, lemmarna darra af nervösa ryckningar, deras blickar stirra ur rödkantade, 
vattniga ögon, hyn är blek, kinderna infallna, stämmorna tunna, ihåliga, håret ovårdat. 

Männen i trasiga eller lappade kläder äga ännu kvar en viss jämmerlig, ömklig värdighet, 
som de förgäfves söka upprätthålla, när ängslan för slanten griper dem. Kvinnornas 
hållning är bruten, deras trasor äro ej ens lappade, de kunna knappt skyla sig däri. Några 
bland de unga väfvarflickorna äga dock ett visst behag i sin vaxlika blekhet och sina späda 
lemmar. Men händer och fötter äro stora och platta af arbete och tramp i väfstolarna. 

Alla se trötta ut. Det är en het sommarmiddag. De vilja gärna sitta, men veta ej om de 
våga. De försöka stundom räta upp sig, men sjunka åter ihop, och de torka ofta svetten från 
pannan med sin afviga hand eller en flik af något plagg. 

När en vacker dag revolten bryter ut, kan näppeligen någon säga hur detta gått till. 
Arbetsgifvaren har svarat förödmjukande på en begäran, en upprorisk visa har sjungits af en 
hemvändande soldat, som har en smula kurage, ett par yngre män ha smittats af detta, de 
äldre följa med i en obestämd hunger efter hämnd för ett helt lifs lidanden, och brännvinet 
gör resten. Och en gång i uppror, i planlöst, irrande begär att visa sin styrka, bli de vilddjur, 
som slita sönder allt utan tanke på ansvar och följd. De fråga ej längre efter bröd åt sig, de 
äflas att rycka det ur munnen på sina tyranner. 

Ett ögonblick tveka de - när de brutit sig in i Dreissigers salong och bländas af prakten och 
rikedomen. De förstummas, stanna, tveka. De pröfva lyxens frestelse, njuta af det bekväma 
öfverflödet, äro nära att stjäla. Någon börjar ropa om tjufveri. Gubben Ansorge vill hålla 
strömmen tillbaka, men förlorar i hvirfveln sitt förnuft. Stjäla vilja de ej, men fattiga skola 
förtryckarne bli. Och så börjar förstörelsen. De krossa allt i sin väg, de rycka vapnen från 
polisen, de prygla sin kyrkoherde. 

Då kommer militär. De betagas åter ett ögonblick af fruktan. Nu för eget skinn, för 
straffet. Brännvinet, som äggat dem till dåd, är nära att åter förlama dem, i faran. 

Men då är det kvinnorna, som komma med. Det är mödrarna. Luise är deras represen
tant. Det blir ej längre för eget hämndbegär allena, de slåss. Med kvinnorna och de unga 
krafterna i spetsen är det för att hämnas sina dödssvultna barn och befria sina lefvande små, 
som de äggas till ett hänsynslöst hjältemod och gå i döden. 

Detta intryck bör stycket göra. 
D. 12 mars 1899 

Molander 
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Inför mötet med skådespelarna var Molander angelägen om att understry
ka att "hopen" skulle vara uppsättningens "huvudperson". Det var ett grepp 
för att svetsa samman ensemblen kring en gemensam arbetsuppgift. Dramat 
gav utgångspunkt för ett regiarbete inriktat på ensemblespel. Som regi
vision för vävarpjäsen var fomuleringen inte unik, utan karaktären av kol
lektivdrama hade tvärtom ofta framhållits även i Sverige. Men denna an
teckning är grundläggande på ett annat sätt, nämligen för den konsekvens 
och noggrannhet med vilken Molander förberedde masscenerna. Det mest 
intressanta är hans beskrivning av utvecklingen, från en förtryckt situation, 
över revoltens utbrott och motgång fram till kampen in i döden, för en 
framtida frihet. 

I första akten skulle man inrikta sig på att fa fram tecken på nedtryckthet 
och förödmjukelse, ett slags domstolskänsla. Här skisserade Molander, i 
anslutning till Hauptmanns första scenanvisning, på kroppshållning, gestik, 
sminkning, frisyrer, röstbehandling, klädsel och rörelser i scenrummet. 
Vävarnas underläge gavs i denna regi vision en mycket klar karaktärisering i 
första akten. 

Molander ägnade resten av genomgången åt den mer övergripande ut
vecklingen i dramat. Det utmärkande var hans poängtering av det animalis-
ka, d.v.s. hans åsikt att i revolten skulle hopens individer förlora förnuftet 
och bli hämningslösa offer för sina begär. Samtidigt anas i Molanders 
formuleringar en dubbelhet, revoltens andra sida skulle vara dess karaktär av 
legitimt klassuppror. I formuleringarna om "tyrannerna" och den rättvisa 
lönen klargjorde Molander sin syn på den underliggande konsekvensen, 
vilken trots det djuriska i revolten skulle finnas i upprorets anarkistiska 
handlingar: "Stjäla vilja de ej, men fattiga skola förtryckarne bli". 

Enligt Molanders regitext skulle dramat förverkligat på scenen sluta med 
ett nytt, positivt stadium i revolten. Det skulle inträda när kvinnorna/ 
mödrarna kom med, i slutakten. Det skulle inte vara deras eget hämndbegär 
som regerade dem, utan kvinnorna och de "unga krafterna" skulle fungera 
som ombud, både för barnen och framtiden. Av anteckningen framgår 
också att Molander tänkte och analyserade i termer av representativitet. Han 
kände styckets sprängkraft, när det gällde de i samtiden som begärde "rättvis 
lön för sitt arbete", liksom vävarhopen på scenen. Hans förståelse av revol
ten präglades dock av den exemplifierade grundläggande synen på männi
skan. En vanlig moralisk måttstock gällde inte längre i vävarnas situation; 
hämnden, brännvinet och känslan av orättfärdighet skulle driva det sceniska 
upproret framåt. 

Vävare på scenen 

Hur gestaltade sig det sceniska förloppet? Molanders regiexemplar av texten 
saknas. Jag hänvisas därför ifråga om scenbilden till de förut omtalade 
häftena, betitlade "Dekorationer" respektive "Accessoirer, rekvisita, möb
ler". Där samlade Molander på övligt sätt sitt mise-en-scène-material. 

Molander gjorde en första teckning av interiörerna samt en första scenplan 
utifrån Hauptmanns scenanvisningar och sin egen analys av dramatexten. 
Dessa utkast konkretiserades sedan på Svenska teaterns färdigtryckta scen
kartor, samt i ritningar och tillbehörslistor. Molander bifogade dock de 
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första teckningarna till hantverkarna. De var försedda med många förbehåll 
om att den sista versionen på scenkartorna var den giltiga: "Teckningen far 
hjälpa till att ge begrepp om intrycket af det hela", skrev han på ett ställe. 

Vidare kan jag analysera själva spelet genom Molanders anvisningar till 
inspicienten och skådespelarna/statisterna, scenfotografier, recensenternas 
redogörelser samt givetvis dramatexten själv. Detta medger bara en punkt
vis belysning av spelet, dock med en viss klarhet vad gäller folkmassans 
agerande. 

Problemet med en analys av en teaterhändelse ställs på sin spets i försöket 
till avläsning av ett historiskt avlägset betydelsebärande förlopp. Hur långt 
kan en rekonstruktion av de i teaterhändelsen ingående teckensystemen 
drivas? Går det att besvara frågan om hur de olika teckenanvändningarna 
steg för steg smältes samman till en unik enhet, och går det att fa fram vad det 
var som dominerade den undersökta teaterhändelsen? Patrice Pavis har 
understrukit att något krav på total täckning är omöjligt inom teatersemio-
login. Det gäller att koncentrera sig på de mest betydelsedigra punkterna. 
Här görs rekonstruktionen för att teaterhändelsen ska kunna sättas in i ett 
svenskt teaterhistoriskt och politiskt sammanhang. 

En av förutsättningarna är en egenhet hos teaterrecensionerna vid tiden 
för uppsättningen. De innehöll en förloppsbeskrivning, skild från författar-
introducerande kommentarer och värderingar av dramat, av skådespelarin
satserna, regin etc. Denna beskrivning grundade sig vanligen på de ambi
tiösa kritikernas läsning av dramatexten. Lagda bredvid varandra utgör 
recensenternas berättelser också en källa för rekonstruktionen av teaterhän
delsen. De är ögonvittnesskildringar, ifråga om detaljer på scenen och i den 
mån de innehåller utsagor om vilken mening recensenten uppfattat som 
överbringad under olika moment av teaterhändelsen. Kritikerna var ju oftast 
kodbehärskare, experter på sin tids teaterspråk, i kraft av sin på erfarenhet 
grundade kunskap om tidens estetiska praxis. Förloppsbeskrivningarna an
vänds alltså i analysen, medan andra delar av recensionerna främst behandlas 
i avsnittet om reaktionerna. 

Hela Molanders arbete med att skapa scenrum för Väfvarne präglas av 
hans texttrohet. Det gäller både när Hauptmann gett direkta anvisningar om 
dekoren och när han med litterära medel suggererat en miljöbild. Molander 
hopar dessutom detaljer, i syfte att förstärka det avsedda intrycket och att ge 
många aspekter på en miljö. I scenanvisningen till den första akten ger 
Hauptmann följande miljöbeskrivning: 

Ett rymligt, gråstruket rum i Dreissigers hus i Peterswaldau. Den plats 
där väfvarne inlämna sitt färdiga arbete. Till vänster fönster utan gardi
ner, i bakgrunden en glasdörr, till höger en likadan glasdörr, genom 
hvilken väfvare, väfvarehustrur och barn oupphörligen komma och gå. 
Utefter högra väggen som i likhet med öfriga väggar är nästan dold af 
hyllfack för väfvar, sträcker sig en bänk, på hvilken de redan anlända 
väfvarne bredt ut sin vara. I tur och ordning träda de fram för att fa sitt 
arbete synadt. Expediten Pfeifer står bakom ett stort bord, på hvilket 
väfvarne lägga fram arbetet för att granskas. Vid granskningen använder 
han cirkel och förstoringsglas. När granskningen är verkställd, lägger 
väfvaren sitt tygstycke på vågen där en kontorspojke väger ut det. Den 
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vägda varan lägges därefter in på hyllfacket af samma kontorspojke. 
Pfeifer ropar för varje gång högt åt kassör Neumann som sitter vid ett 
litet bord, hur stor arbetslön som skall utbetalas. 

Det är en het dag i slutet på maj. Klockan står på tolf.144 

Molander skisserade i sin detaljrika stil den första interiören. 

51 Harald Molan ders ski ss till akt I i Väfvarne. Hans H. Molanders sam ling (H HM). 

På scenen blev detta ett rum hållet i gult, med huvudsakligen brunbetsade 
möbler. Neumanns bord var inte litet, som det står i scenanvisningen, utan 
han satt vid förgrundens stora gula bord. Därigenom markerades själva 
penningfördelandet som centralt skeende i akten. Detta underströks vidare 
genom alla kontorets smådetaljer för löneutbetalningen, som Molander 
förtecknade i rekvisitalistorna. 

En annan avvikelse i förhållande till scenanvisningen var att två fönster i 
den slutliga sceninteriören skulle förses med gardinkappor av tyg i "1830-
talets stil", enligt Molanders anvisning. Hans historicism och etnografiska 
exakthet förnekade sig alltså inte. Andra tids- och miljöskapande detaljer 
som han ville ha var ett Schwartzwalderur och ett "Plakat (Kongl. förord
ning)" m.m. Molander gav också utförliga anvisningar om de vävrullar som 
skulle placeras i hyllorna eller bäras av de olika vävarna. Tygernas färg, 
mönster och kvalitet användes medvetet av regissören för att karaktärisera 
och identifiera olika vävargrupper i masscenerna. 

På scenkartorna markerade Molander i huvudsak en interiör med det 
skissade utseendet. Ifråga om denna första interiör kan scenkartorna inte 
ställas mot något scenfoto, en jämförelse som skulle kunna ge en uppfattning 
om hur Molanders planer kom till utförande. När det gäller akterna II, III 
och IV finns däremot scenfotografierna bevarade. De senare akternas scen
kartor och rekvisitalistor visar emellertid stor överensstämmelse med foto
grafierna. Molanders skiss ovan, i kombination med scenkartan, ger alltså en 
trovärdig bild av den första interiören. 
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Det var i synnerhet två kritiker som konkret beskrev de sceniska händel
serna, utifrån premiärintryck. Den anonyme recensenten i Vårt land angav 
hur vävarna betedde sig under konfrontationen med Dreissiger och hans 
kontorsanställda i första akten: "Ett hotfullt knot höres från den af och an 
böljande folkmassan, ur hvilken enskilda individer då och då framträda mera 
prominent med samtal och repliker, ljudande genom sorlet".145 Det här 
intrycket redovisade även andra recensenter. De påpekade också, att princi
pen med aktualisering mot en bakgrund gällde visuellt: publiken såg "en
staka figurer skilja sig ur hopen, för att åter försvinna och efterträdas af 
andra".146 

Den andre iakttagaren som redovisade sina intryck var Victor Sjöberg i 
Dagens Nyheter. Han skrev också om arbetarskarans mummel och hotande 
uttryck samt att vävarna lämnade scenen under "klagan och för
bannelser".147 En sådan relativ passivitet i första aktens masscen följer den 
ovan omtalade regiintentionen. Passiviteten var ett uttryck för ängslan och 
förödmjukelse. Den kontrasterar därmed starkt mot den senare, orgiastiska 
förstörelseaktiviteten i fjärde akten. Molander sökte helt enkelt bygga upp 
spänningen; lidelsernas växt skulle återspeglas av massans agerande, även 
om principen för individernas och massans rörelser och verbala uttryck var 
densamma hela tiden. Enskildheterna stod i relief mot en sammansatt bak
grund. 

En journalist konstaterade efter en intervju med Molander: "Så är t. ex. 
första akten här hållen i en vida mera dämpad ton än i Berlin, hvilket kanske 
äfven bättre öfverensstämmer med styckets anda och mening".148 I B erlin 
var klasskonfrontationen skarp redan från början. Lidelserna förutsattes 
redan brinna i salongen, medan den svenska uppsättningens utgångspunkt 
var dramat självt. Dess beskrivning av en utveckling där de förtrycktas 
passivitet övergår i aktiv handling skulle ge bränslet, inte främst de svenska 
sociala förhållandena. Detta underströks av att Molander lämnade texten 
och lät den unge vävaren och anföraren Bäcker ge en kontorspojke en örfil. 
Detta orsakar första aktens tumult och att Dreissiger tillkallas.149 Konfron
tationen mellan Bäcker och Dreissiger fick genom denna örfil en speciell 
karaktär. I dramatexten poängteras att Bäcker protesterar mot arbetets 
karaktär och lönens storlek. Genom örfilen framhävde de Wahl och Molan
der snarare det känslomässiga och ogenomtänkta i protesten. 

För andra akten ger Hauptmann en scenanvisning som formar sig till en 
chockartad bild av människor, präglade av svält och slit, "i ett litet trångt 
rum som icke räknar sex fot från det illa medfarna golfvet till det nedrökta 
bjälklaget".150 De sitter och arbetar vid två vävstolar. Man spolar tråd i 
larmet från de olika arbetsredskapen. Aftonljuset faller in genom 

två små fönster som delvis äro förklistrade med papper och igenstoppade med halm /.../ — 
En del af den högra väggen, med spisel och spiselbänk, sängställe och några helgonbilder i 
skrikande färger, är likaledes upplyst. - På spiselstången hänga lumpor på tork, bakom 
spiseln är allt möjligt gammalt skräp kastadt i en hög. På spiselbänken stå några gamla 
krukor och kökskärl, potatisskal äro utbredda till torkning på ett stycke papper etc. -
I takbjälkarna hänga garrnhärfvor och hasplar. Korgar med garnspolar stå bredvid väfsto-
larna. I fonden en låg dörr utan lås. På ena sidan om dörren står en bunt vidjekvistar på lut 
mot väggen. Bredvid den fiere trasiga korgor.151 
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Molander följde den här anvisningen mycket noga, förutom att han satte in 
en dominerande vävstol istället för två. I sin anvisning tryckte Molander på 
att hans teckning skulle följas: 

väggarna äro byggda af plankstump, gärdsel /?/, vass, halm, hvarpå lera blifvit stampad, 
men /den/ är delvis bortfallen. Det synliga trävirket och taket brungrått, ruttet, nedrökt; det 
hela gör ett i högsta grad eländigt och skrämmande förfärligt intryck, hälst när aftonstrålarna 
sticka in i mörkret.152 

52 Harald Moland ers skiss till akt II i Väfv arne. HHM. 

Molander ville skapa en kraftig effekt när ridån gick upp. Det gällde, i 
första hand för kulissmålarna, att fa fram det nötta och murriga. Samtidigt 
ville Molander mildra det "målade" intrycket, och han framhöll t. ex. att 
fönstren skulle ha "verklig förtjockning" samt lappas med riktigt tidnings
papper och verklig halm. Detta slags realism, vars begränsning Molander 
var medveten om ifråga om de målade effekterna men inte när det gällde 
koncentrationen på detaljer, ställs i en intressant dager av en anmärkning i 
förbigående. Rummet skulle målas "djärft perspektiviskt, så att höger sida 
är lägre, taken således sneda". Vilket syfte hade han när han skrev detta? 
Skulle rumsperspektivets förvrängning uttrycka själva husets bristfällighet, 
eller skulle snedheten på ett expressivt sätt understryka den groteska fattig
domen? 

Allmänt sett innebar Molanders realistiska arbetssätt en detaljanhopning, 
för att förstärka och stryka under teatertecknet. Dess innehåll och form 
borde enligt realismens ideal vara identiska. Sin syn på vilka verkningsmedel 
som leder till åsyftad konstnärlig verkan klargjorde han i en kort program
förklaring i maj 1899, bl. a. med utgångspunkt från hur Väfvarne fungerade 
på scenen.153 För att belysa Molanders aktuella inställning till scenrealismen 
behövs därför en kort utvikning. 

Molander kritiserade vad han fann vara tidens allmänna naivitet och 
stillöshet i konsten. Det gällde den populära inredningskonstens och konst
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industrins "anglo-japanska aberrationer", d.v.s. det som vi kallar jugend
stilen. Han ironiserade också över teaterns försök att "gifva hr Maeterlincks 
s.k. nakna själar lekamlig gestalt genom att kläda aktörer i bomullssärkar 
och låta dem agera bakom en rosenbemålad tyllgardin". Men det var inte en 
principiell omöjlighet att iscensätta den moderna fantasidramatiken som 
Molander sökte leda i bevis. Han ville istället påpeka att bomullssärkarnas 
och dialekternas ofrivilliga komik krossade den illusion som han satte högst. 

Målet var denna illusion, både för symbolismen och realismen enligt 
Molander. Han skrev om det skrattretande i symbolismen, att nöjet och 
behaget för teateråskådaren kom av 

att dessa subtila, stiliserade former så hänsynlöst, så elakt och så muntert karrikera det 
bastanta realistiska material, som alltsedan sjuttio- och åttio-talen, likt en släplina, håller vår 
fantasis ballong fjättrad vid stoftet. Den kälkborgerliga realismen banaliserade all romanti
kens mystik, men den nya knapadliga idealismen har ännu ej hunnit att mystifiera banalite
ten ända till djupsinne. /... / Det teatraliska konstverket verkar ej genom att vara fantastiskt, 
lika litet som genom en realism, hvilken fordrar verkliga trädgårdsplanteringar eller verkli
ga guillotiner på scenen - det fordrar en konstgjord verklighet, som genom stilens klarhet 
och rätta användning bibringar åskådaren den fantasi, ur hvilken det ursprungligen 
framfödts.154 

Konstnären inom teatern måste alltså noga reflektera över effekten av de 
medel han tillgrep och renodla deras användning. 

Molander stod beredd att driva fram en betydelsediger "fantasi" hos 
åskådaren med hjälp av sin teatrala "konstgjorda verklighet", och han var 
möjligen beredd att driva fram sina medel utöver realismens gränser. Han 
fick aldrig själv ta detta steg mot en ökad expressivitet på grund av sin 
förtidiga död. Vi kan dock tydligare se hans strävan under iscensättnings
arbetet med Väfvarne i ljuset av den under nittiotalet ifrågasatta realismen. 

Molander menade tydligen att verklighetens "trädgårdsplanteringar" inte 
längre var omedelbart givna som betydelsebärande tecken på teatern. Iscen
sättningen av Väfvarne innebar dock ingen brytning med den realistiska 
teaterns idé om en identifiering av teatertecknets innehåll, form och effekt på 
åskådaren. Snarare var den en av den svenska scenrealismens höjdpunkter. 
De djärva perspektiven och det sneda taket i vävarinteriören "betydde" i 
första hand att stugan var fallfärdig! 

Ett exempel på strävan att förtydliga en innebörd kan anföras från Väfvar-
nes andra akt, i samband med karaktäriseringen av Jägers gestalt. Denne f.d. 
vävare och soldat underblåser de upproriska stämningarna bland vävarna. 
Han beskrivs också av Hauptmann som skrytsam och med "pig-
tjusarleende".155 Molander ville förse honom med en mycket smal prome
nadkäpp - "fånigt gentil". Vidare skullejäger ha en målad porslinspipa, som 
enligt Molander skulle göra "samma pigtjusareintryck som käppen", och 
slutligen en smutsig mustaschborste eller kam. 

Molander förstärkte också intrycket av vävarnas fattigdom. Det skräp 
som Hauptmann tänkte sig vid spisen, tecknet på vedbristen, och vidjekvis-
tarna vid dörren, tecknet på försöken att skaffa extrainkomster, komplette
rades av Molander: "gråa, ruttna hyfvelspånor" och avfall från korgtillverk
ningen skulle vara "osnyggt" och "slarfvigt spridt öfver golfvet". Denna 
aspekt på misären, d.v.s. att familjen Baumert på grund av fattigdom gett 
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upp renligheten, kunde inte ha slagit igenom i sin fulla betydelse. Molander 
lät nämligen spänna en knutig tvättlina över rummet, och han skrev i 
rekvisitaanvisningen: "Obs! Dessa kläder våta". Regissören ville framhäva 
förtvivlad renlighet och faktisk smutsighet. Resultatet syns tydligt på scen
fotot. 

53 Scenbild till akt II i Väfvarne. D TM. Personerna på bilden är från vänster: Mor Baumert 
(frk Tuné), August (hr Granander), gubben Baumert (Victor Lundberg), Emma /?/ (frk O . 
Andersson), Ansorge (August Lindberg), Jäger (Oscar Eliason) oc h Bertha /?/ (frk Gott-
schalk). 

Det kan i detta sammanhang vara värt att kommentera interiörens "måla
de" kulisskaraktär. Scenrealismen präglades av en motsägelse. A ena sidan 
fanns en förtröstan på att åskådaren omedelbart kunde avläsa teatertecknet. 
Å den andra var man uppenbart beroende av en tolkningsöverenskommelsc. 
Realismen på teatern förutsatte att åskådaren omedelbart accepterade "väg
gens" frammålade yta som det verkliga föremålets yta. Detta var en förut
sättning för att dess symboliska betydelse - "skrämmande" fattigdom -
skulle framgå. 

Molander var bunden till scenrealismens kluvna inställning ifråga om 
teatertecknets tolkning. Det framgår tydligt av att han vid fondens målade 
spis ville ha en riktig liten gaseld: "Den skall så inrättas, att när fläsk- och 
köttbitarna stekas i pannan, man tydligt och starkt hör dem fräsal" Denna 
realistiska detalj lät han alltså inrätta, trots sin sarkastiska inställning till 
"verkliga guillotiner" i teaterns artificiella verklighet. Här var det fråga om 
ett val av konstnärliga uttrycksmedel. Molander valde realismens. Hans 
avsikt var att få fram en ljudeffekt. Det skulle visa sig att det fungerade på 
publiken - men som kväljande luktsensation. 

Om första akten främst handlade om vävarnödens orsaker, så visades i 
den andra nöden själv. Molander förbigick andra akten i sin anteckning om 
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vilket intryck stycket skulle göra, men han var desto utförligare när han 
byggde upp den fattiga miljön. Nöden fick annars huvudsakligen sin be
skrivning i replikerna, genom diskussionen med den tiggande mor Heinrich 
och den hemvändande Jäger. 

Det bevarade scenfotot från andra akten visar hans entré och gubben 
Baumerts gest för att visa på gästen för sin hustru.156 Ansorge sitter samti
digt på golvet, vilket motsvarar ett senare skede i dramatexten.157 Bilden är 
alltså en sammanfattning, ett speciellt scenfotoarrangemang. Det är mindre 
troligt att man väsentligen gick ifrån texten. 

Bilden visar därutöver hur skådespelarna underströk nöden genom en 
stark sminkning, främst hos Tunés mor Baumert och August Lindbergs 
Ansorge, samt genom den ovårdade klädseln. Genomjägers relativa elegans 
ställdes vävarnas fattigkläder i en talande kontrast. Detta gällde ännu mer i 
övriga akter. 

Fabriksägaren Dreissigers burgenhet, i första och fjärde akterna, gjorde ett 
skärande starkt intryck på tecknaren Knut Stangenberg. Han återgav den i 
en rollkarikatyr, vilken samtidigt fångade bilden av den magsjuke och 
svultne trashanken Baumert. I tr edje aktens kroginteriör ställdes på samma 
sätt en handelsresandes prålighet i s tark kontrast till de övrigas enkla rese-
och arbetskläder.158 

Belysningen sattes under andra aktens lopp ned steg för steg, från ett 
rödgult aftonsolsken övergående i ett grönt månljus vid aktslutet.159 Victor 
Sjöberg skrev om detta slut, att publiken fångades vid en viss förtätad punkt: 
dåjäger vid ett halvt slocknat stearinljus, "med af rörelse vibrerande stämma 
läser upp den hemska, bloddrypande nidvisan om Dreissiger".160 Sugges
tionen ströks under av att gubben Baumert här släppte fram sin upprördhet. 
Han kommenterar enligt dramatexten visan i ett ursinnigt raseri. Akten 

Ih-cixsigcr ( Ur En gelbrecliU (iubbm /Jaumert. (Hr V. Lundberg). 

54 Knut Stangenbergs rollkarikatyrer ur Väjvarne. DTM. 
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slutar, också enligt texten, med att han faller ihop på en stol, gråtande av 
vrede och förtvivlan. Ansorge reser sig darrande av raseri, i krav på 
förändring.161 På Svenska teatern fick andra akten ett slut som mer poängte
rade rusighet och djuriskhet. I Vårt lands recension heter det: "Till slut faller 
gubben Baumert på golfvet, medvetslös af bränvinet, och ridån går ned".162 

Protesten fanns där, men händelsen poängterade bristen på hämning. 
Molander följde scenanvisningen nära även för den tredje aktens miljö. 

Han skissade på en skänkstuga av följande utseende. 

T3telGi6io T 
oifltftwsr TES 
\o\o\o\o\ô w~ 

M)i&loic>\e> 
aï 01? i oi o  1 ôio\o\&\ò 
SÉfââ, 

55 Harald Moland ers skiss till akt III i Väfvar ne. HHM. 

Denna miljö byggdes också upp på Svenska teatern, men med små 
justeringar.163 Den rottingmöbel som Hauptmann tänkt sig framme till 
höger ersattes t. ex. med Louis XVI-möbler ur teaterns magasin, vilket var 
ett klart stilbrott. 

Efter de inledande beskrivningarna av vävarnas situation, för den utifrån 
kommande handelsresanden, formar sig aktens handling till en fortlöpande 
konfrontation. Vävarna och deras sympatisörer ställs i dramat mot traktens 
medelklass och maktens representanter. Molander förtecknade i rekvisitalis
tan ett ansenligt antal vapen och knölpåkar. Stämningen skulle bli alltmer 
hotfull, bl. a. som ett resultat av att spriten flödade i denna akt. Molander har 
därför omsorgsfullt beskrivit krogvärdens omfattande servering, och där
igenom poängterades drickandet i iscensättningen. 

Scenfotot visar konfrontationen med polisen, alltså det moment där sme
den Wittig, liksom Bäcker och Jäger, raljerar över hur svårt det måste vara 
att arbeta som polisman.164 Vävargruppen hölls troligen kvar på sin sida 
under hela akten, medan deras opponenter som på bilden koncentrerades till 
höger. Mittpelaren fungerade som ett åtskiljande scenelement, en linje som 
troligen endast överskreds av värden. - "Jubel och tumult, stegradt af flitigt 
brännvinspokulerande" - kommenterade Sjöberg konfrontationerna. 
Akten slutade, enligt hans beskrivning, med att den rusiga vävarskaran 
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56 Scenbild till akt III i Väfvarne. DTM. Personerna i bildens förgrund är från vänster: 
Hornig (John Riégo), Jäger, Ansorge, Baumert, smeden Wittig (Gustaf Ranft), Bäcker 
(Anders de Wahl), Kutsche (hr Boström), Welzel (hr Malmgren), Anna Welzel (frk 
Rising), fru Welzel (Anna Rustan) och mäster Wiegand (hr Byström). 

raglade ut "under ropen 'till Dreissiger, till förtryckaren!' ",165 De sjöng 
också vävarvisan. Visan hördes före vävarnas entré på krogen och den dog 
bort efter deras uttåg. Det framgår av Molanders anvisning till inspicienten 
som dirigerade förloppet under föreställningen. 

Sången blev ett förebud om den starka spänningen mellan sceniskt och 
utomsceniskt förlopp, vilket utmärkte fjärde akten. Skapandet av denna 
motsättning var iscensättningens mest karaktäristiska element, samtidigt 
var det teaterns lösning på det dramaturgiska problemet med episkt stoff och 
dramatisk form. Molanders skickliga hantering av denna spänning var också 
en orsak till Väfvarnes känslomässiga genomslagskraft. Massans synliggjor-
da "revolution" på scenen var ett väl förberett klimax. Detta attraherade 
både teaterrecensenter och de högre radernas publik. 

Hela den första fasen av Molanders arbete med den fjärde akten var en 
förberedelse till förstörelse. Molander planerade i enlighet med Hauptmanns 
anvisning en borgerlig interiör i empirestil. Han försökte skapa en "rik" 
miljö. Den försågs t.ex. med fler mahognymöbler än författaren förutsatt. 
Dessa skulle inrättas så, att de kunde brytas sönder eller att de hade ett 
innehåll som kunde slås sönder. Dyrbarheter som tavlor och spegel skulle 
förberedas för krossning, liksom fönster, porslin och blomkrukor. Gardiner 
skulle kunna dras ned och brev skulle spridas över golvet. Molander ville i 
detalj iscensätta en grundlig skändning av denna "privata" miljö. Detta var 
just en sådan scenbild som han vid tidigare uppsättningar visat sig så förtjust 
i att bygga upp, med etnografisk noggrannhet. Mängden inredningsdetaljer 
framgår av Molanders scenkarta. 

Hauptmann hade i scenanvisningarna förutsatt att det i fonden endast 
skulle finnas en öppen flygeldörr, "till en salong, möblerad med samma 
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S V E N S K A  T E A T E R N  

57 Harald Molanders scenkarta till akt IV i Väfvame. HHM. 

obehagligt öfverlastade prakt". Molander lät möblera det bakre rummet 
med vita rokokomöbler, men sedan gick han ifrån scenanvisningarna och 
försåg fonden med ännu en bred dörr. Därigenom var en balustrad och en 
trappa ned till förstugan synliga d. v.s. att Molander förberedde en effektfull 
entré för vävarna från fonden. Fondväggens tredje dominerande del var 
vapenskåpet med bössor, mellan flygeldörren och fonddörren. 

Hauptmann ville i fjärde akten skapa en spänning mellan Dreissigers 
sällskap på scenen och vävarna utanför. Molander tog fasta på detta och 
intensifierade denna spänning, främst genom att han skrev en speciell sty
rande text för vävarna. Denna text ingick i anvisningen för "folkuppträde
na" utanför scenen i akterna fyra och fem. Efter meiningermönster tog 
Molander alltså ett fast grepp om statisterna och skådespelarna i masscener
na. Arbetsredskapet var denna tryckta anvisning. Enligt Molanders egen 
uppgift var det första gången det prövades på en svensk teater. 

Inspicienten blev ansvarig för tempo och rytm. Denne hade att leda sexton 
manliga och tolv kvinnliga vävarstatister utanför scenen. Dessutom hade 
Bäcker, Jäger, Baumert och Wittig individualiserade repliker. Det gav dem i 
uppsättningen roller som anförare, ännu mer än i Hauptmanns text. Det 
viktigaste var ändå, att medan Hauptmann tänkt sig att enbart vävarvisan 
skulle ligga som en upprorets melodislinga i bakgrunden, så konkretiserade 
och kompletterade Molander med den speciella vävartexten. Innebörden av 
vävarnas situation och deras krav koncentrerades i några satser. Denna text 
framfördes utanför scenen som ett stigande och fallande sorl. Molander hade 
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därför utformat dessa satser med tanke på att de skulle innehålla "starka a-
och r-ljud".166 Vävarna skulle under vissa moment läsa texten, oupphörligt 
och entonigt. Om läsningen skulle vara starkare eller svagare berodde på 
situationen: 

Vi äro förtryckta! Vi ha inte bröd åt hustru och barn! Vi arbeta, vi svälta, 
vi dö för tyrannerna! (Högre): Vi hungra efter hämnd! 

Och väverskorna skulle samtidigt och på samma sätt läsa: 
Våra fäder och mödrar ligga i grafven! Våra bröder och systrar hungra! 
Våra barn svälta och dö! (Högre): Hvarför arbeta vi! 

Molander förde med denna vävarkör in en tematik i uppsättningen som 
gjorde konflikten mer allmän, jämfört med om enbart den historiska vävar
visan sjungits. Genom att ställa dessa grundfrågor om förtryck, utsugning, 
hämnd och arbetets mening, så fick spelet en drabbande och kritisk sam
hällelig samtidsrelevans. Den i Molanders text formulerade tematiken kan 
ses som en del av den grundläggande mening som upphovsmännen försökte 
överbringa till publiken. Den andra sidan av budskapet var den tidigare 
analyserade allmänmänskliga tematiken, om det djuriskas genombrott av 
kulturella barriärer. 

Inte undra på att Hjalmar Branting, som recenserade premiären för Social-
Demokraten, blev upplivad. En annan kritiker tyckte att det var ett fasa-
väckande uppträde, medan Tor Hedberg fann att fjärde aktens slutscen hade 
en "på samma gång hemsk och betagande fläkt af revolution".167 Denna akt 
betecknades som Väfvarnes höjdpunkt, ochjag återkommer till reaktioner
na på den. 

Den utomsceniska vävarmassans verbala utbrott preciserades och för
stärktes alltså, jämfört med dramatexten. Därigenom steg också spänningen 
i förhållande till Dreissigers sällskap, massans motpol på scenen. Samtidigt 
ökade möjligheten för Molander att ge fjärde aktens förlopp en markerad 
rytm. 

Under aktens första moment utspelades på scenen uppgörelsen mellan 
informatorn, pastorn och Dreissiger. Molander lät redan från tredje repliken 
vävarna utanför göra sig påminda, först genom läsningen av de anförda 
satserna, sedan med rop på Dreissiger och sist genom vävarvisan. Med ett 
tvärt slut och en tystnad markerades sedan att Jäger hade gripits därute. 
I nästa moment koncentrerades skeendet till scenen, när polismästaren 
anländer och Jäger förs in i direkt konfrontation med Dreissigers sällskap. 
Nästa skede i massans aktivitet utanför innebar att den krävde Jägers frigiv-
ning. Molander lade in detta krav och det påföljande sorlet innan Jäger far 
handbojorna. Det betyder att på Svenska teatern framstod massans hotande 
attityd som orsak till fängslandet, medan handfängslet i dramatexten sätts på 
före ropen på Jäger. Anförda av Bäcker skrek nu vävarna ut de av Haupt
manns text angivna djurlätena och attackerade polisen, utanför scenen. 
Jägers fritagning signalerades med kraftiga hurrarop följda av en tystnad, 
som också utgjorde momentets slutpunkt. 

I nästa moment, som jag utifrån massans aktivitet vill kalla det fjärde, 
förbereddes intrånget i Dreissigers hus. Publiken hörde över det tilltagande 
sorlet rösterna från Bäcker, Jäger och Wittig när de förbereder stormningen. 
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På sccnen fortsatte diskussionen mellan pastorn och Dreissiger, tills expedi
ten Pfeifer kom med bud om att polisen körts iväg och kusken meddelade att 
flykten var förberedd. Två gånger under detta moment anförs direkt i 
dramatexten djurliknelser om vävarna. Pastorn säger att "lammen på en natt 
bokstafligen blifvit vargar" och kusken att det "fmns arga hundar bland 
dem".168 Molander lät massans djuriskhet ånyo komma till uttryck i djurlä
ten när prästen, som gått ut, kördes iväg av vävarna. Molander vidareförde 
alltså här konsekvent sin tankegång. De konkreta upprorshandlingarna 
riktades först mot polismakten och sedan i det fjärde momentet mot prästen 
- symbolen för den ideologiska makten. Molander lät i båda fallen massans 
karnevalsrop ljuda utanför scenen. 

Nu vidtog åter läsningen därute av vävartexten, medan Dreissigers över
gav scenen under stark spänning. Vävarna krävde att Pfeifer skulle lämnas 
ut. Recensenten Victor Sjöberg beskrev hur Dreissiger öppnade sitt kassa
skåp och stoppade på sig sedlar: han "drar ut en byrålåda och låter en mängd 
bordssilfver försvinna i f ickorna samt gör fåfänga försök att låta en silfver-
skål följa samma väg". Vidare stötte han med "hårdhet" tillbaka Pfeifer, 
som "på sina knän" tiggde om att få följa med.169 Det här antyder att man på 
Svenska teatern försökte fa fram bristfälligheterna i Dreissigers karaktär, 
d.v.s. hans individuella girighet dominerade intrycket snarare än hans repre
sentativa giltighet som fabriksägare. Flera andra kritiker beklagade sig också 
över att Dreissiger fick en vag teckning som typ. 

Efter detta vidtog ett sjätte moment, av enbart utomsceniskt skeende 
samtidigt som scenen var tom. Anvisningarna för detta återges här i sitt 
originalskick, vilket kan ge en uppfattning om hur Molander utformade 
detta partitur för massan. 

Molander applicerade de innehållsdigra pauserna, först två korta och så en 
längre, under fullständig tystnad och med tom scen. Dessa blev mycket 
effektfulla. Bakgrunden var ju att Molander för hela fjärde akten i övrigt 

T>d Drnssiyer och Pfefer springa ut. 

1) Läsningen fortgår några ögonblick. 
2) Starkt brak. En port slås ili. 

/ \  (bakom öfce r till cen ster): Hurra! Hurra! 4) Baumert J 7 

5) Väfvare 7, 9, IO, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 
Väfverskor 7, 8. 9, lO, il, i2 I " "h" '""T"rop "" 

t>) Hurraropen aftaga. 
7) Alla på högra sidan: Hurra! 
H) Plötslig absolut tystnad. Kort. 
9) BäCker ctill hö'/rr, rf ter denn a paus): Wittig, pass pa! 

10) Wittig" (starar till censir r, otff dlii/t): De ar o sin väg i vagnen. Det v ar Johann, .som kürde! 
11) Jäger (svarar till hoy er\- Pfeifer ska ut! 
1 2  Plötslig absolut tystnad. Kort. 
13) Jäger (efter denna paus; hvisttlar i fttigrcirne. 

H Starkt brak på en dörr. 
ló) Bäcker (skrdnar i detsamma): sten ar! Sia in! 
lBi 2 fönsterrutor krossas utanför till liöger. 
17 Plötslig absolut tystnad. Längre. 

Entréerna börj a. 

58 Detalj ur Harald Moland ers anvisning för folkupp trädena i Väfvarne. HHM. 
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sökt skapa en kontinuerlig närvarokänsla, genom ljuden från massans age
rande och innehållet i dess text. Nu stod massan inför sin entré i aktens 
sjunde och sista moment, dess slutbild: 

Larmet utanför har dött bort och en hemsk tystnad råder på scenen. Så lyftas sakta de gröna 
gardinerna på fonddörren och några bleka, utmärglade kvinnoansikten titta med nyfikna 
ögon in i rummet. Därpå öppnas dörren sakta, så sakta, och ansiktenas ägarinnor smyga in. 
Först stanna de rådvilla och slå ihop händerna af förvåning öfver den för dem hittills okända 
prakten. Så se de sig omkring, kika in i de angränsande rummen och utbrista därefter i ett 
jublande:'Ingen här!', störta sig öfver kaffeservisen och börja sköfla dess innehåll, nya 
kvinnor skynda till, stoppa på sig diverse småsaker och stirra lystet på allt det andra .... 
härliga, osedda! 

Men så rusa männen med Jäger i s petsen uppför trapporna och nu börjar först riktigt 
förödelsens styggelse. Under hiskliga hotelser ryckas taflorna ned från väggen, den stora 
spegeln krossas i små skärfvor, blomvaser, urnor och möbler slås sönder, kort sagdt, det är 
ett fasans uppträde, hvartill säkert ej skådats något dramatiskt motstycke. Det är en 
verklighetsbild, som kommer kalla kårar att gå öfver ryggen på en, ett förtviflans skådespel, 
som borde kunna mana till eftertanke.170 

Det var Sjöbergs livliga minnesbild av premiären, och den bekräftas av 
andra recensenter. Några menade dock att det var något annat som startade 
ödeläggelsen, nämligen Ansorges replik och det faktum att han slog sönder 
en stol. Han sa bl.a.: "Ja ä inte klok. Ja står för ingenting. Ja ä rakt inte 
riktig".171 

Branting skrev att "själfva bullret tycks lossa samma tanke i alla hjärnor, 
förstörelse, rif ned, slå sönder, slit i trasor, hej, hvad det går med hjärtans 
lust, blodsugar Dreissigers offer ha tagit revanche, allt är i spillror och 
grus".172 Branting tycks onekligen ha ryckts med och det hade också 
skådespelarna, åtminstone om man far tro Molander. Dagen efter premiären 
sa han, att han varit rädd att de agerande skulle slå sönder mer än det som var 
inrättat för ändamålet. Fyra man var satta att reparera efter varje föreställ-

59 Scenbild till akt IV i Väfvartie. DTM. Personerna i bildens förgrund är från vän ster: 
Jäger, Ansorge och Bäcker. I mellang runden syns bl.a. Baumert och Wittig. 
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ning, och han tillade: "sammanlagdt kan man nog beräkna, att revolutionen 
kostar femtio kronor i reparation för hvarje gång den går af stapeln"!173 

Massans femtiokronors-revolution var föreställningens höjdpunkt. Sug
gestionen omfattade helt olika känslor, både rädsla och entusiasm, beroende 
på politisk inställning. Scenfotot från fjärde aktens slut visar också att själva 
mängden människor gör ett massivt intryck. Det är cirka 25 personer i 
bakgrunden. Motsvarigheten till deras enkla kläder kunde ses också på 1899 
års fattiga. Själva förstörelsen var dock det mest uppseendeväckande för 
recensenterna - detta att se en burgen hemmiljö brytas sönder. 

Bilden som sådan är troligen arrangerad. Ansorges replik startade enligt 
recensenterna förstörelsen, men fotot visar August Lindberg i talarpose 
medan förstörelsen redan klarats av. 

Den fjärde aktens grundläggande spänning mellan förloppet på scenen 
och det utanför kvarhölls i sista akten. För fjärde aktens dekor ledde behoven 
vid vävarmassans entré till en speciell fondlösning. Hauptmann har i sin 
scenanvisning till femte akten förutsatt en uppdelning av scenrummet, i en 
främre och en bakre hälft. Bakscenen skulle fungera som en förmedlande 
länk till det utomsceniska skeendet, striden mellan vävarna och militären: 

Langen-Bielau. Gamle Hilse's stuga /.../. Det mycket trånga, låga och 
smala rummet har i fondväggen en dörr som leder till den lilla förstugan. I 
förstugan står midt emot denna dörr en likadan dörr öppen, som ger 
inblick i en annan väfvarstuga, fullkomligt liknande den första.174 

Molander gjorde av scenisk nödvändighet fonddörren och förstugan 
stora, så att händelserna därute skulle kunna uppfattas av publiken. Haupt
mann trycker i sin scenanvisning på att denna pjäsens andra vävarinteriör är 
lik den första: trång, skräpig med eländigt husgeråd. Molander poängterade 
i sina anvisningar för dekoren istället olikheterna. Rummens storlek och 
form skulle i stort sett vara desamma, dock skulle Hilses rum vara något 
högre: 

Såsom teckningen antyder, är detta rum visserligen eländigt och byggt af samma material, 
taket mörkt och sotigt o.s.v., men det är dock bättre, mera vidmakthållet och en smula 
ljusare än det i akt II. - Korsvirket, ehuru lappadt och dåligt, oregelbundet o.s.v. äfven 
bättre än i akt II.175 

Olikheten gällde även den sparsamma inredningen, t.ex. vävstolen. Denna 
skulle vara "bristfällig och bräcklig" likt andra aktens, "men dock något 
bättre vidmakthållen och ej så svartnad af ålder". Den praktikabla sängen, 
som också användes i akt två, skulle nu ställas med den bättre sidan utåt. 
Rummet skulle också ha spolrock, haspel och en bänk med en liten kudde till 
höger. Detta framgår dock inte av det bästa bilddokument som finns bevarat 
från femte akten, nämligen Molanders egen teckning. 

På väggen till höger syns ett krucifix som Molander också gav en nog
grann målningsanvisning för. Han ställde alltså de två vävarinteriörerna 
emot varandra. Jämförelsen gällde till vilken grad av fattigdomens eländig
het de båda familjerna Baumert respektive Hilse sjunkit. Den avgörande 
orsaken till skillnaden familjerna emellan kunde spåras redan i de dekora
tionsdetaljer som Molander valde. Genom den enkla helgonbilden hos 
Baumerts och det stora krucifixet hos Hilses angavs olikheten bero på i 
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60 Harald Molanders skiss till akt V i Väfvame. HHM. 

vilken utsträckning man tagit religionen till sig. Inställningen till religionen 
var också avgörande för ställningstagandet till vävarrevolten, vilket ju ut
vecklas i dialogen. Skillnaderna mellan de två miljöerna tyder alltså på att 
Molander menade, att vävarnas elände till dels berodde på deras personliga 
och moraliska egenskaper. 

I den femte akten hade inte det utomsceniska förloppet samma rytmise-
rande funktion som i akten innan. Molander följde istället Hauptmanns text 
närmare och ökade spänningen kontinuerligt. Vävarmassans ankomst sig
nalerades på Svenska teatern med klockringning, vävarvisan och den av 
Molander skrivna texten. Under hela senare hälften av akten framfördes 
sedan texten, medan fönsterkrossning, gevärssalvor, hurrarop och trum
virvlar hördes som tecken på den fortsatta förstörelsen och sammandrabb
ningen med militären. 

Molander gav alltså i fjärde akten en noggrannare utformning åt det 
utomsceniska förloppet. Syftet var att nå balans mellan aktens utom- och 
inomsceniska händelser samt att skapa en trovärdig scenisk gestaltning av 
massans aktion. Huvudvikten lades i sista akten på dialogen. Upprorets 
principiella betydelse för en vävarfamilj bearbetades. 

Många av recensenterna vände sig emot att nya personer introducerades i 
sista akten. De flesta gjorde det av dramaturgiska skäl, som kommer att 
framgå senare, men Branting invände från ideologisk utgångspunkt mot 
själva spelet. Den unga vävarhustrun Luise (Lina Sandell) uppskattade han 
dock. Han skrev att hon som klasskämpe i 

glödande ord manar /.../ sin man, sonen i det gammaldags stränga hemmet, där religionen, 
hoppet om evighetens utjämning, fatt vara surrogat för det felande brödet, att trotsa faderns 
förbud och följa kamraterna när budkaflen går: 'alla vävare ut!'/.../ Gubben Hilse, 'läsaren' 
(hr Hillberg) fördömer de onda andar, som farit i folket, han och hans hus vilja i svält och 
nöd fortfarande tjäna och tacka Herren. Men händelserna äro starkare än hans teorier, fast de 
framföras af skådespelaren här med en kraft, så att de nästan gå ur ramen och hota att vrida 
på sned hvad stycket menar.176 
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Min analys av Väfvarne har visat att iscensättningen präglades av både det 
som Branting uppskattade, skildringen av den berättigade revolten, och av 
den mänskligt-existentiella kritik som Molander formulerade. Det senare 
preciserade han genom att understryka massans djuriskhet. Skådespelaren 
Emil Hillberg kunde alltså ha funnit stöd hos regissören för sin framställning 
av Hilses avståndstagande från de revolterande. Hilses repliker i dramat visar 
hur han talar för kristen saktmodighet och underkastelse, men hur han 
samtidigt visar stark medkänsla med de andra vävarna, inför våldets över
makt.177 

Vi finner alltså att det går att spänna en båge mellan texten och iscensätta
rens konkretisation, mellan kluvenheten i Hauptmanns drama och i Molan
ders sceniska gestaltning. Båda var starkt kritiska mot de sociala förhållan
den som leder till nöd. I Molanders fall visade det sig speciellt i den text han 
skrev till "kören" av vävare i fjärde akten. Molander använde sig samtidigt 
av de möjligheter som textens dubbla perspektiv på mänskligt handlande 
öppnade. Regivisionens tanke, att massan består av hämningslöst rusiga 
individer, renodlades så att den fick antikollektiv tendens. Textens imma-
nenta spänning, mellan de sociala faktorerna och det evigt mänskliga, blev i 
den svenska iscensättningen en gestaltad spänning mellan det sociala och det 
evigt omänskliga under kulturfernissan. Den senare spänningen lämnade ett 
ovanligt stort utrymme för skiftande uttolkningar av uppsättningens bety
delse. Inte minst för en eventuell arbetarpublik fanns det anledning att 
försöka gripa tag i de socialt kritiska inslagen i föreställningstexten. De 
försökte föra dem till teater- och samhällsdebattens centrum. 

Iscensättningen av Väfvarne var höjdpunkten i Harald Molanders regigär
ning. Främst var den det i kraft av sin konsekventa realism och dynamiska 
massregi. Iscensättningen innebar också ett fullföljande av hans tankegångar 
om teaterns funktion från det tidiga nittiotalet. Genom decenniets litterära 
esteticism och färglösa teaterliv skar Molanders teaterprogram som en varm 
kniv genom smör. Här visade han att teatern kunde fungera som mötesplats, 
för arbetarklassen och dess liberala sympatisörer, som spegel och slagfalt i en 
social fråga och som domstol. Vare sig förhandlingarna gällde de sociala 
orättvisorna eller frågan om individ och kollektiv, så stod åtminstone arbe
tarrörelsen redo att föra förhandlingarna. Teatern hade lagt Väfvarne för den 
svenska publikens fötter. Nu var frågan hur pjäsen skulle förstås och brukas? 
Hur reagerade kritikerna på Väfvarne? Hur försökte de i sina recensioner 
beskriva pjäsens avvikande formella drag? Vad framhävdes som nytt, avvi
kande eller svårhanterligt? Jag börjar med formaspekten och tar sedan upp 
regi och "samspel" samt slutligen frågan om stilen, om realismen. 

Teaterkritikerna och den estetiska måttstocken 

Den mest övergripande synpunkt man lade på Väfvarne från kritikerhåll var 
att dramat formmässigt innebar en avvikelse från klassisk dramaturgi. Man 
hade också under den första introduktionen av Hauptmanns dramatik i 
Sverige om och om igen påtalat hur författaren byggde sina verk kring 
sceniska trick. Kritikerna pekade på att hans dramatik komponerats av 
fristående händelser, snarare än som sammanhängande handling och intrig. 
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Ett episkt innehåll, t.ex. en social tematik, trängde fram av historiskt-
sociala skäl. Detta krävde en ny och mer episk form och därmed blev dramat 
som form ifrågasatt.178 Hauptmann sökte skildra hur vävarnas liv bestämdes 
av "yttre, politiskt-ekonomiska förhållanden".179 En konflikt kunde därför 
svårligen gestaltas i en dramatisk nusituation, d.v.s. i ett händelseförlopp 
och som något som enbart utspelas mellan människor. Die Weber har istället 
en episk grundstruktur. 

Människorna i Die Weber blir därigenom objekt för ett osynligt berättar-
subjekt, som visar fram dem i "en mängd episka situationer, scener där 
personerna passerar revy, berättelser, redogörelser för främlingar etc".180 

Molander försökte i sin iscensättning lyfta fram konfliktsituationerna, där 
människor ställdes mot människor, för att motverka styckets episka sär
drag. Detta visar hans egen anslutning till det välgjorda dramats estetik och 
klassisk dramaturgi. Molander förmådde t.ex. i fjärde akten sceniskt gestalta 
en sådan fortlöpande motsättning mellan människor på scenen och utanför, i 
ett dramatiskt nu. Grundkaraktären hos Väfvarne som teaterhändelse med 
episka drag ändrades inte av detta. Regissören fick dock ett större mått av 
inflytande vid kompositionen av scenkonstverket. Han kunde bli det 
ordnande konstnärliga subjektet. 

Georg Nordensvan skrev om Väfvarne att "dess form är stridande mot 
alla regler för dramatiska verk, i detta skådespel finns ingen hufvudperson, 
ingen intrig, ingen kärlek, ingen karaktärsutveckling och ej ens någon 
djupare karaktärsteckning".181 Andra recensenter med helt olika estetisk 
grundhållning varierade den här tanken. Det var inte möjligt att bedöma det 
hela "efter öflig estetisk måttstock", som Claes Lundin skrev i Stockholms 
Dagblad. Man lade dock tonvikten på skilda sätt i sina påpekanden. 

Lundin fortsatte t. ex. genom ^tt formulera sina tankar om dramatisk 
utveckling och om avsaknaden av individuell karaktärsskildring: "Stycket 
slutar ungefär som det börjat. /... / Hvad som händer i skådespelet är mycket 
obetydligt och står i föga sammanhang med någon följdriktig framställning 
af deltagarnes personliga beskaffenhet".182 Andra fällde kommentarer som 
visar hur det dramaturgiska brottet tycktes rycka undan grunden för teater
åskådarens koncentration, uppbyggd som en förväntan om vissa ingre
dienser i teaterupplevelsen. Alvar Arfwidsson i Dagen påpekade t.ex. att 
Väfvarne var mycket olik alla andra "teaterpjeser". Det fanns "inte ens en 
enda person, som kring sig sjelf kan fjättra hela intresset". Dagens Nyheters 
kritiker fann flera "egendomligheter" - "måhända det märkligaste av allt -
icke skymten af någon kärlekshandel"! 

Recensenterna insåg att nya kritiska redskap behövdes inför denna drama
tiska avvikelse. De förmådde dock varken formulera eller tillämpa några nya 
synsätt, trots insikten om dess genomgripande karaktär. De tog istället till 
liknelser: de använde uttryck som att Väfvarne bestod av "bilder", var en 
"målning", "verklighetsmålning" eller "en stor panoramamålning, med 
ämnet sedt från olika facer". 

Den "öfliga" estetiska måttstocken tvingades på upplevelsen. Resultatet 
blev dels paradoxala formuleringar, som t.ex. att "hufvudpersonen", "hjel-
ten" var "folkmassan" (AB) och att stycket hade "stillastående handling" 
(ST), dels mer utbyggda motsägelsefyllda analyser. Dagens recensent upp
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täckte t.ex. trots allt en utveckling: "den konsekvent dramatiska stegringen 
/.../ hejdas i sista akten af en scen - en s.k. sluteffekt - som absolut intet har 
att göra med det föregående". Han framhävde alltså först dramats nymodiga 
karaktär av statisk målning, sedan upptäckte han ändå en stegring och 
avslutade med en kritik enligt normen, att inget borde fa hindra denna 
stegring. 

Den som mest insiktsfullt försökte värdera det formellt nya i Väfvarne var 
Tor Hedberg. Samtidigt försökte också han använda ett traditionellt drama
turgiskt mönster för att klargöra sin upplevelse. Han framstår vid sidan av 
Georg Nordensvan som den svenske kritiker vilken mest ansträngde sig att 
förstå Hauptmann. 

'Väfvarne' är ett djärft och i alla väsentliga afseenden lyckadt försök att gå utom den 
traditionella skådespelstekniken och skapa ett drama, som så godt som uteslutande rör sig 
med massverkan. Det finns där ingen hjelte, nästan inga hufvudpersoner, det är ett sam-
hällsdrama eller kanske rättare sagdt ett klassdrama, i detta ords eminenta betydelse. 

Dramat skildrar en strejk, och det är i skildringen af denna strejks olika stadier, /.../ som 
den dramatiska spänningen, handlings- och utvecklingsmomentet ligger. Dramats hjelte, 
det är den strejkande massan, väfvarne, de gamla, utslitna gubbarne, kvinnorna, /.../ de 
unga, /.../ barnen, / .../. Det är denna massa, som vi i dramat se lida och kämpa.183 

Det som skulle recenseras satte alltså kritikernas begrepp ifråga. Ett annat 
sätt att markera medvetenhet om detta var att göra som Dagens kritiker. 
Han satte ut citationstecken när han skulle meddela resultaten av sin analys. 

'Hjelten' är här en hel klass, nämligen arbetarklassen, här representerad af 
väfvarne". 

De flesta recensenter var osäkra på hur de skulle behandla det formella 
brottet i sina drama- och teateranalyser. Alla var dock säkra när det regimäs
siga framsteget skulle värderas. Harald Molanders massregi och samspelet i 
denna "proletariatets tragedi" lovordades. Han hade med denna iscensätt
ning 

obestridligen satt rekord som svensk sceninstruktör. Ty det är här, som man väl kan förstå, 
icke så mycket som eljest brukar vara fallet fråga om dekorationer och kostymer. Nej, det är 
den utomordentligt noggranna instruktionen af massorna i detta stycke, där hvarenda en af 
de uppträdande så att säga har en roll och ej agerar på måfå, som gör hr Molander berättigad 
till det amplaste beröm och den stormande hyllning som i går rättvisligen kom honom till 
del.184 

Den massregi som hyllades innebar inte bara att över 100 skådespelare och 
statister fatt individuell vägledning, utan recensenterna upplevde också att 
själva skådespelandet fatt en ny funktion. Tor Hedberg kom in på vad 
kollektivet gestaltat på scen ställde för krav på skådespelarna. Han menade 
att ett drama som Väfvarne, som går utanför den traditionella skådespelstek
niken, 

fordrar en helt annan scenisk behandling än den sedvanliga. Här hänger allt ytterst på den 
uppnådda helhetsverkan; de enskilda rollerna fa aldrig tillfälle att göra sig gällande på det 
samfäldas bekostnad, hvar och en enskild skådespelare måste underordna sig det gemen
samma intresset, finna sig i att verka blott som ett tillfälligt, åter försvinnande moment af 
det hela. De äro blott alla - och jag tror det vara ytterst nyttigt på samma gång som ytterst 
litet förödmjukande för dem att en gång vara det - ett slags högre rangs statister.185 
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Hedberg fann vidare att skådespelarna med "lust och ifver" och "ett verkligt 
konstnärligt intresse" gripit sig an uppgiften. Det här hade till följd att flera 
kritiker såg det som "nästan orätt" att berömma någon individuellt i 
ensemblen. Det borde i och för sig inte ha varit svårt, då den rymde några av 
den svenska scenens främsta artister. Hedberg tvekade dock inte att framhål
la betydelsen av Molanders insats: 

Ytterst hänger allt här på regissören, ledaren af det hela. Han är den osynlige skådespelaren, 
den som står bakom det synliga dramat och hvars fantasi, förmåga att ordna, sammanhålla 
och fördela är absolut afgörande för verkan af det hela. / .../ Han har denna gång gjort sitt 
mästerstycke; det sätt hvarpå han visat sig kunna lefvandegöra och individualisera denna 
massa, utan att detaljerna någonsin fatt tränga sig fram och störa helhetsintrycket, hans 
förmåga att hålla allt på sina bestämda plan, gruppera, samla till taflor och bilder, utan att 
därför någonsin upphäfva rörelsen, den våldsamma energin i handlingen, och icke minst 
den skicklighet hvarmed han låtit de enskilda replikerna komma till sin rätt, men heller icke 
mera än sin rätt, aldrig ryckande sig loss ur det mångstämmiga sorl, som är dramats röst, 
kan icke prisas för högt.186 

Upplevelsen av spänningen mellan individen och massan, samt mellan det 
sceniska förloppets rörlighet och dramats statiskhet, präglade Hedbergs 
recension. Han ställde problemet så att massan gestaltad på scen måste 
förstås utifrån ett nytt betraktelsesätt - teaterhändelsen måste bedömas på ett 
nytt sätt. Hela den sedvanliga koncentrationen på en eller några fa ledande 
roller, en eller några fa skådespelarprestationer, måste vika för ett mera 
tematiskt intresse. Som Hedberg såg det var den sociala tematiken en fråga 
om "strejken". Temat trängde sig fram som ett dynamiskt moment trots 
arrangemangen av massan, i form av "taflor och bilder" inom ett trångt 
scenrum. 

Hedberg accepterade det episkas inträngande på scenen. Och han gjorde 
det för att Molander lyckades gestalta strejkens utveckling i ett sceniskt nu. 
Arrangemanget av en följd syntetiska bilder ålåg också Molander. Dramats 
episka karaktär tvingade således regissören att formulera en sammanbindan
de regitext som skulle strukturera förloppet. Därmed blev också regissören 
"synlig" som den ordnande konstnärliga kraften. 

För recensenterna var inte den historiska och sociala realismen mycket att 
orda om. Man slog som t. ex. Nordensvan helt enkelt fast att det rörde sig 
om en "verklighetsmålning" på scen. Flera kritiker opponerade dock mot en 
detalj. De fann det alltför "verklighetstroget" när andra aktens nödskild
ring, med stekningen av hundkött, kunde förnimmas som stekos i salongen. 
När luktsinnet togs i bruk tyckte Hedberg att det blev en "väl långt drifven 
realism".187 Han och andra kände kväljningar. Hjalmar Branting tog istället 
fasta på att detta var en gripande skildring av de fattigas elände. 

Stekoset och kritikernas varierande känslighet är nu notiser i scennatura
lismens och -realismens historia. Viktigare är Brantings utgångspunkt: detta 
var "första gången en Stockholmspublik /.../ fick lifslefvande framför sig 
arbetarnöd och proletärrevolt". 188Branting pekade alltså ut det fundamen
talt nya med Väfvarne som något satt i relation till dramats innehåll istället 
för till dess form. 

För Branting tycks det som om själva det mimetiskt-realistiska framvi
sandet av den "modärna klasskampens äldre former" måste framkalla den 
"djupaste sympati", åtminstone hos "en hvar, hvilkens hjärta slår för de 
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förtrycktas och lidandes rätt".189 De konservativa tidningarnas kritiker hade 
å andra sidan inte alls denna upplevelse eller uppfattning om tendensen. 
Claes Lundin menade t.ex.: 

Den skildring som i 'Väfvarne' framställdes af det fattiga folkets lidanden är icke nog 
djupgående för att kunna framkalla tillräckligt medlidande hos åskådarne, och den kan eller 
vill naturligtvis icke roa. 

Stycket är således, kan någon utropa, ganska tråkigt. Nej, tråkigt är det likväl icke. De 
stora massorna lemna oss ej alldeles likgiltiga, fastän vi ej kunna röras af deras lidanden i lika 
hög grad som om vi finge se förvecklingar beroende af individuella karakterer och 
handlingar.190 

Arvid Axelsson menade för sin del att dramat gjorde 
ett pinsamt intryck utan att därför verka gripande eller medryckande. /.../ Dock kan man 
icke säga, att skildringen är partiskt hållen. Man finner, att det i alla händelser är en diktare, 
som fört pennan, om han ock icke hos den tänkande publiken lyckas vinna ett deltagande för 
sina figurer, hvilket går öfver kuriositetsintresset.191 

De frisinnade och liberala tidningarna framhöll genomgående, att även 
om det var ett drama om klasskamp så var det inget ensidigt partitagande. 
Väfvarne präglades av medkänsla och indignation. Tor Hedberg skrev t. ex. : 

Denna skildring är utförd i starka, våldsamma färger, med en hänsynslös realism, men på 
samma gång med ett indignationens och medkänslans patos, som ovillkorligen rycker 
/åskådaren/ med sig. Dramat har ett utprägladt etiskt syfte, det vill verka varnande och 
väckande, och det griper därför hårdhändt och obarmhärtigt tag i åskådarens sinnen, spar 
icke på kraftmedlen, öfverflödar på pinsamma, rent patologiskt upprörande scener. Dess 
konstnärliga verkan och värde bero på den säkerhet, den blick för det i yttre afseende rent 
typiskt karaktäristiska och för det sceniskt gripande, hvarpå författaren visat prof i sin 
behandling af miljön och massan.192 

Den kluvenhet i text och iscensättning som konstaterats tidigare uppfatta
des av de borgerliga kritikerna som objektivitet och frihet från tendens. Det 
var konstnärligt gestaltad medkänsla som de fann i Hauptmanns drama. Hos 
kritikerna till höger väcktes dock ingen känsla av medlidande. Där fungera
de bristen på identifikationsobjekt och Väfvarnes karaktär av historiskt 
drama som alibi för intresselösheten. Känsliga personer inom den frisinnade 
borgerligheten kände sig dock träffade av den sociala kritiken och upprörda 
av den revolutionära fläkten. Molanders iscensättning skulle också bli ihåg-
kommen av dessa kretsar, både som ett primitivt anklagelsens skri och som 
en varning. 

Den minnesbilden har knappast fog för sig, om vi utgår från vad som sagts 
ovan om kritiken mot massan samt den moraliska dimensionen i själva 
iscensättningen. Utgår vi däremot från reaktionerna i arbetarrörelsen så kan 
det sägas, att man där i efterhand försökte utnyttja tillfället just till anklagelse 
och varning. Först måste dock effekten av iscensättningens kluvenhet elimi
neras. Rätten till tolkning måste så att säga erövras. Då kunde med Molan
ders ord arbetarfrågan och människovärdet sättas i centrum för den moderna 
debatten. Molanders utgångspunkt i en sådan diskussion var emellertid 
starkt individualistisk. 

Mötet med Väfvarne har kallats den svenska arbetarrörelsens möte med 
teatern.193 Vi har sett att en av socialdemokratins ledare främst greps av den 
sociala kritiken och det rättfärdiga i vävarkollektivets protest. Det ger 

384 



anledning till att vidga perspektivet och se närmare på Väfvarnes mottagan
de som politisk händelse. 

I kamp om en teaterhändelse 

Georg Lukacs har i en kort översikt belyst Hauptmanns författarskap.194 

Författarens ungdomsopposition var en liberal protest, i relation till 1890-
talets sammansatta tyska samhällskritik. Den gruppering av borgerlig intel
ligentia som bar upp "oppositionsideologin" närmade sig arbetarrörelsen. 
Lukacs understryker att denna "socialism" var en blandning av överspänd 
storstadspoesi, småborgerligt medlidande med de fattiga och mytologiskt 
färgade föreställningar om det stora sammanbrottet. Detta medlidande var 
grogrunden för Hauptmanns författarskap. 

Lukacs försöker också fastställa gränserna för den liberala kritiken. Det 
kapitalistiska systemets avarter och överdrifter kritiserades, enligt Lukacs, 
men inte systemet självt. Därmed kunde inte orsakerna till samhällsproble
men friläggas. 

Ifråga om Die Weber dolde ämnesvalet nästan dessa begränsningar i 
kritiken. Utsugning och klasskamp blev något förgånget. A andra sidan 
kunde det historiska dramats form medge en starkt verkande gestaltning av 
just utsugning och spontant motstånd.195 Men varken i det historiska vävar
upproret eller i Hauptmanns dramatiska gestaltning av det gällde kritiken 
utsugningen i sig. Den riktades endast mot den omänskliga omfattningen av 
denna rovdrift på människor. Det utmärkande för Hauptmann, enligt Lu
kacs, var att han som författare så fullständigt identifierade sig med denna 
kritiska begränsning. Det var detta som till slut gjorde Die Weber uthärdlig 
för hans tyska publik. 

Hauptmanns dramatik introducerades i Sverige på 1890-talet. Det var de 
borgerligt intellektuella med liberala synpunkter som först attraherades av 
författarskapet. Mot bakgrunden av begränsningarna i Väfvarnes kritiska 
potential, d.v.s. den sociala kritikens inriktning på symptomen snarare än 
systemet, är det intressant att studera vad svenska arbetare och arbetarledare 
tog sig för när pjäsen spelades. De utgjorde en del av publiken som kunde 
tänkas bära med sig den samhällskritiska inställning, vilken den svenska 
iscensättningen endast delvis gav uttryck för. 

I partiets huvudorgan, Social-Demokraten, inskränkte sig den kritiska 
bevakningen av den borgerliga teatern under decenniet till att hålla det 
naturtrogna och verklighetsförankrade i ögonsikte. Branting uppmanade 
också flera gånger de arbetare som hade någon möjlighet att se Väfvarne: 
"ett kraftigt, aktuellt socialt drama, som just i dessa dagar, när kampen står 
hård mellan kapital och arbete, har sin särskilda mission att fylla".196 Han 
menade att från en sådan publik skulle tendensapplåderna komma av sig 
själva. Denna uppmaning följdes också. Raderna var fulla av entusiastiskt 
applåderande publik de kvällar Väfvarne stod på programmet.197 Parketten 
stod tydligen oftare tom, åtminstone om man far tro Molander. Han skrev 
sin betraktelse över realism och symbolism just med anledning av detta. Den 
vanliga parkettpubliken, den "unga adelsskaran", uteblev. Den visade istäl
let sin entusiasm över Geijerstams Stor-Klas och Lill-Klas, enligt 
Molander.198 
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När Svenska teaterns ledning meddelade att Väfvarne skulle ges näst sista 
gången som kvällsföreställning, den 25 april, köpte Socialdemokratiska 
partiet och tidningen upp biljetter till 3:e radens fond: "då man antagit att 
särskildt de organiserade arbetarne skulle intressera sig för en sådan 
föreställning".199 Man försökte alltså improviserat organisera arbetarpubli-
ken och utnyttja föreställningen som en demonstration för arbetarnas frigö
relsekamp. Detta innebar i princip ett ifrågasättande av den borgerliga 
teaterhändelsens grundläggande karaktär av individuell konstnjutning. 
Samtidigt utmanade aktionen denna borgerlighets hegemoniska anspråk på 
sin teaterhändelse, d.v.s. som en del av deras offentlighet. Både pressen och 
polisen reagerade när ett politiskt parti köpte teaterbiljetter - tidningskåsö
rer, uniformerade konstaplar och civilklädda detektiver sändes ut. 

Under föreställningens lopp den 25:e applåderades alltmer energiskt, 
speciellt från raderna. När föreställningen var slut kastade Branting från 
parkett in en krans med röda band, "Ett tack för 'Väfvarne' från socialister". 
När applåderna och hurraropen tystnade hölls ett kort tal. På arbetarnas 
vägnar tackades direktionen och skådespelarna för att pjäsen tagits upp. Ett 
leve utbringades också för arbetarklassens befrielse och socialdemokratin. 
Det hela avslutades med att man på raderna sjöng Arbetets söner. 

I Social-Demokraten sammanfattades det hela: "Det var en på en gång 
värdig och imponerande demonstration för ett skådespel, där en modärn tids 
sträfvan och längtan kommer fram på ett sätt, som går från scenen direkt in 
till hjärnor och hjärtan".200 Väfvarne fick faktiskt en längre spelperiod som 
ett resultat av demonstrationen. 

Polisen tog det inte som kåsörerna från den skämtsamma sidan. Några 
teaterbesökare hade skrivits upp den 25:e, för att ha deltagit i hurrandet och 
sjungandet. De kallades för att ta del av polisrapporten om oljudet. Föreställ
ningen efterföljande kväll hade också kraftig polisbevakning.201 Den 4:e maj 
kallades så några arbetare till Stockholms polisdomstol, anklagade för för
argelseväckande beteende. Detta ledde till böter.202 

Polisen försökte under domstolsförhandlingarna genom vittnen styrka, 
att parkettpubliken hyssjat för att slippa höra de demonstrativa bifallsytt
ringarna. De svarande hävdade genom sitt ombud, Hinke Bergegren, att 
inte ens parkettpubliken känt sig störd. Man hade hyssjat för att höra bättre. 

Bergegren kallade som vittnen bl. a. Anton Nyström, ledande namn bland 
de liberaler som engagerat sig för arbetarnas sak, partisekreteraren K.M. 
Ziesnitz och en annan partiman, skräddaren Johannes Andreasson, som alla 
varit på föreställningen. Alla dessa kända namn visar vilken vikt man fäst vid 
denna teaterdemonstration. Liksom i Tyskland slöt partiet upp på teatern 
kring Väfvarne som "sin" pjäs. Social-Demokraten kallade processen för en 
"sorglustig åtalsfars". Hinke Bergegren spelade dock spelet till slut. Han 
framhöll i sin plädering att när ovationer på kungliga Operan leddes av t. ex. 
överståthållaren och när de gällde kungen, då var det ingen som beklagade 
sig. Men gällde det festligt stämda arbetare som hyllade "en idé, hoppet om 
fattigdomens dödande", då ryckte polisen ut. Bergegren försökte hävda 
likheten inför lagen och att teatern skulle vara en mötesplats för alla.203 

Hinke Bergegren fortsatte sitt argumenterande på ett välbesökt möte på 
Arbetarinstitutet. Det blev mer ett anarkistiskt opinionsmöte än ett uttryck 
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för solidaritet med de åtalade. Talet innehöll dock två anknytningar till 
Väfvarne, enligt mötesreferatet i Social-Demokraten. Han talade om nöd
vändigheten för arbetarna att bygga upp självkänslan, som en bas för hand
ling. Vävarrevolten som spontant uppror måste speciellt ha tilltalat de 
anarkistiska "direktaktions"-romantikerna. Hinke Bergegren talade också 
om kvinnofrågan och utgick från krogscenen i tredje akten. Han uttalade 

sitt skarpa ogillande öfver arbetarnas hänsynslöshet mot sina kvinnor. Det var icke nog med 
att dessa genom strängt arbete å fabriken o.d. platser finge försörja sig själfva, efter detta 
fingo de i hemmen utföra slafarbete, medan mannen roade sig ute bland kamrater. Kvinnans 
rätt att leva och njuta måste fullt erkännas innan arbetarklassens sträfvanden kunde bli en 
verklig frihetsstrid.204 

Med Hinke Bergegren som exempel kan vi alltså konstatera att Väfvarne 
verkligen talade till åtminstone ledarnas "hjärnor och hjärtan". Det gällde i 
detta fall den anarkistiska aktivismen och engagemanget i kvinnosaken. 
I Brantings fall var det mera själva aktualiserandet av klasskonflikter på 
scenen som entusiasmerade. 

För en känslig borgerlighet framstod Väfvarne som en, om än obehaglig 
så dock hanterlig utmaning. Den sociala dramatiken hade en karaktär av 
romantisk samhällskritik, en kritik av enbart det olyckliga och tragiska i 
arbetarnas läge, i Sverige och annorstädes. Detta romantiska drag i den 
borgerliga kritiken medförde att problemet ställdes såsom enbart en fråga 
om enskilda människors sinnesförändring och känslor. En borgerligt-ratio-
nell kritik av brister i samhällets uppbyggnad kunde man också smälta. Den 
mynnade på sin höjd ut i ett rättvise- och jämlikhetskrav; samhället borde 
ordnas med sikte på harmoni mellan grupper och klasser. 

Något socialistiskt, revolutionärt och omvälvande krav kunde inte ställas 
efter att Väfvarne sattes upp, även om den svenska arbetarrörelsens ledar
skap i Stockholm försökte utnyttja en teaterhändelse. Man ville skapa en 
plattform för kritik, genom att framhäva vissa inslag i skeendet på scen. Det 
faktum att iscensättningen hade en fundamental kritisk begränsning gör den 
dåtida svenska arbetarrörelsens brist på analys av konstens och teaterns 
funktion i klasskampen tydlig. Men kluvenheten och symptominriktningen 
i Väfvarne innebar dock inte någon total desarmering. Det centrala i arbetar-
publikens upplevelse var att fa se ett kollektiv på scenen, vilket genom egen 
aktivitet försöker förvandla sig till historiskt subjekt - "en modärn tids 
sträfvan och längtan". Utanför teatern var det publikens egen uppgift och 
därför kändes det viktigt att vinna även kampen om teaterhändelsens bety
delse. 

Väfvarne i Harald Molanders regi blev sammanfattningsvis det viktigaste 
mötet på 1890-talets teater mellan å ena sidan det svenska teaterlivets realis
ter och liberaler och å den andra arbetarrörelsen. Det var ett möte där de 
ledande socialdemokraterna krävde sympati för arbetarnas sak. Detta var en 
känsla som också utgjorde en utgångspunkt för iscensättningen. 

Molanders regikonst - med dess poängtering av historicism, bildmässig-
het och ensembleprestation - hade fatt verka på ett drama med markerat 
episk struktur och byggt på massverkan. Hans i skrift dokumenterade 
regitext hade understrukit revolten och dess utveckling inför skådespelarna. 
I själva teaterhändelsen hade emellertid även expressivt-kritiska bibetydelser 
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inmängts. Massans beteende problematiserades och ett religiöst-moraliskt 
lösningsförslag låg inbäddat i den scenografiska gestaltningen. Krucifixet i 
Hilses stuga stod som emblem för denna sammanhållande regitext i teater
händelsen. 
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X 

DEN INRE SCENEN 

År 1899 skrev Harald Molander ett brev till sonen Gustaf. Denne var på 
besök i Visby. Olof ville nämligen sända en present till sin bror, vilket 
utlöste starka känslor hos fadern. 

Måtte mina kära små pojkar alltid fa behålla hvarandras kärlek, som nu. Ser du, Gustaf, i den 
kärleken mellan er lefver vår älskade Farmors ande mycket lyckligare än vår älskade Farmor 
var här i lifvet. Då du blir stor, skall du förstå, att det är det, som menas med det saliga lifvet 
efter detta. Det fick pappa veta af Gud i vintras den natten, då, du minnes, de trodde, att 
pappa var död.1 

Molander levde genom sina sjukdomsupplevelser på ett särskilt sätt i dödens 
närhet. Ibland kunde detta leda till sentimentala stämningar, speciellt efter 
hans egen mors död. Kanske ville Molander också förbereda barnen, med 
tanke på sin svaga hälsa. 

Det möte med Gud som Molander upplevt under koman vintern 98/99 
erinrar om upplevelsen påskdagen 1883. Alla dessa religiösa stämningar var 
förknippade med familjelivet i barndomshemmet. Det fanns således starka 
känslolänkar mellan Harald Molanders egen uppväxt, de religiösa tematiken 
i hans litterära verk och den vuxnes manifesterade religiositet. 

När Molander låg på sin dödsbädd i november år 1900 sysselsatte sig hans 
tankar med regiproblem. Han instruerade nämligen i feberyrseln en scen, 
vars repliker ingen av de närvarande i sjukrummet kände igen från hans 
pågående arbeten.2 Han hade på Svenska teatern påbörjat iscensättningen av 
Folkungasagan, vilken Karl Hedberg kom att slutföra. Men från den pjäsen 
var denna Molanders sista och enligt vittnesmålen helt sammanhängande 
text tydligen inte. 

Han hade fatt en häftig förkylning. På några dagar hade den utvecklat sig 
till en akut luftrörskatarr. Enligt begravningsboken var dödsorsaken också 
bronchopneumonia acuta.3 Det var kombinationen med astman som blev 
fatal. Döden inträffade genom kvävning, men ett kroniskt hjärtbesvär kan 
också ha haft sin del i förloppet. 

Harald Molander begravdes den tjugosjunde november.4 Hela teater-
Stockholm var närvarande vid minnesstunden i Adolf Fredriks kyrka: 
Ranft, alla artister från Svenska teatern och Vasateatern. Operan och Dra
maten representerades av sina chefer och en mängd skådespelare. Flera 
författare och pressmän var också närvarande. Musiken på orgelläktaren 
leddes av Hjalmar Meissner - hela orkesterpersonalen från Ranfts teatrar 

389 



framträdde liksom Vasateaterns kör. En sista hälsning kom också från 
artister och direktion vid Svenska teatern i Helsingfors, Publicistklubben, 
Wahlström & Widstrand, Ord och Bild; från vännerna Harald Sohlman, 
Hellen Lindgren, Axel Collin, Arthur Frenckell och Gustaf af Geijerstam 
m fl. 

Medan skymningen föll sänktes kistan i graven ute på Norra kyrkogår
den. Facklornas sken belyste scenen. 

Det som inträffade under den tidigare sjukdomsperioden och dödskam
pen sammanfattar på ett sätt hela Molanders liv - den latenta religiositeten, 
andnöden och fantasispelet på en inre scen. 

Barndomen innebar säkerligen starkt traumatiska upplevelser av and
ningsbesvär och drunkningskänslor. Fantasierna och sagorna blev rädd
ningsplankor. Ur dessa tidiga upplevelser av utsatthet och utvaldhet växte 
en stark modersbundenhet. Denna förstärktes efter 1883 av skuldkänslor 
över faderns död. Johan Molander dog skuldsatt, bl.a. till följd av utgifter 
för sonens studier. 

Harald Molander levde också ständigt medveten om betydelsen av att inte 
hamna i situationer där luftrörsbesvären kunde utlösas. Ilska hämmades 
medvetet av honom, på grund av sjukdomen. Han kunde dock också vara 
hård och svavelosande rättfram inför skådespelarna. Hela hans energi kanali
serades över till konsten. Men inte till den skrivkonst han själv satte högst. 
Istället bedrevs teater- och översättararbetet så frenetiskt att det ger intryck 
av kompensationshandlingar. 

En svåråtkomlig och sammansatt personlighet doldes under den nödvän
diga, yttre masken av behärskning. Satiriska och ironiska impulser växlade i 
breven med ett barnsligt uppblåst självhävdelsebegär. Kast av juvenil själv
ömkan och suktan efter medkänsla avlöstes av uttryck för Strebertum, där 
sanningsenligheten ibland satt i kläm. Prydhet, bigotteri och religiositet 
bröts mot frihetsträngtande individualism. Protesten och medkänslan med 
förtryckta hos honom stod i stark kontrast till olika uttryck för underdånig
het och underkastelse. 

Religiositeten hos en komplicerad människa är det mönster som ger bäst 
sammanhang, i det splittrade livsverket och den färgrika väven av kamele-
ontiskt skiftande ståndpunkter. De samtida hade en ofta omvittnad svårig
het att förstå Harald Molander. Den sentida bilden måste också bli mångsi
dig. Det opportuna och den därav följande motsägelsefullheten var nämli
gen det dominerande karaktärsdraget. 

Den inre scenen var ett slags skådeplats för de dramatiska texter som 
sysselsatte Molander i regiarbetet. I denna bok har det varit mycket tal om 
konkretisationer och regitext, till och med konkretisationer av konkretisa-
tioner. Dem har vi sökt avläsa i texter - i litterära verk eller i dokument från 
iscensättningsprocessen och från mottagandet. Viktigast är ändå den psykis
ka dimensionen av texternas spel hos Molander. För att kunna förstå hur 
dramatiken togs emot av publiken räcker det nämligen inte med att analyse
ra omvandlingen på teatern - ett antal element i en process som har utsträck
ning i tiden. Den förmedlande konstnärens mening med det sceniska verket 
uppstår först på den inre scen där textens gestalter och händelser tar fantasins 
form. 

390 



Molander verkade under en period i regikonstens historia då regissörens 
skapande insats ännu inte var fast etablerad. I hans fall var den medvetet 
tillbakahållen, i den betydelsen att en personlig betydelseladdning ibland fick 
stå tillbaka. Först kom den rekonstruerade författarvisionen. 

Den inledningsvis citerade dikten, med dess verop över försöket att finna 
ut det molanderskt egna, berör hela konstnärskapet. Av dessa skäl har det 
personliga - Molanders egen "mening" i regiarbetena - varit så svårfangat. 
Omvägen via författarskapet har varit spännande och nödvändig, för att 
huvudstrukturen skulle bli synlig. Det har emellertid inte gällt en psykolo
gisk faktor, utan det religiöst strukturerande när Molander valt gestaltnings
alternativ. 

Molanders funktion i den konstnärliga processen var mediets. Det norm
läge som vi åter och åter funnit hos honom, där expressionen står lågt, var ett 
mediums mönster. Tolkning och värdering enligt preskription och mimesis 
hör ihop med Molanders roll som förmedlare. I l itteraturhistorien var han 
klanglåda för tidens litterära strömningar. I regihistorien verkade han som 
iscensättare så att hantverket bröts mot gestaltningsviljan. 

Värderings- och förståelseformerna ifråga har emellertid också en social 
och psykologisk bestämning. Molanders ställning i teaterns sociala orga
nisation av arbetet samverkade med en estetisk teori och begreppsapparat 
hos individen. Resultatet blev det starka beroendet av förlagor, som vi så 
många gånger stött på hos honom. Den andra aspekten av detta beroende 
var ett indirekt förkastande av originaliteten. 

Molander var en Mefisto-gestalt - växlande mellan obändig härskarvilja 
och listig underdånighet. Ibland dolde hans mask ett "geni" och ibland en 
"fan", liksom hos Mefistofeles i en skön förening. Hos Molander låg dock 
den religiöst färgade livshållningen som underton i all föränderlighet. Den 
fanns även i hans viktigaste uppsättningar. Detta tonfall har kunnat spåras, 
trots hans anti-expressiva estetik och poängterat mediala ställning i teaterar
betet. 

Några drag hos Harald Molanders personlighet har framkommit i denna 
studie. Individualpsykologiskt återstår mycket att berätta om Molander, 
men jag betvivlar att problemställningen är speciellt fruktbar som en del av 
vetenskapen. Den tycks mig snarare vara en rent skönlitterär uppgift. 

För att Molander skall fa komma till tals en sista gång -jag har ju avsett att 
låta hans stämma klinga på nytt - skulle jag vilja citera något hans prosaskiss 
Gulnade blad.5 Molander bearbetade här i litterär form sin egen undran inför 
var han själv passade in. Skissen fungerar som en uppmaning till läsaren: 
försök förstå mig! 

Novellens jag vandrar i en höstskrudad ekbacke. Det går inte att bryta 
kvistarna, för under den svarta barken slumrar redan nästa sommars sega 
kraft och grönska. 

Trött efter dagens arbete och led vid tankar, som börjat förlora sitt 
sammanhang, hade jag gått ut i skogen för att förfriska mig med kära 
minnen från en flydd sommar - och jag förföll till elegier och poesi, som 
till på köpet saknade hvarje spår af originalitet. Jag tog upp min knif, skar 
af kvisten, samlade en näfve löf och satte mig på en sten. Jag ville fästa 
bladen, där de en gång suttit. Men jag fäste de stora, där kvisten burit små 
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och tvärtom. Arbetet var fruktlöst, sammanhanget borta. Och jag fann, 
att äfven om jag hittat de rätta bladen, hade under några korta veckor, 
som de legat på marken och torkat, kvisten vuxit, utvecklats och kunde 
endast klädas i nya. 

Solsken och aftonrodnad, luft och vindar, vägar och stigar lika som 
förr, ekarnas gamla stammar äfven till synes så. De gulnade bladen allena 
passade ej för något nytt, ej för något annat än det, som en gång var - den 
gången, och föllo, för att aldrig annat bli än döda minnen.6 

Höstvandraren tar hem de vissnade löven och lägger in dem mellan de 
gulnade bladen i en gammal bok. Kommande vår ser berättaren hur bönder
na använder fjolårslöven som mager näring för nästa skörd. Han tar då 
boken och släpper de gulnade bladen genom fönstret, att föras bort av 
vinden. 

Hvar de föllo, vet jag ej - vet ej, om någon annan åter plockat upp dem 
och gömt dem till minne, eller om de bjudas mig i det bröd, som jag nu 
går att spisa, för att hämta nya krafter till nytt arbete för mina barn. 

Texten är en symbolisk gestaltning av frågan om den egna platsen i den 
kulturella odlingen. Var passar mina böcker in i det stora litterära samman
hanget? Har all denna strävan varit till någon nytta? Sådana frågor har 
föresvävat Molander. Han har resignerat sänt dem vidare till eftervärlden, 
med sin sedvanliga starka känsla av att vara en länk i en kedja. Skissen 
uttrycker samtidigt en känsla av brist - ett tvivel på den egna originaliteten. 
Den tematiserar sökandet efter en egen identitet. Texten beskriver försöken 
att passa in de gamla bladen i ett större organiskt sammanhang. Författandet 
av den blir därmed en handling med samma innebörd. Innehållet syntetise
rar Molanders författarpraxis - att vilja vara en del. 

Harald Molander var en representativ gestalt. Han var en habil översättare 
av underhållningsdramatik. Han var därvid i stor utsträckning en traditiona
list, med ett starkt medvetande om sin samtida tcaterpubliks preferenser. 
Han väjde inte för det lättillgängliga. Det hade han varken råd eller lust till. 
Hade han däremot god dramatik att översätta blev resultatet uppseende
väckande gott. 

Harald Molander var lierad med den realistiska strömningen under åttio
talet, även om han ideologiskt var vacklande utifrån ett religiöst grundpers
pektiv. På samma sätt påverkades han av den nationellt-historiska och 
fosterländska strömningen, utan att han släppte det folkliga och populära ur 
sikte. Nittiotalsströmningen tilltalade en romantisk-idealistisk ådra som 
gått i dagen redan i Molanders barndom under 1870-talet. Kritisk och 
opportun på samma gång var han tvungen att "gå en egen livsväg. Hans 
säregna utveckling kan inte sammanfattas i en formel. 

Harald Molander vidareförde det moderna genombrottets idéer in på 
teaterområdet. Han var också den ende regissör i landet med förutsättningar 
att på ett genomtänkt sätt göra teatern till ett debattforum bland andra under 
1890-talet. Molander bidrog till en modernisering-inte genom att själv vara 
en experimentator utan genom att han spårade upp nyheterna inom konti
nentalt teaterliv. I sin uttolkande regigärning och impressarieverksamhet 
såg han till att förvalta nya impulser. 
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Harald Molander var vidare den regissör som i praktiken utmanade 
handlingskravet på teatern. Han var präglad av det välgjorda dramats este
tik, men han medverkade indirekt till att texter med episka drag kom till 
uppförande, bl. a. genom sitt intresse för insceneringskonstens visuella sida. 
Det bildmässiga i hans regikonst hade således inte bara anknytning till 
historicismen, utan det berörde även en grundläggande förändring inom 
dramatiken. Genom att episerande inslag på detta sätt godtogs på teatern 
bereddes på sikt marken för t. ex. Strindbergs teaterexperiment. Samtidigt 
förändrades regissörens roll - han blev aktivare för att kunna lösa sitt 
uppdrag. Harald Molander var en unik scenkonstnär. Vid dödsfallet var 
såväl publik som kritik medveten om hans betydelse. 

Bilden av Harald Molander mot bakgrund av tidens väv är brokig, men 
mästardraget i hans profil har stor skärpa. 
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XI 

NOTER 

I "PÅ DEN SCENISKA REGIENS OMRÅDE VAR HAN 
OBESTRIDT DEN FRÄMSTE" 

1. I materialet ingår AB, StD, SvD 
23.11.1900, SvD 24.11.1900, OoB 1901 
s 56 - 61, Svea. Folkkalender för 1902 s 
227 - 230. 

2. SvD 23.11.1900. Omnämnandet av 
Rosmersholm syftar på Lugné-Poës 
gästspel 9.10.1894, se närmare kapitel 
VIII. 

3. SvD 24.11.1900. 
4. Ibid. 
5. StD 23.11.1900. Nekrologen var signe

rad -n. 
6. Nordensvan, s 338. 
7. Ibid., s 361 -362. 
8. Ibid., s 363. 
9. Ibid., s 423. 

10. Ibid., s 431. 
11. Ibid., s 434. 
12. Ibid., s 453. 
13. Bergman 1966, s 19, 87 samt 270. 
14. Jfr. även Boström, s 83 - 116. 
15. Bergman 1966, s 264. 
16. BLM 1951, s 150. 
17. Qvarnström, s 133 - 169. 
18. Ibid., s 134. 
19. Ibid., s 136. 
20. Frenckell 1971, s 79. 
21. Hbl 19.11.1950. 
22. Boström, s 55 - 79. 
23. Ibid., s 78. 
24. Jfr. ovan not 1. 
25. SvD 23.11.1900. 
26. Strödda skizzer och berättelser, s II. 
27. Söderhjelm 1918, s 240 - 245. 
28. Ibid., s 242. 
29. Ibid., s 245. 

30. Se OoB 1901, s 61. 
31. Vol XXIV, s 255 - 314. 
32. Fjärde delen, senare bandet, s 564 - 565. 
33. Ibid., s 564. 
34. Ibid., s 565. 
35. Ibid., s 565. 
36. Ibid., s 564. 
37. Del VII, s 413. 
38. Det gäller fjärde delen - Åttiotal Nit

tiotal. 
39. Halkjaer, s 25 - 87. 
40. Ibid., s 23. 
41. Citerat efter Halkjaer, s 44. 
42. Halkjaer, s 76. 
43. Ibid., s 76- 77. 
44. För periodbeskrivningen har följande 

litteratur använts: Mortensen, Johns
son, Ahlström, Lundevall, Brandells 
artiklar i Ny illustrerad svensk littera
turhistoria, s 3-30,145-152 samt 220-
235, Förser m.f.l. i Melberg s 180-208, 
samt Tjäder. För en aktuell överblick av 
forskningsläget se även The Modern 
Breakthrough in Scandinavian Literatu
re 1870- 1905. 

45. Johnsson, s 54. 
46. Johnsson, s 153. 
47. Ibid., s 178 - 179. 
48. Ibid., s 153. 
49. Ibid., s 153. 
50. Se även Lundevall, s 29. 
51. Johnsson, s 165. 
52. Ibid., s 166. 
53. Ibid., s 167. 
54. Tjäder, s 69. 
55. Speciellt av Lundevall. Se även Bran-

dell. 
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56. Lundevall, s 148 samt 178 - 191. 
57. Johnsson, s 120- 123. 
58. Lundevall, s 187. 

59. 
60. 
61. 

Ibid., s 191. 
Ibid., s 188. 
Ibid., s 190. 

II BARNDOMEN OCH DE LITTERÄRA UNGDOMS 
FÖRSÖKEN 

1. Se Johannesson, s 28 - 33. 
2. Olof Molander 1950, s 7 - 28. 
3. Ibid., s 23. 
4. Ibid., s 18. 
5. Harald Molanders samling KB, kapsel 

L 133:4 "Manuskript". 
6. Ridderstad, s 25 - 41. 
7. Gustafsson 1967, s 35. 
8. Ridderstad, s 33. 
9. Jfr. födelsedagsdikterna, s 39 respektive 

s 45, i den anteckningsbok från 1872 där 
HM skrivit in bl.a. en samling Smärre 
poemer tillegnade vissa personer, KB. 

10. Jfr. t.ex. Morgon, daterad augusti 1877. 
11. Ur Öfre sjette klassen i Beskowska sko

lan. En liten naturskildring från H.T. 
1874 af H.M. Tillegnad min klass!, KB. 

12. Symptomatiskt nog har HM själv an
vänt beteckningen "Stycken i bunden 
form" på de omslag som innehåller dik
terna, KB. 

13. Från 1872. 
14. Följande översättningar finns bevarade i 

KB-materialet: Romans, fritt efter 
Emanuel Geibel 20.12.1875; Vårfest, ef
ter Emanuel Geibel 9.1.1876; Lorelei, 
efter Heinrich Heine 30.4.1876; Visa, 
efter Heinrich Heine 30.4.1876; Visa, 
efter Heinrich Heine 30.4.1876; Förso
ning, efter Charles Swain/?/ 27.9.1876; 
Vexelsång vid dans, efter Goethe 
27.12.1876; Nektardropparna, efter 
Goethe 30.12.1876; Ergo Bibamus!, ef
ter Goethe 30.12.1876; Visa, efter Heine 
30.12.1876 samt Elfkonungen, efter 
Goethe 1876. 

Den tyska texten kan studeras i He
ine, t. ex. s 233, samt Goethe, Band I 
t.ex. s 154. 

15. KB, signum V.f. 154 b. 
16. Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, 

tredje delen, s 498 - 499. Av förteck
ningen över HM:s publikationer fram
går att han även som vuxen ägnade sig 
åt tillfällesdiktning. I den produktionen 
fanns både allvarliga och humoristiska 
inslag. 

17. Harald Molanders samling KB, kapsel 
L 133:4. 

18. Lundin och Strindberg, s 130-135 samt 
Bennich-Björkman, s 37 - 89. 

19. I materialet på KB finns bl.a. följande 
komiskt anlagda stycken avsedda för fa-
milje- och sällskapsliv: Medaljongen 
(1872), Det förändrar saken, Frieriet, På 
fotvandingar (1875), Jannes frieri (1876) 
samt Riquetta (1879). 

20. De "historiska" styckena bland ung
domsförsöken är följande: Ett löfte, 
Barbarigo (1873), Pyrrhus (fragment 
1873), Dion, Gift och Kärlek eller Hex
ans dryck (1874) samt Klosterrofvet 
(fragment 1875). 

21. Uppgifterna bygger på en jämförelse 
mellan Augusta Molanders dagbok, i 
avskrift av fru Dagmar Lyttkens, samt 
teaterannonser i StD och Michals för
teckningar. 

22. Citerat efter Rydell, s 73. Jfr. även Nor
densvan, s 276. 

23. Rydell, s 28 - 32. 
24. Johannesson, s 7 - 60. Se speciellt s 24 -

26 om den sociala utbredningen samt 
innehållet i högläsningsritualen. 
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III FÖ RFATTARSKAPET 
1. Det svenska recensionsmaterialet har 

insamlats enligt förteckningarna hos 
Svenskt pressregister, Lund. De fin
ländska recensionerna har hämtats från 
Hufvudstadsbladet, Nya Pressen samt 
Finsk tidskrift. 

2. Bl.a. hos Warning samt i en Vodicka-
antologi 1976. Sidhänvisningarna till 
Vodicka gäller den senare. 

3. Aspelin, s 240 - 244. Jfr. också Witt-
rock. 

4. Vodicka, Die Konkretisation des litera
rischen Werks. Zur Problematik der 
Rezeption von Nerudas Werk, s 90. 

5. Ibid., s 91. 
6. Ibid., s 92 - 93. 
7. Ibid., s 94- 95. 
8. Ibid., s 95. 
9. Ibid., s 95 - 96. 

10. Vodicka, Die Literaturgeschichte, ihre 
Probleme und Aufgaben, s 79. 

11. Ibid., s 81. 
12. Vodicka, Die Konkretisation des litera

rischen Werks. Zur Problematik der 
Rezeption von Nerudas Werk, s 114. 

13. Ibid., s 114- 115. 
14. Ibid., s 96. 
15. Ibid., s 96. 
16. Se speciellt Die Literaturgeschichte, 

ihre Probleme und Aufgaben. 
17. Ibid., s 34. 
18. Ibid., s 47 - 48. 
19. Ibid., s 34. 
20. Ibid., s 64. 
21. Ibid., s 67. 
22. Ibid., s 61. 
23. Ibid., s 65 — 66. Jfr. även Mukarovsky, 

Aesthetic Function, Norm and Value as 
Social Facts, speciellt avsnitt II. 

24. Vodicka, Die Konkretisation des litera
rischen Werks. Zur Problematik der 
Rezeption von Nerudas Werk, s 90. 

25. I The Structure of the Literary Process, 
red. Steiner mfl., behandlas Vodickas 
betydelse och tänkande samt hans rela
tion till Mukarovsky och Ingarden. I de 
olika bidragen diskuteras också recep-
tionsteorin ur strukturalistisk-semio-
tisk och historisk synvinkel;personlig-
hetens roll i den litterära utvecklingen 
tas upp samt den värdeanalytiska 
orientering som ursprungligen fanns in

om Prag-cirkeln. Antologins bibliogra
fiska hänvisningar ger också en ut
gångspunkt för vidare studier. På nor
disk botten gäller det senare också bl.a. 
Dines Johansen och Nielsens Litteraer 
vaerdi og vurdering samt symposierap
porten Texten och läsaren i ett historiskt 
perspektiv, red. Raoul Granqvist. 

Margot Elfving Vogel har i sin analys 
av den svenska Schnitzler-receptionens 
faser inspirerats av forskningstraditio
nen från Mukarovsky och Vodicka. Jfr. 
också nedan not 29. 

26. Glowinski, s 43 - 44. 
27. Vodicka, Die Konkretisation des litera

rischen Werks. Zur Problematik der 
Rezeption von Nerudas Werk, s 103. 

28. Ibid., s 106. 
29. Jurij Striedter har i sin verkligt breda 

presentation av Vodickas plats i veten
skapshistorien framhållit att i dennes 
syn på konkretisationen urskiljs tre 
drag: de kollektiva förutsättningarna, 
den individuella perceptionsakt vars re
sultat är det estetiska objektet samt 
själva återförandet av den estetiska erfa
renheten till kollektivet. Striedter, Ein
leitung, s LXVIII. 

30. Vodicka, Die Konkretisation des litera
rischen Werks. Zur Problematik der 
Rezeption von Nerudas Werk, s 106 — 
108. 

31. Warning, s 355 samt 395. Jauss uppsats 
har titeln Racine und Goethes Iphigenie. 
Mit einem Nachwort über die Partiali-
tät der rezeptionsästhetische Methode. 

32. Ibid., s 355. 
33. Striedter, s LXIII. 
34. Ingarden, s 431. 
35. Ibid., s 435. 
36. Ibid., s 453. 
37. Jfr. Holub, s 82 - 106, samt Ray, s 27 — 

59 för en översikt av denna del av recep
tionsteorin. 

38. Glowinski, s 38. 
39. Ibid., s 41 - 42. 
40. Ibid., s 43. 
41. Ibid., s 44. 
42. Vodicka, Jungmanns Übersetzung von 

Chateaubriands Atala, s 227 - 305. Jfr. 
även Striedter, Einleitung, s LXXX ff. 
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43. Jenny, s 39. Jfr. även kapitlet Presup
position and Intertextuality hos Culler 
för en diskussion av begreppet. 

44. Ibid., s 39- 40. 
45. Ibid., s 34 - 35. 
46. Vodicka, Die Konkretisation des Lite

rarischen Werks. Zur Problematik der 
R e z e p t i o n  v o n  N e r u d a s  W e r k ,  s i l i .  

47. Se Mukarovsky, avsnitt I i Aesthetic 
Function, Norm and Value as Social 
Facts. 

48. Melberg, s 31 - 64. 
49. Bürger 1979, s 174. 
50. Ibid., s 189. 
51. Ibid., s 191 - 192. 
52. Ibid., s 189. 
53. Ibid., s 190. 
54. Jfr. Mukarovsky, s 23. 
55. Bürger 1983, s 13. 
56. Ibid., s 13. 
57. Bürger 1979, s 199. 
58. Todorov, s 1 - 7. 
59. Ibid., s 6. 
60. Rococo spelades 6.12.1881 - 3.3.1882 

(10 ggr) på Kungliga Dramatiska tea
tern. Den gavs även på Dramatens turné 
1884. Mellan 15.1.1885 -22.1.1885 (5 
ggr) stod den på Nya teaterns spellista. 
Den 16.12.1900 spelades den på Operan 
som minnesföreställning. Nya intima 
teatern, Stockholm, framförde Molan
ders stycke 1.1.1912 - 22.8.1912 (29 
ggr). Den 29.4.1941 hade Gösta Terseus 
teaterskola premiär på Rococo i NTO-
lokalen, Ringvägen 125, Stockholm. 

61. Culler, s 37. 
62. Här finns alltså en koppling hos Culler, 

mellan ett semiotiskt och ett socialt-
institutionellt betraktelsesätt. 

63. PIT 6.12.1881, AB 7.12.1881, SDS 
10.12.1881, AB 16.1.1885 samt Tiden 
16.1.1885. 

64. Jfr. Tiden 19.6.1884. 
65. Rococo, s 1. 
66. Ibid., s 3. 
67. Ibid., s 15. 
68. Ibid., s 8. 
69. Ibid., s 7-8. , 
70. Ibid., s 14. 1 

71. Ibid., s 23-24. 
72. Ibid., s 24. 
73. Ibid., t.ex. s 19 samt 32 - 33. 
74. Ibid., s 23. 

75. Ibid., s 33. 
76. OlofMolander 1950, s 100- 110. Furs

tinnan Gogol gavs på Kungliga Drama
tiska teatern 2.4 - 13.9.1883 samt på 
Dramatens nordiska turné 1884. 

77. Furstinnan Gogol, s 1. 
78. Ibid., s 2. 
79. Ibid., s 122. 
80. Ibid., s 123. 
81. Jfr. även OlofMolander 1950, s 113. 
82. Furstinnan Gogol, s 30. 
83. Ibid., s 156 - 157. 
84. OlofMolander 1950, s 111 - 116. Jfr. 

även Richardson, s 94-95, samtMicha-
nek, s 306 - 307. 

85. Molandersamlingen LUB, vol 4. 
86. Furstinnan Gogol, s 117. 
87. Ibid., s 129. 
88. Ibid., s 54. 
89. Ibid., s 133 - 134. 
90. Intresset för Turgenjevs böcker var 

stort i slutet på 1870-talet. Ur en jägares 
dagbok fanns utgiven. År 1878 kom bå
de Fäder och söner respektive Obruten 
mark ut. Rök fanns i utgåvor sedan tidi
gare (1866 och 1877) Samma år som 
Furstinnan Gogol kom även Turgen
jevs Rudin (1883, nästa uppl. 1886). 
Molanders pjäs låg i bredd med ett in
tresse för rysk litteratur och samhälle. 

91. OlofMolander 1950, s 107. 
92. Furstinnan Gogol, t.ex. s 3 och 12. 
93. Ibid., s 3. 
94. De sökta formuleringarna och språkliga 

turneringarna återkom t. ex. i Beatrice, s 
60 - 61 och 126. Karl Warburg var den 
förste som påpekade HM:s förkärlek för 
concettivändningar, jfr. Olof Molander 
1950 s 118 - 119. Ett annat markant 
stildrag hos HM är den retoriska skärp
ningen, ofta i tre steg. 

95. Jfr. t.ex. Wilpert, om Konzetti och Chi
asmus. 

96. Jfr. ovan kapitel I, not 50. Vårflod spela
des 9.5. - 30.5.1884 på Kungliga Dra
matiska teatern (9 ggr). 

97. Vårflod, s 51. 
98. Ibid., s 143. 
99. Ibid., s 37. 

100. Ibid., s 113. 
101. Ibid., s 113- 114. 
102. Bredsdorff, s 37 och passim. 
103. Vårflod, s 118. 
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104. Ibid., s 126. 
105. Ibid., s 124- 125 
106. Ibid., s 145. 
107. Ibid., s 164. 
108. Olof Molander 1950, s 211. 
109. Vårflod, s 2. 
110. Olof Molander 1950, s 138. 
111. Vårflod, s 46 - 47. 
112. Vårflod, s 52 - 53. 
113. NT Ap.G. 22:1 - 22. 
114. Olof Molander 1950, s 113. 
115. Ibid., s 218. 
116. Vårflod, s 137. 
117. Ibid., s 160. 
118. Flirtation, s 57. Flirtation gavs 12 ggr på 

Djurgårdsteatern 26.6 - 8.7.1894. 
119. Ibid., s 1. 
120. Ibid., t.ex. s 2 och 50 - 51. 
121. Ibid., s 86. 
122. Ibid., s 87. 
123. På våren 1892 hade hans ställning efter 

fem framgångsrika år som intendent i 
Finland blivit alltmer prekär. I septem
ber detta år meddelade han Knut Mic-
haelson att han hade beställning på en 
revy - "den skall bli rolig, men det är f-n 
tro mig som jag skulle bli sentimental 
och dum, när jag skall försöka. Kunde 
jag för öfrigt endast reducera allt till 
sentimentalitet, så vore det lätt kure-
radt. Men, gudnås, så är det ej". Brev 
från HM till KM 10.9.1892, KB. Mo
lander hade kontaktat Gustaf Fredrik
son på Dramaten angående utsikterna 
för en eventuell ny pjäs — det är här fråga 
om just Flirtation. Lusten att skriva ha
de emellertid kommit och gått lika 
snabbt, trots Fredriksons vänliga svar. 

Molander lät i Flirtation trycka en 
"begärd rollfördelning". Den visar att 
han t. ex. förutsatt att Nils Personne 
skulle spela den gamle vännen, Fredrik
son den galante och sanningssägande 
äldre kaptenen med långa repliker samt 
Emil Hillberg den måttligt intelligente 
men hjärtegode grosshandlaren. 

124. Jfr. kapitlet Hundår och återkomst. 
125. Brev från HM till KM 10.1.1894, KB. 
126. Ibid. Han besökte Fredrikson i Mar

strand och "björd pjesen. Löften, sol
sken, guld, förnämsta rollbesättning -
allt"! Men så lätt gick det inte att placera 
Flirtation på nationalscenen. Fredrikson 

var visserligen beredd att anta pjäsen, 
men han ville sist och slutligen besätta 
rollerna på ett annat sätt än Molander 
tänkt sig - slutsatsen på nyåret 1894 blev 
att lustspelet inte alls skulle komma upp 
på Dramaten. 

127. Jfr. avsnittet Författardrömmarna och 
den samtida parnassen. 

128. Flirtation, s 24. 
129. Ibid., s 26. 
130. Ibid., s 14. 
131. Ibid., s 92. 
132. Ibid., t.ex. s 148 - 155 i uppgörelsesce

nen mellan herr och fru Möller. 
133. Ibid., s 134 - 135. 
134. Ibid., s 136. 
135. Ibid., s 71. 
136. Ibid., s 93. 
137. Jfr. regiexemplaret (signum M 1239) 

Svenska teaterns arkiv och bibliotek 
samt NP 24.11.1887. 

138. Tre par, t.ex. s 250 ff. 
139. Det framgår tydligt i Tre par av diskus

sionen mellan hustrun och mannens 
kurtiserade anställda s 221 -229, särskilt 
s 224. Om självtilliten, se även s 255. 

140. Tre par, scenanvisningen s 156. 
141. Flirtation, s 33. 
142. Ibid., s 32. 
143. Ibid., s 107, 121 samt 152. 
144. Ibid., s 122 samt 136. 
145. Ibid., s 16 samt 62. 
146. Ibid., s 62 och 103. 
147. Ibid., t.ex. s 74, 76 - 77, 80 samt 134. 
148. Ibid., s 84 - 85. Jfr även s 43. 
149. Ibid., s 57. 
150. DN 4.4.1883. 
151. PIT 3.4.1883. 
152. NDA 13.4.1883. 
153. Ibid. 
154. T.ex. Georg Nordensvan i GHT 

14.5.1884 samt PIT 10.5.1884. 
155. StD 15.5.1884. 
156. NDA 12.5.1884. 
157. Ibid. 
158. AB 27.6.1894. 
159. ST 27.6.1894. 
160. AB 7.4.1883. Jfr. även Gustafsson 1983, 

s 25. Han hänvisar även till Rydell, s 61 
ff, om bemötandet av den efterroman-
tiska idealrealismen. 

161. Jfr. Malmström SS vol 7, s 353 - 378. 
162. AB 7.4.1883. 
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163. StD 7 respektive 14.4.1883. 
164. Ibid., 7.4.1883. 
165. Ibid., 14.4.1883. 
166. PIT 10.5.1884. 
167. Ibid. 
168. Strindbergs brev vol IV, s 270 - 272. 

Om HM:s och Strindbergs relationer se 
kap. IX. 

I två utförliga brev från HM till Gei-
jerstam, 13.5 samt 26.6.1884 GUB, 
kommenterade han sitt angrepp på fras
radikala personer. Han skrev också: 
"Jag är säkert ej skapad till kämpe, fast 
jag varit nog kokett, att försöka vara 
det". Han deklarerade sig fortsättnings
vis avstå från att vara "pionjär", efter
som man funnit honom skjuta "bak-
fram i buskarna". 

169. GHT 12.5.1884. 
170. GHT 14.5.1884. 
171. StD 15.5.1884. 
172. Ibid. 
173. Ibid. 
174. För en allmän belysning av estetik och 

kriteriesystem före det moderna ge
nombrottet se Westling, spec, s 123-156 
och 201-208. 

175. SvD 27.6.1894. 
176. Jfr. Rydén liksom Söderhjelm 1914 vol 

I, s 158 - 161 om Levertins reaktioner. 
177. Jfr. kapitel I. 
178. SocD 29.6.1894. 
179. Ibid. 
180. ST 30.6.1894. 
181. StD 15.5.1884. 
182. Degerholm, s 78 - 79, 83 - 84 samt NP 

12.2 respektive 23.2.1887. Pjäsen gavs 7 
ggr-

Om tillkomsten av Beatrice, se även 
brev från KM till HM 31.12.1885, 10.1, 
4.3 och 12.3.1886 samt 11.12.1887. Syf
tet var från början att placera stycket i 
Stockholm, på Nya teatern eller Dra
maten. 

Jfr. även Olsson om det historiska 
skådespelets stora prestige i den norma
tiva estetiken. Bl.a. s 64 - 66 om HM:s 
lärare i Uppsala, C.R. Nybloms syn på 
det svenska historiedramat. 

183. NP 12.2.1887. Skälen som talar för att 
HM skrivit detta är följ ande: 1) Inten
dentens arbetsuppgifter innefattade att 
ge förhandsinformation till pressen, se 

kapitlet om Helsingfors. 2) Ordvalet i 
vissa retoriska stegringar bär HM:s stil
prägel. 3) Kommentaren överskrider si
tuationen vid skådespelets slut. En av 
huvudpersonerna sägs nämligen gå vi
dare, inte till världens frihet men till sin 
egen! 4) Pjästexten gavs ut av trycket 
efter premiären. 

Det mesta av huvudstadspressens 
osignerade förhandsmaterial hade med 
all sannolikhet sitt ursprung i Molan
ders pressmeddelanden och uttalanden. 

184. Beatrice, s 93 - 101. 
185. Ibid., s 96. 
186. Ibid., s 98. 
187. Ibid., s 100- 101. HM:s syn på Kristus

gestalten framkom bl.a. i samband med 
studieresan till Oberammergau. I Hbl 
21.8.1890 skrev han att många hade en 
Kristusbild som motsvarade framställ
ningen i passionsspelen: "hans wackra 
hufwud, wemodiga leende, rena blick 
och fina lemmar förläna honom ett 
wisst saktmodigt och på samma gång 
högtidligt uppträdande, som motswa-
rar mångens fantasi. Men den inre okuf-
liga kraften, själens hänförande eld, som 
man tänker sig hos folkledaren, den 
brinnande tron hos reformatorn, dessa 
egenskaper saknade uttryck". Jfr. också 
HM:s brev till Augusta Molander 
13.5.1885, Olof Molander 1950, s 295. 

188. Ibid., s 97. 
189. Ibid., s 99. 
190. Ibid., s 159. 
191. Ibid., s 157. 
192. Jfr. Tigerstedt, s 87-90 samt 219-221. 
193. Beatrice, s 2 - 3. 
194. Ibid., s 21 samt 109 ff. 
195. Den beväpnade kvinnan finns som mo

tiv hos Snoilsky i Italienska bilder - Sal
tarello i Trastevere - liksom i de spanska 
sonetterna - Dolken talar samt På tjur
fäktning. 

HM:s beundran för diktaren framgår 
även av de ord han direkt adresserade till 
Snoilsky, se KB:s brevsamling. 

196. Snoilsky, Samlade dikter s 70 samt 72. 
197. Ibid., s 73. 
198. Ibid., s 71. 
199. Beatrice, s 88. 
200. Ibid., s 42, 55 och 164. 
201. Ibid., s 25, 28, 30- 31, 42, 44, 49 etc. 
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202. Ibid., s 37 samt Inferno, sång XXXIII. 
203. Ibid., s 59. 
204. Ibid., s 31 -32. 
205. Ibid., s 42. 
206. Ibid., s 55, 74 samt 128. 
207. Ibid., s 149. 
208. Ibid., s 29. 
209. Ibid., s 147. Jfr. även s 60. 
210. Hbl 19.2.1887. Jfr. även om teaterför

hållandena, i kapitlet om Helsingfors. 
211. Ibid. 
212. Ibid. 
213. PIT 12.3.1887. 
214. Ibid. 
215. Ibid. 
216. Grandinson OoB 1901, s 58. 
217. AB 4.6.1892. 
218. Brev från HM till KM 9.10.1895, KB. 

Enligt ett brev till förläggaren 
Looström 12.12.1895, KB, hade HM 
vid det laget arbetat åtta månader på En 
lyckoriddare. Romanen var avsedd att 
bli rätt humoristisk i uppläggningen. 
Det skulle bli en praktbok, i stil med 
Bonniers utgåva av De tre musketörer
na. HM:s formuleringar måste ha ver
kat uppfordrande på en ekonomiskt sin
nad förläggare. 

219. Schück 1893, s 108 - 110, 134 och 
passim. 

220. Jfr. Schück 1893, från s 47 fram t.o.m. 
kapitel VII. 

221. En lyckoriddare, romanen s 224. 
222. Ibid., 85. 
223. Brev från HM till KM 20.11.1896, KB. 
224. Schück 1893, s 36- 37. 
225. En lyckoriddare, romanen s 188. 
226. Ibid., s 219. 
227. Ibid., s 31. Jfr. Schück 1893, s 133. 
228. En lyckoriddare, romanen s 53 - 54. 
229. Ibid., t.ex. s 74 och 252. 
230. Ibid., s 233 - 234. Jfr. här med stäm

ningen i Faust I, scenen Natt. Öppna 
marken. 

231. En lyckoriddare, romanen s 85. 
232. Ibid., s 314. 
233. Ibid., s 4. 
234. Ibid., s 8 - 9. 
235. Ibid., s 289. 
236. Brev från HM till KM 2.8.1896 samt 

25.8.1896, KB. 
237. En lyckoriddare, romanen s 307 - 308. 
238. Ibid., s 310. 

239. Ibid., s 310. 
240. Ibid., s 312. 
241. Ibid., s 317-318. 
242. Ibid., s 319. 
243. Ibid., s 342- 343. 
244. Ibid., s 346. 
245. Ibid., s 347. 
246. Ibid., s 348. 
247. Ibid., s 85 - 86. 
248. Schück 1893, s 158. 
249. Olof Molander 1950, s 324. 
250. NDA 8.12.1896. 
251. GHT 22.1.1897. 
252. Ibid. 
253. AB 28.11.1896. 
254. DN 11.12.1896. Samma recension i GP 

12.12.1896. 
255. Vårt land 27.11.1896. 
256. AB 28.11.1896. 
257. NDA 8.12.1896. 
258. DN 11.12.1896. 
259. Ibid. 
260. SvD 16.12.1896. 
261. Arbetet 22.5.1897. 
262. GHT 25.10.1900. 
263. AB, DN, NDA, PIT, SocD, StD, ST, 

SvD 19.10.1900, SDS 24.10.1900, 
GHT 25.10.1900. Se även VL 
25.10.1900 samt DN 26.10.1900 om 
musiken i En lyckoriddare. AB, StD 
samt SvD 16.11.1900 kommenterade 
även Einar Fröbergs debut i de Wahls 
ställe i titelrollen. 

264. Jfr. t.ex. NDA 19.10.1900 och GHT 
25.10.1900. 

265. En lyckoriddare, romanen s 63 - 64. 
266. En lyckoriddare, dramatiseringen s 5. 
267. Romanen s 191. 
268. Dramatiseringen s 139. 
269. Ibid., s 159. 
270. Brev från HM till KM 22.2.1890, KB. 
271. Brev från HM till KM 2.8.1896, KB. 
272. Ibid. 
273. Brev från HM till KM 25.6.1896, KB. 

Jfr. även HM:s brev till F.U. Wrangel 
20.11.1895, KB. 

274. Brev från HM till KM 21.3.1892, KB. 
275. Ibid. 
276. Brev från HM till KM 20.11.1892, KB. 
277. En bearbetad variant av kåseriet ingår i 

Strödda skizzer och berättelser, s 197-
201. Här används tidningsversionen. 

278. Brev från HM till KM 30.8.1895, KB. 
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Troligen skickade Looström 1893 års 
utgåva, medan Staaff försåg honom 
med 1895 års utökade edition. Där fanns 
nämligen parodin på Lille Eyolf som 
Molander också fick med. Jfr. brev från 
HM till KM 30.10.1895, KB. 

För HM:s inställning till kåserigen
ren, se även hans brev till Ny illustrerad 
tidning, Autografsamlingen KB 
6.9.1886. 

279. Ibsen i västficksformat, s 7 - 8. 
280. Anstey, Mr Punch's Pocket Ibsen, 1893 

års upplaga s 32. 
281. Ibsen i västficksformat, s 119. 
282. Ibid., s 175 - 176. 
283. Ibsenparodierna uppfördes t.o.m. på 

scen i vissa fall, t.ex. Vildankan, på Va
sateatern 14.5.1899. Möjligtvis var det
ta HM:s regi. 

284. AB 5.12.1895, NDA 26.11.1895, PIT 

13.12.1895, SvD 24.12.1895 samt SDS 
12.11.1895. 

285. PIT 13.12.1895. 
286. SDS 11.12.1895. 
287. PIT 13.12.1895 samt SDS 11.12.1895. 
288. I DTM:s Molandersamling finns hans 

"översättning" av Décoré i en handskri
ven version. 

289. AB, DN, NDA, PIT, SocD, ST, SvD 
6.3.1895 samt ST 8.3.1895. Jfr. även 
HM.s kommentar till sin översättning 
av Millöckers Stackars Jonathan. 

290. DN 6.3.1895. 
291. ST 8.3.1895. 
292. Den "råa" Visan om Skansen finns 

tryckt i Söndags-Nisse 10.3.1895, s 3 -
4. Tonfall, talspråk och motiv gör att 
visan pekar tillbaka på HM:s hantering 
av busarnas språk vid Landsmålsföre
ningens fest 1879, På Kornhamnstorg. 

IV REGIKONST OCH REGIANALYS 
1. Barthes, s 281. 
2. För en översiktlig framställning om tea-

tersemiotikens utveckling 1965 - 1984, 
se Carlson 1984 s 492 - 515. Jfr. även 
Schmid och Van Kesteren, där det finns 
tydliga exempel på hur denna positivis-
tiska gren inom semiotiken skjuter sina 
skott. 

3. Jfr. Elam, speciellt s 57 - 62, 81, 126 -
131 samt 192- 207. 

4. Carlson 1984, s 507 ff. 
5. Kowzan, s 73. 
6. Holm 1981, s 212. 
7. McConachie, s 466. 
8. McConachie visar i ett instruktivt ex

empel hur Oscar Brockett genomför 
denna reduktion, s 469 ff. 

9. Pavis, s 13. 
10. Ibid., s 15. 
11. Ibid., s 16. 
12. Ibid., s 32. 
13. Ibid., s 35. 
14. Ibid., s 29. 
15. Ibid., s 18- 19. 
16. Ibid., s 31. 
17. Ibid., s 70-71. 
18. Ibid., s 75 - 76. 
19. Carlson 1985, s 309 - 314. 

20. Pavis, s 73. 
21. Gösta M. Bergman utreder i sin ut

märkta uppsats Yrkesregissören gör sin 
entré (1965) olika aspekter på regikons
tens utveckling. Yrkesmannens inträde 
som en ny faktor vid teaterproduktio
nen daterar han till början av 1800-talet 
och placerar i det parisiska teaterlivet. 
Tar man upp rollinstruktionen som det 
avgörande hos spelledaren blir tidspers
pektivet bakåt än längre. Pavis datering 
har dock fog för sig, om man beaktar 
den allmänna utbredningen av scenin
struktörens funktion i det europeiska 
teaterväsendet. 

22. Han hänvisar här till André Veinsteins 
artikel om La Mise en scène, i encyklo-
pedin Le Théâtre. 

23. Pavis, s 136. 
24. Ibid., s 133. 
25. Ibid., s 133. 
26. Ibid., s 134. 
27. Ibid., s 151. 
28. Ibid., s 135. 
29. Ibid., s 135. 
30. Ibid., s 138. 
31. Ibid., s 138. 
32. Ibid., s 149. 

402 



33. Ibid., s 149. 
34. Ibid., s 150. 
35. Ibid., s 154. Jfr. även Lagerroth, 105 -

115 samt 181 - 185. 
36. Pavis, s 150- 151. 

V EUROPEISKA PERSPEKTIV - TIDENS TEATER OCH 
REGI 

1. Modern hade frågat vad alla HM.s visi
ter skulle tjäna till! Se Olof Molander 
1950, s 273. 

2. Som ung man gjorde HM kur-och bild
ningsresor, till Norge 1879 och till kon
tinenten 1883. Molanders besök i o lika 
teatermetropoler inledddes 1885, då han 
var på en omfattande europeisk stu
dieresa. Se brev etc. hos Olof Molander 
1950, s 235 - 324. På denna resa såg han 
teater, studerade material i teaterhisto
riska arkiv, gästade scenskolor och tea
termänniskor i olika positioner. År 1888 
var paret Molander i St Petersburg på 
bröllopsresa. Vi kan förutsätta att han 
på resorna tog tillfället i akt att gå på 
teatern. Följande år kombinerade Mo
landers rekreationen med omfattande 
studier på centraleuropeisk botten, som 
förberedelse till Faust. 

Sommaren 1890 var han åter i Tysk
land, vilket avsatte en lång serie rese
brev om teater och kultur i Hufvud-
stadsbladet. Intrycken låg även till 
grund för Molanders reflektioner i arti
kelserien om modern dramatisk konst 
några år senare. Bl.a. besökte han på 
denna resa Oberammergau inför sin 
iscensättning av Helgonsnidaren. I B er
lin diskuterade han konkreta iscensätt
ningsproblem inför Gilbert och Sulli-
vans Mikadon. Se uppgifterna i recen
sionen i NP 27.10.1890 samt även även 
resebreven VIII - XI i Hbl. 

År 1891 var han i Paris, i juni, då han 
bl.a. såg Maupassants Musotte på 
Gymnaseteatern. Se Modern dramatisk 
konst AB 28.3.1892 och AB 16.4.1892. 
Han var även i St Petersburg 1891, en
ligt AB 14.9.1892. 

På grund av bristen på biografiska 
källor är Molanders resande under sena

re delen av 90-talet svårare att belägga. 
Helt säkert är emellertid att han 1896 var 
i Berlin och såg Hauptmanns Die 
Weber. 

3. Se Bergman 1946, s 17 - 89, Bergman 
1952, s 5 - 152 samt Bergman 1965, s 
141 - 181 samt Erbe s 30 - 73. 

4. För framställningen om Meiningarna 
har följande källor använts: Braun, sii 
- 21; Cole och Chinoy, s 81 - 88; De-
Hart, passim; Erbe, s 73 - 101; Kinder
mann vol. VII, 233 - 245 samt Osborne 
1975, s 40 - 54. Se även Koller, s 197 -
210. 

5. Kindermann vol. VII, s 190- 194. 
6. Olof Molander 1950, s 343. 
7. Hbl 3.7.1890. 
8. Jfr. Osborne, speciellt s 41 - 42. 
9. Erbe, s 79 - 80. 

10. DeHart, s 173. 
11. För framställningen om Wagner har föl

jande källor använts: Gutman, s 362 -
388; Kindermann vol. VII, s 222 - 233; 
Mayer, passim; Schmitz, s 875 - 881 
samt Törnblom, s 258 - 297. 

12. Törnblom, speciellt s 261 och 271. 
13. Gutman, s 363. 
14. Man far en klar illustration till om

svängningen hos HM ifråga om Wag
ner vid enjämförelse med hans reaktion 
1885. Se Olof Molander 1950, s 271. 

15. Hbl 20.6.1890. 
16. Ibid. 
17. Hbl 3.7.1890. 
18. Ibid. 
19. Hbl 25.6.1890. 
20. Ibid. 
21. Hbl 3.7.1890. 
22. Hbl 12.7.1890. 
23. Törnblom, s 262 - 265. 
24. Hbl 12.7.1890. 
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25. Om Henry Irving och hans teatersam 52. Josephson 1885, s 22. 
manhang, se Booth, s 1 - 29, 93 - 126 53. Ibid., s 24. 
samt Kindermann vol VII, s 104 - 110. 54. Ibid., s 25 - 26. 

26. Ny Svensk Tidskrift 1884, s 474 - 490 55. Ibid., s 34. 
samt 1885, s 275 - 290. 56. Josephson 1892, s 19 - 23. 

27. Josephson 1885, s 4. 57. Ibid., s 16. 
28. Ny Svensk Tidskrift 1884, s 475. 58. Ibid., s 19. 
29. Ny Svensk Tidskrift 1885, s 290. 59. Ibid., s 37 ff samt 79 ff. 
30. Ny Svensk Tidskrift 1884, s 476. 60. Ibid., s 30 - 54. 
31. Ibid., s 478. 61. Ibid., s 51. 
32. Ibid., s 478. 62. Ibid., s 40 - 43. 
33. Ibid., s 480. 63. Ibid., s 36 - 40. 
34. Ibid., s 484. 64. Ibid., s 37. 
35. Ibid., s 484- 485. 65. Ibid., s 39. 
36. Ibid., s 485. 66. Ibid., s 39. 
37. Ibid., s 486. 67. Ibid., s 58. 
38. Ny Svensk Tidskrift 1885, s 288. 68. Ibid., s 64 - 65. 
39. Ibid., s 277 - 278. 69. SvD 24 respektive 25.9.1897. 
40. Ibid., s 281. 70. SvD 24.9.1897. 
41. Ibid., s 279. 71. SvD 25.9.1897. 
42. Ibid., s 280. 72. SvD 1.10 respektive 4.10.1897. 
43. Ibid., s 281. 73. SvD 1.10.1897. 
44. Ibid., s 285. Jfr. även kapitel VII, avsnit 74. SvD 4.10.1897. 

tet Molanders syn på skådespelarutbild- 75. Ibid. 
ningen. 76. Ibid. 

45. Ibid., s 287. 77. Teatern nr III 1900, s 1 - 6. 
46. Ibid., s 287. 78. Ibid., s 6. 
47. Ibid., s 288. 79. Josephson 1892, s 23. 
48. Ibid., s 290. 80. Torsslow, s 219 - 234, 291 - 3( 
49. Se t.ex. Josephson 1885, s 68 - 69, därJ. 81. OoB 1901, s 56-61. 

påstår att HM såg teaterns egentliga 82. Ibid., s 57. 
uppgift i att ge de muntra stunderna! 83. Ibid., s 58. 

50. Ibid., s 72. 84. Ibid., s 57. 
51. StD 28.8.1885. 

VI HOS LUDVIG JOSEPHSON 
1. Ludvig Josephsons brevsamling, KB. 
2. Olof Molander 1950, s 111. Jfr. brev 

från HM till LJ 3 .12.1882, KB. 
3. Olof Molander 1950, s 219. 
4. Brev från HM till Nils Personne 

27.11.1881, KB. Jfr. Olof Molander 
1950, s 133- 114. 

5. Jfr. skisserna som finns återgivna i Mo
lander 1950, s 97. 

6. Brev från HM till LJ 22.9.1882 respekti
ve 20.3.1883, KB. 

7. Brev från HM till LJ 3.12.1883, KB. 
8. Josephson 1885, s 7. Jfr. även HM:s 

brev till C.R. Nyblom 4.6.1884 UUB, 
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där han uppger sig bli anställd som "in
struktör eller ett slags régisseur géné
ral", med ansvar för den moderna re
pertoaren. 

9. Strindbergs brev vol. IV, s 272. Det var 
daterat 28.7.1884. 

10. Josephson 1885, s 13. 
11. Ibid., s 14 och 18. 
12. Se Molanders kontraktsutkast i brev 

från HM till LJ 21.4.1885, KB. 
13. Josephson 1885, s 14 - 15. 
14. Jfr. kontraktsutkastet. 
15. Brev från HM till LJ 30.4.1885, KB. 
16. Ibid. 



17. Brev från HM till LJ 26.8.1885, KB. 
18. StD 28.8.1885. 
19. Svensk dramatisk konst I, s 486 - 487. 
20. Brev från HM till LJ 21.5.1885, KB. 
21. Jfr. den av Olof Molander 1950 redovi

sade skörden av brev- och reseberättel
ser från denna tid, s 235 - 324. 

22. StD 16.1.1885. 
23. StD 11.4.1885. 
24. StD 18.4.1885. 

25. StD 28.11.1885. 
26. Ibid. 
27. Brev från HM till ACL 4.10.1885, KB. 
28. Ibid. 
29. Brev från HM till LJ 10.3.1886, KB. I 

ett odaterat brev till LJ klagade HM 
över bristen på disciplin på teatern, tro
ligen under ett tidigare skede. 

30. StD 7.4.1883. 

VII HELSINGFORS 
1. Brev från HM till KM 27.8.1886, KB. 

Olof Molander uppger (1948 s 177) att 
HM i hela sin korrespondens med mo
dern visade intensiv avsky för vistelsen i 
H-fors. OM tar inte källkritisk ställning 
till om HM därmed helt enkelt gick mo
derns förväntningar på sonen till mötes. 

2. Brev från HM till KM 3.6.1894, KB. 
3. Se Jutikkala och Pirinen, s 106 - 145; 

Koskull, passim, spec. 252 - 282 samt 
Allardt och Starck, s 166 - 182. 

4. Barck, s 11 - 57. 
5. Puntila, s 63. 
6. Brev från HM till KM 30.1.1891, KB. 
7. Finsk tidskrift, juli 1883, vol. 2, s 65 -

67. 
8. År 1887 gavs t.ex. Gogols Revisorn, se 

Hbl 20.1.1887. Av den totala reperto
aren 1872 - 1905 bestod det ryska insla
get bland titlarna av 3 %, medan hela 30 
% var finländska under samma period. 
Se Schmeidler, s 36. 

9. Puntila, s 10. 
10. Castrén, s 469 - 602. Om det nya teater

huset, s 532-534. Se även Degerholm, s 
5-31 samt Qvarnström, s 54 — 56, 59 ff. 

11. Puntila, s 30-31. 
12. Barck, s 19. 
13. Ibid., s 21. 
14. Brevet citerat Olof Molander 1948, s 

147- 181. 
15. Ibid. Breven som åberopas är daterade 

11.5.1886 respektive 16.5.1886. 
16. Jfr. avsnittet Avsked. 
17. Framställningen bygger i det följande 

på Tarkiainen, s 202 - 211; Hormia s 95 
- 100 samt Barck, s 41 - 55. 

18. Tarkiainen, s 210. 

19. Barck, s 46 - 48. 
20. Se brev från HM till KAT 31.5.1889, 

HUB. 
21. Tarkiainen, s 207. 
22. Jfr. Liichou. 
23. Barck, s 44. 
24. Ibid., s 51. Referat av Lundegårds före

läsningar finns i NP 16.11 och 
21.11.1891. Jfr. även samma tidning 
28.11.1891 om bokmarknaden samt 
2.12.1891 om Finland som den "realis
tiska litteraturens förlovade land". De
batten fortsatte 2.12, 5.12 och 
20.12.1891. 

25. Framställningen följer Puntila, s 55 - 58; 
Anttila, spec s 617 - 628; Barck, passim, 
och Steinby, s 38 - 72. I d et senaste stora 
arbetet om den finländska pressen ana
lyserar Zilliacus och Knif pressmediets 
uppkomst i relation till den nationella 
offentligheten. Henrik Knif tar i ett av
slutande kapitel särskilt upp förhållan
det mellan Finsk tidskrift och den bild
nings- och språkpolitiska debatten un
der 1880-talet. 

26. Barck, s 27. 
27. Söderhjelm 1916, s 29. 
28. Barck, s 24 - 25. 
29. Jutikkala och Pirinen, s 125 - 126 samt 

Puntila, s 45 - 46. 
30. Citerat ur Nya Pressen 1895 av Barck, s 

32. 
31. Framställningen bygger på Allardt och 

Starck, s 148 - 150, 246 - 250 samt 
Åström, spec, s 9 - 57. 

32. Allardt och Starck, s 149. 
33. Åström, s 42 - 43. 
34. Åström, s 35. 
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35. Till Svenska teaterns potentiella publik 
bör vi räkna de tvåspråkiga. Vid folk
räkningen 1900 meddelade t.ex. 30 % 
av de finskspråkiga att de redde sig med 
svenskan, se Åström s 34 - 35. 

36. Hertzberg 1888, s 70-71. 
37. Ibid., s 215-216. 
38. Ibid., s 217. 
39. Ibid., s 222. 
40. Ibid., s 222. 
41. Ett utmärkt exempel på denna typ av 

öppenhet i finlandssvenska kretsar är 
bemötandet av Minna Canths Kovan 
onnen lapsia (Olyckans barn) som spe
lades på Finska teatern 1888. Detta soci
ala drama med spektakulära ingre
dienser som arbetskonflikt, fattigdom, 
mord, mordbrand etc. fick positiva re
censioner i Nya Pressen och Hufvud-
stadsbladet (9.11.1888). I gammalfinska 
kretsar hetsade man mot detta nationellt 
vanhedrande hot mot sedlighet och god 
smak, jfr. NP 11.11.1888 om dessa re
aktioner. Den 12.11.1888 skrev så 
Hertzberg i NP en nyanserad recension 
om "Minna Canths nya skådespel". 
Där vitsordade han styckets realism och 
trovärdighet. Det var en överlastning 
av yttre gräsligheter som väckt de mo
ralistiskt sinnades motstånd i bl.a. tid
ningen Finland. Jfr. även Frenckell-
Thesleff, s 200 - 218. 

En av de viktigaste skillnaderna mel
lan Finska och Svenska teatern låg just i 
förekomsten av dessa "folkskådespel". 
På Finska teatern var de finländska och 
spelades med en speciell inlevelse och i 
en kärv naturalistisk stil. På Svenska 
teatern var folkpjäserna importgods. 
Det var där fråga om en helt annan och 
mer spektakelmässig realism, som t.ex. 
i Holger Drachmanns Strandby folk. 
Jfr. också Berndtson i Hbl 16.3.1891 om 
skillnaderna. 

42. Hertzberg, s 242. 
43. Ibid., s 246. 
44. Castrén 1950, s 469 - 602. Guldgruvor 

för ett studium av bl.a. den resande tea
terns roll i 1800-talets nordiska nöjes
kultur är följande krönikor: Frenckell, 
1943; 1947 samt 1952. 

45. Castrén, s 580. 
46. Åström, s 10. 

47. Allardt och Starck, s 248. 
48. Uppgifterna om teaterbyggnaderna är 

hämtade från Wasastjerna, s 9 - 112; 
Weckström; Schultén samt Hertzberg, s 
257 - 267. Uppgifterna om verksamhe
ten vid Molanders ankomst är hämtade 
från Hufvudstadsbladet, speciellt an
nonseringen om de offentliga nöjena. 

49. Hertzberg, s 261. 
50. Scenens djup var 18 alnar och bredden 

19 alnar enligt Schultén. Siffrorna kan 
ifrågasättas med hänsyn till proportio
nerna på Benois ritning. 

51. Bland de skrivelser som intendenten 
riktade till direktionen avseende för
bättringar - av byggnaden, dekoratio
nerna, gasledningen m.m. - finns en 
som berör behovet av en elektrisk be
lysning. Molander skrev 1890 om de 
stora brandriskerna: "Bibehålies den 
gamla gasledningen måste den förses 
med flera och pålitligare regulatorer, 
besparingsapparater och lättare skött 
maskineri. Nuvarande belysning är i 
högsta grad brandfarlig, hälst endast gas-
tändare användas; en stor del af brännar
ne äro smutsiga och trasiga; färgen i 
suffitramperna förstörd, och hela ma
skineriet för färgbyten i tak och kulisser 
utnött eller odugligt, delvis totalt 
obrukbart." P.M. öfver önskvärda och 
nödvändiga reparationer och föränd
ringar å Svenska Teaterns Scen samt 
dithörande lokaler. Omslag "Brevkon
cept....", Svenska teaterns arkiv och 
bibliotek. 

Bland skrivelserna finns även ett 
brev, som HM tidigare skrev till C.G. 
Estlander. Det handlar om den appara
tur han på sin europeiska resa 1889 sökte 
för iscensättningen av Faust. Molander 
hade sig bekant utrustningen vid hov
teatrarna i Dresden, Meiningen m. fl. 
ställen. Han besökte Hugo Bähr i Dres
den för att beställa "elektriska och optis
ka apparater", men han ville också köpa 
en helt ny gasdriven golvramp och be
hövde få fram ett besked från direktio
nen. Brev från HM till C.G.E 6.7.1889. 
Omslag "Brevkoncept...". 

52. Neiglick, 1916. Artikeln Nya teaterns 
repertoar under spelåret 1884 - 1885, s 
72 - 83. 
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53. Ibid., s 73. 
54. Ibid., s 76. 
55. Ibid., s 75 - 76. 
56. Ibid., s 74. 
57. Tiusanen, s 149. 
58. Neiglick, s 77. 
59. Degerholm, s 56 - 59 och Liichou, s 

259. 
60. Neiglick, s 79. 
61. Ibid., s 79. 
62. Ibid., s 78- 79. 
63. Jfr. ovan not 14. 
64. Olof Molander 1948, s 167. Angående 

HM.s och Bolins samarbete, se s 174 — 
175. 

65. Se Hbl 16.11.1886. 
66. Degerholm, s 73. Jfr. även Olof Molan

der 1953. 
67. HM.s kontrakt saknas i Svenska tea

terns arkiv och bibliotek liksom Oscar 
Malmgrens. 

68. Kuvert "Personalkontrakt 1893 - 94", 
Svenska teaterns arkiv och bibliotek. 

69. Brev från HM till A. Lönnbeck 
7.12.1888, Handskriftssamlingen Åbo 
akademis bibliotek. Att HM skötte an
nonseringen framgår även av brev till 
Anders H. Chydenius på Helsingfors 
Dagblad, 3.5.1887, då HM sände ma
nus till en notis, Svenska Litteratursäll
skapets i Finland Arkiv. 

70. Kuvert "Personalkontrakt 1893 - 94". 
Jfr. även en intervju med Axel Precht i 
Allas Krönika vecka 29 1926, s 570: 
"Det var en arbetsdryg syssla på den 
tiden, omfattande, utom jobbet på sce
nen, även bibliotekariesysslan och di
verse kansliarbete. 
- Men Molander, det var en karl att 

arbeta med, må du tro! Kunde min själ 
säga ifrån ibland, så det luktade svavel. 
Men sedan, när stormen var över, och 
vi båda stodo där på sidan bredvid ridå
karlen, du vet, så kom han och bjöd på 
en pris ur sin dosa. Han snusade och jag 
snusade. Och det var likasom fredspri
sen det, se." 

71. Lindberg, s 364 - 366. 
72. Brev från HM till KM 20.11.1892, KB. 
73. Jfr. ovan not 14. 
74. Dessutom gavs ett jubileumsprogram 

till Carl Maria von Webers 100-årsmin-
ne, liksom August Arppes Teaterelev
skola framförde två program. 

75. Hbl 9.9.1886. 
76. Hbl 23.9.1886. 
77. Hbl 30.9.1886, NP 30.9.1886, HDgbl 

2.10.1886, Hbl 9.10 samt 10.10.1886 
och Finsk tidskrift okt. 1886, s 320. 

78. Besättningen framgår av Repertoarbok 
1861 - 1884, s 263 och Repertoarbok 
1884- 1895, s 50. 

79. Hbl 5.10.1886. Signaturen Mystifax. 
80. NP 9.12.1886. Se även Hbl 9.12.1886. 
81. HDgbl 2.10.1886. 
82. Ibid. 
83. Omfattande Lili, Geografi och kärlek 

samt Daniel Hjort, osignerad i två delar 
HBL 9.10 respektive 10.10.1886. 

84. Hbl 10.10.1886. 
85. Hbl 9.10.1886. 
86. Ibid. 
87. Hbl 10.10.1886. 
88. Hbl 9.10.1886. 
89. Se t.ex. NP 9.9 och 30.9.1886. 
90. NP 29.1.1887. 
91. Brev från HM till KM 27.10.1886. 
92. Brev från HM till KM 28.1.1887. 
93. Se Mystifax "Krönika" i Hbl 18.9.1886. 

Jfr också med vad som anförts om 
Oscar Malmgrens avgång. 

94. Sökningen efter attribuerbart regimate
rial i Svenska teaterns arkiv och biblio
tek tillgick på detta sätt: Utgångspunk
ten var Liichous förteckning över Sven
ska teaterns repertoar. Efter att ha kon
staterat katalogsignum på de titlar som 
spelades 1886 - 1893 och där pjäsmanu
skript finns bevarade i teaterns källare, 
genomsökte jag 195 textexemplar av 
olika slag (dubletterna inräknade). Jag 
sökte efter mise-en-scèner, sceneriskis
ser med rörelsescheman, anmärkningar 
och beteckningar angående diktion och 
pauser, textstrykningar, språkliga änd
ringar etc. Störst avseende fäste jag vid 
de pjäser som inte spelats på teatern före 
eller efter HM:s tid. Utifrån dessa enty
digt attribuerbara rester från en viss per
sons regiarbete bildade jag mig sedan en 
uppfattning om de övriga pjäsmanu
skripten. Ur detta överrika regimateri
al, som består av alltifrån helt rena text
exemplar till fullständiga och utförliga 
regiböcker, valde jag sedan de typex
empel som analyseras i löpande avhand
lingstext. Syftet var att så tydligt som 
möjligt profilera HM:s regipraxis. 
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95. Hbl 14.10.1886. 
96. Finsk tidskrift, nov. 1886, s 385. 
97. De pjäsmanuskript i Svenska teaterns 

arkiv och bibliotek som ger tydliga 
prov på de olika aspekterna av systema
tiken i HM:s regikonst är bl.a. (sig
num): Beatrice (M 1183), Markis de 
Villemer (M 386), Svenska Sprätthöken 
(M 1234), Den stora obekanta (M 1190), 
Guldfiskar (M 1201), Tre par (M 1239), 
Aristoteles (M 1247), Landtdagsvalet 
(M 1220), Fru Örn (M 1197), Sveas fana 
(M 1490), Anne de Kerviler (M 1180), 
Lady Tartuffe (M 1219), Invalider (M 
996), Råttan (M 1230), Mammas ögon 
(M 1283), Harun al Raschid (M 1211), 
Faust (M 958 a,b), Namnkunniga fruar 
(M 1285), En räddare (M 1256), Affärer 
(M 1246), Lilla svärmor (M 1294), Ma
dame Favart (M 1281), Sigurdjorsalafa-
rare (M 1295), Kurerad (M 1274), Peter-
mans flickor (M 1228), Moin (M 1279), 
Familjelycka (M 1258), Helgonsnidaren 
(M 1267), Thermidor (M 1303), Corne
lius Voss (M 1250), Musotte (M 1278), 
Den objudne gästen (M 1254 a,b), En 
kritikers debut (M 1351), Sin pappa opp 
i dagen (M 1417), Lilla slarfvan (M 
1392), Ensamma människor (M 1346), 
Hjeltedrömmar (M 1372). 

98. Degerholm, s 75. 
99. Ibid., s 75. 

100. Ibid.,s 87 - 88. 
101. Ibid., s 62 - 63. 
102. Ibid., s 74. 
103. Ibid., s 64. 
104. Ibid., s 64. 
105. Ibid., s 64. 
106. Ny Svensk Tidskrift, s 278. 
107. Harald Molanders samling DTM. Ku

vert "Harald Molanders anteckningar 
rörande svenska & utländska teater
skolor". 

108. Harald Molanders samling DTM. Fask. 
"Anteckningar angående K.Teat.s i 
Stockholms elefskola med ledning af 
hosliggande uppgifter". 

109. Harald Molanders samling DTM. Fask. 
"Wien. Konserv.s Elevskola", i utkast 
till kapitlets början. 

110. Fask. "Wien. Konserv.s Elevskola". 
111. Harald Molanders samling DTM. Fask. 

"Diverse anteckningar för boken om 
Teaterskolor". 

112. Fask. "Wien. Konserv.s Elevskola", i 
utkast till kapitlets början. 

113. Leymarie och Bernheim, s 4. 
114. Fask. "Diverse anteckningar för boken 

om Teaterskolor". 
115. Citeras efter NP 23.3.1887 som publice

rade HM:s skrivelse mellan de två ga
rantmötena 20.3 respektive 27.3 på ope
rakaféet. För en redogörelse för dessa 
möten, se Hbl 22.3 respektive 29.3. 
1887. Garantiföreningens protokoll, 
vilka åberopas av Degerholm, har jag 
inte haft tillgång till. 

116. NP 23.3.1887. 
117. Ibid. 
118. Ibid. 
119. Ibid. 
120. Se t.ex. hyllningarna av Ellen Hartman 

på hösten 1889. Först i Neiglicks recen
sioner i N ya Pressen, sedan den triumf-
artade avresan - med presenter, korte-
ge, tal etc. - enligt NP 24.10.1889. 

121. Hbl 27.3.1887. Troligen hade Frenckell 
själv skrivit den osignerade ledaren, ef
tersom han var aktiv i teaterfrågorna. 
Jfr. t.ex. Hbl 29.3.1887. Men det kan ha 
varit Berndtson, vilken ju skrev princi
piella artiklar i teaterfrågor. 

122. Hbl 27.3.1887. 
123. Hbl 1.5.1887. 
124. Om Almlöfs gästspel i NP och Hbl un

der perioden 5.9 - 3.10.1887. 
125. Se speciellt recensionen av Gengångare i 

NP 8.10.1887, av Fruarna Montanbrèc-
he i Hbl 18.10.1887 samt av Gringoire i 
Hbl 25.10.1887. Däremot blev det en 
odelad succé när Lindberg spelade mot 
Julia Håkansson, se Hbl 6.11.1887. 

126. Jfr. också i avsnittet om principerna för 
dekor och utstyrsel när det galler Mo
landers artiklar om Svenska Sprätthö
ken och Slåtter-Olet. Iscensättningen av 
dessa pjäser var en del av skådespelarnas 
förkovran. 

127. Jfr. HM:s brev till Gustaf Fredrikson 
7.10.1889 KB. Där berör han personin
struktionen under Hartmans gästspel: 
"Under ett sådant arbetstumult, som 
vid andra och äfven detta gästspel blir 
nödvändigt, rubbas naturligtvis 
ordningen i många fall och de hastiga 
repetitionerna, och många, befordra 
hvarken den ensemble eller de försök till 
enskild instruktion för mina egna sujet-
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ter som jag eljest brukar vara i stånd till. 
Att hon under sådana förhållanden ej är 
missnöjd med en underlig arbetsord
ning är jag tacksam för." 

128. Hbl 17.1.1888. 
129. Hbl 7.2.1888. 
130. Hbl 11.10.1887. 
131. Hbl 5.11.1887. 
132. Jfr. t.ex. Hbl 1.12.1888. Se även 

Berndtsons granskning av ensemblen i 
Hbl 8.6.1890. 

133. Återgivna i NP 19.9 respektive 3.10. 
1890. 

134. NP 19.9.1890. 
135. Ibid. 
136. Ibid. 
137. Jfr. ovan not 97. 
138. Brev från HM till GF 26.9.1888, KB. 
139. Brev från HM till GF 25.1.1889, KB. 
140. Harald Molanders samling DTM, kap

sel "Iscensättning: Kungsämnena - Mi
kado". Hela materialet från de två iscen
sättningarna är sammanhållet och ihop-
blandat. Ett antal kriterier gör det emel
lertid möjligt att särskilja de två materi
algrupperna. De viktigaste är skådespe-
larnamnen i d räktmaterialet samt skill
naderna mellan respektive teaters tryck
ta scenkartor. Även papperssorterna 
kan bidra till en uppdelning, liksom 
stilkriterier. Det intressanta med mate
rialet är dock inte bara de interna skill
naderna, utan det visar framför allt hur 
Molander kunde "upprepa" en iscen
sättning eller delar av en lösning. Se 
vidare avsnittet "Dekorations- och ut
styrselprinciper". 

141. Skrivelsen dagtecknad Helsingfors 
10.11.1888, DTM. 

142. Jfr. ovan not 140. Om Kungsämnenas 
ställning bland Ibsens verk, se Lamm, s 
105. 

143. Citerat efter Per Lindberg, s 357. 
144. Ibid., s 365. 
145. Ibid. 
146. Ibid., s 407. 
147. Se "Inventarieförteckning. Nya Tea

tern i Helsingfors", paginerat 158 sidor, 
Svenska teaterns arkiv och bibliotek. 

I arkivet finns digra inventarieför
teckningar 1880-86, d.v.s. från perio
den före Molander. Dessa förteckningar 
var detaljerade för att Teaterbolagets 

och Garantiföreningens ägodelar skulle 
kunna skiljas åt. Här registrerades alla 
dekorationer, möbler, rekvisita och at
tribut tillsammans med ägaruppgift och 
angivelse om pjäsen där föremålet ifråga 
använts. Det gällde dekorationer som 
en pelarsal i götisk stil, kallad "Götiska 
pelarsalen", liksom "Götiska rummet", 
"Grekiska pelarsalen", det röda "Re
nässansrummet" etc. Det "Åttkantiga 
rummet" liksom "Blåa rummet" var 
avsedda för moderna stycken, som t. ex. 
Ett handelshus. 

Ett annat exempel var det s.k. "Gra-
bowska rummet", ett förändringsrum 
som anskaffats spelåret 1881 - 82. Med 
olika väggfyllningsmasker kunde det 
förvandlas till rum i olika stilar, t.ex. 
"modern stil" med grönt madrasserade 
masker eller till en dekor med gyllenlä
derstapet. Det senare då förstås för sen
renässans- eller barockmiljöer. Bland de 
stycken som angetts i kolumnen vid det 
Grabowska inventionsrummet märks 
bl.a. populära sedekomedier som Lå-
tom oss skiljas och Herr Derblays gif
termål. Enligt inventarieförteckningen 
hade man också tillgång till några andra, 
mer speciella slutna dekorationer för he
la scenutrymmet, t. ex. "Borggård 
(Åbo slott)", "Klosterruin" och en 
"Fartygsdekoration". Den senare för 
operetten Resan till Kina. 

Molander lät förevisa det existerande 
dekorations- och attributförrådet när 
han kom till teatern. Från samma år, 
1886, finns en "Förteckning öfver De
korationer, Möbler och Reqvisita vid 
Svenska Teatern i Helsingfors". Den är 
inte så detaljerad som de tidigare nämn
da, men den anger en slags utgångs
punkt för arbetet med dekorationspro
blem under Molanders tid. Vissa sub
jektiva omdömen i förteckningen kan 
tyda på att den helt enkelt upprättades 
vid just den omtalade syningen. 

148. Se "Förteckning öfver Nya teaterhus
aktiebolagets dekorationer 1896" i ku
vertet "Inventarieförteckningar. Nya 
Teaterhus AB. 1800-talet", Svenska 
teaterns arkiv och bibliotek. Ytterligare 
material ger "Förteckning öfver kasse
rade och söndertagne dekorationer, un
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der sommaren år 1888", då man rensade 
ut mängder med attribut och dekorde
taljer. En artikel som stod upptagen för 
utrensning, "byst af Alexander II af 
Ryssland", är överstruken. Tydligen 
fick den symboliska pjäsen duga ett tag 
till. 

Insceneringar under 1886 - 93 som 
krävde nytillverkning av fonder, hela 
dekorationer eller täckta rumsdekora
tioner. Källa: Inventarle Bok. Ägare 
H= Husbolaget, G= Garantiföre
ningen. 

Per Svinaherde 23. 3.1888 sve sagospel H 
Kungsämnena 16.12.1888 nor skådespel H 
Faust 6.12.1889 tys sorgespel G 
Sigurd Jorsalafarare 16. 3.1890 nor hist skådesp G 
Stackars Jonathan 30. 3.1890 öst operett G 
Mikado 26.10.1890 eng operett G 
Kumlander 28.12.1890 tys folklustspel G 
Helgonsnidaren 15. 3.1891 tys folkskådespel G 
Thermidor 3. 5.1891 fra skådespel G 
En svag stackare 11.11.1892 fin skådespel G 
Gamla synder 10. 5.1893 sve-fin skådespel G 
Hjeltedrömmar 24. 5.1893 sve-fin komedi G 

Utöver dessa dekorationer så ägde 
husbolaget framför allt inventionsrum-
men som 1893 även inkluderade det 
"Hellstenska rummet", uppkallat efter 
den vid teatern ofta anlitade dekora
tionsmålaren K. Hellsten. Bland de av 
Molander inscenerade pjäser som fördes 
till inventarieförteckningens kategori 
"Fonder och Hela dekorationer" hör 
även operetten Söndagsbarnet och Su-
dermanns Äran. Båda dessa hade dock 
gamla standardrum som grund. 

149. Pjäsmanuskript sign. M 1203, Svenska 
teaterns arkiv och bibliotek. 

150. Pjäsmanuskript sign. M 1418. 
151. Pjäsmanuskript sign. M 1246. 
152. Pjäsmanuskript sign. M 1305. 
153. Pjäsmanuskript sign. M 1233 b. 
154. Pjäsmanuskript sign. M 1233 c. 
155. Pjäsmanuskript sign. M 1233 a. 
156. "Regiebuch", Wien 1882, 31 sid. Pjäs

manuskript sign. 957. 
157. "Det lustiga kriget. Mise-en-scène", i 

pjäsmanuskript sign. M 957. Däri inne
fattas också en sidas förteckning över 
"Personal i Lustiga kriget". 

158. Harald Molanders samling DTM. Kap
sel "Kostymlistor", fask. "Kostymlis
tor A - L". 

159. NP 12.2.1887. 

160. Harald Molanders samling DTM. 
161. Beatrice, s 5 ff. 
162. NP 23.2.1887. 
163. NP 28.8.1887 respektive 4.1.1888. 
164. NP 28.8.1887. 
165. Se affischsamlingen, Svenska teaterns 

arkiv och bibliotek. 
166. NP 28.8.1887. 
167. NP 4.1.1888. 
168. Ibid. 
169. Ibid. 
170. Degerholm, s 112. 
171. Meiningarne och deras stad, resebrev 

från februari 1886. Här används versio
nen i Neiglick 1891, s 177 - 195. 

172. NP 24.10.1888. 
173. Ibid. 
174. Liichou, s 17. 
175. NP 24.10.1888. 
176. NP 25.10.1888. 
177. Ibid. 
178. NP 25.10.1888. 
179. Nordenstreng, s 680 - 688. 
180. Se t.ex. Israel, s 41 — 58 om perioden 

1881 till 1894. 
181. NP 26.2.1888. Jfr. även NP 11.8.1888. I 

Jac Ahrenbergs Fördrifna, prem. 
29.1.1892, togs motivet med förvisning 
av en judisk familj upp. 

182. Brev från HM till LJ 1 8.7.1887, KB. 
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183. Kongsemnerne s 7, 83 samt 217. 
184. Brev från HM till GF 21.12.1888. 
185. Brevet till GF, samt Hbl 27.11.1888, 

6.12.1888 samt 9.12.1888. 
186. Hbl 14.12.1888. 
187. Brev från HM till GF 14.12.1888, KB. 
188. Ibid. 
189. Hbl 15.12.1888. 
190. Hbl 9.12.1888. 
191. Ibid. 
192. Harald Molanders samling DTM. Kap

sel "Iscensättning: Kungsämnena - Mi
kado". 

193. Harald Molanders samling DTM. 
Kapslarna "Tidningsklipp (osorterat)" 
samt "Tidskrifter. Tidningsartiklar. 
Affischer etc". 

194. Se t.ex. NP 1, 3 och 5.2.1891. 
195. NP 4.5.1891. Se även Hbl 4 och 

5.5.1891 samt Finland 4.5.1891. 
196. NP 4.5.1891. 
197. Harald Molanders samling DTM. Kap

sel "Iscensättning: Musketörerna - En 
vintersaga". Den innehåller Mise-en-
scène, rekvisitaförteckning, dräktskis
ser samt diverse klipp. I Svenska tea
terns arkiv och bibliotek finns pjäsma-
nuskriptet, sign. M 1303. 

198. Hbl 4.5.1891. 
199. Brev från HM till ZT 27.9.1891. HUB. 
200. Pjäsmanuskript, sign M 347 a, Svenska 

teaterns arkiv och bibliotek. På titelsi
dan står: "Ny, af författaren gillad 
scène-edition. Mise-en-scène af H. Mo
lander. Helsingfors okt. nov. 1891". 

201. Jfr. not 199. 
202. Ibid. 
203. Ibid. 
204. Brev från HM till ZT 15.12.1891, 

HUB. 
205. Ibid. 
206. Brev från HM till ZT 4.10.1891, HUB. 
207. Jfr. not 218. 
208. Brev från HM till ZT 1.1.1892, HUB. 
209. NP 24.3.1888. 
210. Ibid. 
211. Meissner, s 73 ff. Se speciellt s 102 och 

114- 116. 
212. Ibid., sl20. 
213. NP 18.3.1889. 
214. Finsk tidskrift 1889, s 394 - 395. 
215. Finsk tidskrift 1891, s 155. Redan på 

hösten 1887 hade för övrigt Cirkus 

Schumann presenterat Mikado som 
"pantomimbalett" för helsingforsarna. 
Det var stort spektakel med mycket 
folk, bengaliska eldar, konstritt med 24 
hästar och brokiga japanska dräkter, se 
Hbl 2.10.1887. 

216. NP 27.10.1890. Om de speciellt pub-
likfriande omständigheter som förknip
pades med Mikadon, se Hbl 
19.10.1890. 

217. Brev från HM till LJ 31.3.1880, KB. 
218. Olof Molander 1950, s 236 - 237, 260. 

Jfr. också resebrevet från HM till LJ 
21.5.1885, KB. 

219. Citerat efter Molander 1950, s 311. Bre
vet daterat 27.6.1885. 

220. Ibid., s 322. Brevet daterat 30.6.1885. 
221. Ibid., s 322. 
222. Ibid., s 252. 
223. Ibid., s 253. 
224. Ibid., s 253- 254. 
225. Ibid., s 254. 
226. Ibid., s 277. 
227. Ibid., s 273. 
228. Ibid., s 274- 275. 
229. Ibid., s 278. 
230. Ibid., s 278. 
231. Ibid., s 278. 
232. Ibid., s 280. 
233. Ibid., s 280. 
234. Ibid., s 281. 
235. Ibid., s 278. 
236. Olof Molander 1950, s 253, 255, 279 

samt 281. 
237. Schmeidler, s 61 samt s 30. Det inhem

ska operasällskapet gav Gounods Faust 
på Alexandersteatern 1889. 

238. Hbl 5.10.1886 samt recension av Faust 
Hbl 16.10.1886. 

239. I Hbl-recensionen 16.10.1886 uppges 
att Engelbrecht-turnéens Faust var den 
första på svenska språket i staden. Hans 
Grellmann skriver i sin Goethes Wir
kung in Finnland von Porthan bis Lönn
rots Tod: "Die früheste Aufführung 
eines Goethischen Dramas scheint die 
Aufführung des Faust durch eine deut
sche Truppe im Jahre 1836 oder 1837 
gewesen zu sein. Zacharias Topelius be
richtet aus der Erinnerung hiervon dem 
Bergbom gelegentlich von dessen 
Faust-inszenierung. Dann finden wir 
den Faust erst 1862 wieder erwähnt. 
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Am 8. und 14. Januar dieses Jahres wur
de im Schwedischen Theater in Turku 
(Åbo) neben anderen Darbietungen der 
Monolog aus dem Faust gesprochen. In 
der Spielzeit 1869/70 wurde der Faust 
dann zweimal im schwedischen Theater 
in Helsinki aufgeführt, wobei die Uber
setzung von Andersson worn Jahre 1852 
zugrunde gelegen haben muss, da ja die 
schwedische Meisterübersetzung von 
Viktor Rydberg erst 1876 vorlag. 
Schliesslich wäre noch die mehrfache 
Aufführung der Oper Gounods zu nen
nen, durch die jedenfalls indirekt auf das 
Werk Goethes hingewiesen wurde", s 
111. De av Grellmann nämnda föreställ
ningarna 1869/70 återfinns ej i Lüchous 
repertoarförteckning. Enligt den senare 
var Molander således först på Svenska 
teatern. 

240. Brev från HM till KM 26.4.1889, 
KB.Jfr också brev från HM till KM 
27.5.1889 om reseförberedelserna inför 
sommaren. 

241. Brev från HM till KM 1.8.1889, KB. 
HM:s mycket kritiska synpunkter på 
den "scenedition" Irving använt fram
går av Hbl 20.6.1890. 

Om kampanjen för återflyttning som 
HM, KM och Pehr Staaff iscensatte, se 
KM:s brev till HM 6.8.1889, 15.1, 4.2, 
10.2 och 27.2.1890 

242. Bergman 1966, s 105 samt 117- 121 om 
dessa experiment. I ett senare skede var 
HM mer förstående inför Perfalls lös
ningar. Jfr. resebreven i Hbl 30.7 och 
21.8.1890. 

243. Rooth, s 26 - 27, passim. 
244. Ibid., s 15. 
245. Jfr. not 254. 
246. Rooth, s 98. 
247. Ibid., s 99. 
248. Ibid., s 9. Jfr även Naumann, s 14-41. 
249. Molanders regiexemplar på DTM har 

på omslaget beteckningen "Faust. I. Mi-
se-en-scene Molander". Exemplaret 
kallas i notapparaten "Mise-en-scène"-
volym, DTM. 

250. "Faust. Underregissörsexemplar", 
sign. 958.b., samt "Faust. Första delen. 
2 aftnar", sign. 958.a, Svenska teaterns 
arkiv och bibliotek. 

251. Jfr. nedan i tabellen. 

252. På några ställen i de två Studerkammar-
scenerna uteslöt Molander text där 
Faust berör Guds makt. Det gällde t.ex. 
gudomens inflytande på livskvalen. 
Han strök i mise-en~scène-volymen s 
77: 

I hjertat bor en Gud, som efter 
sitt behag 
Rör upp dess känslor eller dem 
försonar; 
Men verka utåt kan ej mer än jag 
Den Gud, som öfver mina 
krafter tronar. 

Molander uteslöt också den osynliga 
andekör som enligt texten i samma scen 
bryter in i dialogen mellan Faust och 
Mefistofeles (s 79). Faust har just uttalat 
sitt mångfaldiga ve över världen och 
livet. Andekörens ironiskt-allvarliga 
utmaning mot Fausts hybris lät Molan
der således utgå. Istället blev det på sce
nen därför Mefistofeles som direkt fick 
uppmana Faust att sluta leka med sin 
smärta (s 80). Borttagandet av körtex-
ten ifråga far dock inte tillmätas för stor 
betydelse. De för publiken osynliga kö
rernas vokala insatser från bakscenen 
bör ha varit imponerande nog. I den 
himmelska prologen bestod den av 
femton röster. I första Studerkammar-
scenen var tretton respektive nitton per
soner inblandade i olika moment. Detta 
framgår av ett vaxdukshäfte med på
skriften "Faust", Harald Molanders 
samling DTM. Avsnittet i häftet berör 
"Personal i Faust", d.v.s. vilka skåde
spelare som skulle delta i de olika ak
terna. 

253. Mise-en-scène-volym, s 59. 
254. Ibid., s 78, 80, 81. 
255. Ibid., s 84. 
256. Ibid., s 25. 
257. Ibid., s 89. 
258. Jfr. nedan i tabellen. 
259. Niessen, s 97 - 98. 
260. Mise-en-scène-volymen, s 130. 
261. Ibid., s 215 respektive 224 - 227. Jfr. 

även avkortningen i Valentins beskriv
ning av en skökas utveckling, s 204 -
205. 

262. Ibid., t.ex. s 65 och 137. 
263. Ibid., s 144. En nyttig förenkling inne

bar emellertid omarbetningen av Mar
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garetas ord om flykten i fängelsescenen. 
Rydberg översatte: 

Du spränger fängslets dörr 
Och bojans länk och famnar mig 
som förr. 
Men hvaraf kommer det, att du 
ej skyr 
Den arma? Vet min vän, med 
hvem han flyr? (s 239) 

Molander ville att skådespelerskan 
skulle avsluta repliken: 

Men hvaraf kommer, att du mig 
ej skyr? 

Vet du min vän, med hvem du flyr? 
Denna förändring, av bl.a. prono

men, ger repliken en konkretion som i 
det tyska originalet - "Wie kommt es, 
dass du dich vor mir nicht scheust? - / 
Und weisst du denn, mein Freund, wen 
du befreist?". Jfr. Hamburgutgåvan s 
142 r 4504 — 4505. Språkändringen åter
finns emellertid inte i underregissörens 

exemplar. Däremot finns den i det 
handskrivna exemplar som skådespe
larna troligen följde. Där har också de 
två raderna skiljts åt av en anvisning om 
att Margareta blir "klart medveten". 

264. Mise-en-scène-volymen, s 98. Andra 
ändringar finns på sidorna 66, 82, 129 
och 138. 

265. Hamburg-utgåvan, s 65 - 66. 
266. Mise-en-scène-volymen, s 98. 
267. Ibid. För regianvisningarna, se analysen 

i texten. 
268. För att visa hans anordningar på ett 

överskådligt sätt kan en tabell vara av 
godo. I den har även sammanfattande 
uppgifter om textstrykningar infogats 
liksom en numrering av scenbilderna. 
Det förstnämnda har relevans för reso
nemanget om texthanteringen. Det se
nare anger sättet att arrangera det dra
matiska flödet. 

SCENER STRUKET (HM) INDELNING DEKORER 
(procent) Kvällar Akter 

Tillegnan (100) Första 
Förspel på teatern (100) aftonen 
Förspel i himmelen ( - )  I Förspel 1 
Natt (27) I I 2 
Utanför stadsporten (20) I II.l 3 
Studerkammare (21) I 11:2 2 
Studerkammare (33) I III 2 
Auerbachs källare i Leipzig (9) I IV 4 
Hexans kök (32) I 

Andra 
aftonen 

V 5 

Gata (11) I 1:1 6 
Qväll (10) I 1:2 7 
Promenad (100) 
Grannfruns hus (4) I II.l 8 
Gata (4) I 
Trädgård ( - )  I 11:2 8 
Lusthus ( - )  I 
Skog och Berghåla (46) I 
Margaretas kammare ( - )  I 111:1 7 
Martas trädgård ( - )  I 111:2 8 
Vid brunnen ( - )  I IV 6 
Mellan vallen och stadsmuren ( - )  I 
Natt ( 1 5) I 
Domkyrkan ( - )  I 
Valborgsnatten (55) I V:1 9 
Mulen dag. I det fria (26) I 
Natt. Öppna marken (100) 
Fängelse ( - )  I V:2 10 



Totalt struket av originalet: 26 procent, 
räknat på antalet replikrader i Rydbergs 
översättning. 

Från scenen Promenad tog Molander 
14 replikrader och fogade dessa till den 
föregående scenen, Qväll. Även Grann
fruns hus fick några nya rader. Effekten 
av dessa omflyttningar är inte medräk
nade i strykningsandelen. Genom ute
slutningarna föll episoden med det för
sta skrinet bort. Detta minskade antalet 
dekorväxlingar, t.ex. Grannfruns hus-
Gata samt Trädgård-Lusthus. 

Replikerna från Skog och berghåla 
fördes som nämnts till 111:2, Martas 
trädgård, varvid den tablån i Helsing
fors inleddes med Fausts tvekan, infogat 
före samtalet med Margareta. I akt IV 
tog Molander det djärvaste greppet och 
sammanlänkade hela fyra scener till ett 
kontinuerligt förlopp - en scenbild och 
med en ljussättning som markerade ti
dens gång. Därmed hölls gestaltningen 
av den sociala utstötning som drabbar 
Margareta, mordet på Valentin samt 
Margaretas vånda samman till ett helt. 
Syntesen i femte aktens första tablå i 
Hartzbergen har jag redan kommente
rat ur tematisk synvinkel. 

269. Ibid., s 80- 81. 
270. Ibid., s 182 - 185. 
271. Ibid., s 188 - 190. 
272. Textvolym sign. 958.a. 
273. Se anteckningarna "Faust I. (Diverse)", 

Harald Molanders samling DTM. 
274. Jfr. Wegner. 
275. Jfr. Kaulbach. 
276. Booth, s 93 - 126. Jfr. även Hatton. 
277. Ibid., 1 - 29, 60- 92. 
278. NP 6.12.1889. 
279. "Observanda vid utskrifningen af 

'Faust T Harald Molanders samling 
DTM. 

280. Finsk tidskrift 1890, s 166. 
281. Hbl 7.12.1889. 
282. Holm, s 237 samt 232. 
283. Ibid., s 232. 
284. Ibid., s 233. 
285. Niessen, s 91 och 101. Jfr. också Holm s 

219 och 222. 
286. Wegner, s 13. 
287. Mise-en-scène-volymen, s 71 - 74. 
288. Ibid., s 71. 

289. Enligt textexemplar 958.a. var det bara 
tre bilder som visades, medan det i u n
derregissörens volym, sign.958.b. no
teras fyra. 

290. Mise-en-scène-volymen, s 74. 
291. Jfr. reproduktionen i Olof Molander 

1950, s 255. 
292. Mise-en-scène-volymen, s 41, 48 samt 

54. 
293. "Observanda vid utskrifningen af 

'Faust I' ". 
294. Se "Kostymerna i Faust" vad gäller fru 

Bränder, Harald Molanders samling 
DTM. 

295. Se vaxdukshäftet, Harald Molanders 
samling DTM. 

296. Mise-en-scène-volymen, s 135. 
297. Se "Kontrakt" mellan bestyreisen för 

Svenska teatern och dekorationsmåla
ren E. Orling av den 30.7.1889, "Kost
nadskalkyl öfver de nya dekorationerna 
i Faust I skådespel" samt "Promemoria 
rörande Faust. Dekorationerna" där 
Edv. Ullbom 13.10 förbinder sig att fa 
det hela färdigt senast 9.11. Harald Mo
landers samling DTM. 

298. Se vaxdukshäftet. 
299. Mise-en-scène-volymen, s 143. 
300. "Observanda vid utskrifningen af 

'Faust I' ". 
301. Hbl 9.12.1889. 
302. Se "Observanda vid utskrifningen af 

'Faust I' ", samt mise-en-scène-voly
men, s 233. 

303. Underregissörsexemplaret, s 234. 
304. Mise-en-scène-volymen, t.ex. s 13, 136 

och passim. 
305. Finsk tidskrift 1890, s 166. 
306. Hbl 7.12.1889. 
307. Hbl 9.12.1889. 
308. Hbl 7.12.1889. 
309. Hbl 9.12.1889. 
310. NP 21.12.1889. 
311. Ibid. 
312. Ibid. 
313. Se "Kostnadskalkyl öfver de nya deko

rationerna i Faust I s kådespel". 
314. Signaturen A. L.L. Se biografisk artikel i 

Nya svenska samskolan 1888 - 1938, s 
103- 108. 

315. NP 17.12.1889. Artikel II infördes 
21.12.1889. 
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316. Lukâcs publicerade sin studie 1947. Jag 
har använt den svenska översättningen: 
Lukâcs 1981. 

317. Ibid., s 43. 
318. Ibid., s 179 - 180. 
319. Ibid., s 58. 
320. Ibid., s 73, 76. 
321. Ibid., s 111. 
322. Naumann, s 14. 
323. Ibid., s 27. 
324. Hbl 9.12.1889. 
325. NP 21.12.1889. 
326. Niessen, s 100. 
327. Finsk Jul-Revy 1891, s 33. 
328. Ibid, s 35. 
329. Serien publicerades i Hbl. Jag har an

vänt AB. Jfr. även Boströms analyser, s 
57 ff. 

330. AB 21.3.1892 respektive 4.6.1892. 
331. AB 4.3.1892. 
332. Ibid. 
333. Ibid. 
334. Ibid. 
335. Ibid. 
336. Ibid. 
337. AB 21.3.1892. 
338. Ibid. 
339. Ibid. 
340. Ibid. 
341. Ibid. 
342. Ibid. 
343. Ibid. 
344. Nordmark gick i sin opposition på Bo

ströms avhandling, på goda grunder, 
emot tesen att HM på något sätt som 
liknade symbolismens skulle försökt 
överskrida naturalismens gränser med 
iscensättningen av Den objudne gästen 
år 1892. Se Samlaren 1981, s 138- 140. 
Nordmark visade att beläggen i Bo
ströms analys var övertolkningar. 

HM:s intresse för Maeterlincks text 
hade emellertid ett klart samband med 
strävan efter en fördjupad och stäm-
ningsrikare miljö- och karaktärsteck
ning i repertoaren. Att Boström där ha
de en indirekt poäng kom bort, dels på 
grund av hans svävning vad gäller natu
ralismen-symbolismen, dels beroende 
på att han inte förmådde ta fram det 
komplexa och motsägelsefulla i HM.s 
syn på teaterns uppgift. Poängen under
stryks dock av min framställning om 

HM:s utveckling som repertoarläggare, 
teaterpedagog och allt erfarnare re
gissör. 

Av min analys har det framgått att 
HM regelmässmässigt sände ut för
handsmaterial som pressmännen sedan 
använde. Nordmarks tvekan att tillskri
va HM åsikter från förhandsmaterialet 
var i viss mån obefogad. 

Varken Boström eller Nordmark tog 
på allvar ställning till sammanförandet 
av Maeterlincks stycke med lustspelet 
Prestgårdsidyll till ett program. Här 
gällde det tydligen för Molander att på 
ett publikt tillfredsställande sätt kon
trastera stämningar och miljöer inom 
ramen för en teaterhändelse - att ställa 
glädje mot allvar, det lätta mot det 
tunga, farsen i livet mot tragiken i dö
den samt det sociala mot det existen
tiella. 

Molander kanske t.o.m. satte in pro
grammet, sett som en helhet, i en reli
giöst färgad kontext? Ett bekräftande 
svar skulle passa in i en av de centrala 
argumentationskedjorna om regissö
rens signalement i denna avhandling. 
Som resultaten nu ligger, efter debatten 
mellan Boström och Nordmark, för
stärks främst intrycket av Molanders 
gediget realistiskt-naturalistiska arbets
sätt. 

345. AB 28.3.1892. 
346. Ibid. 
347. AB 16.4.1892. 
348. Jfr. avsnittet Avsked samt not 384 och 

385. 
349. AB 16.4.1892. 
350. Ibid. 
351. Se brev från HM till KM 30.1.1891, 

KB. Molander vädrade på nytt sina idé
er om möjligheterna att fa någon syssel
sättning i Stockholm. Det var inget fel 
på självförtroendet eller uppfinningsri
kedomen vad gällde vägarna tillbaka: 
"Jag afser naturligtvis att en gång bli 
herre på någon teater där, men hvilken 
väg skall det gå. Tror du att jag skulle 
kunna ha någon nytta afhögre beskydd? 

Hör nu på mina dumma planer, som 
naturligtvis ej detta dr lära leda till något, 
men som ju en gång möjligen kunde 
vara af nytta. Mitt första offentliga upp
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trädande, om jag dit räknar Gogol och 
Vårflod skeddeju under Majestätets per
sonliga beskydd och gunst - jag vet ej 
hvarför - men jag tänker nu som så: om 
jag kunde uppvakta kung Oskar eller 
om någon människa, som vore lämplig 
därtill, kunde i någon mån uppmärk
samma honom på mig. Det är måhända 
osäkert om ett resultat kunde nås. Men 
ett fördelaktigt ord, eller en önskan af 
honom skulle ju, om turen vore med, 
kunna förändra hela min framtid - och, 
jag vågar tro det, till ingens skada, ej ens 
teaterns skada i Sverige. Viste jag, att 
han hade reda på mig; att han ville göra 
något för mig, så skulle jag resa öfver 
och infinna mig i frack och ren skjorta 
och vara så förbannadt treflig, att jag 
åtminstone skulle fa vasaorden och bli 
kammarherre." Men Molander miss
tröstade om att Oskar II verkligen kän
de till honom. Han kastade också fram 
möjligheten av att skriva till Marie Fri
berg. Hon skulle säkert lägga ett gott 
ord vid ett lämpligt tillfälle, tycks Mo
lander ha menat — "äfven om den vägen 
ej är den finaste"! 

I första hand önskade Molander dock 
att KM skulle verka för hans sak. KM 
avvisade möjligheten att gå kungsvägen 
till Dramaten, jfr. brev från KM till HM 
19.2.1891. I brev 20.5 och 14.8.1892 
kommenterade KM åter olika planer på 
återkomst. Jfr. också ovan not 241. 

352. AB 20.8.1892. 
353. Ibid. 
354. Ibid. 
355. Ibid. 
356. Ibid. 
357. AB 26.8.1892. 
358. AB 14.9.1892. 
359. Ibid. 
360. Ibid. 
361. Ibid. 
362. Ibid. 
363. AB 10.12.1892. I e tt av HM:s brev till 

Fredrikson kommenterade han regi
problemen kring Ibsens Kärlekens ko
medi. Fredrikson hade begärt att fa ta 
del av HM:s mise-en-scène. HM ute
lämnade dock alla instruktionsanmärk
ningar i det översända regimaterialet. 
Han motiverade detta:"Pjesen är ju 

mångenstädes ofantligt svårförstådd 
och svårspelt, men den som skall instru
era den bör ju ha hunnit sätta sig in i den 
färg han vill ge det hela". Brev från HM 
till GF 7.10.1889, KB. En stor del av 
brevet använde Molander sedan till att 
ge just sina egna synpunkter på "fär
gen". Det finns för övrigt ett textex
emplar av Kärlekens komedi efter HM i 
DTM:s pjässamling. 

364. Jfr. vad som anförts inledningsvis i ka
pitel VII om korrespondensen med von 
Numers. I repertoarplanen för första 
spelåret med ny regim, 1887/88, fanns 
Minna Canths Arbetarens hustru med, 
jfr. Hbl 4.5.1887. Det blev dock inget 
av. Även inför 1888/89 fanns Canth 
med i planen, liksom Tavaststjerna, se 
Hbl 5.6.1888. Inte heller denna gång 
kunde man förverkliga det inhemska in
slaget i repertoarplanen, som uppenbar
ligen föresvävat ledningen från början. 

365. Brev från HM till GvN 10.8.1892. 
Svenska Litteratursällskapets i Finland 
Arkiv. 

366. Brev från HM till GvN 17.7.1892. 
367. Jfr. not 19. 
368. Jfr. not 20. 
369. Brev från HM till KM 20.11.1892, KB. 

Under spelåret 1891/92 hade repertoar
sättningen varit kommersiellt inriktad. 
På våren 1892 kom också kritiken, efter 
HM:s artikel i Finsk Julrevy. I N P ställ
de Jonathan Reuter frågan, om vad man 
borde göra med Svenska teatern? Artik
lar i denna debatt infördes bl.a. i NP 9, 
10, 15, 17, 20 och 25.3.1892. Deltagarna 
var Ernst Lagus, Axel Lille, Axel 
Berndtson, Arvid af Schultén m.fl. Vå
rens diskussioner ledde framför allt till 
bildandet av den dramatiska förening 
som Estlander och Berndtson före
slagit. 

370. Brev från HM till LJ 8 .1.1892, KB. 
371. Brev från HM till GF 10.9.1892, KB. 
372. Jfr. not 370. Se även brev från HM till 

GaG 16.10.1892. 
373. Brev från AL till GF 9.3.1893, KB. Om 

Lilles allmänna syn i teaterfrågor, se 
hans bok om finlands-svenskarnas ställ
ning, s 315 - 360, 715 - 723. Jfr. också 
Berndtsons och Federleys insändare om 
skötseln av Svenska teatern, NP 29.1, 
30.1 och 31.1.1893 samt NP-ledare 3, 8, 
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och 11.2.1893. Berndtson skrev i den 
polemiken rent ut att HM var ett 
sprängnamn. 

374. Torsslow, s 117. 
375. Brev från HM till GF 14.3.1892, KB. 

Molander hade vid underhandlingarna 
med associationen och Fredrikson pre
senterat sin håg som regissör. Han an
sökte om en plats som "Scenintendent 
och Instruktör för Repertoiren" och be
tonade bredden i sina konstnärliga in
tressen. Skulle han syssla med någon del 
av repertoaren ville han ägna sin kraft åt 
det "historiska" och det "moderna skå
despelet" samt klassisk komedi. Molan
der uttryckte åter den betonat hant
verksmässiga aspekten av sin regiupp

fattning. Han begärde nämligen att as
sociationen skulle bekosta inköpen av 
nödvändiga mise-en-scene-böcker i ori
ginal. Det finns således en stark konti
nuitet i Molanders regiprogram och 
-praxis, alltifrån hans tankar på en refor
mering av svensk teaterkonst på 1880-
talet, via hans regiutövning i Helsing
fors till hans tankar inför en eventuell 
återflyttning till Sverige. Jfr. även Tors-
slows diskussion om tidens regiutöv
ning, s 227 - 235 samt i kapitel 10, s 291 
- 307. 

376. Degerholm, s 134- 145. 
377. Brev från HM till KM 26.1.1893, KB. 
378. Degerholm, s 140. 

VIII HUNDÅR OCH ÅTERKOMST 
1. Brev frän HM till KM 11.8.1892, KB. 
2. Jfr. not 351 till kapitel VII. 
3. Brev från HM till GaG 13.5.1892, 

GUB. 
4. Brev från HM till GaG 29.5.1892 och 

2.8.1892, GUB. 
5. Brev från HM till KM 10.9.1892, KB. 
6. Ibid. 
7. Ibid. 
8. Brev från HM till KM 20.11.1892, KB. 
9. Ibid. 

10. Brev från HM till KM 26.1.1893, KB. 
11. Brev från HM till Constance Carlström 

15.2.1893, KB. 
12. Brev från HM till KM 10.1.1894, KB. 
13. Ludvig Josephsons samling KB, fask. 

1849- 1894. 
14. Ibid., s 6. 
15. Jfr. brevet från HM till KM om känslo

läget under En lyckoriddares tillkomst 
12.6.1895, KB. I ett brev till KM 
20.11.1896 påpekar HM också att sista 
hälften av romanen är mera diktverk. 

16. Hbl 9.4.1893, NP25.4.1893, 10.6.1893. 
Se även Kontrakt i Harald Molanders 
samling DTM, kapsel "Div. gästspel 
och turnéer. Judic, Coquelin, Ida Aal-
berg". 

17. Jfr. brev från HM till LJ 8 .1.1892 samt 
26.2.1892, KB. 

18. Brev från HM till KM 10.1.1894, KB. 

19. Brev från HM till KM 3.6.1894, KB. Se 
även korrespondensen mellan HM och 
August Arppe, bl.a. 13.3.1894, ÅAB. 

20. Contrat i Harald Molanders samling 
DTM, kapsel "Div. gästspel och turné
er. Judic, Coquelin, Ida Aalberg". 

21. Degerholm, s 149 - 152. I handskrift
samlingen på ÅAB finns Molanders 
brev från dessa marsdagar samlade. 
Omslaget har påskriften: Korrespon
dens rörande mitt tillämnade engage
ment vid Sv. teatern i Helsingfors 1894. 

22. Degerholm, s 150. 
23. Brev från HM till AA 24.3.1894, ÅAB. 
24. Kontrakt mellan Herr Harald Molander 

och Herr Aug. Arppe, direktör för 
Svenska teatern i Helsingfors, ÅAB. 

25. Brev från HM till LJ 4.9.1894, KB. 
26. Detta framgår mycket tydligt av ett 

brev från HM till GaG 10.8.1894, 
GUB. 

27. Jfr. Boström om Lugné-Poës nordiska 
turné och Molanders insatser s 86 ff 
samt 175 ff. Boström tenderar att för 
kraftigt framhäva Molanders roll vid in-
sceneringen. 

28. Om Håkansson-S Vennberg, se brev 
från HM till KM 3.6.1894, KB. 

29. Kontrakt i Harald Molanders samling 
DTM, kapsel "Div. gästspel och turné
er. Judic, Coquelin, Ida Aalberg". Jfr. 
även brevet från HM till KM 3.6.1894. 
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30. Kopiebok s 17 om Tourné Ida Aalberg, 
Harald Molanders samling DTM, kap
sel "Div. gästspel och turnéer. Judic, 
Coquelin, Ida Aalberg". 

31. Se utkasten till pressmeddelanden i ko
pieboken. 

32. Dekor- och rekvisitaanvisningar, Ha
rald Molanders samling DTM, kapsel 
"Div. gästspel och turnéer. Judic, Co
quelin, Ida Aalberg". 

33. Brev från HM till KM 4.3.1895, KB. 
34. Se t.ex. brev från HM till KM 

13.6.1895, KB. 
35. Ahlberg, s 19. Om Nya teatern och Va

sateatern som spelplatser, se Stribolt s 
161 - 186 respektive 214 - 224. 

36. Brev från HM till KM 30.10.1895, KB. 
37. Brev från HM till KM 22.12.1895, KB. 
38. Kontrakt, Albert Ranfts samling DTM. 
39. Ibid. 
40. Brev från HM till KM 25.8.1896, KB. 
41. Ibid. Uppgiften i brevet att det var 145:e 

föreställningen motsägs av HM:s eget 
teaterprogram. Möjligtvis var inte Mo
lander medveten om de slutna föreställ
ningarnas antal. 

42. Se breven från HM till KM 8.6.1899, 
1.8.1899 samt 12.6.1900, KB. 

43. Brev från HM till KM 8.6.1899, KB. 
44. Brev från HM till KM, odaterat s 267, 

KB. 

IX REGIUPPDRAG 
1. Materialsituationen vad gäller HM:s ar

bete i Stockholm är splittrad. Dels sam
manhänger detta med Svenska teaterns 
brand, vilket generellt berör forsk
ningen om teaterverksamheten på 
Ranfts teatrar. Dels har inte allt material 
i släktens ägo ställts till avhandlingsför
fattarens förfogande. 

2. AB 26.8.1892. 
3. Program-Bladet 19.1.1894. 
4. Ibid. 
5. Ibid. 
6. Invigningen finns beskriven av bl.a. 

Looström, s 101 - 108. 
7. Kantat vid öppnandet af Allmänna 

Konst- och Industriutställningen i 
Stockholm 1897, (småtryck) Stock
holm 1897. 

8. Teater- och Musikutställnmgen upp
märksammades bl.a. i SvD 30.5.1897. 
Se även Nils Personnes klippsamling 
DTM, Hasselgren samt Ludvig Joseph
sons anteckningar KB. 

9. Brev från HM till KM 20.2.1896, KB. 
10. Ibid. 
11. Bestämmelser och Program för Teater-

och Musikutställningen vid Allmänna 
Konst- och Industri-Utställningen i 
Stockholm 1897. Utfärdade i maj 1896, 
Harald Molanders samling DTM, kap
sel "Allmänna Konst- och Industriut
ställningen 1897. 1". 

12. Nordens Expositionstidning, nr 56 den 
13.8.1897. DTM. 

13. Ibid. 
14. Ohlsson, s 135. Jfr. även Molanders ar

tikel Dagsprogrammet i den officiella 
utställningsberättelsen. 

15. Förslag rörande Godtköpsresor till ut
ställningen i Stockholm. Harald Molan
ders samling DTM, kapsel "Allmänna 
Konst- och Industriutställningen 
1897.3". Jfr. även Molanders artikel 
Folktågen i den officiella utställningsbe
rättelsen. 

16. Harald Molanders samling DTM, kap
sel "Allmänna konst- och Industriuts
tällningen 1897. 3". 

17. Anteckningen finns på en remissväxel 
från Wermlands enskilda bank med er
sättning för folktåget ifråga, Harald 
Molanders samling DTM, kapsel "All
männa Konst- och Industriutställning
en 1897. 4", kuvert "Folktåg 19". 

18. Ibid. 
19. Citerat efter Ohlsson, s 131 - 133. 
20. Brev från HM till F.U. Wrangel 

1.2.1897, KB. 
21. Brev från Charles Dickson till HM 

7.12.1896, Harald Molanders samling 
DTM, kapsel "Allmänna Konst- och 
Industriutställningen 1897. 2", fask. 
"Studentskådespelen". 
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22. Brev från HM till F.U. Wrangel 
1.2.1897, KB. 

23. Brev från Henrik Schiick till HM 
3.2.1897, Harald Molanders samling 
DTM, fask. "Studentskådespelen". 

24. Brev från Ernst Meyer till HM 9.2.1896 
(feldaterat, borde vara 1897), Harald 
Molanders samling DTM, fask. "Stu
dentskådespelen". 

25. Brev från Oscar Levertin till HM 
6.2.1897, Harald Molanders samling 
DTM, fask. "Studentskådespelen". 

26. Brev från HS till HM 3.2.1897, Harald 
Molanders samling DTM, fask. "Stu
dentskådespelen". 

27. PM. Studentföreställningar i Teater-
och Musikutställningen i Stockholm 
1897. Upprättat av HM i Uppsala 
31.1.1897, Harald Molanders samling 
DTM, fask. "Studentskådespelen". 

28. Redogörelse för hvilka som medverkat 
vid de Kulturhistoriska Föreställningar 
som den 12 och 14 mars 1897 gåfvos på 
Upsala Teater och på Kungl. Operan i 
Stockholm den 15 och 21 i samma må
nad. Upprättad av Charles Dickson. Jfr. 
även Program till Allmänna Konst- och 
Industriutställningen i Stockholm 1897, 
den 3 - 5.6.1897, Harald Molanders 
samling DTM, fask. "Studentskåde
spelen". 

29. Harald Molanders samling DTM, fask. 
"Studentskådespelen". 

30. Helt struken är akt 1, i akt 4 scen 6 samt i 
akt 5 scenerna 5 och 6. Allt detta plus 
strukna repliker utgör ca 48 % av den 
totala texten, räknat på trycket i Meyers 
och Noreens utgåva 1909. 

31. Ibid., s 16. 
32. Ibid., s 17 samt sceneditionen s 5. 
33. Utgåvan, s 18. 
34. Harald Molanders samling DTM, fask. 

"Studentskådespelen". 
35. Dekor- och dräktskisser samt scenkar

ta, Harald Molanders samling DTM, 
fask. "Studentskådespelen". 

36. Anfört av HM hos Ljunggren är s 143, 
208 - 212. Jfr. även 75 - 77. 

37. Ibid., s 143 och 213. 
38. I samma program gavs farsen Putz-

drummel med en enkel husdekor, med
an Valete Theatren hade ett enkelt gar
dinarrangemang med "en på var sida 

och 2 i fonden att dragas åt sidan", en
ligt scenkartan. Jfr. om dessa pjäsers 
sammanhang och författarbestämning, 
Dahlberg s 1 - 9, 55 ff samt 104 - 107. 

39. Recensionsmaterialet återfinns i Harald 
Molanders samling DTM, fask. "Stu
dentskådespelen". Det är sammanlagt 
14 klipp från Uppsala- och Stockholms
pressen. Klippen är ej heltäckande tid-
ningsfästade eller daterade. 

40. ST 17.3.1897. 
41. Ej tidningsfäst, ej daterat klipp. Signa

turen är C.L. och Lundin skrev i S tD. 
42. Ej tidningsfäst, ej daterat klipp. Signa

turen är E.A. och Alkman skrev i DN. 
43. Brev från HM till KM 12.6.1897, KB. 
44. Hasselgren, s 580. Kapitlet hos Hassel

gren handlar f.ö. om Teater- och Musi
kutställningen och Gamla Stockholm, s 
552 - 582. 

45. Scenfotografierna i DTM:s bildsam
lingar är det enda enhetliga materialet. 
Källmaterialet om Strindbergs-inscene-
ringarna i Molanders samling och Gra
bows samling samt KB är för splittrat 
och svårattribuerat för att bilda under
lag för några hållbara resonemang i av
seende på HM:s textmässiga arbetssätt. 

46. Jfr. Rosenqvist 1984 om Strindberg och 
den historiska dramatiken, t. ex. s 104-
106. Se även Rosenqvist 1982 om upp
sättningen av Gustaf Adolf, speciellt s 
256 - 260. 

47. Om Strindbergs rivalitetskänslor gen
temot HM, se Strindbergs brev till Carl 
Larsson 16.1.1894, vol IX s 366. 

48. Ny Svensk Tidskrift 1882, s 167 - 173. 
49. Ibid., s 169. 
50. Ibid. 
51. Jfr. resonemanget om Beatrice i kapitlet 

om författarskapet. 
52. Ny Svensk Tidskrift 1882, s 170. 
53. Ibid., s 171. 
54. Ibid., s 172. 
55. Olof Molander 1950, s 93. 
56. Strindbergs brev vol III, s 173, 234 samt 

246. 
57. Strindbergs brev vol IV, s 21. 
58. Jfr. kapitlet om författarskapet och 

Vårflod. Se även Strindbergs brev vol 
IV, s 191, 202 - 203, 224, 239 samt 290. 
Gustaf af Geijerstam har enligt Strind
bergs tolkning litterärt behandlat Mo-
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lander i romanen Erik Grane. Jfr. 
Strindbergs brev till GaG 18.11.1888 
vo] VII, s 166. I romanens avsnitt XVI -
XVII figurerar Molander under namnet 
Randers samt Branting under namnet 
Anker. 

Randers är en aristokratisk falskpela
re som inger de religionsfrågan radikala 
studenterna obehag. I Geijerstams ro
man förekommer också en tidningsin
sändare av Randers. Geijerstam driver 
både med skribentens stil och det före
givet partiobundna i den upphöjda mel-
lanposition Randers intar. 

59. Brev från AS till Pehr Staaff 22.7.1884, 
vol IV s 271. 

60. Strindbergs brev vol VI, s 307, 323 samt 
vol VII, s 5 - 6, 9 - 10. 

61. Strindbergs brev vol VI, s 307 samt vol 
IX, s 20. 

62. Brev från AS till HM 4.2.1888, vol VII s 
9. 

63. Uppgiften från den vanligen väl under
rättade Hjalmar Neiglick, NP 21.12. 
1897. 

64. Hbl 17.2.1887 samt NP 21.12.1887. 
65. NP 21.12.1887. 
66. Strindbergs brev vol X, s 60 samt s 78. 
67. Strindbergs brev vol XII, s 36 - 37. 
68. Jfr. speciellt Neiglicks recension. 
69. PIT 27.11.1897 samt ST 27.11.1897. 
70. ST 27.11.1897. 
71. SvD 2.12.1897. 
72. DN 27.11.1897. 
73. Jfr. avsnittet om Molanders anställning 

hos Ranft. 
74. Jfr. Rosenqvist 1984, s 70 - 79. 
75. Strindbergs brev vol XIII, s 19, 26 och 

63. 
76. Brev från AS till GaG 17.10.1898, vol 

XIII s 19. 
77. Brev från AS till HM 19.10. 1899, vol 

XIII s 218. 
78. Ibid., s 212. 
79. Ibid., s 216. 
80. Brev från AS till HM 25.10.1899, vol 

XIII s 221. 
81. Brev från AS till HM 22.11.1899, vol 

XIII s 229. 
82. Strindbergs brev, vol XIII s 231. 
83. Brev från AS till Emil Schering 

11.11.1899, vol XIII s 228. 
84. Bergman 1946, s 81 - 89 samt Gram 

Holmström, s 209 - 233. 

85. Waidekranz, s 322 - 323. 
86. Jfr. även vad Sporre skriver om Charles 

Keans teknik, speciellt s 107. 
87. Jfr. Rudnerts undersökningar 1982, 

1983 av Hellqvists historiemåleri. 
88. Brev från AS till ES 11.11.1899, vol 

XIII s 227 - 228. 
89. Se t.ex. PIT 27.11.1897 och AB 

27.11.1897. Jfr. även Rosenqvists dis
kussion om mottagandet av historiedra
matiken och upplösningen av den fakta-
granskande kritiken, s 88 - 134. 

90. För framställningen om historiemåle
riet har följande källor använts: Rudnert 
1982 och 1983, passim; Sandström s 28-
50 samt Warburg 1881, passim. 

91. Sandström, s 46. 
92. Strindberg SS, vol. 31 s 133. 
93. Ibid., s 165. 
94. Ibid., s 197. 
95. Jfr. scenfotografier i fotosamlingen 

DTM. 
96. Sandström, s 47. 
97. Rosenqvist 1984, s 12 ff, 23 ff. 
98. Ibid., s 133- 134. 
99. Se avsnittet om Väfvarne för en närma

re diskussion om HM:s syn på teaterns 
illusionsbildning. 

100. Se t.ex. Andersen SS, s 104- 117. 
101. Djurklou, s 113 - 118 samt 137 - 158. 
102. Jfr. Ny illustrerad svensk litteraturhis

toria, s 159, samt artikeln om Geijer
stam i Svenskt biografiskt lexikon, s 35. 

103. Brev från HM till GaG 11.1.1899, 
GUB. HM skrev om sin lunginflamma
tion även till Personne 12.1.1899, KB. 
Jfr. också not 1 till kap. X. 

104. Harald Molanders samling DTM, vol. 
"Harald Molander. Stor-Klas och Lill-
Klas. Iscensättning" samt dräktskisser i 
kapsel "Kostym- och Dekorbild". Jfr. 
även bildsamlingens scen- och rollfoto
grafier samt gouacherna i Grabows 
samling, DTM. 

105. Harald Molanders samling DTM, vol. 
"Harald Molander. Stor-Klas och Lill-
Klas. Iscensättning", anvisningen 
"Musik i Stor-Klas och Lill-Klas". 

106. Tablåerna 2, 5 respektive 7. 
107. Stor-Klas och Lill-Klas, s 29. 
108. Ibid., s 24. 
109. Ibid., s 88. 
110. Något originalmanus finns tyvärr inte 

bevarat på GUB. 
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111. Harald Molanders samling DTM, kap
sel "Kostym- och Dekorbild" . 

112. SocD 27.2.1899. 
113. SocD 28.2.1899. 
114. ST 27.2.1899. 
115. AB 26.2.1899. 
116. SvD 26.2.1899. 
117. NDA 26.2.1899. 
118. Även hos recensenten i PIT, J.A. R-m, 

fanns denna känslighet, se 26.2.1899. 
119. Almanackan och det fortsättningsvis 

åberopade källmaterialet från Molan
ders förberedelser har ställts till förfo
gande av arkitekt Hans H. Molander, 
Stockholm. Det är Sudermanns Johan
nes som enligt almanackan var alternati
vet till Die Weber. Jfr. kapitlet Hundår 
och återkomst om HM:s första diskus
sion med Ranft. I bildsamlingen DTM 
finns scenfotografier. 

120. Schrimpf, s IX - XLIII. 
121. Ibid., s XXIV. 
122. Ibid., s XXIV. 
123. Ibid., s XXVI. 
124. Väfvarne, s 67, 69. 
125. Müller-Salget, s 48 - 67. 
126. Väfvarne, s 95 - 96. 
127. Ibid., s 16, 26- 28. 
128. Hbl 4.12.1892. Det skedde i samband 

med premiären på Professor Crampton. 
129. Ibid. 
130. Program till Deutsches Theater zu Ber

lin. Föreställningen 3 aug. 1896- "zum 
164 Male", Hans H. Molanders sam
ling. För en närmare beskrivning av det 
tyska mottagandet av Die Weber, se 
Schwab-Felisch s 93 - 106, 243 - 264. 

131. Kindermann band VIII, s 52. 
132. Ibid., s 51. 
133. Dagen 13.4.1899. Jfr. resonemanget om 

första aktens gestaltning. 
134. AB 4.3.1892. 
135. Ibid. 
136. AB 21.3.1892. 
137. Se kvitton i Albert Ranfts samling 

DTM. För Stockholm betalade Ranft 
375:- den 7 april 1896. Han fick den 2 
maj även uppföranderätten för land
sorten. 

138. Die Weber, s 417 samt Väfvarne, s 67. 
139. Nycander, s 20. 
140. C.N. Carlesons artikel Då vi ockupera

de Svenska teatern. 

141. Jfr. SvD 12.4.1899. 
142. I Dagen 13.4.1899 uppges att arbetet 

påbörjades 20 februari, vilket alltså är fel 
enligt Almanackan samt häfte 2 För in-
spicienten, Hans H. Molanders sam
ling. 

143. SvD 12.4.1899. 
144. Väfvarne, s 3 - 4. 
145. VL 12.4.1899. 
146. SvD 12.4.1899. 
147. DN 12.4.1899. 
148. Dagen 13.4.1899. 
149. DN 12.4.1899. 
150. Väfvarne, s 22. 
151. Ibid., s 23. 
152. Häfte 3 Dekorationer, Hans H. Molan

ders samling. 
153. Svenska teatern, s 16 - 17. 
154. Ibid. 
155. Väfvarne, s 29. 
156. Ibid., s 28. 
157. Ibid., s 33. 
158. DN 12.4.1899. 
159. Alla anvisningar om ljussättning finns i 

häfte 2 För inspicienten, Hans H. Mo
landers samling. Denne person skulle 
under föreställningen ombesörja t.ex. 
klockringningar och reglering av ljuset. 
Den viktigaste uppgiften var att leda det 
utomsceniska förloppet. 

160. DN 12.4.1899. 
161. Väfvarne, s 41. 
162. VL 12.4.1899. 
163. Väfvarne, s 53. Den avdelning som Mo

lander tänkte skulle skymta i högra hör
net fick exempelvis utgå. Den planera
des för att en grupp unga vävare kom
mer med högljudda kommentarer från 
ett inre rum. Dessutom ersattes dörren i 
vänstra hörnet med ett fönster. 

164. Ibid., s 60- 62. 
165. DN 12.4.1899. 
166. Dagen 13.4.1899. 
167. SvD 12.4.1899. 
168. Väfvarne, s 77 respektive 79. 
169. DN 12.4.1899. 
170. Ibid. 
171. Väfvarne, s 84. 
172. SocD 14.4.1899. 
173. Dagen 13.4.1899. 
174. Väfvarne, s 86. 
175. Häfte 3 Dekorationer. 
176. SocD 14.4.1899. 
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177. Väfvarne, s 86, 103 samt 106. 
178. Szondi, s 49 - 69. 
179. Ibid., s 60. 
180. Ibid., s 56. 
181. AB 12.4.1899. 
182. StD 12.4.1899. 
183. SvD 12.4.1899. 
184. DN 12.4.1899. 
185. SvD 12.4.1899. 
186. Ibid. 
187. Ibid. 
188. SocD 14.4.1899. 
189. Ibid. 
190. StD 12.4.1899. 
191. NDA 12.4.1899. 
192. SvD 12.4.1899. 
193. Av Nils Beyer i Arbetarrörelsen och 

teatern. 
194. Lukâcs 1976, s 85. 

195. Ibid., s 87. 
196. SocD 12.4.1899. 
197. Se DN 26.4.1899. Social-Demokraten 

rapporterade fortlöpande om publik
reaktionerna. Jfr. även domböckerna, 
Beyer och Bergbom. 

198. Svenska teatern, s 16-17. 
199. SocD 25.4.1899. 
200. SocD 26.4.1899. 
201. SocD 27.4.1899. 
202. Se Dombok för Stockholms polisdom

stol 1899, i målet mot C.L.Lundberg 
6.5, 13.5 och 25.5. med dom 1.6 1899. 
Samt mot J.W.Sandqvist 6.5, 13.5, 
20.5, 27.5, 1.6 med dom 8.6.1899, 
Stockholms stadsarkiv. 

203. SocD 23.5.1899. 
204. SocD 6.6.1899. 
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XII 

FÖRTECKNING ÖVER HARALD 
MOLANDERS REGIARBETEN 

I görligaste mån anges i denna lista spelplats, spelår, premiärdatum, svensk 
titel, nationalitet, genre, antal akter, författarnamn, dekoratör och musik. 
Nationalitetsbeteckningen för operetter utgår från kompositören. Beskriv
ningen av uppsättningens genre följer affisch- och produktionsuppgifterna; 
Liichou, Michal, olika programblad etc. 

Avsikten med förteckningen är att ge en uppfattning om Molanders 
repertoar, att markera vilka uppsättningar han som anställd regissör kunde 
påverka konstnärligt. Listan omfattar därför inte insatserna som författar-
regissör, bl. a. inte dem som föregick anställningen på Nya teatern. 

För Svenska teatern i Helsingfors gäller några speciella markeringar. 
HM:s insats var ibland av "övervakande" karaktär. (Jämför resonemanget i 
avhandlingen.) Det kunde vara en ren repris (r), en gäst (g) som uppträdde 
med ensemblen i ett gammalt program eller ett stycke som uppförts tidigare 
spelår (t). I det senare fallet fanns äldre scenlösningar att ta till. Nytillskott i 
ensemblen under mellantiden, liksom rollbyten bidrar här till osäkerheten 
om kvalitativa aspekter på regiinsatsen, d.v.s. ifråga om det (t)-märkta 
pjäsmaterialet. 

Indragna titlar markerar att regissörsrollen bör ha varit mer passiv, kanske 
administrativ. Repriser av pjäser som förts fram för första gången under 
HM:s tid förtecknas inte alls. Listan ger således inte besked om det totala 
repertoarflöde som HM administrerade. De gästande ensemblernas bidrag 
faller t.ex. helt utanför syftet med detta appendix. 

Nya teatern/Stockholm 

1884/85 

9/10 AMORS GENISTRECK dan lustspel i 2 a. av Henrik 
Hertz. 

- 9/12 HERR MINISTERN fra komedi i 5 a. av Jules Cla-
retie. 

15/1 ROCOCO sve komedi i 1 a. av Harald Mo
lander. 

LJUSSTAKEN fra komedi i 3 a. av Alfred de 
Musset. 
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23/1 HERTIGINNAN 
MARTIN 

21/2 AFRIKARESAN 

9/4 CAMELIADAMEN 

16/4 FAMILJENS 
OLYCKSFÅGEL 

12/5 CLARA SOLEIL 

fra komedi il a. av Henri Meil-
hac. 
öst komisk opera i 3 a. av M. 
West och Richard Genée. De
kor Carl Grabow. Musik Franz 
von Suppé. 
fra skådespel i 5 a. av Alexandre 
Dumas dy. 

tys lustspel i 3 a. av Oscar Justi-
nus. (g) 
fra komedi i 3 a. av Edmond 
Gondinet och P. de Sivrac. 

1885/86 

2/10 GUBBAR 

13/10 ÄLVAN 

25/11 FURST ZILAH 

16/11 VÄNINNOR 

1/2 ETT VAL 

ARISTOTELES 

15/2 MIN VÄN LEHMAN 

24/3 NANON 

9/4 PÅ FRIAREFÄRD 

10/5 HON GRÅTER 

fra komedi i 3 a. av Philippe 
Dumanoir och Fernand La-
fargue. 
sve komedi i 3 a. av Anne Char
lotte Edgren-Leffler.(t) 
fra skådespel i 4 a. av Jules Cla-
retie. Dekor Carl Grabow, 
sve komedi i 5 a. av Emilie 
Lundberg. 
sve skådespel i 3 a. av Knut 
Michaelson. 
sve komisk operett i 1 a. av Paul 
Aréne och Alphonse Daudet. 
Musik Ivar Hallström, 
tys lustspel i 4 a. av Oscar 
Klausmann och F. Brenner, 
tys komisk opera i 3 a. av F. 
Zell. Musik Richard Genée. 
tys lustspel i 4 a. av Hugo Lub-
liner. 
tys lustspel i 1 a. av M. Bauer-
meister och F. Silesius 

Svenska teatern/Helsingfors 

1886/87 

1/9 PAPAGENO tys lustspel i 4 a. 
av Rudolf Kneisel. (r) 
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8/9 LILI 

22/9 GEOGRAFI OCH 
KÄRLEK 

29/9 DANIEL HJORT 

13/10 DEN STORA KLOCKAN 

18/10 

25/10 

27/10 LJUSSTAKEN 

MIN VÄN LEHMANN 

3/11 REIF VON 
REIFLINGEN 

10/11 GASPARONE 

27/11 HANS LANGE 

8/12 EN PARISARE 

18/12 PRECIÖSA 

FRISKYTTEN 

7/1 DE UNGAS FÖRBUND 

24/1 DEN SVARTA 
DOMINON 

2/2 

16/2 BEATRICE 

fra komedioperett i 3 a. av Hen-
nequin och A. Millaud. 

nor lustspel i 3 a. av Björnstjer-
ne Björnson. 
fin sorgespel i 5 a. avJosefJulius 
Wecksell.(t) 
tys lustspel i 4 a. av Oscar Blu
menthal. 
VILLARS DRAGONER fra 
komisk operett i 3 a. av Lock-
roy och Cormon. Musik Aimé 
Maillart.(r) 
LILLA HELGONET fra ope
rett av Florimond Ronger 
(Hervé), (t) 
fra komedi i 1 a. av Clément 
Caraguel. 
tys lustspel i 4 a. av Oscar 
Klausmann och F. Brenner. 

tys lustspel i 5 a. av Gustav von 
Moser, (t) 
tys komisk operett i 3 a. av F. 
Zell och R. Genée. Musik Carl 
Millöcker. 
tys skådespel i 4 a. av Paul Hey-
se. (t) 
fra komedi i 3 a. av Edmond 
Gondinet. 
tys romantiskt skådespel, ou
verture och akt II, av P.A. 
Wolff. Musik Carl Maria von 
Weber. 
tys romantisk opera, ouverture 
och akt 11:1, a v F. Kind. Musik 
C.M.v. Weber. 
nor lustspel i 5 a. av Henrik 
Ibsen. 

fra komisk opera i 3 a. av Eugè
ne Scribe. Musik Esprit Auber. 
HADRIANUS tys tragedi på 
vers i 5 a. av Paul Heyse. Dekor 
Karl Hellsten, (r) 
sve skådespel i 5 a. av Harald 
Molander. Dekor Karl Hell
sten. 
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9/3 KLÄDESHANDLAREN 
OCH HANS MÅG 

17/3 EN ARBETARE 

18/3 EN LEKTION 

21/3 

24/3 EN RÄDDANDE 
ENGEL 

DRILLENS 
OPERETT 

30/3 ETT DOCKHEM 

18/4 MARKIS DE 
VILLEMER 

27/4 NANON 

13/5 EN RIKSKURTISÖR 

23/5 SANNA KVINNOR 

1/6 EN SKANDAL 

15/6 FREGATTKAPTENEN 
eller 
SALAMANDERN 

fra komedi i 4 a. av Emile Au-
gier och Jules Sandeau.(t) 
nor skådespel av Lorentz 
Dietrichson.(t) 
sve konversation i 1 a. av Alf
hild Agrell. 
TIGGARSTUDENTEN öst 
operett i 3 a. av F. Zell och R. 
Genée. Musik Carl Mil-
löcker.(r) 

sve proverb av Anne Charlotte 
Edgren-Leffler. (t) 

tys lustspel med sång i 1 a. av 
G. v. Moser. Musik August 
Conradi, (t) 
nor skådespel i 3 a. av Henrik 
Ibsen. 

fra komedi i 4 a. av George Sand 
(pseud.). 
tys komisk operett i 3 a. av F. 
Zell. 
tys lustspel i 4 a. av G. v. 
Moser. 
sve skådespel i 3 a. av Anne 
Charlotte Edgren-Leffler. (t) 
dan skådespel i 4 a. av Otto 
Benzon. 

fra lustspel med sång och dans i 
4 a. (efter fra original) av Frans 
Hedberg, (t) 

1887/88 

31/8 SVENSKA 
SPRÄTTHÖKEN 

7/9 

sve komedi i 5 a. av Carl Gyl
lenborg. 
DEBUTANTEN OCH HEN
NES FAR fra komedi i 5 a. av 
Jean-Francois Bayard och Ema
nuel Théaulon de Lambert. (t,g) 
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12/9 

16/9 

21/9 

28/9 ELFVAN 

7/10 

9/10 

17/10 

21/10 DEN STORA 
OBEKANTA 

24/10 

28/10 ROSMERSHOLM 

7/11 ETT BESÖK 

11/11 GULDFISKAR 

23/11 TRE PAR 

30/11 MÄSTER OLOF 

9/12 ETT VAL 

18/12 STRANDBY FOLK 

4/1 BARNET 

SLÅTTER-ÖLET 
eller 
KRONOFOGDARNE 

DE BÅDA DÖFVA fra kome
di i 1 a. av Jules Moinaux.(t,g) 
SPARLAKANSLEXOR tys 
lustspel i 1 a. av G. v. Mo
ser, (t, g) 
ADVOKATEN KNIFVING 
sve lustspel i 3 a. i bearb. av 
Frans Hedberg, (t, g) 
HERR PERRICHONS RESA 
fra lustspel i 4 a. av Eugène La
biche och E. Martin, (t,g) 
sve skådespel i 3 a. av Anne 
Charlotte Edgren-Leffler. 
GENGÅNGARE nor familje
drama i 3 a. av Henrik 
Ibsen, (t, g) 
VILDANDEN nor skådespel i 
5 a. av Henrik Ibsen, (t, g) 
FRUARNA MONTAN
BRECHE fra komedi i 5 a. av 
Clairville (pseud.) och Victor 
Bernard, (t, g) 

tys lustspel i 4 a. av Rudolf 
Kneisel. 
GRINGOIRE fra skådespel i 1 
a. av Théodore de Banville, (t, g) 
nor skådespel i 4 a. av Henrik 
Ibsen, (g) 
dan skådespel i 2 a. av Edvard 
Brandes, (g) 
öst lustspel av Franz von Schön-
than och Gustav Kadelburg. 
Dekor K. Hellsten. 
nor lustspel i 3 a. av Alexander 
Kielland. 
sve skådespel i 5 a. av August 
Strindberg. 
sve skådespel i 3 a. av Knut 
Michaelson. 
dan skådespel i 4 a. av Holger 
Drachmann. Dekor E. Orling. 
sve komedi i 1 a. av Georg Nor
densvan. 

sve lyrisk komedi av Carl En-
vallsson. (t) 
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15/1 ETT SKÄRGÅRDS-
ÄFVENTYR 

VETERANENS JUL 

25/1 HEXAN 

5/2 KUNGARNE PÅ 
SALAMIS 

15/2 DEN NYA 
BIBLIOTEKARIEN 

24/2 GNISTAN 

ARISTOTELES 

9/3 EN FÖRMYNDARE 

LANDTDAGSVALET 

14/3 CAMELIADAMEN 

23/3 PER SVINAHERDE 

18/4 FRU ÖRN 

25/4 "HON VET 
NÅGONTING" 

7/5 ÄKTENSKAPLIG 
LYCKA 

13/5 MELLAN BARKEN 
OCH TRÄDET 

18/5 SVÄRFAR 

30/5 DOKTOR KLAUS 

1888/89 

12/9 ETT HANDELSHUS 

19/9 "SVEAS FANA" 
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fin lustspel med sång av Zachris 
Topelius.(t) 
fin vinterstycke i 1 a. av Z. To-
pelius.(t) 
tys sorgespel i 5 a. av Artur Fit-
ger. Dekor E. Orling. 

fin tragedi i 5 a. avjohan Ludvig 
Runeberg, (t) 

tys lustspel i 4 a. av G.v. Mo
ser.^) 
fra komedi i 1 a. av Edouard 
Pailleron.(t) 
sve komisk operett i 1 a. av Paul 
Aréne och Alphonse Daudet. 
Musik Ivar Hallström. 
fra komedi i 3 a. av Alexandre 
Bisson och J. Moinaux. 
fin lustspel i 1 a. av Rafaël 
Hertzberg. 
fra drama i 5 a. av Alexandre 
Dumas dy. 
sve sagospel i 3 a. av Henrik 
Christiernsson. Musik Ivar 
Hallström. 
nor skådespel i 4 a. av Didrik 
Grönwold. 

tys lustspel i 4 a. av Rudolf 
Kneisel. 

fra komedi i 3 a. av A. Valab-
règue. 

sve proverb i 1 a. av Ernst 
Lundquist. (t) 
sve lustspel i 4 a. av Gustaf af 
Geijerstam. 
tys lustspel i 5 a. av Adolph 
L'Arronge.(t) 

nor skådespel i 4 a. av Björn-
stjerne Björnson, (t) 
sve lustspel i 4 a. av Pehr Staaff. 



1/10 ANNE DE KERVILER fra skådespel i 1 a. av Ernest 
Legouvé. 

DUVALS SKILSMESSA fra komedi i 3 a. av Alexandre 
Bisson och Antony Mars. 

10/10 REDAKTOREN nor skådespel i 4 a. av Björn-
stjerne Björnson. 

17/10 KÖPMANNEN 1 
VENEDIG eng skådespel i 5 a. av William 

FLINTA OCH STÅL 
Shakespeare, (t) 

26/10 FLINTA OCH STÅL sve komedi i 3 a. av Frans Hed-
berg. 

7/11 LADY TARTUFFE fra komedi i 5 a. av Emile de 
Gerardin. 

21/11 GREFVE ESSEX tys skådespel i 5 a. av Heinrich 
Laube, (t) 

10/12 INVALIDER fra komedi i 3 a. av Dumanoir 
och Lafargue. 

16/12 KUNGSÄMNENA nor skådespel i 5 a. av Henrik 
Ibsen. 

26/12 DEN ONDES 
BESEGRARE dan folkkomedi med sång i 5 a. 

av T. Overskou. (t) 
18/1 KRIG I FRED tys lustspel i 5 a. av G. v. Moser 

och F.v. Schönthan.(t) 
28/1 KÄRLEKENS KOMEDI nor komedi på vers i 3 a. av 

Henrik Ibsen. Dekor Emil Ull-
berg. 

5/2 SPEGLEN ER dan lustspel i 1 a. av Johan Lud
vig Heiberg.(t) 

KAN EJ fin familj e målning av J.L. Ru
neberg.^) 

8/2 CORNEVILLES 
KLOCKOR fra opéra-comique av Clairville 

och Gäbet. Musik Robert Plan-
quette.(t) 

22/2 GALEOTTO spa drama av José Echegaray. 
8/3 RÅTTAN fra komedi i 3 a. av Edouard 

Pailleron. 
17/3 KEJSARENS NYA 

KLÄDER dan sago-operett i 4 a. av Char
les Kjerulf. Dekor Emil Ull-

LÅTOM OSS SKILJAS 
berg. 

10/4 LÅTOM OSS SKILJAS fra komedi i 3 a. av Victorien 
Sardou och Emile Najac.(t) 

3/5 DET LUSTIGA 
KRIGET tys komisk operett i 3 a. av T. 

Zell och R. Genée. 
15/5 LIFVET PÅ LANDET tys folkkomedi i 5 a. i bearb. av 

Frans Hedberg. 
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ì 889/90 

4/9 MARQUIS DE LA 
FERRIERE sve pjäs i 3 a. av Knut Micha-

elson. 
SKVALLER dan komedi i 2 a. av Einar 

Christiansen. 
11/9 MAMMAS ÖGON tys komedi i 1 a. avjulius Rosen 

(pseud.). 
HARUN AL RASCHID tys lustspel i 4 a. av G. v. Moser. 

18/9 HVAR ÄR HATTEN? eng lustspel i 1 a. i bearb. av 
Harald Molander. 

PROFESSORN nor komedi i 4 a. av Alexander 
Kielland. 

2/10 SÄLLSKAP DER MAN 
HAR TRÅKIGT fra komedi i 3 a. av Edouard 

Pailleron. (t, g) 
7/10 I TELEFON sve bagatell i 1 a. av Ernst Ahl-

gren. (g) 
14/10 SMÅFLICKOR sve bagatell i 1 a. av Ernst Lund-

quist. (t) 
23/10 VID VAGGAN fra monolog 

av E. Legouvé.(g) 
27/10 ROSENKIND fra operett i 3 a. av Alfred Duru 

och Henri Chivot. 
11/11 KÄRLEK dan skådespel i 4 a. av Edvard 

Brandes. 
29/11 NERVÖSA 

FRUNTIMMER fra lustspel i 3 a. av Ernest Blum 
och Raoul Touché. 

6/12 FAUST del I 
första aftonen tys sorgespel i 5 a. av J.W.v. 

Goethe. 
8/12 FAUST del I 

andra aftonen ? ? 

26/12 VERMLÄNNINGARNE sve folkkomedi med sång och 
dans i 4 a. av F.A. Dahlgren, (t) 

13/1 NAMNKUNNIGA FRUAR öst lustspel i 3 a. av F. v. Schön-
than och G. Kadelburg. 

29/1 EN RÄDDARE sve komedi i 3 a. av Tor Hed-
berg. 

DEN SKÖNA 
GALATHEA öst komisk mytologisk opera i 1 

a. av Poly Henrion. Musik 
Franz von Suppé. 

5/2 AFFÄRER fin skådespel i 5 a. av Karl A. 

LILLA SVÄRMOR 
Tavaststjerna. 

19/2 LILLA SVÄRMOR fra komedi i 3 a. av Victorien 
Sardou och Raymond Des-
landes. 



2/3 MADAME FAVART fra operett i 3 a. av Alfred Duru 
och Henri Chivot. Musik Jac
ques Offenbach. 

16/3 SIGURD 
JORSALAFARARE nor historiskt skådespel i 3 a. av 

Björnstjerne Björnson. Musik 
Edvard Grieg. 

30/3 STACKARS JONATHAN öst operett i 3 a. av H. Wittman 
ochj. Bauer. Musik Carl Mil-
löcker. 

25/4 KURERAD fin lustspel i 1 a. av Daniel Sten. 
"FÖRLÅT MIG" sve komedi i 1 a. av Emilie 

Lundberg. 
5/5 UTSKOTT fìn komedi i 3 a. av Joh. Less. 
16/5 PETERMANS FLICKOR tys lustspel i 4 a. i fri övers, av 

Oscar Wijkander. 
28/5 ALDRIG I LIFVET sve lustspel i 3 a. av Gustaf af 

Geijerstam. 

1890/91 

8/9 I ASYLEN dan skådespel i 1 a. av Gustav 
Esmann.(g) 

FRUNTIMMERSSKOLAN fra komedi i 4 a. av Mo-
lière.(t.g) 

22/9 TILLFÄLLIGHETER dan komedi i 1 a. av Otto Ben-
zon. (g) 

EN MIDDAGS
BJUDNING dan lustspel i 1 a. av Christop

her Boeck.(g) 
25/9 "KUNG MIDAS" nor skådespel i 4 a. av Gunnar 

Heiberg. (g) 
10/10 GODNATT fin monolog av K.A. Tavast-

stjerna. 
HERRSKAPET 
BOULINARD fra lustspel i 2 a. av Maurice 

Ordonneau, A. Valabrègue och 
K. Keroul. 

26/10 MIKADO eng operett i 2 a. av William 
Schenk Gilbert. Musik Arthur 
Sullivan. 

14/11 ÄRAN tys skådespel i 4 a. av Hermann 
Sudermann. 

12/12 DEN HVITA 
HALSDUKEN fra komedi på vers i 1 a. av Ed

mond Gondinet, (t) 
MOLN sve komedi i 3 a. av Knut 

Michaelson. 
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28/12 KUMLANDER 

9/1 PYRET 

SANNING 

19/1 DET NYA SYSTEMET 

30/1 MUNTRA FRUARNA I 
WINDSOR 

5/2 

6/2 HEDDA GABLER 

13/2 KEJSAREN KOMMER 

FAMILJELYCKA 

20/2 PATER NOSTER 

TOKERIER 
15/3 HELGONSNIDAREN 

3/4 SANKT ANDREAS 
FEST 

10/4 SABINSKORNAS 
BORTRÖFVANDE 

20/4 LÄDERLAPPEN 

3/5 THERMIDOR 

25/5 NERKINGARNE 

432 

tys folklustspel med sång i 5 a. i 
bearb. av Harald Molander, 
fin lustspel i 1 a. av K.A. Ta-
vaststjerna. 
fin pjäs i 2 a. av August Furu
hjelm. 
nor skådespel i 5 a. av Björn-
stjerne Björnson. 

eng lustspel i 5 a. av William 
Shakespeare. Musik Hjalmar 
Meissner. Dekor E.v. Bell och 
Max Growe. 
RUNEBERG fin dikt av J. 
Krohn. 
JULKVÄLLEN fin dikt i 3 taf-
lor av J.L. Runeberg, (t) 
MOLNETS BRODER fin tab
låer med deklamation, 
nor skådespel i 4 a. av Henrik 
Ibsen. 
fin lustspel i 1 a. av Jac Ahren-
berg. 
sve komedi i 3 a. av Anne Char
lotte Edgren-Leffler. 
fra skådespel i 1 a. av Francois 
Coppée.(g) 
tys lustspel i 3 a. av Carl Laufs, 
tys folkskådespel med sång och 
dans i 5 a. av Ludwig Gangho-
fer och Hans Neuert. Dekor 
Max Growe. 

bel operett i 3 a. i bearb. av Ha
rald Molander. Musik Ivan Ca-
ryll. 

öst lustspel i 4 a. av Franz och 
Paul v. Schönthan.(t) 
tys operett av Carl Haffner och 
R. Genée. 
fra skådespel i 4 a. av Victorien 
Sardou. 
sve folklustspel av Axel Anrep. 
Musik Carl G. Reinhold Litt-
marck. (t) 



1891/92 

2/9 GULDSPINDELN öst lustspel i 4 a. av F. v. Schönt-
han.(t) 

9/9 DORA fra komedi i 5 a. av Victorien 
Sardou.(t,g) 

14/9 SULLIVAN fra komedi i 3 a. av Mélesville 
(pseud.). (t,g) 

21/9 CORNELIUS VOSS öst lustspel i 4 a. av F.v. Schön-
than, (g) 

1/10 FAR OCH DOTTER tys skådespel i 4 a. av Adolf 
Wilbrandt.(g) 

28/11 LILLA HERTIGEN fra operett av H. Meilhac och L. 
Halévy. Musik Charles Le-
cocq.(t) 

4/12 DEN SKÖNA HELENA fra komisk operett, akt II, av H. 
Meilhac och L. Halévy. Musik 
J. Offenbach, (g) 

KOLHANDLARNE fra operett i 1 a. av Philippe Gil
le. Musik Jules Costé.(g) 

2/10 Festföreställning, bl. a. BRITA 
SKRIFVARS, skådespel i 1 a. 
av Z. Topelius. Tablåer ur Da
niel Hjort, Regina von Emme-
ritz, Kungarne på Salamis, 
Faust, Kungsämnena. 

9/10 FARINELLI tys operett i 3 a. av F. Wulff och 
C. Cassman. Musik Hermann 
Zumpe. 

23/10 ÖFVERDRIFT fin lustspel i 4 a. av Joh. Less. 
6/11 TOFSLÄRKAN tys skådespel i 4 a. av Ernst von 

Wildenbruch. 
18/12 REGINA VON 

EMMERITZ fin skådespel i 5 a. av Z. Topeli
us. Musik August Söderman. 

8/1 SKANDALEN I 
NATT sve komedi i 3 a. av Knut 

Michaelson. 
20/1 MUSOTTE fra skådespel i 3 a. av Guy de 

Maupassant och Jacques Nor
mand. 

29/1 FÖRDRIFNA fin skådespel i 3 a. av Jac Ahren-
berg. 

"HATA MIG HERRE" spa komedi i 2 a. av Don Mari
ano Pina Dominguez. 

5/2 LANDSHÖFDINGEN fin scen av Rafaël Hertzberg ef
ter Runeberg. 

BRÖDERNA fin dramatisering av Rafaël 
Hertzberg efter Runeberg. 
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LOTTA SVÄRD 

10/2 SODOMS UNDERGÅNG 

26/2 AMOR OCH PSYKE 

ROSEN I SAINT 
FLOUR 

23/3 UTAN ANSVAR 

1/4 KÄMPARNE PÅ 
HELGELAND 

20/4 MELLAN 
DRABBNINGARNA 

PUPPA OCH FJÄRIL 

29/4 SÖNDAGSBARNET 

12/5 AMBROSIUS 

27/5 UNDERKLASS 

3/6 PRESTGÅRDSIDYLL 

DEN OBJUDNE 
GÄSTEN 

10/6 ETT RESANDE 
TEATERSÄLLSKAP 

1892/93 

31/8 STORSTADSLUFT 

9/9 EN KRITIKERS 
DEBUT 

19/9 DEN H VIT A 
NEJLIKAN 

21/9 TJOCKA SLÄKTEN 

28/9 STULEN LYCKA 
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fin tablå med sång och deklama
tion. 
tys skådespel i 5 a. av Hermann 
Sudermann. 
sve lustspel i 2 a. av Gustaf af 
Geijerstam. 

fra komisk operett i 1 a. av 
Michel Carré. Musik J. Offen
bach.^) 
nor skådespel i 4 a. av Jacob B. 
Bull. 

nor skådespel i 4 a. av Henrik 
Ibsen, (t) 

nor skådespel i 1 a. av Björn-
stjerne Björnson, (t) 
dan skådespel i 2 a. av Holger 
Drachmann. 
öst operett i 3 a. av H. Witt-
mann och J. Bauer. Musik C. 
Millöcker. Dekor E. Orling. 
dan skådespel i 4 a. av Christian 
Molbech.(t) 
eng skådespel i 4 a. av Henry 
Arthur Jones. 
tys lustspel i 5 a. i bearb. av 
Harald Molander. 

bel skådespel i 1 a. av Maurice 
Maeterlinck. 

sve fars av August Blanche, (t) 

tys lustspel i 4 a. av Oscar Blu
menthal och G. Kadelburg. 

spa dramatiskt infall i 3 a. av 
José Echegaray. 

fra komedi i 1 a. av A. Daudet 
och E. Manuel, (t) 
dan lustspel i 3 a. av Gustav Es-
mann. 
ita skådespel i 3 a. av Giuseppe 
Giacosa. 



3/10 "SIN PAPPA UPP 
I DAGEN" spa skämt i 1 a. av Mariano Pina 

Dominguez. 
10/10 BETTYS FÖRMYNDARE nor lustspel i 4 a. av Alexander 

Kielland. 
14/10 CHAMILLAC fra komedi i 5 a. av Octave 

Feuillet. 
21/10 LILLA SLARFVAN fra komedi i 3 a. av Théodore 

Barrière. 
28/10 HERR DERBLAYS 

GIFTERMÅL fra pjäs i 4 a. av Georges 
Ohnet.(t) 

11/11 EN SVAG STACKARE fin skådespel i 5 a. av Alexander 
Slotte. 

21/11 INTERMEZZO fin proverb i 1 a. av Rolf Häger. 
30/11 KONTRAKTET fin proverb i 2 a. av K. A. Ta-

vaststjerna. 
4/12 PROFESSOR 

CRAMPTON tys lustspel i 5 a. av Gerhart 
Hauptmann. 

14/12 MYCKET VÄSEN 
FÖR INGENTING eng komedi i 5 a. av William 

Shakespeare, (t) 
4/1 PÅ ÅLANDS SKÄR fin folkskådespel med sång och 

dans i 3 a. av Rafael Sandström. 
23/1 SYLVI fin skådespel i 4 a. av Minna 

Canth. 
10/2 FAMILJENS FÄSTMAN sve lustspel i 3 a. av Frans Hed-

BYGGMÄSTAR 
berg. 

20/2 BYGGMÄSTAR 
SOLNESS nor skådespel i 3 a. av Henrik 

Ibsen. 
1/3 ETT SILFVER-

BRÖLLOP dan lustspel i 3 a. av Emma 
Gad. 

22/3 ENSAMMA MÄNNISKOR tys skådespel i 5 a. av Gerhart 
Hauptmann. 

9/4 VID BREITENFELD sve dramatisk episod i 1 a. av 
Karl Alfred Melin. 

12/4 HEMMET tys skådespel i 4 a. av Herman 
Sudermann. 

19/4 EN OMVÄNDELSE fra komedi i 1 a. av Charles de 
Courcy. 

10/5 HJERTERDAM tys lustspel i 1 a. av Max Bern-
stein, (g) 

GAMLA SYNDER sve-fi skådespel i 3 a. av Adolf 
Paul. (g) 
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15/5 BILDHUGGAREN 
CLEMENCEAU 

24/5 DETEKTIVEN 
HJELTEDRÖMMAR 

29/5 DON CESAR DE 
BALZANO 

26/5 SPORTSMÄN 

16/6 

18/6 DUBBELSPEL 

fra skådespel i 5 a. av Alexandre 
Dumas dy. (g) 
sve lustspel i 3 a. av Pehr Staaff. 
sve-fi komedi i 1 a. av Adolf 
Paul. 

fra skådespel i 5 a. av P. Duma-
noir och Dennery (pseud.). 
Musik J.N. Ahlström, (t) 
dan lustspel i 5 a. av Otto Ben
zon. 
I STUEARREST dan monolog 
av V.K.S. Topsöe. 
tys lustspel i 4 a. av Oscar Blu
menthal. 

Turnéteater 

Ida Aalberg-tumén 
sept-okt i 894 

KIRSTI FLEMING 

CAMELIADAMEN 

SANTUZZA 

PÅ BAR GÄRNING 

ADRIENNE 
LECOUVREUR 

THERESE RAQUIN 

ETT DOCKHEM 

fin skådespel i 4 a. av Gustaf von 
Numers.(l/9 på Vasateatern) 
fra skådespel i 5 a. av Alexandre 
Dumas dy. (2/9 på Vasateatern) 
ita skådespel i 1 a. av Giovanni 
Verga. (7/9 på Vasateatern) 
fra lustspel i 1 a. av Paul 
Ginisty.(7/9 på Vasateatern) 

fra skådespel, akterna IV och V, 
av Eugène Scribe och E. Le-
gouvé. 
fra skådespel i 4 a. av Emile 
Zola. 
nor skådespel i 3 a. av Henrik 
Ibsen. 

Håkansson-Sv ennberg-
turnén 
okt-dec 1894 

SLÄKTEN SOM DÖ 

MARIANA 

fra skådespel i 4 a. av Francois 
de Curel. 
spa drama i 3 a. av José Eche-
garay. 

436 



ENSAMMA MENNISKOR 

GREFVINNAN AF 
CHALLANT 

ETT BESÖK 

STULEN LYCKA 

Vasateatern/Stockholm 

1894/95 

5/3 VASARIDDARE 

1896/97 

28/9 EN VINTERSAGA 

17/10 LYCKO-PERS RESA 

2/12 GREFVINNAN FRITZI 

10/12 TROTS ALLT! 

ÄLSKOG 

12/1 UNGDOMSLEK 

25/1 JOHN GABRIEL 
BORKMAN 

14/2 MIDNATTSSOL 

9/3 SOLFJÄDERN 

10/4 FRÖKEN FALKÖGA 

tys skådespel i 4 a. av Gerhart 
Hauptmann. 

ita skådespel i 5 a. av Guiseppe 
Giacosa. 
dan skådespel i 2 a. av Edvard 
Brandes. 
ita skådespel i 3 a. av Guiseppe 
Giacosa. 

sve vaudeville i 3 a. av Harald 
Molander / fra komedi i 3 a. av 
Henri Meilhac. Musik Björn 
Halidén. 

eng skådespel i 5 a. av William 
Shakespeare. Dekor Carl Gra
bow. Musik Flotow. 
sve sagospel i 5 a. av August 
Strindberg. Dekor Carl Lund. 
Musik Richard Henneberg. 
tys lustspel i 3 a. av Oscar Blu
menthal. 
sve original i 1 a. av Alma 
Weinberg. 
öst skådespel i 3 a. av Arthur 
Schnitzler. 
dan skådespel i 4 a. av Fredrik 
Leth-Hansen. 

nor skådespel i 4 a. av Henrik 
Ibsen. Dekor Carl Grabow, 
sve skådespel i 3 a. med prolog 
av Ernst Didring. Dekor Carl 
Grabow. 
eng skådespel i 4 a. av Oscar 
Wilde. 
öst lustspel i 3 a. av F. von 
Schönthan och Franz Koppel-
Ellfeld. 
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Teater- och Musik-Utställningen 1897 
3/6 PROLOGUE av Ernst Meyer. 

EN LWSTIGH COMOEDIA 
WID NAMPN TISBE sve 
"Comoedia" av Magnus Olai 
Asteropherus, i bearb. av Adolf 
Noreen. (Tidigare på Upsala 
teater och Kungliga teatern) 

4/6 PROLOGUE av Ernst Meyer. 
VITULUS sve "Comoedia" av 
Christopher Moraeus. 

5/6 DEN OL Y CKELIGEN GIF
TE PUTZDRUMMEL sve 
fars av anonym förf., i bearb. av 
Harald Molander. 
VALETE THEATREN sve 
"Curieuse Action" av anonym-
förf., i bearb. av Adolf Noreen. 

V asateatern/ Stockholm 

1897/98 

26/11 MÄSTER OLOF 

27/1 MARCELLE 

14/3 KUNGSÄMNENA 

16/4 HEMMET 

9/5 CAMELIADAMEN 

26/5 MODER JORDEN 

sve skådespel i 5 a. 8 tablåer av 
August Strindberg. Dekor Carl 
Grabow. 
fra komedi i 4 a. av Victorien 
Sardou. 
nor historiskt skådespel i 5 a. 8 
tablåer av Henrik Ibsen. Dekor 
Carl Grabow. 
tys skådespel i 4 a. av Hermann 
Sudermann. 
fra skådespel i 5 a. av Alexandre 
Dumas dy. 
tys drama i 5 a. av Max Halbe. 

Svenska teatern/Stockholm 

1898/99 

6/9 BRÖLLOPET PÅ 
ULFÅSA 

28/9 VID RIKETS PORT 

sve skådespel i 4 a. av Frans 
Hedberg. Musik A. Söderman, 
nor skådespel i 4 a. av Knut 
Hamsun. 
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15/11 ALLTFÖR 
FOSTERLANDET 

22/1 MÄSTER OLOF 

25/2 STOR-KLAS OCH 
LILL-KLAS 

11/4 VÄFVARNE 

12/5 HELGONSNIDAREN 

fra historiskt skådespel i 5 a. 6 
tablåer av Victorien Sardou. 
Dekor Carl Grabow, 
sve skådespel i 5 a. 8 tablåer av 
August Strindberg. Dekor Carl 
Grabow, (r) 

sve sagospel i 7 tablåer av Gus
taf af Geijerstam. Dekor Carl 
Grabow. Musik Björn Halidén. 
tys skådespel i 5 a. av Gerhart 
Hauptmann. 
tys folklustspel i 5 a. av Ludvig 
Ganghofer och Hans Neuert. 
Dekor Carl Grabow. 

1899/00 

1/9 SAPPHO 
19/9 STORA SYSTER 

17/10 GUSTAF VASA 

30/11 ERIK XIV 

13/1 DE TRE 
MUSKETÖRERNA 

14/2 NÄR VI DÖDA 
VAKNA 

fra pjes i 5 a. av A. Daudet, 
fra komedi i 4 a. av Jules Lemaî-
tre. 
sve skådespel i 5 a. av August 
Strindberg. Dekor Carl Gra
bow. 
sve skådespel i 4 a. av August 
Strindberg. Dekor Carl Gra
bow. 

eng skådespel i 4 a. 10 tablåer av 
Sidney Grundy. Dekor Carl 
Grabow. 

nor dramatisk epilog i 3 a. av 
Henrik Ibsen. 

1900/01 

1/9 KUNG HARLEKIN 

27/9 AGNES JORDAN 

18/10 EN LYCKORIDDARE 

öst skådespel i 4 a. av Rudolf 
Lothar. 
tys skådespel i 5 a. av Georg 
Hirschfeld. 
sve äventyr i 5 a. av Harald Mo
lander. Dekor Carl Grabow. 
Musik Bror Beckman. 
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25/1 FOLKUNGASAGAN svc skådespel i 5 a. av August 
Strindberg. Dekor Carl Gra
bow. Sceneriet av Harald Mo
lander. Musik Hjalmar Meiss
ner. Regiarbetet slutfört av Karl 
Hedberg. 
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XIII 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Otryckt material 

Offentliga samlingar 

Drottningholms Teatermuseum 

Carl Grabows samling, Gravyrsalen 
Fotografisamlingen 
Klippsamlingar 
Harald Molanders samling 
Knut Michaelsons samling 
Goethe, J.W. von, Faust.I. Mise-en-scene Molander, pjässamlingen 
Ibsen, H., Kärlekens komedi, pjässamlingen 
Albert Ranfts samling 
Michal, Emil, Tal- och sångpjäser uppförda à Stockholms samtliga teatrar och 
öfriga l okaler spelaren 1863 - 1913 

Göteborgs Universitetsbibliotek 

HM:s brev till Gustaf af Geijerstam, sign. H 56:15 
Koncept till brev från GaG till HM, sign. H 56:31 

Helsingfors Universitetsbibliotek 

HM:s brev till Annie Edelfelt, sign. E. autogr. 
HM:s brev till K. A. Tavaststjerna, sign. K. A.T. 
HM:s brev till Zachris Topelius, sign. Z.T. 

Kungliga Biblioteket 

Ludvig Josephsons samling, sign. Biografica Ij 6 
Axel Lilles brev till Gustaf Fredrikson, sign. Ep F 
Harald Molanders samling, sign. L 133:1 - 6 
HM:s brev till Axel Wilhelm Collin, sign. Ep. C 2a 
HM:s brev till Gustaf Fredrikson, sign. Ep.F 8m. 
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HM:s brev till Johan Olof Granberg, sign. Ep.G.20 
HM:s brev till Robert Haglund, Robert Haglunds autografsaml. 
HM:s brev till Ludvig Josephson, sign. Ep.J.5:7 
HM:s brev till Anne Charlotte Leffler, sign. L 4b:7 
HM:s brev till Gerda Lundeqvist-Dahlström, sign. Ep.L.22a 
HM:s brev till Bernhard Meijer, sign. L 58:2 
HM:s brev till Knut Michaelson, sign. Ep. M 7a:3 
HM:s brev till okänd, sign. Kempes autogr. 
HM:s brev till okänd, sign. Ep.L.14a:3 
HM:s brev till Nils Personne, sign. Ep.P.4s:2 
HM:s brev till skilda personer, sign. Autografsamlingen 
HM:s brev till Carl Snoilsky, sign Ep.S.22 
HM:s brev till Fredrik Ulrik Wrangel, sign. L 20a 
HM:s brev till Karl Warburg, sign Ep. V 27 
HM:s brev till Harald Wieselgren, sign Ep.V 20:10:1 
HM:s brev till Gurli Åberg, gift Ulff, sign. Ep.Å.l. 
HM:s brev till Lawrence Heap Åberg, sign. Ep.Å.6:5 
Lydia Molanders brev till Oscar Levertin, sign. Ep.L 14a 

Lunds Universitetsbibliotek 

Harald Molanders samling 
HM:s brev till okänd, sign. Sami. Sahlin 

Pastorsexpeditionen Adolf Fredriks församling, Stockholm 

Död- och begrafni ngsbok 1900- 1902 

Stockholms Stadsarkiv 

Bouppteckningar: Johan Molander (1884), Augusta och Johan Harald Mo
lander (1901) 
Dombok för Stockholms polisdomstol 1899 
Dödslistor 
Död- och begraf ningsbok 1874 - 1885 

Svenska Litteratursällskapets i Finland Arkiv, Helsingfors 

HM:s brev till Anders H. Chydenius, sign. 642.3.3. 
HM:s brev till Gustaf von Numers, sign. 271. 

Svenska Teaterns Arkiv och Bibliotek, Helsingfors 

Affischböcker 1886 - 1893 
Minna Canths brev till HM, brevsamlingen 
HM:s brev till Svenska teaterns direktion, brevsamlingen 
HM:s brev till Victor Castegren, brevsamlingen 
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Brevkoncept. Inkomna skrivelser o.a. handlingar 1871 - 1897 
Inventarieförteckningar 
Personalkontrakt 
Pjäsmanuskript 
Protokoll, Nya Teaterhusaktiebolaget 1885 - 1893 
Repertoarböcker 1861 - 1884, 1884 - 1895 

Svenskt Repertoararkiv, Umeå 

Repertoarförteckningen 

Uppsala Universitetsbibliotek 

HM:s brev till Adolf Noreen, sign. g 185 q 
HM:s brev till Carl Rupert Nyblom, sign. G 196 a:4 

Åbo Akademis Bibliotek 

HM:s brev till Harald Lönnbeck, sign. Diverse brev 2 
HM:s brev till August Arppe, sign. Diverse brev 14 

Privata samlingar 

Fru Dagmar Lyttkens, Visby 

Augusta Molanders dagbok, avskrift 

Arkitekt Hans H. Molander, Stockholm 

HM:s almanacka 1899 
Mise-en-scène-material, Väfvarne 

Tryckt material 

Tidningar, tidskrifter och programblad 

Systematiskt genomgångna 

Affischen 1896 - 1898 
Finsk Tidskrift 1883 - 1894 
Huvudstadsbladet 1886 - 1891 
Nya Pressen 1886 - 1894 
Programmet 1898 - 1901 
Social-Demokraten 1899 
Stockholms Dagblad 1884 - 1886, 1896 - 1900 
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Selektivt använda (jfr. noterna) 

Litteratur- och teaterrecensioner i svensk press 1880 - 1900, beställda enligt 
förteckningarna hos Svenskt Pressregister, Lund. 
Press- och tidskriftsmaterial ur klippsamlingar: Recensioner-Biografica 
DTM; Harald Molanders samling, DTM; Nils Personnes samling, DTM; 
Brages Klipparkiv, Helsingfors. 

Övrig litteratur 

Ahlenius, H., Regiteaterns pionjär, ur BLM nr 2 1951. 
Ahlberg, G., Stockholms befolkningsutveckling efter 1850, Monografier utg. av 

Stockholms kommunalförvaltning 22:1, Stockholm 1958. 
Ahlström, G., Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, Stockholm 1974. 
Allardt, E. och Starck, C., Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskar

na i ett jämförande perspektiv, Stockholm 1981. 
Andersen, H.C., Samlede Skrifter, Nittende Bind, Köpenhamn 1855. 
Anstey, F., Mr Punch's Pocket Ibsen. A Collection of some of the Maters's 

best-known Dramas condensed, revised, and slightly re-arranged for the benefit 
of the earnest Student, London 1893. 

Anttila, A., Kulturlivet, ur Helsingfors stads historia, del IV:2, Helsingfors 
1956. 

Aspelin, K., Textens dimensioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet, 
Stockholm 1975. 

Asteropherus, M.O., En lustig comedia vid namn Tisbe, efter den enda kända 
handskriften, utgifven af Ernst Meyer. Med ordförklaringar af Ad. Noreen, 
Stockholm 1909. 

Barck, P.O., Arvid Mörne och sekelskiftets Finland, Skrifter utg. av Svenska 
litteratursällskapet i Finland 341, Helsingfors 1953. 

Barthes, R., Kritiska essäer, Staffanstorp 1967. 
Bennich-Björkman, B., Strindberg och kasperteatern. Några fakta och en 

probleminventering, ur Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 2 - 3 1984. 
Bergbom, K., Mottagandet av Hauptmanns Vävarna i Sverige 1899, D-uppsats, 

Umeå 1979. 
Bergman, G.M., Regi och spelstil under Gustaf Lagerbjelkes tid vid Kungl. 

teatern. Studier kring några av hans insceneringar, Stockholm 1946. 
-, Regihistoriska studier, Skrifter utg. av Föreningen Drottningholmsteaterns 

Vänner IX, Stockholm 1952. 
- , Yrkesregissören gör sin entré, ur Teaterhistoria. En översikt av teaterns 

utveckling från äldsta tid till våra dagar, Köpenhamn 1965. 
- , Den moderna teaterns genombrott 1890 - 1925, Stockholm 1966. 
Beyer, N., Arbetarrörelsen och teatern, ur Arbetets söner III, red. Fredrik 

Ström, tredje rev. uppl., Stockholm 1959. 
Booth, M.R., Victorian Spectacular Theatre 1850- 1910, London 1981. 
Boström, T., Den objudne gästen. Hur Maeterlinck introducerades och mottogs i 

Sverige intill 1903, diss. Umeå 1979. 
Braun, E., The Director and the Stage. From naturalism to Grotowski, London 

1982. 
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Bredsdorff, E., Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk 
fremstilling af saedlighedsdebatten i nordisk litteratur i 1880}erne, Oslo 1973. 

Bürger, P., Vermittlung - Rezeption - Funktion. Ästhetische Theorie und Metho
dologie der Literaturwissenschaft, Frankfurt am Main 1979. 

- , Zum Funktionswandel der Literatur, Frankfurt am Main 1983. 
Carleson, C.N., Då vi ockuperade Svenska teatern, ur Social-Demokraten 

2.9.1928. 
Carlson, M., Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey, from the 

Greeks to the Present, London 1984. 
- , Theater as Event, ur Semiotica nr 3/4 1985. 
Castrén, G., Illustrerad svensk litteraturhistoria, del VII tredje füllst, omarbeta

de uppl., Stockholm 1932. 
- , Helsingfors som kulturcentrum, ur Helsingfors stads historia, del 111:2, 

Helsingfors 1950. 
- , Den unge Harald Molander, ur Hufvudstadsbladet 19.5.1950. 
Cole, T. och Chinoy, H.K., Directors on Directing. A Source hook of the Modern 

Theatre, London 1970. 
Culler, J., The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction, London 

1981. 
Dahlberg, Gunilla, "Dän Swänska Theatrenn. Studier kring var första fasta 

teatertrupp, dess scen och repertoar, diss. Göteborg 1976. 
Dante Alighieri, Dantes gudomliga komedi, övers. S.C. Bring, Stockholm 

1913. 
Degerholm, Emelie, Vid svenska scenen i Helsingfors. Minnen och bilder I - II, 

Helsingfors 1900 - 1903. 
DeHart, S., The Meininger Theater 1776 - 1926, Theater and Dramatic 

Studies 4, Ann Arbor 1981. 
Den olyckeligen gifte Putzdrummel, ur Bidrag till kännedomen om 1600-

talets dramatik, utg. av Henrik Schiick, Samlaren 1892. 
Dines Johansen, J. och Nielsen, E., Litteraer vaerdi og vurdering, Odense 

University Studies in Literature vol. 16, Odense 1984. 
Djurklou, G., Sagor och äfventyr. Berättade pä svenska landsmål, Stockholm 

1883. 
Elam, K., The Semiotics of the Theatre and Drama, London 1980. 
Elfving Vogel, Margot, Schnitzler in Schweden. Zur Rezeption seiner Werke, 

Acta Universitatis Upsaliensis 23, diss. Uppsala 1979. 
Erbe, Berit, Björn Björnsons v ej mod realismens teater, Bergen 1976. 
Frenckell-Thesleff, Greta von, Minna Canth och 'Det unga Finland', Helsing

fors 1942. 
Frenckell, Ester-Margaret von, Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-

1827 (I), Helsingfors 1943. 
-, Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1827- 1832 (II), Helsingfors 1947. 
-, Sju magra år med Thalia. Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1827- 1833 

(III), Helsingfors 1952. 
- , ABC för teaterpubliken, Helsingfors 1971. 
Geijerstam, G. af, Erik Grane. Upsala-roman, andra uppl., Stockholm 1897. 
- ,Stor-Klas och Lill-Klas. Sagospel i sju tablåer, efter gamla sagor, Stockholm 

1908. 
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Glowiriski, M., On Concretization, ur Roman Ingarden and Contemporary 
Polish Aesthetics, red. P. Graff och S.K. Ojak, Warszawa 1975. 

Goethe, J. W. von, Faust, sorgespel öfversatt af Viktor Rydberg, andra genom
sedda uppl., Stockholm 1878. 

- , Faust, ur Werke, Band III Dramatische Dichtungen I, ("Hamburger 
Ausgabe") München 1981. 

- , Werke, Band I Gedichte und Epen I, ("Hamburger Ausgabe") München 
1981. 

Gram Holmström, K., Monodrama, Attitudes, Tableaux Vivants. Studies in 
some trends of theatrical fashion 1770- 1815, diss. Stockholm 1967. 

Grandinson, E., Harald Molander, ur Ord och Bild 1901, s 56-61. 
Granqvist, R., Texten och läsaren i ett historiskt perspektiv. Föredrag vid nordiskt 

symposium i idé- och litteraturreception, Acta Universitatis Umensis 70, 
Umeå 1985. 

Grellman, H., Goethes Wirkung in Finnland von Porthan bis Lönnrots Tod, 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae B LXI,3, Helsinki 1948. 

Gustafsson, L., Litteratur och miljö, ur Kultur och samhälle i s tormaktstidens 
Sverige, red. Stellan Dahlgren, Stockholm 1967. 

Gustafsson, L., Litteraturhistorikern Schiick. Vetenskapssyn och historieuppfatt
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York 1968. 
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1977. 
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Heine, H., Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Band 1/1, Buch der 

Lieder. Text, Hamburg 1975. 
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tillägnade. Delvis med ledning afF. Anstey's Pocket Ibsen, (bearb.) Stock
holm 1895. 

Vanloo, A. och Duval, G., Flickorna Michu, (tills, med E. Högman, 1898). 
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Kommentarer till verkförteckningen 

1) Molander startade Program-Bladet 1.1.1893, tillsammans med von Knorring. Han deltog 
med och utan signatur. Attribueringen i verkförteckningen följer de markeringar som finns i 
DTM.s urval av programtidningen. Med all sannolikhet har dessa nummer av bladet skilts 
från HM:s samling. I exemplaret 12.3.1893 finns en efterhandskommentar med HM:s 
handstil, vilket stödjer attribueringen. 

2) Dessa epistlar är inte förkryssade, men signaturen har tidigare markerats. Innehåll och stil 
talar också för Molander som upphovsman. 

3) Utöver de förtecknade tidnings- och tidsfästa artiklarna finns som klipp i DTM: Première-
aftnar. 1. "Hemmet", Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri 1893. (Sign. Vieux Bilboquet.); I 
går, angivet av HM 24.12.94. (Sign. V. B-t.); Jum-Jum och hennes systrar, Tiden, angivet av 
HM 3/2 1894. (Sign. H.M.); Väggmålningarna i nya Operakällaren, angivet av HM Vårt Land 
30/3 95. (Osign.); En saga från ödemarken och andra berättelser, af Adolf Paul, angivet av HM 
Dec. 95. (Sign. H.M.); Asgerd, Skuespil i tre akter af Edvard Brandes. (Sign. H.M.); Stockholm-
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sut ställningen 1897, angivet av HM HB 1896, korrespondenserna I - III till Huvudstadsbla
det är daterade 1 resp. 8.5 samt 1.12.1896 medan del IV är odaterad. (Sign. H.M.); Farce de 
Pathelin, Tiden n:o 3. (Sign. H.M.). 

HM kan på goda grunder även antas vara upphovsman till de osignerade artiklarna i 
småtrycken i DTM-samlingen: Tournée Ida Aalberg, Stockholm 1894 samt Tournée Håkans-
son-Svennberg, Stockholm 1894. Detsamma gäller presentationen av Eleonora Duses repertoir 
vid hennes gästspel på K. Operan i Stockholm i de cember 1895, (småtryck) Stockholm 1895. 

4) En stor mängd översättningar av HM finns i handskrift (DTM) eller i Helsingfors (Svenska 
teatern). Här registreras endast de översättningsarbeten som genom namnteckning, affi
schering eller på annat sätt direkt kan förknippas med HM. Attribuering genom handstil har 
alltså inte använts för att fa denna förteckning mer täckande. Uppgiften om årtal inom 
parentes syftar på registrerat uppförandeår. Detta gäller för de otryckta översättningar som 
förtecknats. 

5) Jfr. även Edison-kupletter ur operetten "Den stackars Jonathan", Kuplett-Repertoire no 25 Abr. 
Hirsch förlag, (småtryck) Stockholm u.å. 

6) HM översatte Sabinskorna anonymt redan 1884- 85, enligt ett odaterat brev från HM till 
Ludvig Josephson, KB. 
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XV 

SUMMARY 

Harald Molander (1858 - 1900) was the most eminent Swedish stage mana
ger in the late 19th century. He was strongly influenced by his teacher, 
Ludvig Josephson and by the realistic tendencies in the European theatre. 
Molander was the first successful director and producer of realistic and 
naturalistic plays in the Finno-Swedish and Swedish theatres. Both as an 
author and as a stage manager he was typical of his time. 

When he was a child his parents encouraged him to devote himself to 
literary exercises and theatrical games. Various influences from literature 
and the theatre were reflected in his own early attempts. On account of his 
recurrent attacks of asthma he frequently took refuge in the world of the 
imagination. His literary ambitions resulted in a number of early works. His 
post-Romantic ideals are reflected in his idolization of the artist and in his 
literary forms. 

Molander's mature literary works are closely connected with his activities 
as a stage manager. They are, however, hardly distinguished by originality. 
But they provide evidence of his singular versatility, feeling for style and 
thorough knowledge of various literary genres and tendencies. His suscepti
bility to artistic impulses from others obstructed his own authorship. At the 
same time this was a great asset in Molander's work as a stage manager. 

The Author's Dream on the Stage. Harald Molander as a Director and 
Author is a structural biography. The analysis of Molander's writings and 
their reception was inspired by the Czech structuralist Felix Vodicka. The 
model of description formulated is based on his works in reception theory 
and Jan Mukarovsky's aesthetic theories. The artistic activities of the indivi
dual are related to a metahistorical model of the period norm. This consists 
of three mutually dependent aspects in a norm triangle, a mimetic one, an 
expressive one and a p rescriptive one. Each such dimension has a code side 
and a value side. With the aid of the model, the attitudes of the author and 
stage manager and the reception of the artistic works may be related to 
pervading changes. This is true of changes in individual praxis and self-
knowledge, in the criteria systems of the literary institution and ultimately in 
the period norm. 

Molander's début took place at the Royal Dramatic Theatre in 1881 with 
the pastiche comedy Rococo. After a remarkable change of direction his style 
and subjects moved towards modern realism. With his play Furstinnan Gogol 
(Princess Godol, 1883) and this satirical comedy Vårflod (Spring-flood 1884) he 
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tried to discuss nihilism and the life style and radical ideas of his own 
generation. Molander never saw himself as belonging to any literary group; 
on the contrary, he always stressed his independence of coteries. Since his 
plays were performed on the national stage, they attracted a great deal of 
attention. However, they were approved of neither in radical circles nor by 
their opponents among the conservative academic critics. 

Molander's historical play Beatrice (1887) also treated a theme which was 
typical of the period, that of rebellion. Molander wrote no more plays until 
1893, when in his erotic comedy Flirtation, he again portrayed contemporary 
Swedish characters. It is marked by his satirical approach, his clever repartee 
and a thorough knowledge of the French models in the genre. Molander had 
an eye for the comic. In the collection of parodies Ibsen i västficksformat (after 
Anstey's Pocket Ibsen, 1895) he again gave proof of this side of his personali
ty. In the next year Molander published En lyckoriddare (English translation 
1905 The Fortune-Hunter), a historical novel. Interest in history was great in 
Sweden during this decade. Molander satisfied this interest through the 
historicism and the ethnological interest in his literary works and likewise in 
his directing. In 1900 he himself directed the dramatization of his novel. 

Molander's importance for the development of literature in Sweden was 
only indirect. It consisted of the declarations of aesthetic, ideological and 
other positions that were at the core of the reception. Molander did not 
himself advance new literary or aesthetic techniques. 

A contradictory wavering between the three distinctive features of the 
literary norm - classicism, romanticism and realism — is obvious in Molan
der's works. This fundamental uncertainty in his attitude was fatal for the 
immediate critical reception of his works. The reason was that the mimetic, 
and to a certain extent the expressive doctrine was the most prominent 
characteristic of the victorious faction of the literary establishment, at the 
expense of the classicist attitude. When critics scrutinized his works the 
concretization, both as regards the single works and his writing as a whole, 
was that Molander was clever but obscure. He was not personal, and he did 
not say anything that was so far undiscovered about society or reality. 

When Molander wrote pastiches of older works he was accused of being 
out of touch with reality. When he tried to achieve maximum mimetic 
fidelity in his realistic plays, critics pointed out his immaturity and literary 
dependence. When he tried to establish moral values in the aesthetically 
prestigious historical drama, critics blamed him for historical inadequacies. 
When he attempted moral criticism of contemporary society, criticism 
focused on the stereotypes. 

On the borderline of Molander's genuine literary works we find parodies, 
revisions and translations. These, and even the more "pretentious" works, 
were textual "stagings" of literary impressions. Molander's stagings of the 
literary works of others in the theatre were thus structurally akin to his own 
writings. What he achieved wras a gigantic inventory and imitation of 
different genres in the literary world of his time - forms, motives, themes, 
etc. He did this through his prescriptive-oriented authorship and transla
tions. Above all he did so on the stage, however, through his extensive stage 
management. And there was no clear-cut dividing-line between these diffe
rent activities. 
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Harald Molander tried to make himself conspicuous in the 1880s and 
1890s, by constantly adapting himself to the surrounding literary world. To 
a great extent his authorship became a number of transformations of artistic 
impressions from others. 

Molander was a second-rank author whose works show the characteris
tics of his time. But there arose an interesting tension between his authorship 
and his directing. The hack qualities of his writing did not matter very 
much, since they wTere related to his innovations as a stage manager. The 
interpretative role of the director presupposed the insight that the author, 
translator and writer of parodies had gained. 

In the late 19th century the art of directing found itself in a transitional 
stage. Modern stage management was being born. The art of directing needs 
to be analysed at four levels in order to clarify the meaning of the concept of 
modernity. The argument should proceed from the division of labour in the 
theatres which was conditioned by the society outside, via the staging 
procedures, to principles of style and artistic usage. 

The theatre-historian Patrice Pavis's concept of a mise en scène-semiology 
may prove rewarding for the analysis of the stage management of the period. 
The analysis of the productions aims at giving "a dynamic image of the 
production of meaning" in the text — stage management -audience process. 
The latter must also be placed in a proper historical context. 

Molander's development gave evidence of a continuous deepening of his 
interests. His attention first focussed on handicraft and external aspects of 
staging. Eventually the possibilities of the drama came to occupy a central 
position. Interest centred on the personal contributions of the stage mana
ger. The production mediated between the stage manager's conception of 
the play and that of the audience. 

As a stage manager Molander was chiefly influenced by German systema
tic directing, the Meininger Company and Wagner's ideas of the Gesamt
kunstwerk. Tradition, fidelity to the author's intention, ensemble acting and 
harmonization of all the means of expression of the theatrical art were his 
guiding stars as an instructor of actors and as a stage manager. He also 
stressed the didactic aspect of the relationship of the theatre to the audience. 
Moreover, he emphasized that the audience was entitled to theatrical expe
rience in a popular and easily comprehended form. This aspect of his view of 
the theatre is reminiscent of Henry Irving's. However, in comparison with 
Irving he was a more "literary" director. 

Molander saw the theatre as a meeting-point of society. The theatre was 
unsurpassable when it came to discussing problems, whether these concer
ned society or general human and psychological issues. Molander's view of 
the theatre was decidedly realistic; he found little interest in the symbolic 
theatre or the attempts connected with the Shakespeare-bühne in Munich. 
He did not realize the full significance of the fact that realism in the theatre 
was questioned during his last years. 

In 1884 - 1886, at Nya Teatern in Stockholm, Molander chiefly staged 
comedies and light operas in accordance with his realistic principles of style. 
Beginning as an author-director he was part of an experiential process which 
led him into his role as stage manager. In 1886 - 1893, in Finland, he 
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developed his systematic art of directing within the entire broad repertoire 
that characterized The Swedish Theatre in Helsinki. The frames of his work 
as a director were rationalized management of the theatre and the special 
public sphere of Finland. 

At Svenska Teatern Molander stressed ensemble-acting and historical 
credibility, inspired by the Meininger Company. This applied not only to 
plays with historical subjects but also classical and modern comedies. There 
was also scope for the modern tendency drama in the repertoire, but Molan
der attached greater importance to historical and spectacular dramas. His 
directing in Helsinki was also to some extent romantic and illusionistically 
brilliant. Molander in fact tried to realize the idea of the expressivity of the 
Gesamtkunstwerk in the dramatic field. In the production of Goethe's Faust 
(1889) many of these merging features in Molander's art were conspicuous. 

Molander was a t ransitional figure in the art of stage management. In his 
directing there were strong elements of sheer craftsmanship. Molander had 
aesthetic reasons for this. He held the theatrical tradition in high esteem and 
was concerned with the "right" way of staging different plays. There were 
also more superficial reasons for these obsolete features in Molander's stage 
management. One was the strict rationalization in the organization of thea
trical work, in the public Italian-style theatre in bourgeois society. Another 
was the concentration on the performances of individual actors, contrasting 
with the interest in ensemble-art during a later epoch. He was modern in that 
the stage manager's personal views became increasingly important in the 
interpretation of the dramatical works. 

As a director and author of plays Molander's strong point was his percep
tion of contemporary tendencies, which he was able to give an artistic form 
on the stage. But he was no experimenter. 

Molander's growing technical skill and mature artistic competence were 
shown to their greatest advantage after his return to Sweden. During the 
period 1896 - 1900 he worked as a director for Albert Ranft, an up-and-
coming theatre manager. The repertoire at Vasa teatern and Svenska teatern 
in Stockholm gave him more opportunities. He could devote himself to the 
great repertoire. 

Generally speaking, Molander continued along previous lines: histori-
cism, theatrical playfulness, popular and easily accessible formal language 
and interest in the problems of society. These tendencies were manifested in 
his historically staged Tisbe (1897), a Swedish school drama from the 17th 
century, in his conscientiously picturesque stagings of August Strindberg's 
historical dramas, in the stagings of Gustaf af Geijerstam's fairy-tale play 
Stor-Klas och Lill-Klas (1897) and in Gerhart Hauptmann's The Weavers. 

Molander's successful stagings of Strindberg's Mäster Olof (1897), Gustaf 
Vasa and Erik XIV (1899) evidenced well-considered principles of style and a 
long practice of stage-managing. The historical dramas were structured as 
plays of dialectic. The historically important and condensed moments were 
enhanced by a background which added a host of connotations to the 
dramatic flow. The scenic events were organized through allusions to the 
patterns of popular 19th century historical painting. The end result was a 
theatre panorama built on mimetic recognition which produced the same 
rythmic effect as turning the pages in a picture-book. 
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Molander's individual liberalism found expression in Hauptmann's Väf-
varne (1899). The staging contained a criticism of the collective, combined 
with the feeling of sympathy for the oppressed. It was an effective form of 
expression; the poverty and the resistance it evoked moved the audience. 
Although there was a moralizing and religious undertone in many of Molan
der's plays, Väjvarne was appreciated by the labour movement. Its struggle 
seemed to be described on the stage for the first time. In Väjvarne Molander's 
lifelong endeavours concerning ensemble-acting reached a climax. Here he 
gave detailed instructions to supernumeraries, which, inspired by Meining-
er practice, he had refined in many previous historical plays. 

Per Ringby, Författarens dröm pa scenen. Harald Molanders regi och författarskap, 
Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 84, Umeå 
1987. 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-306-5 

Summary translated by Bengt Odenstedt 
Distributed by Almqvist & Wiksell International 
Box 638, S - 101 28 Stockholm, Sweden 
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XVI 

EFTERORD I STUDIECELLEN 

På sommaren 1982 började jag arbeta med denna avhandling. Några måna
der tidigare hade projektet Dramatik på svenska scener 1910- 1975 gått till 
vila. Dess rapport om Stockholms teaterliv var färdigställd. Jag hade sedan 
länge ett ämne - Svensk arbetardramatik från sekelskiftet till första världs
kriget - till vilket materialet var insamlat. Som en förberedande studie hade 
jag därför skrivit en uppsats om strejkmotivet på Stockholms scener, bl.a. 
om Molanders iscensättning av Väfvarne 1899. 

Jag valde mellan mitt gamla ämne, att göra en fortsättningsstudie om 
strejkmotivet under 1900-talet eller att gripa mig an gåtan Harald Molander. 
Vem var egentligen mannen som hade regisserat Hauptmanns drama? På 
vilken grundval var det möjligt att förena kritik mot kollektivet med en stark 
känsla för de förtrycktas sak? Jag upptäckte en fascinerande människa - en 
tusenkonstnär bakom masker. 

Studiet av hans verksamhet innefattade läsning av den "stora" litteratu
ren, vilket har varit ett personligt plusvärde under forskaråren. Dessutom 
kunde jag sätta människan-konstnären i centrum, efter att ha ägnat flera års 
forskning åt det svenska teaterlivets allmänna utveckling. Slutligen hade jag 
möjlighet att föra samman vissa grundläggande resonemang till ett sam
manhang. 

Ämnet var stort. Jag tog det som en utmaning - och en chans för familjen. 
Gun-Britt och jag har kunnat ta hand om barnen under småbarnsåren, med 
hjälp av mormor Britta och morfar Åke. Det har varit ett personligt privile
gium att fa vara så mycket med Daniel och Niklas. 

Min speciella arbetssituation har inneburit mycken ensamhet och tyvärr 
alltför fa fikapauser med andra resande på kunskapens väg. Det har emeller
tid funnits mänskliga ljuspunkter i helgdagsmörka universitetskorridorer. 
För Sigurd Fries var jag "lördagsmannen". Tack för de vänliga ord jag fick 
vid den städse öppna dörren. Lars-Erik Edlund och Kerstin Laitinen var 
också magsårskandidater vid plastmuggen med automat-kaffe. Jag har häm
tat inspiration ur er intelligens, analytiska skärpa och bildningstörst. 

Personalen på Umeå Skogshögskolas bibliotek samt Forskningsarkivet 
vid Umeå UB har varit mer tillmötesgående än den forskande ensamvargen 
förtjänat. Egil Johansson och Ulf Drugge har gett styrka genom att ge 
exempel på forskarsträvan i bästa mening. Bruno Jonsson och Mats Daniels
son har varit datagurus för mig. 
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På de arkiv jag besökt har jag alltid mötts med förståelse. Tack Gunnel 
Kajander på Svenska teatern i Helsingfors för din stora tillit. I din arkivkälla
re har jag insupit mycket gammalt teaterdamm. På Drottningholms Teater
museum har det varit Birgitta Wallin och Ursula Scheffer som med leende 
förvåning betraktat min iver. Ett tack även till Barbro Stribolt, Karin 
Widegren samt fotografen Hasse Hasselgren, vilka givit mig all möjlig 
service på slutet. Personalen på KB och Umeå UB far ta åt sig mitt tack in 
corpore. Ett kollektiv-tack vill jag även rikta till högre seminariet vid 
litteraturvetenskapliga institutionen i Umeå. 

Claes-Börje Hagervall har självuppoffrande hjälpt mig med korrekturläs
ning. Lennart Forslund har knappat in person- och titelregistren när jag själv 
var i brådaste skrivartagen. Åke Sörlin i Umeå har under årens lopp tagit sig 
an många fotouppdrag med jämnmod. Marianne Nejati har bidragit med 
många kreativa synpunkter och mycket svart kaffe under bokproduktionens 
slutspurt. Dessa människors vänlighet glömmerjag aldrig. 

Ekonomiskt stöd har jag fatt från Humanistiska fakulteten vid Umeå 
universitet, Kulturfonden för Sverige och Finland, Föreningen Drottning
holmsteaterns Vänner, Ingrid och Sverker Eks stipendiefond, Letterstedtska 
föreningen, Längmanska kulturfonden och Gyllenstiernska Krapperups 
Stiftelsen. 

Den som stöttat mig mest under de akademiska åren har varit min 
handledare, professor Sverker R. Ek. Han har betytt mycket som inspira
tionskälla. Han har fatt mig att ta språnget. 

För Gun-Britts betydelse under avhandlingsarbetet finns inte ord tillräck
liga. Hon har stått ut med att vara gift med en doktorand. 

Min sista tanke går till mina föräldrar, Esther och Arne Ringby. Boken 
vill jag tillägna min far. Han fick inte se den färdig. 

Per Ringby 

Forskarcell 28 
Umeå UB 
den 24.7.1987 
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FÖRFATTARENS DRÖM PÅ SCENEN 
Harald Molander (1858-1900) var verksam som teaterregissör, författare, 
översättare, kritiker m.m. Författarskapet och regiarbetet studeras som en 
konstnärlig helhet i denna strukturella biografi. Tyngdpunkten i analyserna 
ligger på receptionsaspekterna. 

Författarskapet var tidstypiskt. Det relateras till traditionen, det moderna 
genombrottet och historieintresset på 1890-talet. Molander började som 
författar-regissör. Han närmade sig efterhand den moderna regikonsten. 
Han var därmed en intressant övergångs- och portalgestalt i svensk teater
historia. 

Molander verkade även i Finland. Hans teaterarbete sätts i samband med den 
speciella offentligheten i Helsingfors. Under denna tidiga period var insce-
neringen av Goethes Faust (1889) höjdpunkten. Från hans sena period upp
märksammas speciellt arbetet med Strindbergs historiska dramatik, Geijer-
stams sagospel Stor-Klas och Lill-Klas samt Hauptmanns strejkdrama Vä
varna. 

Molanders uppsättningar var lysande. H^.n fick t ill slut sin geniförklaring på 
teaterns område. 
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