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Forsta kapitlet
Inledande

Vad handlar det om?

Fran maj till september 1977 turnerade en
miirklig ensemble runt i Sverige. Bortemot
hundra personer fran nagra av 70-talets mest
kanda progressiva musik- oeh teatergrupper
presenterade i ett stort cirkustalt en fyra timmar
lang forestallning om den svenska arbetarklas
sens historia sedan 1879.

Omkring 100 000 manniskor sag forestall
ningen Vi dro tusenden. Ytterligare andra horde
musik diirifran pa den LP som gays ut, eller
sag den langfilm som utnyttjade vissa seener
fran fOrestallningen, oeh som bl a visats pa 1V.

Ett par tusen manniskor engagerades i att 10
kalt stodja projektet pa de orter taltet besokte.
Men Taltprojektet fiek myeket litet stod fran
staten eller etablerade faekliga eller kulturella
institutioner. Det drevs istallet fram av entusi
asmen hos de medverkande oeh stodet fran
publiken. Ambitionerna var hoga:

"ARET AR 1879. En flieka fOds mitt i den smill
kalia vintern i Sundsvali. Den stora strejken ar over,
men stenen har satts i ru11ning. De svenska arbetarna
borjar sakta men sakert sluta sig samman oeh bilda
faekforeningar. Soeialdemokratiska partiet bildas, klass
kampen skarps. Arbetarna kampar for rostratt oeh ord
nade arbetstider.

Vi far fOlja fliekan under hennes uppviixt, genom
fyra aktenskap, oeh iUderdom - 100 ar framat. Paraliellt
med heones liv ta.r vi oeksil mota de stora hiindelserna
inom svensk arbetarrorelse under samma tidsperiod.

SOMMAREN 1977 turnerar vi runt landet med en
musikteaterforest1il.1ning pa temat Arbetarklassens His
toria. Med detta iirnne, som i alia tider forvanskats oeh
sopats under mattan, vill vi visa vad den svenska arbeta
ren gatt igenom oeh kampat emot. Vi vill peka pa de
politiska vagskiilen i hans historia oeh vi vill visa att ar
betarnas kamp bade ar oeh .har varit myeket mer an det
som idag kalias 'rorelsen'.

Till detta har vi kopt norra Europas nast storsta cir
kustiilt; det har 4 master, ar 38 meter i diameter, 12
meter i takhojd oeh rymmer 1500 personer. Vi har inte
sparat nagon moda i seenografi oeh spelforrn nar det
gillt att ta tillvara alia tricks oeh mojligheter som ryms

under en tiiltduk. Ett cirkustiilt forpliktigar!" (Ur Tiilt
projektets presentationsfolder.)

Taltprojektet fOddes oeh genomfordes med
bas i 1970-talets vansterorienterade, ungdomliga
kulturrorelser. Det blev kulmen pa en epok. De
planer som farms pa att skapa nya taltprojekt
rann ut i sanden. 1977 var oeksa aret da de fors
ta arbetarspelen sag dagens !jus, oeh aret da
punken kom till Sverige. Det talades alit oftare
om en kris inte bara for kapitalismen utan oeksa
for den "nya" vanster som uppstatt pa slutet av
60-talet oell som Taltprojektet i myeket relatera
de sig till.

Taltprojektets fOrestallning vaekte stOTt upp
seende fOr sin uppkaftighet, sin visuella fantasi
oeh sin musikaliska fullodighet. Det var med sina
roda fanor oeh sina stora gester alldeles tydligt
bade ett uttryek for aktiva soeiala, politiska oeh
kulturella rorelser oeh i sig sjalv en kulturpolitisk
styrkedemonstration. Det handlade om musikte
ater sam manifestation.

Fragor och syften

Huvcldsyftet i den hiir boken iir att undersoka
Taltprojektet som en musikalisk oeh samtidigt
politisk manifestation: pa vilket satt sammanfat
tar oeh uttryeker fOrestallningen viktiga aspekter
av den epok inom svenskt musikliv, dar den
progressiva musikrorelsen spelade en viktig roll?
Kan Taltprojektet uppfattas som en explosiv
kulmen pa denna epok oeh diirmed samtidigt av
slutningen pa ett deeenniums musikrorelsehisto
ria?

For att utreda detta har jag dokumenterat fo
restallningen, intervjuat en rad av de medver
kande· oeh analyserat framst musiken, i dess re
lation till den dramatiska framstaIlningen, texten
oell i viss man den visuella sidan av forestallning-
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en. Jag har undersokt den produktionsproo.:ess
som ledde fram till detta unika verk.

Hur vaxte projektet fram? Varifran kom de
medverkande, vilken spannvidd oeh vilka mot
sattningar fanns bland dem? Vad gjorde det moj
ligt for dem att samlas i detta kollektiva jatte
projekt? Var uppstod problem?

Hur sag f6restiillningen ut? Vilka olika ele
ment oell stilar innelloll den? I vilken mlm smal
te bestalldsdelarna illop till en enhet, var fanns
de inre klyftorna i detta verk? Vilken betydelse
oeh effekt fiek det att sa manga skilda inrikt
ningar forenades?

Det har iir en doktorsavhandling i musikveten
skap, oell darfor ligger fokus pa musiken i fOre
stallningen, oeh pa musikerna i projektet. Vad
hande nar olika musiker oeh genrer mottes? Var
uppstod konflikter oeh var uppkom synteser?
I vilka dramatiska funktioner anvandes musiken,
oeh varifran hamtades modellerna for detta? Hur
avspeglar musikstilar oeh musikanvandning stor
re soeiala oeh politiska linjer? Vad har musiken
i Taltprojektet att saga om 70-talets svenska mu
sikrorelse oeh om den tidens sanilialle?

Vad manifesterade egentligen Vi iiro tusen
den? VarfOr produeerades den 1977, varfOr har
den sedan sa snabbt forvandlats till avlagsen his
toria? Vilka liirdomar kan vi idag ha nytta av?

Jagvill skildra Taltprojektet som brokigt ut
tryek for viktiga stromningar i en nyss fOrgang
en epok. Ofta hanvisar man till 70-talets fria
teater- oeh musikgrupper, men de har annu do
kumenterats oeh analyserats myeket bristfilligt.
I glomskan frodas fordomar oeh illusioner. Det
ger daliga grunder for kulturdebatten oeh hind
rar 70-talets erfarenheter att bli till nytta for
80-talets unga rorelser.

Avgransningar

I fokus star hiir musiken oeh produktionen. Det
handlar om forestallningen som ett musikdrama
tiskt verk oeh om de medverkande produeenter
nas avsikter oeh visioner. Detta medfor nagra
nodvandiga avgransningar.

Andra element i forestallningen an musiken
fiir mindre plats. Att behandla alIa uttryeksniva
er helt likviirdigt skulle ge spannande resultat,
men det kraver andra metoder. Jag iir sjalv oeksa
mest intresserad av just musiken, oeh projektets
relation till musikrorelsen. Oeh det behovs djup
dykningar i sildant hiir musikrnaterial for att
framtida hellietsanalyser ska bli mojliga.

Likasa ligger en social analys av turmin oeh ar
betsproeessen utanfor mina ambitioner.

Niir jag fokuserat pa verkets relationer till dess
produeenter har jag endast marginellt kommit in
pa publikens anvandning av verket. Reeeptions-
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forskning kraver annorlunda metoder oeh en an
nan typ av empiriskt material att utga ifran. De
Yore intressanta men hor inte hemma i denna
bok. Jag har valt att inrikta mig pa skapandet av
forestallningen.

Att gora utforliga historiska jamforelser som
noga plaeerar in Taltprojektet i musikteaterns
historiska traditionslinjer iir slutligen oeksa en
uppgift som aterstar. Min undersokning ger en
ogonblieksbild.

Tillvagagangssatt

Jag borjade 1977 med att samla in allt jag fiek
tag pa om Taltprojektet. Snart riktade jag
in mig pa att rekonstruera en "typisk" forestall
ning, oeh att med de medverkandes bistand soka
begripa varfor musiken blev som den blev. Tidi
gare hade jag skisserat en helhetssyn pa musikro
relsen som motoffentligllet (Fornas 1979). Nu
griivde jag istallet fran motsatta hillet oeh tog
min utgangspunkt i det musikaliska materialets
detaljer. Jag stravade sedan att fmna sambanden
mellan helheten oeh delarna.

Jag har ikapitel 3 rekonstruerat forestallning
en i overbliekbar form. Utgangspunkten var en
bandinspelning som Taltproje}ctet spritt i
kassettkopior som mmne till de egna medlem
marna. Den baserades i sin tur pa en live-inspel
ning fran en forestiillning i Goteborg 24/9-77,
pa vissa stallen kompletterad av andra upptag
ningar (for att fa battre ljudkvalitet mm). Det
iir delma version som jag har kommer att kalla
"fOrestallningen", eftersom den utgor projektets
officiella slutversion. Jag har doek stott mitt re
konstruerande med att jamfora med min egen
bandinspelning fran 24/9, videofilrner fran sam
rna tid som jag filtt lana av fIlmarna Olofson oeh
du Rees samt fotografier av Lars Mongs oeh Ju
hani Rivinoja. Dessutom har jag haft nytta av att
jihnfora med parmar fyllda med manus- oeh not
anteekningar rnm som jag fatt lana fran nagra
medverkande, av LP-inspelningen samt av tva
brisWilliga kassettinspelningar jag gjorde i
Goteborg 1/5 oeh i Trollhiittan 18/5 1977.

Forestallningen, pauser oeh kringarrangemang
var tillsammans en helafton for publiken. Hela
besoket pa varje ort kan vidare ses som ett sam
manhallet kulturevenemang, inte minst ur stod
kornmitteernas synvinkel. En overordnad helhet
var naturligtvis hela turnen oeh projektet. Trots
detta presenterades anda forestallningen som en
relativt sluten enhet, ett musikdramatiskt verk,
avgriinsat av entreer, pauser oeh sortier. Det iir
inom de ramarna som jag studerat musikens
funktioner.

Information om Taltprojektets framvaxt, ar
betsformer mm har jag hamtat ur parmarna med



anteckningar, stenciler mm som jag lanat av oli
ka medverkande, och en del farms ocksa att
hilmta i artiklar, radioprogram mm fran den
tiden.

Med en rad medverkande fick jag gora langa
intervj uer, insamlade vid olika tilWillen fran
premiaren 1/5-77 till oktober 1984. De band
inspelade samtalen skrev jag sedan ut ordagrant
och fick dem genomUista och godkanda av dem
jag intervjuat.

Forst vande jag mig till de musiker som kom
ponerat och arrangerat musiken. De ledde mig
ocksa vidare till andra personer i projektet. Jag
tog kontakt med personer allteftersom det dok
upp problem att reda ut. En nackdel med detta
trevande arbetssatt ar risken att missa viktiga
aspekter. Men jag har forsokt att fa en bred tack
ning genom att intervjua medlemmar fran olika
medverkande grupper och i olika funktioner.
Darigenom har jag motverkat si'ldana risker. Det
var dock fOrst efter en tid som jag blev uppmark
sam pa att jag foretradesvis talat med man, be
roende pa att musikerna, som genomgaende var
man, oftast hanvisat mig vidare till andra man.
Hade jag fran h6rjan haft ett medvetet konsspe
cificerat perspektiv kunde detta ha givit ett
annat resultat (jfr vidare s 24).

Intervjuerna var fria samtal. Jag utgick fran pa
forhand genomtankta hilllpunkter och fragor,
men lat samtalen utspinna sig ganska fritt. Oftast
har jag fragat nagot om den intervjuades bak
grund, position i projektet, asikter om dess
effekter och om enskilda scener i forestaIl
ningen.

Med hjiilp av en innehilllsforteckning till inter
vjuutskrifterna har jag darefter vaskat fram citat
som direkt beror det jag skriver om - scener i
forestallningen mill. Dessa citat har jag sedan
placerat i en smal spalt i liten stil vid sidan om
min egen analystext, fr 0 m kapitel 2 tom kapi
tel 6. Den spalten ska lasas parallellt med min
text; de tva ar synkroniserade sa langt jag funnit
det mojligt.

For lasbarhetens skull har jag redigerat inter
vjuerna nagot. Jag har tagit bort upprepningar,
gjort talspri'lksmassiga vandningar begripligare
och Idippt samman avsnitt som beror samma
salcer. For varje citat anges endast namnet pa
den talande - nar nagon talar om ett "nu" har
jag tillfogat ett mal (for intervjutidpunkten)
inom parentes. Vid redigeringen har jag stravat
efter korrekthet och representativitet.

For att gora citaten hanterligare har jag ute
lamnat mina egna fragor - jag kommer anda till
tals i spalten bredvid. Nackdelen med detta ar
att man darigenom inte kan se samspelet mellan
mig och den jag talar med: jag utelamnar syste
matiskt mig sjiilv som subjekt, och kan ge sken
av att de medverkande talar i ett neutralt tom
rum, vilket ar felaktigt. Lasaren bor vara upp
marksam pa detta, och inse att i vissa fall kan
citatens svar i viss grad bero pa hur jag stiillt fra
gorna. Men detta var enda mojligheten for att fa
plats med ett sa pass omfattande empiriskt mate
rial i boken.

I kapitel 2 beskrivs sjalva Taltprojektet: dess
bakgrund, de medverkande, projektets fOrlopp
och arbetsfonner. I kapitel 3 aterfinns reproduk
tionen av forestiillningen. Lasare med ont om tid
och talamod kan lasa detta kapitel nagot mindre
noggrant an de ovriga. Kapitel 4 analyserar de
visuella och verbala aspekterna, kapitel 5 musi
ken i forestallningen. I kapitel 6 ges en oversikt
over forestiillningens vidare oden (pa grammo
fonskiva och som film), dar sags nagot om recep
tionen fr a i pressen, och dar redogors for vad
som hande efter turnen.

I kapitel 7 dras tri'ldarna ater samman for att
antyda i villcen man mina inledande fragar be
svarats. Dar finns ocksa vissa utblickande per
spektiv som oppnar nya fragor mot framtiden. I
olika bilagor kan man slutligen hamta hjiilp att
orientera sig i bokens material.

Jag vill forst och framst tacka medlemmarna i
Taltprojektet - dels for att de genomforde sitt
projekt, dels for att de givit mig sa god hjalp i
mitt arbete.

Utan stodet fran kamraterna pa 111Usikvet<;n
skapliga institutionen j Goteborg - inte minst
mina handledare Jan Ling och Stig-Magnus Thor
sen - hade heller aldrig denna undersokninr
kunnat genomforas. Karl-Olof Edstrom har
granskat nottranskriptionerna, Tomas Forser har
gMt igenom det som ror teateranalysen.

Till sist vill jag utan att rakna upp nagra namn
rikta ett personligt tack till alla er kara vanner
och goda idegivare som givit mig rad och hjalp.
I sista hand ar aven forskning ett kollektivt och
socialt projekt, aven om det naturligtvis ar jag
som bar det yttersta ansvaret fOr detta verk.

November 1984
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Andra kapitlet
Projektet

En bakgrund

Under 1900-talet utvecklades Sverige till ett industrialiserat, kapi
talistiskt vaIfardssamhalle. Med socialdemokratiska regeringar ut
forma des fran 1930-talet ett relativt valmaende och stabilt sam
halle, med kollektivavtal, nara samarbete mellan naringsliv, fack
foreningar och stat, social reformpolitik och industriell modernise
ring. Fr 0 m 50-talet foljde Sverige ocksa med i en internationell
utveckling av massmedier och ungdomskulturer med afroameri
kanska musikgenrer i centrum.

Efter 60-talets mitt uppstod en stark vansterpolitisk rorelse spe
ciellt bland ungdomen. Samtidigt visade sig i arbetarklassen sma
tecken pa att den rMande stabiliteten borjade bli bracklig. En serie
vilda strejker under aren kring 1970 sammanfoll med den unga nya
vansterns framvaxt. Fran flera hall hotades den socialdemokratiska
hegemonin, samtidigt som vaxande samhallsgrupper ifragasatte
valfardskapitalismens berattigande. 1976 forlorade SAP regerings
staIlningen.

Vid samma tid kunde man inom arbetarrorelsen skonja ett
panyttfott intresse for den egna historien. Lokalt sattes det upp en
serie "arbetarspel", med b6rjan i Norberg 1977. Sven Lindqvists
bok Griiv diir du star kom ut aret efter och gay vidare impulser till
studier av den lokala arbetarhistorien. Mot bakgrund av den ifraga
satta va]f;irden, den nya vansterns kritik och den djupnande eko
nomiska och politiska krisen for den svenska modellen uppstod i
arbetarklassen ett behov av att reflektera over historia och ideolo
giska fragor. Ett sMant behov farms ocksa i de ungdomliga rorelser
som tagit form aren kring 1970: de politiska vanstergrupperna, de
progressiva kulturrorelserna och andra "alternativrorelser" (se
Utanf6r systemet 1978 och Friberg/Galtung m flI984).

Teatergrupperna

Under 60- och 70-talen utvecklades ett brett spektrum av politiskt
radikaliserade kulturarbetare som i debatter, skapande och organi
sering framstod som delar av en sorts rorelse. Man talade vid
mitten av 7o-talet om en bred progressiv kulturrorelse med olika
grenar. Dar ingick fria filmare med Filmcentrum och Folkets Bio.
Dar fanns f6rfattare, bildkonstniirer,' fotografer, journalister m fl
som gay ut tidningar, bildade centrumorganisationer som distribue
rade produkterna och/eller stod for gemensam produktion osv. De
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har olika kulturrorelserna var ganska heterogena. Villkoren for
estetisk produktion, samarbete och politiska diskussioner variera
de. Umgtifran alla var socialister, men overlag farms det starka
vansterradikala stronmingar i dessa rorelser. De dominerades av en
generation sam varit tonaringar pa 60-talet. De hade vackts till
samhallskritiskt engagemang av fr a USA:s Vietnamkrig, men ocksa
av ett vaxande tvivel pa och friimlingsskap infor det svenska, kris
drabbade vaWirdssamhallets institutioner. En rad alternativa orga
nisationer och aktiviteter tog form pa kulturomradet. (For en
oversikt, se Fornas m fl 1983: 11 Sf.)

I det foljande behandlas bara tva grenar av kulturrorelsen: de
fria teatergrupperna och musikrorelsen. Av dem var teatergrupper
na fOrst pa plan. De hade via studentmiljoerna ofta vissa band till
den organiserade politiska viinstern. Fran 60-talets mitt sokte sig
unga teaterarbetare bart fran de etablerade institutionsteatrarna
med deras rutiniserade arbetssatt, konventionella repertoar och
snava publik. Fria grupper uppstod ur studentteatrar, ur institu
tionerna eller ur den avantgardistiska kallarteater sam vuxit fram
pa 50-talet.

Det nya var den uttalade avgransningen fran det etablerade
teaterlivet (Tjader 1984: 84). Man ville arbeta i en grupp av lika
sinnade, en grupp sam sjalv stod fOr repertoaren och uppsattning
ama. Man sokte upp en arman publik an den vanliga. Det kandes
viktigare att spela for bam, ungdomar eller arbetare an for de
sociala skikt sam vanligen befolkade salongerna. Inom grupperna
utvecklade man en gemensam grundsyn, inte sallan med socialis
tiska fortecken - naturligtvis under inflytande av den allmanna
samhiillsdebatten (se Wirmark 1976: 229f, Risum 1979 och
J0rgensen 1981: 28ff).

De fria grupperna valde ofta andra arbetsformer an de gangse.
De stravade efter kollektiva och demokratiska former, gemen
samt bestiimd repertoar och likalonsprincip. Ibland undveks spe
cialistfunktioner sam scenograf, regissor eller forfattare - dessa
uppgifter skottes istiillet gemensamt av gruppen. Gruppernas frihet
bestod bl a i att de varken hade forpliktelser gentemot eller siirskilt
omfattande bidrag fran staten. De ekonomiska resurserna var
diirfor sma, gruppernas existens alltid hotad. Laga loner kompense
rades av en obandig entusiasm. Nagra fria grupper lyckades tidigt
skaffa sig en fast seen, men det stora flertalet hanvisades till att
turnera en star del av spelilret. (Forutom i Wirmark 1976 och
Tjiider 1984 beskrivs gruppernas arbetssatt bl a i Backeus 1979.)

Ett Teatercentrum bildades 1969 ur ASTA (Aktionsgruppen for
Socialistiska TeaterArbetare) sam ett distributions- och samarbets
organ. 1977 fanns ca 70 medlemsgrupper. TC startade 1977 Nya
Teatertidningen sam rorelsens forum. AlIa medlemsgrupper var
inte lika aktiva i de "fackliga" fragorna - manga hade fullt upp
med den egna verksamheten.

Det fanns stora skillnader mellan grupperna. Medan nagra arbe
tade med asketiska sceniska medellade andra ner star moda pa det
\dsuella. Aven graden av politisk profilering varierade starkt,
liksom valet av publikkategorier. (Nagra olika linjer visas i artik
lama i Rynell/Aberg 1977.)

En av de mest uppmarksammade fria grupperna sam kom att
sta utanfor Tiiltprojektet var Fria Proteatern i Stockholm. De hade
enligt en sorts sprilkrorsmodell gjort flera uppmarksammade pjaser
am och tillsammans med olika arbetargrupper. Deras spelstil var
ganska "socialrealistisk", ibland revyartad, med visartade musik
nummer vaxlande med talscener. Flera av Tiiltprojektets medver
kande: var vid den tiden kritiska mot Fria Pro, dels fOr att den
spelstilen upplevdes sam trilkig eller floskulOs, dels fOr att Fria Pro
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Ninne Olsson: 196R var detju sa att for
farsta gangen i historien gick en del av
arbetarklassens barn in vid universi
tetet Deh paverkade sakerligcn lite av
det sam Mnde dar.

Hakon Wennberg: Var kommer det
ifran? Valdigt mycket ur 68-rare1sen.
for det var ju valdigt mycket av det
folket som drag igang Taltet. Sen var
det nagra sam hade jobbat med kallar
teater tidigare pi! 6()..talet, som hakade
pa da. nar det bar bOrjade rulla. med
en mer politiskt medveten teater. In
nan dess gjordes det ju mer under
grounds~avantgardistiska saker....
Den politiska sidan har ofta farsvun
nit bland de friagrupperna sen are. Det
har blivit bara teater. ... Det har ju
ocksa gjort att det blivit nya former. de
batter am hur det ska se ul. Nar det
bOrjade pa 70-talet var det sa sjalvklart.
Man hade sma kommuner. ... En
grund var ju att det var Iysande tider.
rekordaren. Det fanns rdativt sett
mycket pengar till kultur.



Olle Westholm: TiHtprojektet kunde in
te ha kommittidigare. Vi beh6vdedom
aren av samlade crfarenheter Deh
kunskaper. Deh vi behovde dam aren
filr sjalvf6rtroendets
skull ocksa. tror jag. Gch konstnarligt
tror jag iOle heller aU Jet kunde ha
kommit tidigare. eftersom defria grup
perna startadc utifran ett brett med
institutionsteatem, sam innebar att
man skulk frigora sig fran all teknik,
all sccnografi. alia stara padrag Dver
huvudtaget - "vi ska klara ass mcd
minirnala resurser", .,. Allteftersom
uppUicktc dam fria grupperna dam
har hjalpmedlcns betyddse igen. Sa
forst maste man na den punkten dar
man crkJ.nner att man hehover alit det
har. Sen mastc man ha crfarenheter.
sen maste man ha sjalvfbrtroendet
o'ch sen O1[151c man kJ.noa aU man har
den ckonomiska styrkan att kunna
riskcra det. Och man mastc ha sin
publik.... Dd var ocksa en punkt nar
den politiska situationen i Sverige var
san att grupper hade horjat narma sig
varandra, fran att ha varit javligt sek
teristiska.. .. O..:h dii var det latt att ga
ihop om oss. Dd hchovet fanns ocksa
inom Taite!. Pfl det sattct - viljan aU ga
ihop over dom sckteristiska granserna
- varviju reprcsentativa: de granscrna
mask ju vi hetvinga, likavHl som dom
sam staude oss.

under nagra ar hade kopplats samman med den sorts "populism"
som det maoistiska KFML (senare SKP) stod for. Fran den delen
av vanstem hade det horts kraftiga f6rdomanden av just den ung
domskultur med roclanusik i centrum som exempelvis National
teatem direkt knot an till.

Niir Taltprojektet drogs igang hade de fria gruppema knappt tio
ar pa nacken. De hade knappast framtratt som nagon helt samlad
"teaterrorelse", utan snarare som en samling fria grupper, men de
hade anda gemensamma drag som klart skilde dem fran andra delar
av teaterlivet.

Vid 70-talets mitt blev en rad problem markbara. Manga grup
per hade t ex velat sprida teaterutbudet geografiskt till den forr
missgynnade landsorten, vilket visade sig vara svi'lrt - de fiesta
grupperna hamnade till sist i storstadsregionema. Tiiltprojektets
omfattande turnerande kan ses som ett forsok att andra detta.
Men samtidigt upplevde andra grupper snarare sjalva tumerandet
som problematiskt. AlIt fIer grupper langtade efter fasta scener
och lokal fOrankring (Wirmark 1976:219 och 261ff, 1981 :238 ff
och Tjader 1984:84ff). lliingden var det nodvandigt for att gora
arbetstider och livsvillkor rimliga for ski'ldespelama och fOr att
uppratta en fast och kontinuerlig publikkontakt.

De fria gruppema hade ocksa standiga ekonomiska bekymmer.
Fran Kulturri'ldet fick de tillsammans ca 5 miljoner kronor 1975/
76, motsvarande vad en enda medelstor stadsteater ensam fick,
medan Operan samma ax fick drygt 40 miljoner, Riksteatem drygt
30 och Dramaten drygt 20 miljoner kronor (alit enligt Wirmark
1976: 220). De fria gruppema byggde dels pa medlemmamas hax
da arbete f6r laga loner. dels pa en aktiv publiks efterfragan. De
drabbades darfor bade av medlemmamas okade krav nar de bildat
familjer osv, och av forandringama i (den ofta vansterorienterade)
publiken. Taltprojektet sokte genom egna finansieringsformer
kringga dessa problem (se s 26f nedBu).

Under dessa hi'lrda konkurrensvl1lkcr upplevdes splittringen
mellan olika grupper som ett hot. Dar fanns en politisk splittring,
avspeglande hela vansterns bristande enhet. som av manga upp1ev
des som alit mer ofruktbar. Dar fanns ocksil en uppsplittring
mellan olika konstnarliga uttrycksformer, dar man pit :-'lfmga hilil
nu boIjade hoppas pa att de olika kulturrorelserna kUUlk ha ll1<or
att vinna pa samarbete over gransema, t ex mellan musik och
teater. Taltprojektet motte givetvis sildana behov av samverkan
over politiska och estetiska granser.

De mer politiserade av de fria gruppema stravade ticligt efter att
kliva ut ur teatems konventionella sociala ramar och na en bredare
publik, frarnst da bland arbetarldassen. Det motiverades inte minst
av den socialistiska grundsyn som manga grupper hade. Detta kon
taktsokande var parallellt till den politiska vanstems proletarise
ringskampanjer - det handlade om en mellanskiktsdominerad ung
dornsrorelses fOrsok att forankra sig i arbetarklassens historia Ufr
t ex Ord & BUd 2-3/1977). Pa teaterOlmi'ldet motte denna tendens,
som Taltprojektet tydligt exemplifierade, ett uppvaknande intresse
fOr att lokalt anvanda teater till att belysa arbetarhistorien - de
s k arbetarspelen, med borjan i Norberg sommaren 1977.

De fria gruppemas verksamheter hade ocksa paverkat etable
rade teaterinstitutioner. Dessa hade ocksa infIuerats av det nya
samhallsklimatet och i viss grad fornyat sin repertoar och sina
arbetsformer. Granslinjema meUan institutioner och fria grupper
upplevdes fram till 1977 som ganska strikta. Manga sag de fria
grupperna som ett avgransat altemativ, ett lager vid sidan om det
etablerade. Anda fanns det aven pa institutionema samhallskri
tiska produktioner och progressiva teaterarbetare. Kontakter
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over de granserna togs i och med Taltprojektet, och sedan dess
har granserna blivit alit mer flytande och genomtrangliga.

Musikrorelsen

Nar en ny typ av ungdomskultur med rock'n'roll i centrum slog
igenom i Sverige, under inflytanden fran framst USA, uppstod
aven har rockband och gatubrak. Men det handlade annu mest om
musikimport och knappast om nagon starkare eller skapande
inhemsk rore1se Ofr Brolinson/Larsen 1983 och Bjurstrom 1980).
Den brittiska rockinvasionen nagra ar in pa 60-talet gay
impu1ser till fler aktiviteter och svenska band. Vid 60-talets slut
uppstod en vaxande klyfta mellan den kommersiella musikindust
rin och den radikaliserade de1en av ungdomen. Popu1armusik
industrin satsade pa import och diskotek, pa centralisering och
~nternationalisering.Ett "kommersiellt tomrum" uppstod fOr de
unga svenska banden (se Bjurstrom 1983). Nar ungdomsku1turen
exp10derade och radikaliserades efter 1968 formadde musikindust
rin inte mota det p10tsligt vaxande intresset for 1evande svensk
rock. En rad alternativa kana1er och organisationer b1ev resultatet
- musikrore1sen foddes.

Musikrore1sens fode1se brukar dateras till Gardesfesterna som
maren 1970. P10tsligt upptackte man att det fauns en mangd unga
progressiva musikgrupper runtom i 1andet. Musikfester b1ev staen
de manifestationer av rore1sens bredd. Lokalt startades ocksa
musikforeningar (musikforum) som arrangerade konserter och
stred fOr egna loka1er. De samlades 1974 i Kontaktnatet fOr en
icke-kommersiell kultur. Paraliellt vaxte flera skivbo1ag fram som
gay ut den nya musiken och ofta hade en progressiv profil och
demokratiska arbetsformer. Skivbo1agen upprattade 1972 en
gemensam distribution (SAM-distribution). 1975 tick SAM kon
kurrens av P1attlangarna med centrum i Goteborg - ett uttryck for
interna motsattningar inom rore1sen. 1973 startades tidningen
Musikens Makt som ett forum och ett organ fOr musikrore1sen.
Den gay rore1sen synlig identitet och verbalt uttryck och bidrog
darigenom till att musikrorelsen uppfattades just som en samlad
rore1se. Musikens Makt lades ner 1980, som ett markbart bevis pa
rore1sens kris. 1975 arrangerades i Stockholm en Alternativfestival
i opposition mot schlager-EM (Me1odi Grand Prix) som det aret
halls i Sverige sedan Abba vunnit aret innan. Alternativfestivalen
b1ev ett samlande evenemang som ytterligare starkte bilden av en
stor, sam1ad och offensiv musikrore1se. (Se vidare Eriksson 1975,
L0nstrup/Nilsson 1980, Fornas 1979 och Fornas m fl 1983 for
oversikter och 1itteraturtips. Under senare ar har aspekter av
musikrore1sen studerats av b1 a Humborg 1979, Thornval1 1981,
Hal1berg/Malm16f/Lindvali 1982 och Madsen/Noren 1983. Musi
kens Makt ar en ovarder1ig informationskalla.)

Rorelsens identitet och egenart sanunanfattades pa manga satt
i slagordet "spe1a sja1v", som anvandes flitigt. Man betonade
amatorismen och kritiken av kommersialismen. Alla skulle fa ut
trycka sig med musik. Musikerna och deras publik skul1e ha mak
ten over produktions- och distributionsmedlen. Syftet med musi
ken fick inte vara att ge profit. Det var viktigt att sjunga pa
svenska, att uttrycka egna erfarenheter och drommar pa sitt eget
sprak.

Liknande stromningar har funnits i andra lander, och vid andra
tidpunkter. 70-talets svenska musikrore1se tick dock en ovanligt
hog grad av organisering och en ovanligt rik mangfald av organisa
tionsfgfJner (Fornas 1981b). En bakgrund till denna nationella
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Olle Westholm: Musikrarelsen har all
tid legat manga ar efter den fria teater
rarelsen i Sverige nar det galler soli
darisk organisation t ex ... Internt
fungerar handen valdigt solidariskt.
men en 6vergripande solidaritet
mellan musikgrupper. det har vi ju
inte an idag (1982) ... Man upplever
ofta musiker som disciplinerade inom
sig, men dom vill syssla med musik
och vill ha skygglappar mot andra
grejer. ... Dom har uttryckt sina krav
sa splittrat. Dom har inte drivit kam~
pen lika effektivt och organiserat som
teatergrupperna har gjort.... Den av
garande farklaringen har kanske med
bidragen att gara.... Musikrarelsen
har inte lyckats tillkampa sig nastan
nagra direkta bidrag. och ar oftast i
handema pa arrangorer som inte far
nagra indirekta bidrag. Det har gjort
att konkurrensen blivit mycket har
dare dar. och det gar att solidariteten
kostar javligt mycket mer an vad den
gar faross... Men det ar ju ocksa sa att
rockmusikens publik inte kan ut
trycka sitt behov av den pa samma satt
som teaterpubliken.

Boel Hojeberg: Det ar ocksa viktigt. tror
jag. att teaterpubliken harvarit mycket
starkare opinonsbildare an vad ungar
na som lyssnar pa rock aT.

Gen-Ove "Tarzan" Wdgstam: Vilken be
tydelse kan den utlandska musiken ha
fOr m"usikrorelsen? Sam teatergrupp sa
har man liksom ingen konkurrens av
utlandsk teater har i Sverige. utan det
blir institutionerna Deh dam [ria·
grupperna som stilr far utbudet. Men
musikerna maste ju hela tiden havda
sig mot det utlandska utbudet. Musi
ker ar ju valdigt beroende av skiv
fOrsaljning t ex.

Francesco Ippolito: Det aT ocksa svart
med uttrycksmedlen i sigi musiken ...
Det har med vad som ar politiskt och
inte politiskt. hur man uttrycker det. I
teatern har det vant mycket klarare
definierat vad man gar ut med.

Christer Dahl: I teatern ar ordet det
vasentliga - det galler att kunna prata.
verbalisera sig - medan i musik
rarelsen ar det helt okej om man blaser
en trudelutt. om man kan det. Det
finns dar inte nagot krav att man ska
kunua verbalisera sig, man spelar ut
en situation, en kansla.

Ale Moller: Teatern har en annan ut
gangspunkt an musiken. som jag
tycker ar valdigt intressant.l stallet far
att bilda ett band dar man sager: "Vi
villlira cajun-music" eller "vi villlira
rock'n' roll" eller "folkmusik" eller so..
sager man: "Vi ar nagra stycken som
vill arbeta politiskt och konstnarligt



med form en musik". sa bar gor en
teatergrupp.... Det finns bela tiden en
dialektisk vaxelverkan meHan konst
narliga dnskningar Deh den funktion
som det ar tankt at! ba.... Fast musik
bar fortfarande privilegiet at! vara sa
myeket en bjartesak. .. Men jag bar
aHtid alskat den bar mangsidigbeten:
manga instrument. olika genrer osv...
Att man ar medveten om sin egen
form. Och det ar teatergrupperna
mycket mer an musikanterna... Dam
sam korn frao Malmo var en teater
grupp. medan bade Nationalteatern
Deh dom andra fran G6tehorg, Nyn
ningenfolket oeh sa. i forsta hand kom
UT nan slags bandkonstellation.. .
N ationalteatern jobhar mer sam ett
band. pa got! oeh ont. ... Malmos
politiska liv domineras vaJdigt
myeket av akademiker. valdigt myeket
beroende pel a11 man ligger sa nara
Lund. medan Goteborg aT mera en
industristad, vilket sakeI1 paverkar
stamningarna dar.

saregenhet kan vara den svenska statens osedvanliga centralisering
och styrka, som provocerat fram motsvarande nationella organise
ringsgrad i olika rorelser, inte minst arbetarrorelsen. Det lonade sig
for unga radikala musiker att snabbt skapa en nationell samord
ning och ett effektivt forenings- och bolagsbildande om man ville
na de forsta malen med verksamheterna. I andra Hinder kunde det
vara mer framgangsrikt att arbeta lokaIt eller i losare former.

Kopplingen mellan rockmusikens utveckling i ungdomskuIturer
na och det internationella vansteruppsvinget runt 1970 levererade
den motor som drev pa organiseringen. Med musikrorelsen kom
den dittills bredaste vagen av amatormusicerande inom rocken
igang i Sverige. Rorelsen var osedvanligt valformulerad, med pro
gram, debatter och sangtexter som uttryckte samhallskritiken och
utopierna i ord. Darigenom fanns goda grunder fOr ett narmande
till teatern.

Det visade sig finnas en spanningsrik kulturkritisk potential i
samspelet mellan musiksprak och organisering, mellan kanslo
uttrycken och kollektiviteten, estetiken och politiken. Musiken
tog tag i djupt liggande behov och kanslor, som fOrdes samman
med kollektiviteten i organiseringen och med texternas politiskt
formulerade samhillskritik Ufr Fornas 1982 och Fornas/Sernhede
1983).

Musikrorelsen bestod fmmst av yngre mannisko'r. Bade man och
kvinnor, arbetarbarn och mellanskiktsbarn fanns med, men i cent
rala organisatoriska positioner dorninerade som vanligt mannen
och mellanskiktsbarnen. Politiskt fanns flera olika schatteringar:
Vietnamaktivister, socialister, anarkister, grona vagens natur
romantiker och mer svagt profIlerade asikter. Estetiskt var rock
musiken och folkmusiken de tva dorninerande riktningarna.

Musikrorelsen kan ses som en sub- eller motkultur liknande
hippierorelsen Ufr Brake 1979: 86ff och Fornas/Lindberg/Sern
hede 1984b: 40). Men da riskerar man att bortse fran dess hetero
genitet. Rorelsen inneholl ett spektrum av stilar och genrer, grup
per och asikter. Den fOrenades av de offentlighetskanaler jag nyss
raknade upp: de forum fOr produktion och distribution av musik
samt for debatt om musik som byggdes upp gemensamt. Det kan
vara mer fruktbart att tolka musikrorelsen som en motoffentlighet
som samlade en rad mot- och subkuIturer bland svenska ungdomar
under 1970-talet.

Aven om de sprakligt artikulerade mellanskiktsbarnen lattast
tog sig fram bade i foreningslivet och pa Musikens Makts sidor, ar
det viktigt att inse att musikrorelsen ocksa rymde starka inslag av
subkuIturer med arbetarbakgrund: ungdomar fran arbetarhem,
utan hOgre utbildning, som sokte sig dit dar de fick bast mojlig
heter att spela sin egen musik. Musikrorelsen stod inte sa nara
studentrniljoerna som t ex en del fria teatergrupper gjorde. Fa
musikgrupper hade rotter pa universiteten. Relationerna mellan
musikrorelsen och olika vansterpartier var ofta problematiska.
Men det fanns delar av musikrorelsen som entydigt definierade sig
som socialister och sokte samarbete med de ovriga progressiva
rorelserna vid denna tid.

Under aren kring 1975 uppenbarades problem och inre !dyftor
i musikrorelsen. Strider uppstod kring graden av professionalitet,
sarskilt pa det ekonorniska-adrninistrativa faltet, i samband med
turnevasendet och skivproduktionen. Storslagna ambitioner skar
sig mot en alIt krassare verklighet, och man tvingades satta frage
tecken fOr hela alternativideologin nar det egna Iagret uppenbart
aterskapade mekanismer som fOrharskade i samhallet: arbetsdel
ning, konsfortryck, makthierarkier och kommersiella tvang. Infor
sadana problem upplostes gradvis den skenbart enhetliga egna
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identiteten som en rorelse. Generationsskiftet i och med punkens
uppdykande 1977-78 markerade brottet.

Pa en del hall onskade man ocksa uppratta kontakter med andra
uttrycksformer, framst da teatern. Dar fanns bMe aterklanger av
det sena 60-talets allaktivitetstankar och drommar om en slagkraf
tig och samlad kulturrorelse.

Musikrorelsen hade sin bas i ungdomen och i fritiden, vilket
var problematiskt for dem som onskade en politisering och en
koppling till arbetarklassen. Men det stora problemomrildet var
synen pa och sattet att bemota den kommersiella musikindustrin.
Stora delar av rorelsen hade uppstatt som kritik mot derma och
definierade sig sjalva som icke-kommersiella. Samtidigt slog varu
produktionens krav igenom i det egna lagret. Hela lagermentalite
ten, alternativismen, ifragasattes fran allt fier hall. Nagra kravde
mindre politik i rorelsen, andra mer.

Taltprojektet kan ses sam ett uttryck for nagra av musikrorel
sens svagheter: avstandet till arbetarklassen, kulturarbetets isole
ring och svarigheterna att hantera kapitalistiska produktionsfor
hallanden. Taltprojektet var samtidigt ett forsok att komma over
svagheterna - man forsokte yanda sig till arbetarna, man lat olika
uttrycksfonner samverka och forsokte genom demokratiska ar
betsformer, lokal fOrankring i stodkommitteerna mm bryta kapi
talistiska monster.

De medverkande

Taltprojektets producenter - de medverkande - var visserligen
professionella kulturarbetare, atminstone under turnen, men de
fiesta av dem hade ratter i den kollektiva ungdomsrorelse sam
uppstatt pa slutet av 6G-talet. Nagra hade deltagit i eller sympati
serat med politiska vanstergrupper, internationella solidaritets
rorelser eller andra grenar av den nya vanstern. Manga kom fran
fria teatergrupper eller fran musikrordsen. En sMan bakgrund
delade de med manga av de lokala aktivister sam stodde projektet
och med en stor andel av publiken,

Hiir ska nagra medverkande gruppers och individers forhistoria
skildras, for att askildliggora Taltprojektets subjektiva forutsatt
ningar. bversikten kompletteras av nagra medverkandes ord am
sig sjalva, med nagra resonemang av mer allmant, overgripande slag.

I Taltprojektet medverkade ca 80 personer, plus barn och andra
sam tidvis foljde med i turnen eller hjalpte till vid dess tillkomst
etc. Ca hiilften av deltagarna kom fran de fern ingaende fria grup
perna Nationalteatern, Nynningen, Narren, Oktober och Tidnings
teatern, ca en tiondel fran institutionsteatrar och resten hade an
tingen arbetat utanfor de egentliga kulturyrkena eller frilansat. En
deltagarforteckning aterfinns i appendix.

Deltagande grupper och individer

Den storsta deltagande gruppen var Nationalteatern fran Goteborg,
med ca en femtedel av hela projektets medlemmar. Den hade ock
sa tagit initiativet till det hela. Diirefter kom i storleksordning
Narren fran Stockholm, Oktober fran Malmo, Nynningen fran
Goteborg och Tidningsteatern fran Malmo. Nynningen var en ren
musikgrupp, Nationalteatern och Oktober blandade musik och
teater, medan Narren och Tidningsteatern inte bidrog med nagra
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Peter Wahlqvis!: Vijohhadc fran horjan
ett gang pa Lilla Teatern i Lund. Dc
tlcsta var studcrandc och trUffadcs i
Lund. Lund vaf liksom ett poliliskt
stormcentrum i dcn har 66-67-6X
andan. Jag var pi!. Lilla Tcatl'rn redan
-64, och H<1kan Wennherg kom viii dit
-66. Den f6rsta musikcrn som V<.\f mel!
i tcatem och sen kom att hli en av dom
tva huvudrnusikcrna i National
teatcrn vaf Anders Melander. Han
hade pii den tideo tillsammans mea en
del kompisar fran
Malm6, varav Paul 010f5500 var med i
teatern ocksa. ett popband som hette
Bread - br6d, pengar. maL .. Jag
skulk satta upp en pjas sam hcttc
Riiddad av Edward Bond. cn 'IV de
uoga arga engdska fOrfattarna... Till
den ville jag ha musik. framfOr alit fOr
att hinda ihop scenerna. I scenhytcna
skulk man hB rnusik. Den musikcn
gjordc Bread - de gjorde ell aotal
musikaliska stycken sam dam spdadc
in pi.! band. ett hand sam sen spdadcs i
foresti:illningen. P;i den tideo vaT det
till alIa teaterfOresttiliningar sam ovcr
huvudtaget hade musik. sa vaf det
antingen klassisk musik. dkr sa var
det den evinnerlige Brecht. Brechtstod
hOgt i kurs i Lund pa den tiden. Det ser
man ju pa N ationalteaterns fOresUill
ningar atl dam fran horjan ar inspi
rerade av Brecht. ... Fast dd brecht
ska ligger iote sa mycket i musikt::n
sam i sattel aU anvanda sanger: man
gar ut fran forestallningen. gar fram
till rampen och staller sig och sjungcr.
... Sedan dess har rockmusikcn hlivit
tyngre och har tagit over mer och mer.



· .. Stockholm hade dii merutav avant
gardistiska experiment pa teatersidan
redan nar Pistolteatern fanns. Darvar
jazzmusiken storre.... Vi ville gora en
mer samhallsinriktad teater, vilket
lcdde till att Nationalteatern hildades.
som en sorts utbrytare fran Lilla Tea
tern.. ,. Nationaltcaterns andre stora
musikskrivare ar alltsa Ulf Dagehy.
som kom med 1972. nar vi 1971 hade
flyttat till GOteborg.

VIr Dagehy: Jag spelade tradjazz...
redan nar jag gick i skolan. Dd var
alltsii 1961-62 och till och med nar jag
tog studentcn -64.Jagspdade dt parar
till tradjazz i Lund pa klarinett. Och
sen sa varjag truhadur pa krog i ett par
ar. och kvo..:: pa det ett tag faktiskt. Ink
egna visor. utan sao dar vanlig krog~

trubadur. F6rst Wste jag i Lund. Deh
sen borjade jag pa Lilla Teatern - det
sam sedan hkv Nationalteatern. Oeh
sa flyttade vi ju till Gotehorg, men dil
hade jag rcdan bOrjat gilla rock javligt
myckct - det var nastan det coda jag
lyssnade piL Jag fick sparken ur ett
band minns jag. fOr att da hade jag
kapt en dgitarroch hara snackade am
att vi Sloo och stampadc sa mycket
mco den dartradjazzcn.Jagvarjavligt
trott pil det da.
Benil Goldherg: Jag har spelat piano
Oaf jag var litcn. has froken. Fur E/isl!
och Mdnskenssonaten var vHl det sYa
rastt::jag fixadc. Dit var jag cn 12-13 ar.
Sen lick jag olika idrotts~ och puher
tctsprohlem och ville iOle ga Jar
langrc, utan gjordc revolt mot hela
skiten och slutadc. Sen nar jag var 16
sa h6rjade jag mco pop. Dam korn
ifran poporkestrarna i BOfas. Jar jag
vaxtc upp. och sa: "'Du kan val spela
piano - kan iole du vara meo pit
16rdag. for det ar en killc sam ar sjukT'
Och jag hade ingen aning: jag kundc
nara spela i C-Jur och sa rnastc jag ha
noter. Men pi! nat satt sa vardet bara
till att kora igang. och pi! den vagen
blcv dct sedan ... 1965 flyttade jag till
GOteborg. och da slutade jag spela i
band. och spelade dii for mig sjalv
bara. Jag studcrade pa univcrsitetet.
Sedan borjade jag gora poplatar med
min systcr. Oeh da horjade vi spela
mlgra styeken. liksom fOrsoka ordna
arr pa dom oeh sil.dar. med popsa.u
ning. Oeh sa horjade jag spela med
Tomas Forsse1L pi!. eU mera ama~

tormassikrt plan. Detvaromkring 1970.
Och -71 bildade vi Nynningen.

Bern/Andersson: Vi vareugangtrevliga
killar sam tillsammans ville hli ett
haftigt rockband och sam hade am
hition aU skriva hra socialistisk agi
tationstext. Det var inte aU nil. en
massa folk till varje pris, utan har
skulk det javlar i mig gnistra om det
nar vi kommer, det var mera den
kanslan ... Men vi fickju kritik pii den
tiden naturligtvis: aU detvarskitigt oeh
slafsigt och clownigt och ouppfostrat
och sant dar. Det slog man hara till
haka med aU "vi har rau. ni har fer.
Det var ju den jargongen - vi var'som

musiker i Tiiltprojektet. (Korta gruppresentationer fanns i det ena
av Taltprojektets tva programhaften.)

Nationalteatern bildades liT Lunds studentteater Lilla Teatern
och hette forst Gorillateatern. Den bildades 1968 av nio personer
som redan da hade planer pa att gora "en pjas om den svenska
arbetarrorelsen" (Swedner/Arnman 1974: 117). Gruppen splittra
des, och medan de fern medlemmar som bodde i Malmo beholl
namnet Gorillateatern kallade sig de fyra som annu bodde och stu
derade i Lund fOr Nationalteatern (Hans Mosesson, Med Revent
berg, Peter Wahlqvist och Hil.kan Wennberg). Fran rockgruppen
Bread tog man med ett par nya medlemmar (se Wahlqvists ord har
intill), och 1970 flyttade gruppen till Giiteborg, dar annu fler
medlemmar kom med. Nationalteatern bestod 1977 av ett 20-tal
personer. Man riktade in sig pa barn- och ungdomspjaser och hade
alltid musik med. Arbetarstadsdelen Risings Backa blev centrum
for verksamheten, men man hanvisades till en fritidsgard och andra
tilWilliga lokaler, och har genom aren standigt haft bekymmer med
att rmna en egen teaterlokal.

Sedan Anders Melander lamnat gruppen ca 1975, kvarstod Ulf
Dageby som gruppens huvudsaklige musikmakare, men da hade
man redan irJ1ett samarbete med musikgruppen Nynningen. Till
sammans gjorde de bagge grupperna tva nyars-"kabarevyer",
indianpjasen Vi kommer att leva igen (pa live-LP varen 1977) och
turnen och plattan med Rockormen 1978. Pa egen hand utgav Na
tionalteatern LP-skivorna Ta det som ett lofte 1972, Livet iir en
fest 1974 (med forsa1jningssiffror upp emot 100 000 - bada dessa
skivor utgavs pa bolaget MNW i Stockholm, darefter overgick man
till Nacksving i Goteborg), Kaldolmar och kalsipper 1976 (dubbel
LP med en barnpjas), Barn av var tid 1978 samt barnplattan
Luffarrock 1981. Dartill kom att Nationalteatern aven medverka
de pa Nacksvings forsta utgava: samlingsplattan Nacksving 1975,
singlarna Doin' the omoralisk schlagerfestival 1975 och Riidda
varven 1978 samt RFHL:s LP Fran flykt till kamp 1979. En viss
uppdelning mellan barn- och ungdomspjaser kunde markas. Efter
Rockormen overgiek Dageby helt till musiken genom bl a turneer
med "Nationalteaterns Roekorkester", som utgav LP11 Rovar
kungens a 1980. Nationalteatern satsade samtidigt int0nsivt pa
krogprojektet Pustervik i eentrala Goteborg, tillsammans med
galleriet Maneten och idrottsklubben Hacken, men projektet gick i
konkurs. Sedennera har Nationalteatern fatt en fast seen invid
Atelierteatern i stadens centrum, oeh med ratt andrad personsam
mansattning sysslat med barn- och vuxenpjaser som ofta hamtats
utifran.

Tidigare skrev gruppen nastan allt material sjalva till sina fore
1977 2Q-talet olika pjaser. Musikaliskt blandades hard rock med
visor och ballader. Spelstilen kombinerade satir och parodi med ett
sentimentalt eller rentav patetiskt allvar, groteskt fantasteri med
overtydlig social realism. Man har haft en markerad och provokativ
vansterpolitisk prom, utan nagon entydig partitillhorighet. Esteti
ken har rotter i Brecht och kabaretraditionen men har tagit starka
intryck av modern massmedierad ungdomskultur. (Se vidare
Rynell/Aberg 1977: 109ff, Musikens Makt 1/73, 4/75 och 2/80
samt Wirmark 1976: 145ffoch 232fO

Nynningen bildades av Bertil Goldberg och Tomas Forssell i Gote
borg 1971. Forssell forsvann efter nagra ar upp till Lulea, ocll
redan tidigt kom Bernt Andersson med, med ett forflutet som ung
begavning i Gin House Bluesband. Nynningen kom att praglas av
ett tungj och fylligt bluesbaserat sound med stort upplagda, "sym-
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foniska" rockl:Har. Gruppen stravade medvetet efter att uppna en
genomtankt enhet mellan text och musik. Majakovskij-LPn For
full hals blev genombrottet 1973 - da var redan Totta Naslund,
Bengt Blomgren, Nicke Strom och Ewa Wilhelmsson med i grup
pen, som dock kannetecknats av att flera medlemmar vandrat ut
och in, ibland aven fram och tillbaka mellan Nationalteatem och
Nynningen. 1974 kom LPn Nynningen, 1976 A.'ntligen en ny dagf,
utgiven pa Nacksving, pa vars samlings-LP Nacksving aven Nyn
ningen deltog 1975. Gruppen deltog aven pa Alternativfestivalens
single 1975, en samlingsplatta mot karnkraft samma ar, National
teaterns indianplatta mm. De tva goteborgsgrupperna samverkade
som namnts i kabarevyerna vid mitten av 70-talet. Nynningen upp
lostes ca 1978, men medlemmarna fortsatte med musiken i nya
konstellationer. Nynningen var aktivt teaterintresserade, spelade
aven roller i kabarevyema och genomforde egna musikdramatiska
arbeten med Majakovskijprogrammet 1973 och Traven-bearbet
ningen De hiingdas revolution 1974, samt 1979 ett Brechtprogram
med Goteborgs Brechtensemble (LPn Lat er inte fOrfOras 1979).
(Se vidare Musikens Makt 8/74, Kontakten 1/81 och Wirmark
1976: 153fO

Narren var den aldsta av de medverkande grupperna, ja en av
Sveriges aldsta fria teatergrupper overhuvudtaget. Den uppstod
1965-66 ur Pistolteatern och fick redan tidigt en fast scen vid
Grona Lund i Stockholm. Narren skrev egna talpjaser med relativt
uttalat politiska ternan. De var noga med att undersoka den verk
lighet de gjorde teater om, ofta Norrland och Latinamerika. 1970
satte de upp pjasen Solidaritet - Arbetarmakt om gruvstrejkema
i Norrbotten, och samtidigt gjorde de en forestallning i cirkusform
om Cuba, Flickan i Havanna, med en vit clown som diktator och
en rod som revolutionar. Redan fran slutet av 60-talet hade Narren
ocksa kontakter med Dario Fo och den italienska commedia dell'
arte-inspirerade farstraditionen. Av den ganska stora gruppen
deltog ett knappt tiotal i Taltprojektet, och de hade tillsammans
med Nationalteatern givit de initierande impulserna till det. Ett
par ar senare splittrades Narren upp, forlorade sin fasta scen och
upplostes. Bjorn Granath m fl gick egna vagar pa teater Fagel Bla
fran 1980, tillsammans med bl a Tidningsteaterns Mikael Seger
strom. De skiIdes darmed fran bl a Narrens centralfigur Hans Hell
berg, som inte hade deltagit i TaItprojektet men skrivit en utforlig
och konstruktiv kritik av fOrestallningen. (Se vidare Rynell/Aberg
1977: 84ff, Entre' 6/1981 och 4-5/1984 samt Risum 1979:300ff.)

Musikteatergruppen Oktober hade liksom Nationalteatern sina
rotter i Malmo/Lund-omradet. Omkring 1971 hade olika personer
arbetat med foreningsteater i ABF-regi, bl a Per Lysander, Jan
Otto Lindell, Hemic Holmberg och Ninne Olsson. Nagra av dem
akte ca 1972 tillsammans med bl a Eva Remaeus runt i skolor med
en dramatiserad version av Lars Forssells Oktoberdikter, varvid
gruppen fick sitt namn. Redan da spelade man akustiska instru
ment pa scenen (banjo, kontrabas och dragspel), med ett minimum
av scenografi, och dar just musikinstrumenten utgjorde stommen.
Sedan satte man tillsammans med Bruksteatern upp Brechts
Modern med Eislers originalmusik. Ett sammandrag av pjasen gays
ut pa platta 1973-74. 1974 producerades pjasen Sven Klangs
Kvintett, och den gays ut pa skiva 1976. Dar bearbetades motsatt
ningen mellan jazz som personligt uttryck och som underhaIlnings
musik Ufr Peitzsch 1980 och Wirmark 1976: 5lff). I samband med
denna pjas knots saxofonisten Christer Boustedt till gruppen, med
en skiftande bakgrund i Stockholms teater- och musikliv. Sedan
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en isbrytare. den kanslan var det i
Nynningen da... Vi hade medoss hela
detta forhallningssatt. medan 0 ktober
korn utifran en helt annan utgangs
punkt. Det gay ju bade vissa synteser
som var bra. och en javla massa kon
flikter. som antagligen ar nodvandiga
att ta sig igenorn om man bestamt sig
for att jobba ihop.

Christa Boustedt: Jag ar jazzmusiker
sen 1953 eIler strax fore. Jag iir fodd -39
och borjade spela nan gang narjagvar
13-14 ar. 1 mitt foriildrabem fanns
mycket plattor. och myeketjazzplattor
aV olika kvalitet. Morsan spe1ade lite
piano. men hon hade hlivit brand i
sina uoga dar. sa hon ville iOle tvinga
mig. vilket jag af oerh6rt kdsen fOr....
Del varju revival-rorelse da.Jag hoddc
i Bromma. som var revivalmusikens
faste. Sarntidigt hade jag en granoe
som h6rjade spela altsax. Vi hodde i
hyreshus. Han lyssnade pi! Charlie
Parker ... Dom horde jag redan 1950.
~51. Sen flyttade det in en saxofonist
som hodde ett ar i samrna kiik. under
oss... Han hette Max Brud. Hans
dotlrar ar flickorna BrUel i Jomfru
Ane. Hans fru sjung: skadisen Birgit
Brtie!. Sa det lag valdigt nara till hands
aU barja lira... ,Jag ar glad fbr den dar
gammeljazzbakgrunden fOr man
Wrde sig spda blut:'s. Oeh bluesen har
alltid varit oerhbrt viktig for mig. Jag
tog studenten -59. Skolhandd var rno
dernt lite swingbetonat. Oeh sen ett
dixielandband da. Oeh Nalen oeb det
dar. Via mina kompisar. [rams! en
gitarrist borjade jag komma in pa
roek'n'roll. Det var ~57 jag borjade
roeka. Jag var ute med nan som hette
Rock-Lisa, oeh Roek~Kristeroeh sana
Jar namn. Och sen borjaJc jag meJ
Rock-Boris. Med honom spelade jag
fran -58 till-60.samtiJigt somjaggick i
plugget. .. Jag spelade sax. bade langa
polisongcr. Jag var den enda i Sverigc
som kunde ga Her i brygga samtidigt
som jag liradc... Den har jazzgrcjen:
okej man spelaJe ju blues alltsa. i ett
hastigt tempo. dler langsamt som fan.
Och det var ju nyttigt. Sen sket manju i
den musiken. den var sa javla lojlig.
Den von oben-synen hade man som
jazzmusiker. Men vi hade javligt kul.
Det var oerhart nyttiga ar. Sen borjade
jag spda med Gugge Hedrenius -59
ocksa... Sa kom det med tva killar i det
bandet som hade en revolutionerande
betydelse. Det var tva svarta ameri
kaner: Sahib Sbihab pa barytonsax
oeh Idrees Sulieman pa trumpet. Dam
bar fortfarande i Europa. i Kopen
hamn. Dom larde oss hur den svarta
musiken skulle spelas: den svarta
bebopjazzen. Dom kom direkt fran
Charlie Parker oeh Bud Powell. ...
Samtidigt hade jag arbetat med ka
baret pa ungdomsgardar oeh den hiir
rock'n'roll-grejen - det varju verkligen
en entertainerpryL Dar gjorde vi
shower etc. Sa jag var inte aIls fram
mande for att sta pa scen.Jagvarmed i
en kab_aretor~esterpa Kingside i



Stockholm tva sasonger tror jag. Och
sa var det N aleo som ocksa hade sana
dar grejor. Sen borjade jag lira free
form-musik ocksa, samtidigt som jag
var med i Gugges band. Det var Kurre
Lindgren, kHnd komposit6r ()ch ba
sist och jag och Janne Carlsson. kand
som Loffe. .. Jag hade en egen sextett
som spelade mycket ... Jag Ievde pa
studielan. Jag hade horjat pa univer
sitetet. .. Dil korn... Lasse Werner
med pa piano. Och sen dess sa har vi
spelat ihop. alltsa fran -62 fram till-77
... Da fick han ettjobb pa Stadsteatern
i Stockholm -63: Connection ... Oet var
vcrkligen en milstolpe i svensk tea-
ter. .. DA blev jagjavligt intresserad aY

teater. f6r jdg sag skillnaderna mellan
hUT vi jazzmusiker kommunicerade
och hUT skadisarna kommunicerade.
Och jag sag en klar nackdel fbr det
verbala sattel. Och detta har alltsa fOljt
mig sen Jess.Jag trodde attjag hadeen
valdigt stor mission at! fylla som jazz
musiker pa teatern.Jag var ansWJld pa
Stadsteatcrn till och fran. fran -63 till
-70. Samtidigt var samma band med
aU starta Pistolteatern, tillsammans
med Pi Lind och StafTan Olsson -64...
Den politiska teatern tog former som
vi hade t.~xperimenteratmed har: ~ea
ter Fern oeh Pistolteatern i Stockholm.
De nya tekniska hjalpmedlen: film.
diabilder. Ijudet. " . Och samtidigt
kom hela den har happeningr6rel
sen. .. Dd var hade den har experi
mentteatersidan oeh den politiska tea
tern som h6rjade i och med Connec
tion. Det var en grupp kring regiss6ren
Sten Lannert som johbade vidare i
manga pjaser.... Sen 1970varjag med
aeh startade Turteatern. Da var vi ett
gang som hoppade av frdn Stadstea
tern... Pa Turteatern var jag till-73....
Jag blev fed up och la avo Och sa bodde
jag palandet ett ar var det val. Nej. vi
var ute pa turne med en myeket viktig
pjas som hette Tonfiingarc:n, jag oeh
min tjej Paula Brandt och en skadis
som hette Gustav Kling. Vi br6t O$S ur
Turteatern oeh staek uL skrev den dar
pjasen. Den handlade om en snubhe
som fangade toner. Jag var sturn dar
oeksa. men spelade pa en javla massa
instrument. ... Det har var hosten -73,
och sen fOdde vi barn. Jag jobbade
som kolare uppe i Halsingland oeh
lirade lite med Lasse Werner. Oeh sa
av en handelse sa Histe jag en an nons i
Teatereentrums tidskrift aU "Musik
teatergruppen Oktober .s6ker en
kvinnlig skadespe1are oeh en manlig·
shi.despe1are som kan spe1a saxofon....
Och sa stod det underteeknat -Ninne
Olsson och Henric Holmberg-. och
dom kande jag. f6r vi hade bott hos
dom nih vi spelat nere i Lund - dom
hade k6pt f6restiillningar av Tur
teatern. .. Och sa hestamde vi aU horja
med Sven Klang. Oeh pa den vagen ar
det da nu.

PerMe/in: Jag speladef6rst i ungefiir 10
ar hemma oeh med kompisar. Hem-

Pli varje ort under tumlin arrangerades en parad under cirkus- eller kamevalsliknande
former.

kom musikkabaren Forslaktoch vanner 1976 (pa LP 1977). Efter
Ta1tprojektet gjorde Oktober b1 a en Ibsenpjas oeh barnpjasen
Prins Hatt under jorden, som aven fJ.Imatiserades. Gruppen flytta
de 1978 fran Kirsebergs fritidsgiird i Malmo till SOdertalje oeh
knots med treiirskontrakt till kommunen i ett da unikt samarbete
mellan en fri grupp oeh en kommun.

Oktober har alltid konsekvent arbetat med musiken realistiskt
integrerad i dramatiken - diirav sa manga pjaser med musika1iska
arnnen. Ett avgorande mal har varit att skapa nya, integrerade for
mer for musikdramatik. Gruppen har stravat efter lokal fOrankring
i en arbetarpub1ik, oeh arbetade stilistiskt med vardagsrea1ism oeh
1ekfull fantasi, utgaende friln Breehttraditionen oeh en viss kilns1a
for nationella fo1kliga traditioner. Musikens fasta grund har he1a
tiden varit .akustiskt baserad jazz oeh visa. Pianisten Lindell som
fungerat som musikaliskt ankare deltog inte i Taltprojektet, det
gjorde daremot den aven i rena musiksammanhang va1kilnde
Boustedt. (Se vidare Rynell/Aberg 1977: 216ff, Wirmark 1976:
52ff oeh 232ff, Wirmark 1981: 233ff oeh Peitzseh 1980.)

Tidningsteatern bildades1972 av de tva broderna Michael oeh To
mas Segerstrom fran Malmo. De hade spe1at en vansterpolitiskt fars
artad teater som utgiek friln aktuella hiinde1ser - diirav namnet.
(Jfr de "levande tidningarna" i Sovjetunionen efter 1917, som var
foregilngare till Bla Blusen, se Bramsjo/F1orin 1978: 10.) Tre sada
na "fiekrevyer" hette Handsvett, Svinhugg oeh Tarmludd. Tillsam
mans med musikrore1seveteranerna Hoo1a Bandoo1a Band (Mikae1
Wiehe, Bjorn Afze1ius m fl) produeerade de pjasen Sture Starring
Story 1975. Med anknytning till Sehlagerfestivalen behand1ades
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Taltet pli plats. Bes6ket i varje stad blev en uppmarksammad kulturhandelse, ibland iiven
ledsagad av problem med debatter om liimplig taltplats.

dar satiriskt ido1dyrkan och musikindustri. Varen 1976 samarbeta
de de bAda grupperna med en agentfars om CIA, Kaninema pii
Navarone, men det b1ev mindre framgangsrikt. Hoo1a Bandoo1a
upp10stes 1/5 1976. Tidningsteatern fortsatte med aktuella poli
tiska sketcher fram till Tiiltprojektet, b1 a i radio (Totalradions
veckokronika, dokumenterad pa LP:n Har ar Totalradion 1977).
1978 samverkade de med medlemmar ur Narren i Dario Fo
pjasen Anarkisten som slangdes ut genom ett fonster. Tomas sluta
de sedan med teater medan Michael 1980-83 tillsammans med b1 a
Narrens Bjorn Granath drev den nya teatern Fage1 BIa i Stock
holm. (Se vidare Jacobsen m fl 1980 och Musikens Makt 2/75 och
10/76.)

De olika ingaende gruppernas historia visar bade likheter och skill
nader sinsemellan. Det fanns uppenbart ett omsesidigt intresse
att forsoka sig pa ett samarbete over granserna. I samband med
och efter Taltprojektet var det ocksa enski1da personer som flytta
de kors och tvars mellan grupperna. Per Melin ar det slaende
exemp1et bland musikerna. Hans overgang fran Oktober till Nyn
ningenkretsarna under sommaren 1977 innebar samtidigt en stills
tisk overgang fran jazz till rock. Den be1yser darfor en central
po1aritet i projektets musik.

I flera intervjucitat poangteras motsattningen mellan Oktober
och Nationalteatern, inte som nagon konfliktfylld antagonism men
som en tydlig stilistisk po1aritet. Musikaliskt kom den till uttryck i
brytningen mellan jazz och rock, men den fanus aven pa andra
ornrAden: arbetsformer, skAdespeleri och regi, textforfattande etc.
Aven Wirmark valjer i sin bok Nuteater att stal1a dessa tva grupper
mot varandra som tva huvudpo1er i de fria gruppernas nilt (Wir
mark 1976: 232ff). Tidningsteatern och Narren bidrog naturligtvis
med ytterligare impu1ser, men runt dem fokuserades inte lika star
ka spanningar eller konflikter.
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rna var det till grammofonen. Mina
fOriildrar holl pa myeket med jazz. oeh
m£inga kompisar var jazzmusiker i
Malmo... Sa jag lyssnade myeket pa
jazz awn nar jag var liten. Ellington
oeh alit mojIigt sant. Men det vaT anda
pop oeh rock som jag satt oeh spdade
mest. Oet horja'de --65 nan gang. Sen
nUr Chicago. Blood. Sweat and Tears
oeh dom kom. oeh det hOrjade likna
jazzen litegrann. sa blev det valdigt
myeket del. Oeh andra hand med
hlc:tsarc. Sen skulk Ale Mollerstarta en
jazzorkester med ett par kompisar. Oil
ringJe han till mig oeh sa attjag skulk
kopa en wash-board... Oeh sen
plockadejag in en hi-hat. oeh vartefter
smugglade jag in trumsetet fOr varje
repetition... Sen hkv det ju mer trad
jazz till slut. Del vari samhand med att
det hlev ett uppsving fOr swingen i
Malmo. Oil Var vi val rall sa unga. vi
varvUlIXar-detvar-72 -73 nilngang.
... Sen horjade vijohha prafessiondlt
i del har handet: Jazz a de hette det.
Det giek ganska hra: vi levde pa det.
Alia pengarna giek in till handet oeh
sen tick man hetalt cfter hehov.... Oct
fungerade i tva itr. .. Dfl ringde Chris
ta Boustedt en dag. Dom skulk gora
en kaharet. musikteatergruppen Ok
toher - For sliikt och viinna. Da hadt:
jazzhandet fungerat som teaterhand
tOr Skanska Tt:atern i Landskrona rUll
myeket. Vi hade johhat i ett oeh ett
halvt ~Ir med dom. Dar Jarde vi oss
vUldigt myeket om teatermusik. Ja. sen
hkv det Oktoher. oeh sen skulk Jii
TaItet gil. av stape1n. oeh orkestern var
fullhosatt oeh allting var klart. Men
Christa ville dil ha ott mandat till pa
jazzsidan. Han traddc all jag var ell
sUkt:rt kart dar. sfl han slogs fOr attjag
skulk vara mcJ. sa att dom skulk ha
tva trummisar. Mikat:l Gyllenstig.som
spclaJe med Nynningt:n. skulk vara
mt:d ocksa. Han var da rocktrummis
oeh sa skulk jag vara jazztrummis.
Innan var jag alltsa mcJ i sjiilva Ok
tohergruppen. Dar hlev det ju genast
t:n annan niva. Dar tick man mer t:n
framtradande roll som musiker oeh
oeksa litegrann som skadespe1art:. sii
gOll jag kunde. Sen var dt:t d:1 snack
om TaItd.... Till slut sa kom jag meJ
diir i alia fall. Jag fOrstod till slut at!
detta var en grej som jag inte tick ga
miste om. Men det var lite nen·ost att
flytta fran Malmo oeh ho horta i over
ett halvar alit som alit. Oeh sen sagjag
[ram emot det ocksa. att spda med tva
trumslagare. Orkestern skulk hli
mycket rOrligart:. man skulk kunna ha
en mindre orkestersccn P~'I ett annat
stalle. man skulle kunna alternaa Deh
sa. Men da hlcv del en massa for
vecklingar i det stressiga arbetet sa
Mikad hoppade av. Han var val inte
sa sugen pa det heller - han var ralt
troll pii Nynningen oeh pa dom man
niskorna oeks,1. Jag horjade jobha
fOrste mars. som dom andra i orkes
tern.
AIe Moller: Den erfaren hetjag har haft.
ar all innan jag bOrjade med Kabaret-



orkcstcrn sit jobbade jag f6rst som
jazzmusikant i4-5 iir, oeh senjobbade
jag med fria teatergrupper harnere:
Skanska Teatern. Studioteatern, Gar
derobstcatern. litegrann med Okto
ber. .. Och jag spdade mycket med en
kompis till Christer Boustedt sam
hctcr Lasse Werner. pianist.

Sl'L'11 WolltL'r: Jag hlev ekv vid Gote
horgs Stadsteater 1953. Dil var seen
skolorna knutna till tcatrar. Jag var
fJrdig med min uthildning -57. Efter
det hlev jag arbetslos - man hade
ingen anvundning av mig h~ir pa tca
tern. Under den perioden deltogjag da
i mindre roller har, oeh fick stara im
pulser av en kille som hette BengtEke
rot som satte upp Hamlet har 1953 t ex.
Jag hade inte tankt mig sjiUv som
skudespclare f{>rriin sista itren i gym
nasict. men var allmiint tcatcrintresse
rad genom tradition i familjen. Sen var
jag alltsit arhetsl6s aeh sysslade dii
med alit mojligt. fran att ga pil sjon till
atl ha H'trarvik,Jriat oeh vard ehauffOr
osv under aren -57, -5X oeh -59. 195X
fiyuaJo jag upp till Stookholm. -54
hade jag varit med i min forsta pro
fessionclla kala - det var Pionjllr
teatern som var ute oeh spclade l'n
liten grej. Vi turnerade alltsi! runt
ulH.ler myeket primitiva f6rhallanden .
... Nllr jag -5X skulk ut igen oeh s6ka
johh. dit fanns det inget johh ails. Dil
hIev det Pionjarteatern igcn. , ,. Men
si! het jag mig f~lst i Stockholm oeh
gjorde lite smasakcr.Jag fick hi a kon
takt med Sten Lonnen. -5X-59 fick jag
johh pa Skansenteatcrn i Stockholm.
Jag var ute pa tllme Oleo nat som hette
Bygdeteatcrn . .. Och sedan satte vi
igill1g en egen teater som hette Teater
Artist. min d~lvarandc fru
Annie Genhoff och jag, dar vi spdade
Hjiilten pi! den Krona 6n i regi av Sten
Lonnert.... Oct var skitsvitrt att starta
en siln dar grupp. I Stockholm fanns
da Munkhroteatern oeh Marsyastea
tern.och hilr i Gotehorg fannsAtelier
teatern. Men s~tna hiir 1'r1a gruppbild
ningar. smateatrar. rrivatleatrar var
det valdigt sviirt fi.>r.... Under de har
arhetsloshetsaren nar jag var valdigt
myeket ute oeh johbade som grov
arhetare. pi! briidgard och sant Jar, sa
vaektcs jag ur mina h"Ymnasiedrom
mar. Jag hade visscrligen en slags
grundlagganJc social uppfostran. Jag
kommer fritn ett valdigt antifascistiskt
hem. Min far var antinazist. holl pa
Torgny Segerstedt oeh sitJar. Men
nagra kommunistiska idea cller sa
fanns alitsa inte i mitt hem. Men dar
fanns en slags oerhort stark ratts
kansla som vi blcv uppfostrade i. Sa
nar jag da hamnade ute i arbetslivet
och sag hurdet gick tilLsa vardet ingd
konstigt att man drags snabht iit
vanster. Men jag var da inte aIls or
ganiserad, utan det var en allman
frigordscproccss . .. . Oct var sviirt att
vara kommunist i dessa Jagar. Men
jag borjadc orientera mig at och rosta
pa VPK nar jag liok loY att rosta. Dc

I Stockholm bliiste taltet ner en stormig nat!. Mannil;kor strommade till for att hjiilpa till
at! reparera och resa det igen. Endast en forestiillning stiilldes in.

Trots inbordes skilln.ader mellan grupperna hade de myeket som
var gemensamt. De var alIa ganska unga, de hade en vansterpolitisk
profil utan att vara parti:anknutna, de gjorde pjaser om manniskors
vardagserfarenheter men drog sig inte fOr fantastiska inslag, garna
rued humor oeh satir, vilket passade fOr ett eirkustillt. De hade alla
arbetat med bade teater oeh musik och hade en positiv syn pa
musik- oeh teaterroreisen.

Kontakterna mellan grupperna hade vaxt fram gradvis genom
iiren, pa ett ofta personligt plan. Det blev naturJigt f')r dem att
yanda sig till varandra nar Taltprojektet initierades. MIg veterligt
fann man utanfor projektet aldrig kombinationen av grupper ~pe

eiellt egendomlig. I de fiesta fall var det oeksa sjillvklart vilka
grupper som inte kom med. En kand fri grupp - Fria Proteatern 
uttryekte i olika sammanhang sin irritation over att inte ha fatt
delta. Mellan dem oeh Taltprojektets grupper fanns som tidigarc
namnts motsattningar, som indirekt kom till uttryek i sjalva fore
stilllningen (se t ex Offensiv i akt 3).

De fern grupperna var Taltprojektets motor oeh bas. Men dar
deltog oeksa en lang rad individer fran institutioner eller med
andra bakgrunder. De kom med genom vanskapsband till de fern
grupperna, genom att de Mrt talas om projektet oeh sokt sig dit
av sympati, eller genom att nagon av de fern grupperna sokt upp
dem som de ville ha med. I samtliga fall stilllde dessa individer
upp pa projektets grundvalar. Hiir ska bara en handfull av dem
namnas.

Sven Wollter kom att hora till den mest aktiva oeh eentrala
kiirnan i projektet. Han var skiidespelare vid Goteborgs Stadsteater
oeh hade blivit allmant kand genom bi a TV-serien efter Wilhelm
Mobergs Raskens. Han var medlem av vanstergruppen KFMLr (se
nare KPMLr). Wollter forde bi a in inspiration fran fransk grupp
teater (lie vidare s 255). Han var huvudsakligen skadespelare oeh
tiiltresare, men bidrog pa nagra stillien aven med musik oeh manus-
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Nicke Strom, Bent Blomgren, Jussi Lama, Ult Dageby, Christer Boustedt, Per Eggers,
Stig Ekelof, Ale Moller och Torsten Eckermann i tiiltorkestem.

forslag. Ofr intervjun iEntre' 3/1980.)
Fran etablerade teaterinstitutioner kom aven skadespelarna

Johannes Brost och Barbro Oborg-Ljunggren. Dessa professionella
och skolade aktorer tilldelades naturligtvis tunga roller i forestall
ningen. Viktig fOr de manga koreografiskt genomarbetade mass
scenema i speciellt aktemas finaler var skadespelerskan och danso
sen Sonja Lund som kom fran Turteatem i Stockholm.

Scenografen Soren Brunes fick stor betydelse nar det gallde att
utnyttja taltets visuella och rumsliga mojligheter. Han hade lang
och gedigen erfarenhet av bade fria grupper och de stora institu
tionsteatrarna i Stockholm. (Se Entre' 3/1984 och jamfor aven Nya
Teatertidningen 14-15, 1981: 60ff, dar han grafiskt skildrar sceno
grafins historia och pa s 80f visar taltets betydelse.) Brunes arbe
tade tillsammans med Aja Eriksson, som tidigare arbetat med
Nationalteatem, och hade huvudansvaret for kladema. Nar det
gallde teknik, rekvisita, klader, smink osv bidrog dessutom en
lang rad yrkesverksamma konstnarer och hantverkare.

.En hel del enskilda kom ocksa med i andra funktioner an de
som gallde forestallningen: bampassning, matlagning, sjukvard,
reklammm.

Till sist ska jag niinma de tre fIlmare som deltog i projektet,
framst da Christina Olofson och Goran du Rees. De hade varit
med om att gora ett par filmer med anknytning till musikrorelsen
tidigare, och var samtidigt politiskt overtygade socialister. I ett
stort team av fIlmare med anknytning till Filmcentrum medverka
de de till filmen Vi har var egen sang, som dokumenterade musik
rorelsen i samband med Altemativfestivalen 1975. Den filmen
bidrog ocksa till att sprida kannedom om den svenska musikrorel-
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har arbetena med de hiir katrarna pa
skyndade det har. Dct var liksom inte
av politiska skal i forsta hand som vi
bOrjade bryta oss loss, utan det var i
valdigt h6g grad av konstnarliga skal:
vi ville uttrycka oss sjalva sa att saga.
Men jag gay mig faan pa attjag skulle
gOra en karriar fOr att kunna stalla
egna villkor sa smaningom. S~n had~

jag da lite turoeh kom till Norrk6ping.
NorrkOpings Stadsteater ~ngag~rade

mig i b6rjan av 60-takt. ... I Norr
k6ping lick jag allts,1 hra roller. och
man fick upp ogonen fOr mig. Sam
tidigt johhade jag i Norrk6ping sten
hart pa skadespelarnas frig6relse. Del
handlade om artistrad och sana dar
saker - fackliga grejer. Sen fick man
ogonen pi\. mig fran privatt~atavarl

den i Stockholm. Per Gerhard pa
Vasateatern engagerade mig for ett
proj~kt tillsammans med Karl Ger
hard - Mill bedarandejal(. ... Sen
beholl man mig dar pa Vasateatern.
och jag fick spda i en pjas som hette
Baifota i parken. Jag fick "chansen". S{I

att saga... Jag har alltsa upp!evt att hli
heromd over en natt. For sa h1ev det
det vart ett javla genomhrott dar. och
sen liek jag johh pa TV med Hems6
boma -65. och da hOrjade jag ocksa
johha med smagrupper vid sidan avo
... Samtidigt horjade grupparhetena
ga igang har i Gotehorg. och -67 kal
lade Mats Johansson pa mig och fra
gade om jag inte ville komma nero Da
hade jag gift om mig med Eva-Britt
Strandherg. skadespelerska fran Dra
maten. Da stack vi hit ner.ochjag kom
da pa huvudet rakt in i det har arhetel
med Kent Andersson och Lennart
Hjulstrom, samtidigt som vi dii skrev
-67-68 och de stora grejerna hande och
det politiska arbetet horjade. Jag tick
goda vanner: Maria Hornelius. Viveka
Warenfalk och alia dessa.Jag kom ratt
in i arhetet med vad som da var KFML
och som sa smaningom har bIivit
KPMLr. ... Och redan tidigt pa 70
talet borjade vi diskutera att vi maste
starta en forortsteater - det kan vara
viktigt aU notera i samband mcd Talt
projektet. Vi undersOkte hurde! skulk
ga till och var den skullc ligga, men vi
lick inga pengar till det. Utan da
fortsatte man att ga har och traggla i
institutionen. och gjorde en dd hra
uppsattningar onekligen. Vi sokte oss
till en ny puhlik.... Men vi upptackte
efterhand att det gick oerhort langsamt
och hetydde valdigt lite kulturellt i
stadens teaterliv. de har fOrsoken att
na ut till nya pu hliklager. Institutionen
kunde inte erbjuda det. misstanksam
heten i arbetarklassen infOr institu
tionen var alldeles fOr stor.... Vi hade
jobbat med detta. och manga av oss
kande otillfredsstallelse over att vi inte
lick johha tillsammans de som ville
det. Det uppstod samarheten och dom
brots sonder. Sa oar jag fick hora att
det skulk ske ett Taltprojekt. for det
fickjag hara h6ra pa stan. och att Na
tionalteatem var inblandad. och naf
jag da trMfadePeter Wahlqvist pa



krogen. sa fragade jag: "Vad ar detta
fOr nanting'''- - "la. vi hade tankt gOra
nanting i ett talL .... - '"Detvilljagvara
med pi;-·. sajag diL Sen fickjag ett brev
och sa korn jag till nagra moten. Da
hade man ocksa kallat Allan Edwall
och Folke Hjort. fOr man tyckte de var
brd. Da var jag ju lite kand. for jag
hade gjort Raskens och sa.

Soren Brunes: lag ar utbildad till bygg
nadsingenjor och borjade pi\. arkitekt
kontor i slutct av 50-talet. Darjohbade
jag 6-7 ar, Parallcllt med det bOrjade
jag mcd skoltcater och sant dar, och
sen komjagattjobba med Stockholms
Studentteater. Det var ju liksom den
coda fria grupp sam ranos i Stock
holm pa den tiden. nastan. Den kick
sam jag fick fOr aU b6rja med mer
kvaode teater vaT genom Ken Dewey
sam sysslade med happenings tilI
sam mans med en kille sam hetteJerry
Walter. Dam gjorde utornhuskonser
leT aV experimentell karaktar i New
York.och korn till Sverige pii inbjudan
av Fylkingen och skulk gora nat sam
hettt: AClion Theatre pa Modema Mu
seet. Dam behovde da folk. och kon
taktade Studentteatern. Genom det
kom jag i kontakt med Staffan Olsson
och Pi Lind. precis innan dom star
tade Pistolteatern 1%4... ,1agvarmed
och hjalptctill att gOra dekor - begrep
pet scenograf fanns inte pa den tiden.
Men sen i horjan pit Pistolteatan
jobbade man pa det dar valdsamma
sattel. med ljus Dch Ijud. Allting tick
samma yarde: skadespeleri. Ijus och
Ijud.... Da fanns ju bl a Christcr
Boustedt och Lasse Werner-ganget
med fran horjan. medJanneCarisson.
Kurt Lindgren och Christer Boustedt.
.. , Alia hade nagot annat jobb - jag
jobbade fortfarande pa arkitektkontor
da. och jobbade pa tcatern pa kvallar
na och lOrdagar och sOndagar. Alia
fick gora saker. man provade pa val
digt mycket. vilket gjorde aU man dels
forlorade en del <.IV respekten fOr det
dar med teater. vilket var raU skont.
plus aU man fick utveckla det man
vilk. Sen hlev jag mer och mer in
volvaad i det dar och slutade pa
arkitektkontor. Pistolteatern tick en
viss ekonomi: det fanns m6jIighet att
fa en del betalning. Det var Staffan
Olsson och Pi Lind som drog igang
Pistolteatern. Parallellt dar kom ju
Narren med Hasse Hellberg. Vi spe
lade i Narrens lokaL och Narren var
och speJade pa Pistolteatern. Det var
en samling manniskor i Stockholm
som sysslade med det dar. och alla
kande varandra pa nagot saIl. Sen
drojde detju till slutet av 60-talet innan
det hlev mer och mer grupper. typ
Proteatern som bildades om till Fria
Proteatern. Vigjorde i bOrjan sa kallad
politisk teater. och da hade vi premiar
pa en fOrestallning som hette Politisk
fearer - det var oerhort naivt pa nan
niva. Sen kom ju hela 70-talet och da
blev ju en tid n~stan all teater san. Det
fOrsta jobb jag tick utanfor det har var

sen utomlands, bl a i England, dar den lar ha inspirerat radikala
musiker till f6rs6ket att bilda organisationen Music for Socialism
1976-77. 1976 gjorde de vidare filmen Kiick Rebel! om den
svenska Ela blusen-rorelsen runt 1930. Dar medverkade b1 a musi
ker ur Nynningen Ufr s 127). Dessa filmare var med i p1aneringen
av Taltprojektet och gjorde parallellt den film som jag iiterkommer
till i kapite1 6. Aven efter 1977 har de samarbetat med fr a perso
ner fran Nynningen och Nationalteatern - exempe1vis har Ulf
Dageby skrivit musik till senare filmer.

I Tiiltprojektet fick deltagarna olika funktioner. De indelades i
olika "ligor" kring arbetsuppgifterna. Man stravade efter att under
projektet upplosa de ursprungliga gruppstrukturerna och fa till
stand nya kontaktytor och samarbetsre1ationer. En forteckning
over deltagarna, deras bakgrunder och deras arbetsuppgifter ater
finns bland bi1agorna sist i boken.

Ndgra monster

Po1itiskt befann sig sa gott som alla medverkande till vanster om
socialdemokratin. Men spridningen var anda avsevard: anarkister,
odogmatiska socialister, trotskister och stalinister motte man
niskor utan bestamd ideologisk tillhorighet. Dar saknades i huvud
sak tre socialistiska positioner i den svenska vanstern: socialdemo
kratin, de Moskvatrogna kommunister som 1977 brot sig ur VPK
och bildade APK (med tidningen Norrskensflamman) samt de
Kinatrogna i SKP (med tidningen Gnistan och viss samhOrighet
med Folket i Bild/Kulturfront och Fria Proteatern). Natur1igtvis
fick dessa granser konsekvenser for sattet att knyta kontakter,
sattet att to1ka historien och sattet att anviinda de olika uttrycks..
med1en (t ex valet av musikgemer). Anda fanns en politisk bredd
som 1edde till nyttiga diskussioner och gay olika infallsvinklar. Man
stravade efter motsvarande bredd och diirmed enhetsarbete inom
viinstern nar det gallde de lokala st6dkommitteerna.

Socialt var de fiesta yrkesverksamma kulturarbetare, men efter
som de fiesta ocksa var unga (ca 20-45 ar) kan man anta att deras
familjebakgrund borde ha viss betydelse. Via informella uppgifter
fran olika individer i projektet har jag kunnat uppskatta andelen
mellanskiktsbarn till drygt halften, medan omkring en tredjedel
hade arbetarbakgrund. De ovriga kom fran borgerliga skikt (eller
mycket hoga mellanskiktspositioner). Klassbakgrunden var mao
ganska heterogen, och man bor notera att en hel del hade egen
yrkeserfarenhet av hantverk, industriarbete eller Iagavlonat om..
sorgsarbete.

En hel del barn fanns med under turnen, vilket tyder pa att
manga deltagare hade fasta parrelationer (inte siillan med varandra)
- nagra niirmare uppgifter har jag dock inte om detta. (Barnen
tilldelades inga fasta roller i forestallningen men deltog nar de
ville i masscener som del av arbetarkollektivet.)

En dryg tredjedel av Taltprojektets deltagare var kvinnor. I
Nationalteatem var over hiilften kvinnor, bland Narrens deltagare
knappt halften, de ovriga ingaende gruppema var mer mansdomi
nerade. Tva tredjedelar av dem som sysslade med bam och mat var
kvinnor, medan bara en fjardedel av teknikema var det. Over half
ten av dem som sysslade med scenografi och masker var kvinnor.
Sa gott som samtliga musikinstrument som forekom i pjasen han..
terades av man. I ovrigt fordelade sig kvinnorna jamnt pa arbets..
uppgifterna (skadespeleri, regi, manusf6rfattande, forsaljning, ad
ministration osv). Trots vissa forsok att bryta traditionella monster
slog de iinda ganska starkt igenom.
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Estetiskt medforde deltagama ett spektrum av traditioner. Flera
hade erfarenhet av Brecht och av avantgarde- eller underground
teater. Nationalteatem och Nynningen hade arbetat med ungdoms
kulturens medel. Flera hade sysslat med barnteater. AlIa hade erfa
renhet av grammofon-, fIlm- och TV-mediema.

De sammanlagt ca 2000 deltagarna i lokala stOdkommitteer
kom fran kulturforeningar och politiska organisationer pa vaIje
ort. De var inte sallan industriarbetare, men deras exakta samman
sattning vet jag inget mera om.

Musikerna

Politiskt fanns bland musikerna samma spridning som i hela pro
jektet. Kulturpolitiskt hade musikema med sig olika typer av erfa
renheter fran jazzen och musikrorelsen, skivbolag och fOreningar i
Goteborg, Stockholm och Malmo. I mitt material har jag inte stott
pa nagra exempel pa principiella politiska konflikter bland musi
kerna.

Socialt framtrader tva sardrag hos musikema, namligen deras
sammansattning vad galler kon och klass. Sa gott som ingen kvinna
spelade nagot musikinstrument i forestallningen, och ingen ingick i
den fasta orkestern. Forutom nagra kVinnor som kunde spela gitarr
hade Maria Grahn spelat trummor i Nationalteatern. Men i Talt
projektet slog monster igenom som var allmant forhiirskande i
musik1ivet Ofr Frith/McRobbie 1979, Frith 1983: 235ff och
From/Manell 1982). Inom teatern var det Iattare fOr kvinnor att
fa plats Ofr Wirmark 1976: 234). Kvinnliga skadespelare moter val
en viss given efterfragan (ungefar som sangerskor), och eftersom
de fria grupperna pa manga satt var skadespelarnas teater blev
mansdominansen dar mindre uttalad. Kvinnor vann insteg via de
kvinnliga pjasrollerna. Nagon motsvarande ingang fanns inte i
musiken. Bland jazzens och rockens instrumentalister dominerade
mannen totalt. Klart ar att Taltprojektet hade brister nar det
gallde kvinnornas deltagande i musiken, vilket sakert medforde
estetiska begransningar som det dock ar svart att saga nagot mer
bestamt om.

Feministiskt orienterade kvinnoband hade uppstatt vid mitten
av 7Q..talet men fanns inte representerade i Taltprojektet. Det var
ocksa forst med punken 1977-78 som ett nagot stOrre genombrott
kom for kvinnliga rockmusiker. Mannens totala dominans i musi
ken kunde annu 1977 tas for sjalvklar. Musikerna sags som en
yrkesskicklig grupp dar det inte fanns plats for amatOrE;r. Tidsbris
ten medgav heller inte att oerfarna deltagare kunde skolas upp
under repetitionerna. Inte heller sokte man aktivt efter kvinnliga
musiker utan utgick fran den stomme som redan fanns i Nynning
en och Oktober.

En mycket hog andel av musikema hade vidare arbetarbak
grund. Over halften av den fasta orkestern var arbetarbarn. Detta
beror pa att Nynningens medlemmar horde dit. Bland skadespelar-

. na dominerade istillet mellanskiktsbarnen: tva tredjedelar kom
diirifran medan bara en femtedel av dem hade arbetarforaldrar.
Det har kan kopplas till storre monster angaende relationen mellan
musik och teater. Nynningen exemplifierade en subkultur inom
musikrorelsen som hade fa motsvarigheter bland de fria teater
grupperna: rockmusicerande och politiskt aktiva arbetarkillar.
Kanske bidrog detta till att musikerna hamnade lite "vid sidan
om" projektets ovriga deltagare - respekterade men aningen isole
rade.

Estetiskt dominerade tva skilda traditioner bland musikerna:
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pa Scalateatcrn nUrdom sulte uppHdr.
Jet var Pierre Fraenckd sam satte upp
den. Oct var det forsta hetalda sceno
grafijohh jag fick. Och sen fick jag ju
cia nat johh pa Stadsteatern och pi.
Dramaten och sadar. ... Och dil korn
ju ocksa mycket teatcrfestivakr sam
man akte piL Oct etahlcrades i hela
Europa. har jag en kansla av.... AlItid
nar jag var med sa var det myckd
scenografi. .. _. Jag tycker de1vis det ar
en myt sam lanscrades av tidningarna
javligt mycket, aU teatan formdlt sett
vaT javligt lunn. Oct var ink riktigt
sant: det lades alltid ner en amhition.
vadjagsag.. .. Brecht oeh sana figurer.
det var ju det som var ideatet pa nat
satt. Oeh det varju den harenkla typen
av texter anda. som man kunde satta
sig ner oeh analysera. oeh sa kunde
man sa aU saga satta en ruhrik over
oeh saga att detta handlar om detta.
Medan en Shakespearetext ar sa
konstfull i sig.... Jag ar javligt myeket
uppfostrad i den dar teatern aU man
satter sig ner oeh analyserar: sa har ar
det. vilket skulle hevisas. Man gar pa
nat sall matematiskt tillvaga. Medan
den har "musikaiiska'" upplevelsen av
teater. som jag upplevt nar jag sett
teater i Stratford ... Jag johhade i
Gotehorg med Viivama pa Folktea
tern. med Etienne Glaser. Oft. traffade
jag Francesco Ippolito som jag kande.
Jag visste ju om all Taltet var pa gang.
men han fragade mig om jag ville vara
med. Da skullejujagoch Aja Eriksson
vara huvudansvariga for seenografin.
oeh sa skulle vi ha nan slags sceno
grafigrupp.

Eva Remaeus: Det var en traditionell
uppdelning: killarna var musiker oeh
tjejerna sj6ng. Det var ju pa grund av
det enkla faktum att ingen tjej spelade
nagot instrument. .. Sa har det varit
fOr mig i Oktoher ocksa.Jag har spelat
piano sen jag var liten. Jag har spelat
flojt i Oktohers uppsallningar, sadar
lite forsiktigt. Men eftersom det funge
rar sa aU om nan ar mycket bra pa det
sa beh6ver man inte bli baure sja.lv.
utan da lamnar man over oeh sjunger
istallet. eftersom det da ar mer givet.
Inte konsmassigt menar jag da. utan
for att man har en rost som gar aU
utveckla. sa gar man det. ... 0:1 var ju
roekmusiken myeket manlig. Det har
ju forandrats lite. Det ar mycket tra
ditionellt. Men det arju kansligt oeksa.
for man kan ju inte frammana nan
Iangtan efter att spela ett instrument
bara fOr att man ska jamna ut kons
granserna. Detta ar det vanligaste i
alla sammanhang. sa det var ju inget
speciellt i detta sammanhang.

Maria Grahn: De som valdes ut till
orkestern var faktiskt dom som var
duktigast. det var det som gallde. am
man ska tala om mig som spelade
trummor sa var jag ju oerhart valhant
jamfOrt med Per Melin som hade
johhatvaldigt hart i manga ar. Och sen
kanske dessutom art jag var mer ska
despelare an musiker ... Det var ju



valdigt svart an overhlieka, Deh det ar
kansk~ fOrst eftenlt sam man vcrkligcn
lUgger markc till det. Sen trorjag att det
traditiondla m6nstrct har stor bety
deist::. Aven om man har asikter sam
sager en an nan sak sa ar det inti::: siikcrl
man handlar sa.

Frann~\'co IppolilO: Dd var dt Wit. det
var en utgangspunkt. sen den har
gn:jen om fOrcsUillningen. Men sen
ocksil den har konstdlationcn aV
manniskor.
Sorell Brune's: Den forst<.! informatio
ncn man fick var att man ska gbra
nanling i etl stort talt. Fbrsta ycckorna
visstc o;al1 oa5ta11 iote riktigt vad som
skulk gbras i det. Men i oeh mco att
man johhadc dar nefC i Gbtchorg srI
traffade man dom dar rnanniskorna.
oeh hbrjadc g~1 in pft arbdarklasscns
historia m:h allt tict d~ir. Det var hela
tideD kdstjarnan.

Hakan Wennherg: Vi visstc ju niistan
jnl..!:~nting: vi rcpctcrade i knllan::, pii
vj;dar r~ntom. Forst den sista mill1a
den horjade vi ana hur d~t hUr 6ver
huvud t~lget skulk kunna hli. S<.::en
ldsningarna iir n:.H helt nyU o<.::h helt
fantastiskt. och IjllS ach Ijud.

Hcnrie Holmht'lg (i arhL'tsantcckning
ar): Utgiingspunktcr: I) En pjiis med
stor hlalllining 'IV teaterformer och
stilar. 2) Ett wit. Vid ett j(jrhcredande
scmin,lrium i januari prcscntcraoc
scenogr:.di:rna en mad~ll av wlt~t ach
ctt rikt visuellt idL-matcrial. O~Ua kom
vid en tidpllnkt dnr t~xtmat~riakt fort
l~lrande val' oklart oeh fragmentariskL
Diirfor hkv sjiilva h.VKKnadm ~n t~lSt

ram fi)r ff)f(::stUlIning~n.

Hcnric Hu/m/mx: Vad had~ Taltpro
jekkt l'6rgrundval? Aena sidan vardet
en politisk manifestation som villL:
heskriva arhC'tarklass~ns historia. A
andm sidan var dd aU gom en fOre
sWllning i eU Uilt. Bara det faktumet
val' grundliiggandc. Att gora ~tt poli
tiskt l'i.'>redrag eller 'Itt g6ra en roek
konsert - hiigge delarna had~ varit lika
ll::laktiga, for da utnyttjar man int~

detta att spda t~ater i dt talL Oet ar
dnrfor myekct hangde pil att secno
gratisidan var sit fantastisk o<.::h idcrik.
. .. Ihland niir det gallde att skildra det
storpolitiska spekt hittad~ vi inte de
visudla o<.::h mytologiska planen som
utgick frt'm taltct. ... Vi johhadc i
tradition~n med prin<.::ipen att man
hygger Olll teaterrummct for varje 1'0
resWllning mall gor, alltsa puhlikens
placcring. Dd ar ju sant som ar om6j
ligt att gora pii dessa traditionella
teatrar med fast seen ach fasta saten i
salongen.

Soren Brum>s: Jag o<.::h Aja Eriksson
skulk vara huvlldansvariga for s<.::eno
gratin, och" sa skulk vi ha nan slags
;cenografigrupp... Vi kom faktiskt
igang snahhL Oct ar ju sit atl om man
johhar med institutioncrna sa har
man en viss koll Over tiden. Dar har
man ju en viss fardcL .. Man f&rstod

rocken hos goteborgarna och jazzen hos Boustedt, EkelOf, Melin
och Moller - se vidare kapitel 5.

H andelseforloppet

Ridelsen

Ganska Hinge, sedan I970-talets borjan, hade det i kretsarna kring
Nationalteatern och Narren funnits ideer om att tillsammans med
andra grupper genomfora ett projekt i ett cirkustalt. Nagra :;'1

grupperna hade ocksa samarbetat: Nationalteatern och Nynningen
sedan 1973, Oktober med Bruksteatern samma iiI och Tidnings
teatern med Hoola Bandoola Band nagot senare. Nonnalt var
grupperna sa pressade av dalig ekonomi och hi'trda arbetsplaner att
ett utatriktat samarbete var sviiIt att genomfora. Men samtidigt
hade man 1m kanna varandra och fatt lust att motas. Planerna fick
fastare konturer framemot 70-talets mitt, och under Nationaltea
terns seminarium i Kirkenes 1975 gjordes en tidsplan och en orga
nisationsskiss upp for hur ett samarbetsprojekt skulle kunna star
tas. Under hosten kontaktades informellt ett antal fria grupper och
enskilda individer. Fonnodligen lag redan da aven forestaIlningens
temailuften.AlIa medverkande grupper hade sedan lange intresse
rat sig for den svenska arbetarklassen och socialismen. Vansterns
och socialdemokratins utveckling under 70-talet hade gjort detta
tema an mer aktuellt, liksom ett allmant vaxande behov i samhaI
let av att aktualisera den egna historien (manifesterat av ett okat
lokalhistoriskt intresse, jfr aven den amerikanska TV-serien
Rotter). Saval cirkustaltet och kollektiviteten i arbetsformerna
som arbetarklasstemat var danor tidigt givna utgangspunkter.

Under vintern 1975-76 avdelade Nationalteatern Peter Wahl
qvist och Med Reventbtorg for att forbercda projektet. Fran 1/3-76
anstalldes Francesco Ippolito fran Narren att tillsammans med
Nationalteatern dra igang verksamheten. Den 1/5-76 bildades
"Nationalforeningen fOr arbetarrorelsen i Svcrige" so':-' en idpc:l'.
forening med sate i Goteborg. Bakom den stod dll [r a NatioHal
teatern och ett antal personer fran Narren, musikrorel~em> 11 us
Sprangkullen i Goteborg, institutionsteatrar, de andra medverkan
de grupperna samt olika frilansande konstniirer. Foreningens sty
relse bestod dll av Peter Wablqvist fran Nationalteatern, Francesco
Ippolito och Christer Dahl fran Narren, Ingegerd Leyman fran
galleriet Maneten och Kaj Bergman fran Sprangkullen. De arrange
rade for foreningens medlemmar ett seminarium pa Hindas ulanf0r
Goteborg kring fragestallningen "Arbetarrorelsen i Sverige 1890-"
den 2-8 augusti 1976.

Till Hindasseminariet inbjods tre forskare som gay forelas
ningar om olika aspekter av arbetarrorelsens historia: Claes Frede
lius, Bernt Kennerstrom och Sune Sunesson, samtliga fran Stock
holm. Under seminariet inhamtades kunskaper om amnet (man
liiste bl a Hadenius m fl 1967, Backstrom 1971, Kennerstrom
1973, Sunesson 1969, Berntson 1971 och Therborn 1972, jfr aven
Fredelius 1977), diskuterades historia och politik, samt planlades
projektets praktiska genomforande. Foreningen bestod dll av ca 50
medlemmar, och de fiesta deltog pll Hindas, Man gick ut i offent
ligheten med det offensiva och provocerande Hindasmanifestet:

"ETT BROTT AR BEGANGET!
Den svenska arbetarklassen har i alia tider bestulits pa sin egen historia oeh pa
Sa satt berovats ett vapen for sin befrielse.
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\
Vi, 50 skiidespelare, muslker, konstnarer, tekniker och kulturarbetare fran

hela landet har uppfattat som var uppgift i den standigt pagaende klasskam
pen att nu forsoka aterborda en del av derma historia till dess rattmlitiga
agare.

I norra Europas nast storsta fyrmastade cirkustaIt avser vi att gora 1trhund
radets forestillning om 'den svenska arbetarklassens historia fran 1880 och
tills vidare' och med den dra land och rike kring.

Vi vill med teater, musik, fIlm och allehanda tricks skildra arbetarklassens
langa och skiftande kamp -

mot nod och fOrtryck, sociala orattvisor, politisk forfoljelse, militarens
kulor och harskarnas krig,

mot lomska fiskaler, inpiskade bondfangare, blekfeta patroner och giriga
penninghajar,

mot tjuv- och rackarspel i parlament och fackforeningar,
i dess dagliga liv pa landet och i staden, i fabriker, skogar och gruvor - i

hyreskaserner och backstugor - i folkhem och folkvagn,
FOR SOCIALISMEN."
Foreningens medlemmar var nu de fern ingaende gruppema och

de fiesta av de enskilda som sedan genomforde projektet. Nagra
scenografer m fI tillkom under det foljande aret, medan nagra per
soner istallet gled ur projektet, oftast av praktiska eller tidsmassiga
skal (bl a Kim Andersson, Allan Edwall, Clas Hake, Folke Hjort
och Lars Stromstedt). De som drog igang projektet upplevde en
kris i de fria gruppemas dittillsvarande utveckling. De ville komma
"r gruppernas isolering fran varandra och fran arbetarklassen och
hitta nya appningar bade konstnarligt och politiskt. Det handlade
ocksa om att kIiva over genregranser inom teatem och gentemot
musiken och bildkonsten.

Ekonomin

Taltprojektet fick nastan inget ekonomiskt stod, yare sig fran
staten eller fran etablerade kulturella, fackliga eller politiska orga
nisationer. Socialdemokratins centrala instanser stallde sig av
standstagande till denna alltfor vansterorienterade trupp som givit
sig pa att forsoka skildra "rorelsens" historia.

Man sokte ocksa forgaves pengar fran staten, som sedan social
demokratins nederlag i valet i september 1976 styrdes av en bor
gerlig trepartiregering. Fran Kulturradet sokte man 1,5 miljoner
kronor till hela projektet och dess utrustning, men fick till en
bo:rjan ingenting. Totalbudgeten beraknades till 3 miljoner. De har
summoma var naturligtvis stora jamforda t ex med vad de fria
grupperna dittills hade fatt. Men budgeten och bidragsansokning
arna var egentligen inte orimliga med tanke pa antalet medverkan
de eller i jarrrforeise med institutionsteatrarnas kostnader. En orsak
till avslagen kan ha varit ett allmant tvivel om att projektet alls
skulle kunna genomforas - det verkade sa utopiskt i sin storslagen
het. Nar Kulturradet inte ens beviljade de 45000:- som sokts fOr
Hindasseminariet blev Taltprojektets medlemmar overtygade om
att det var nodvandigt att Iita till egna krafter, och till publikens.

Medlemmama tomde nu sina sista egna resurser genom laga
loner och genom att utnyttja vaIje grupps ekonomi maximalt. Ett
stort cirkustalt inkoptes av Cirkus Althoff och i detta talt genom
fordes en serie stora stodgalor pa olika hall i landet. Dar bidrog en
stor skara artister (bade medlemmar i projektet och andra som
diirigenom gay ett soIidariskt stod at det) och en nyfiken pubIik
till att skaffa fram pengar. Galorna gay ett overskott pa mellan
100 000 och 200 000:-_ (Exakta siffror ar overlag svara att fa
fram, eftersom jag inte haft tillgang till nagon tillfOrIitlig redo
visning - ekonomin var ett ganska rorigt och oklart kapitel!)

Genom alIa majIiga kanaler inom vanstern, bland kulturarbetare
och fackforeningar mm, distribuerade man uppmaningar att stadia
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snahht att det kommer att involveras
sa mycket manniskor, sa det maste
finnas nan slags tydlighet redan fran
hOrjan. Sa jag byggde en modell av
UHtet som vi hade med pa Sarosemi
nariet kring arsskiftet 76-77... , Det
dar seminariet var ja.vligt bra. Det ar
nagot man aldrig upplever pi! en insti
tution. aU det sitter etl gang en vecka
och koncentrerarsigpa en uppgift. .. I
Tilltet hrakade det ihop ihland. oeh det
var ja.vligt bra. Det gick mycket snab
hare di!. for det hlev helt klart var folk
stad.... Det fanns en stor amhition aU
inte "partipolitiskC havda den ena
gruppens intressen infOr den andra
gruppen. konstnarligt. Det verkade
vara en tyst overenskommelse.

Henrie Holmberg: Soren Brunes hade
ett fantastiskt forslag sam handlade
mer am manniskans oeh livets upp
komst osv. Det kunde inte anvandas.
Men i oeh med att han var valdigt
tidigt pa gang. sa kom de storslagna
visuella ideerna aU hetyda myeket.

Sven Wollter: Jag var forheredd pa den
har iden att vara med i Taltprojektet.
utifriin attjag haue en vaIdans lust aU
skaffa nya erfarenheter. Det var aven
tyret sam sadant: ingen av ass visste
vad det skulle hli. "Vi ska skildra
arbetarklassens historia" - det var det
sam tande mig mest. ... Det varmanga
slitningar oeh prohlem. Dom hade ju
eU myeket mer anarkistiskt forhall
ningssatt. jag var lite mer for ordning
oeh reda. Jag hlev val ihland en slags
Brer Duktig. Manga av dom varjavligt
trotta pi\. mig emellanat. oeh det var
omsesidigt. Men det fantastiska var att
dam larde.sig att jag var en snubhe
sam inte steg undan. sam satte hand
ling till ord. sam jobbade med min
kropp oeh mitt intellekt samtidigt.
minst lika hart sam alta andra. Det
vann sa smaningom respekt oeh i de
politiska diskussionerna kom jag val
in lite granna i den eentrala gruppen.
T ex korn Bernt Andersson oeh jag
valdigt bra overens.



Benil Goldberg: Det var en dubbel
verkande krdft: dels att vi riktade oss
utat. dels att publiken riktade sig mot
ass. Dam prOjsade ju hela igangsatt
ningskostnadema - dom 6ste in en
halv miljon kronor i fonden. Och man
ska iote glOmma sjalva aktivistjobbet
... Det var ca 2000 personer som hade
varit med i aktivistjobbet. .. Sedan
hade vi alia dam 100.000 sam var och
tittade, och alIa dorn som gay det
ekonomiska stadet.

BernT Andersson: Vansterorganisatio
nerna till mater Taltprojektet stor vikt.
Har mao en ide att fora ut sa maste
man ha en metod att fOra ut den. Och
att sta utanfOr Bolaget och salja tid
ningar. vilket dom' gjort i tio af. leder
ingenstans.

Ale Moller: Olle Westholm menade att
lokalkommitteerna rnastc ges en val
digt stor och viktig roll. ... Det ar
kulturrOrelsens funktion att suga till
sig folk fran omedvetenhet. att ge dam
en chaos. att ge dom konkret arbete,
t ex att fixa konserter cIler att lara sig
spela. eller att pa ett eller annat satt
befatta sig med kulturrorelsens ideer,
och sakta handla sig till politisk med
vetenhet.

projektet till en bred allmanhet. Man salde "avlatsbrev", dvs en
slags lanebevis som kvitterade vardera 100 :-. (Lanen aterbetalades
sedermera aldrig, och uppfattades val aven fran boIjan av manga
som snarast ett stodbidrag, aven om Taltprojektet ursprungligen
hade tiinkt sig att faktiskt betala tillbaka pengama.) Diirigenom
skapades en imponerande stodfond pa totalt drygt 400 000:-, dvs
ca 10% av hela budgeten, som nar projektet var avslutat hade
harnnat pa en omsattning pa strax over 4 miljoner kronor.

0,2% bidrog staten med i stod - 9 000:- fran Rikskonserter
och ca 100 000:- fran Kulturradet sa sent som i juni 1977, mitt
under tumen. Om statsstodet alltsa var skandalost uselt var de
medverkandes, publikens och de stodjande aktivisternas insatser
desto mer beundraI1SVarda.

Redan vintem 1976/77 inleddes biljettforsaljningen till fore
staIlningama. Biljetterna kostade 30:- styck och saldes bl a av de
lokala stodkornmitteer som formats pa de olika spelorterna. Aven
detta gay pengar till att dra igang projektet: inkop, loner, reklam
kostnader rnm.

De lokala st6dkommitteerna

Man insag tidigt att den politiska hiHlningen kravde bade en sjalv
standig ekonomi och en egen distributionsapparat. Dessutom lag
det i projektets ide att det samarbete och det intresse for arbetar
klassens historia som utvecklades i ensemblen ocksa skulle ske
lokalt runtom i landet. Darfor drogs det igang lokala stodkommit
teer i de 30-talet orter taltet skulle besoka. Intresset var ganska
stort bland vansteraktivister och kulturintresserade, dels for att de
medverkande i TaItprojektet hade stor popularitet, dels for att
detta var en efterlangtad anledning till gransoverskridande kultu
rellt och politiskt arbete pa det lokala planet. Lokalkommitteema
salde biljetter och forberedde marken for gastspelet, bade genom
pr-arbete och praktiska forberedelser och genom att lokalt arbeta
med den egna ortens arbetarhistoria. De ordnade utstallningar,
studiecirklar och pa vissa hall aven amatorteaterverksamhet. Mer
an 2000 manniskor lar totalt ha deltagit, fr a unga arbetare och
arbetslosa. (Uppgifterna bygger pa Nya Teatertidningen 34, 1977:
l8ff och fr a pa Bj0rn/Poulsen 1978 som ger ingilimde information
om just lokalkornmitteernas arbete och kulturpolitiska betydelse.)
Dessa kommitteer hade ungefar sarnma politiska spannvidd som
sjiJ.lva Taltprojektet, men dar fanns dessutom folk fran Chilekom
mitteer, miljogrupper, musikforeningar och fran olika vansterpar
tier. Pa nagot hall deltog aven unga socialdemokrater.

Utbytet mellan lokalkornmitteerna lar ha fungerat hyggligt pa
det praktiska planet, men mindre bra nar det gallde erfarenhets
utbytet. Taltprojektets medlernmar var stressade av att fa sin
forestallning klar och genomford och hann inte riktigt satsa pa
de lokala kontakterna. Ansvaret foIl tungt pa Olle Westholm som
just stod fOr dessa kontakter.

Sjalva iden med sadana kommitteer ar intressant ur ett storre
kulturpolitiskt perspektiv. De utgjorde en paraliell till ombudsnaten
for Musikens Makt och for Plattlangama, till musikforeningarnas
Kontaktnat eller till den "gamla" arbetarrorelsens olika natverk for
kulturspridning (ABF etc). For det mesta brukar sadana distribu
tionsstrukturer ha en langre varaktighet: det ar mer civanligt att de
byggs upp for enstaka produktioner.
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Forestallningens framvaxt

Annu skedde det mesta av forberedelsearbetet "pa fritiden", vid
sidan om gruppemas ordinarie verksamheter. "Arbetsligor" bilda
des for olika verksamheter: manus, musik, teknik, scenografi, barn
passning, f6rsaljning, administration, taltresning mm. En intern
tidning gays ut i stencilform: Talt-Nytt, med nummer 1 i oktober
november 1976 och nr 2 i december samma ar. Dar framgick att
nagra av ligorna hade traffats och kommit igang sa smatt under
hosten, medan andra annu haft mycket litet tid att arbeta.

Ett andra seminarium hOlls 5-9 januari 1977 pa Saro sOder am
Goteborg. Till detta fanns ett synopsisutkast som nadde fram till
andra varldskriget men annu bara vagt angav scenernas karaktar.
Det hade skrivits ut av Peter Wahlqvist efter gemensamt arbete i
manusligan, dar aven Ninne Olsson, Berit Persson och Hakan
Wennberg ingick. Synopsisutkastet hade diskuterats fram pa nagra
moten i oktober och november med manusligan i centrum, men
dar ibland aven scenografer, tekniker och musiker deltagit.

Pa Saroseminariet fanns aven fantasifulla forslag fran Aja Eriks
son och Soren Brunes som beskrev det scenografiska - saval scen
rummet som klader och rekvisita mm. Utifran dessa forslag disku
terade man i god stamning vidare och gick igenom mangder av
praktiska fragor kring turnEln och forestaIlningen.

Tva ytterligare nummer av Talt-Nytt vittnar om det aningen
kaotiska f6rberedelsearbetet varen 1977. Francesco Ippolito
samordnade verksamheterna och skotte utatriktade kontakter
med organisationer och myndigheter. Olle Westholm hade hand
om kontakterna med de lokala sti:idkommitteema.

I februari eller mars trycktes en presentationsfolder upp och
spreds ymnigt. Dar aterfanns sirligt handskrivet den presentations
text jag atergivit pa s 7, dar fanns ocksa Hindasmanifestet, dar
fanns information om tumen samt foljande sjalvportratt:

"Nationalfareningen far Arbetarrarelsen i Sverige ar en ideell farening som
bestilr av Nationalteatem, Tidningsteatern, delar av Narren, Musikteatergrup
pen Oktober, musikgruppen Nynningen samt en rad andra konstnarer, tekni
ker och musiker. Tillsammans ar vi sextio personer som slagit oss ihop for att
genomfara var tids starsta Musikteatercirkusfarestiillning.

Det ar pa manga satt ett ovanligt samarbete.
Det ar farsta gangen sa manga fria musik- och teatergrupper med sa

skiftande musikalisk och dramatisk inriktning slagit sig sarnman i en gemen
sam farestiil1ning.

Det handlar aven om ett samarbete med andra yrkesgrupper och folk fran
institutionsteatrar som ar beredda att arbeta pa annorlunda villkor.

Vi har dessutom som mM att siitta den vansterpolitiska hemvisten i andra
rummet for att se vad vi socialister gemensamt kan astadkomma med en
metod som vi alia tror pa. .

Vi anser att tiden ar mogen att ga till en kulturpolitisk offensiv for att
darigenom bredda vagen for en akad politisk aktivitet."

Repetitionerna for forestall:riingen satte igang 1/3-77, och da
fick antligen musikerna tid att borja arbeta tillsammans. Da
fanns annu bara manusutkast till den forsta. av de tre aktema,
och situationen var uppenbart pressad. Inte ens namnet pa fore
stallningen var klart. Nagra av forslagen var "Fran ax tilllimpa",
"Mord i manegen" och "Hvad vilja socialisterna" - jag vet inte
vilka forslag som var allvarligt ·menade. Titeln "Vi iiro tusenden"
bestamdes i mars, anvandes i fmalsangen och kan ha inspirerats av
litteriira forebilder (t ex Koch 1913/1978: 78 eller Kjellgren 1975:
19,83).

Cirkustaltet restes pa en oppen plats vid Alvsborgsbrons sodra
faste i G6teborg, dar det aven fanns verkstader for scenografi
arbeten mm ("Kollektivverkstaden"). De tva manadema fram
till premiaren b1ev hetsiga. Under sista dagen gjordes flera scener
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Christa Suus!edt: Vi horjaJc kompo
nera tOrstc mars. hade prcmiUr furste
rnaj. Vi fick makrialet kontinucrligt
det vaf ju inbJt'nting nirdigt fOrstl' ....
mars. Dei skulk fullsWnJiga manus
ligga - vi hade utkast tiB ro;sta seen en.
Jag har alJrig varit med am nagot
liknande.oeh happas att jag aldrig
mer far vara med am det. Men sa har
Jam ju jobhat mycket harncre i GOte
horg. Vi var 60 man - dl':t var skadisar
fr;!tn olika hall, som var vana vid
andra arhetsmetol1er. Men Jet blcv ju
valdigt mycket pit Nationalteaterns
villkor.



Bernt Andersson: Vi har under veckan
efter premiaren strukit ner en del
snacksecner i tredje akten oeh kortat
den ungdar 20 minuter . .. I Stock
holm kommcr det nog att lata annor
lunda, forvi har tva veckors semester i
juni. oeh da kommer val manus
fOrfattarna m f1 att fa johha igenom
lite. Oeh vi kommcr nog inom musik
ligan att forsoka produ'Cera nan ny
musik till tredje aktcn. i stil med
1917-historien O\.:h 20-talsscenen. dar
musik oeh seen hlir en hclhct.

SiJren Brum~\': Vi andradc ju en del i
mresWlIningen. oeh det var javligt
amhitiost att gOra det - annars
snaekas det ju aUtid om att man sku
johh<l efter premiaren. men Jct hlir
alltid att luften gilr ur da. Jet ar saBan
det hlir avo Men Jam glorde faktiskt
det i Taltet - dam satte sig ner oeh
andrade.

Peter Wah/qvis!: Nar det galler den
katrala dden fanns ett rild. som he
stod av mig. Bjorn Granath. Ninne
Olsson. Henrie Holmherg oeh Sven
Wolltn i viss man. Fran horjan hade
Hakan Wennherg oeh jag. Berit Pers
son aeh Ninne Olsson ansvar fOr
manusfOrfattandet. Nar tiden gick sa
hoppade Hakan oeh Befit av det hda,
oeh Bjorn Granath oeh Henrie Holm
herg kom in mera.

Beri! Perslion: Jag fodde ham alldcles
n~ir vi horjade - "det nya livef. .. Da
hade jag inte sa myekct kraft till att
skriva. nar jag dessutom skulk spela.
... Jag tick valja om jag skulk skriva
dler spda. oeh da valde jag fOrstas att
spela'. Det ar oeksa d~irfOr jag inte har
varit med att skriva sa myeket - det ar
darfOr sam det mest ar i fOrsta akten
sam jag varit med att skriva.

Boe! HiJjeberg: Grupperna sam var
med hrats helt upp i Tiiltprojektet.
Dam grupper man holl sig i var
arhetsligorna.. , Det hade naturligtvis
att gOra med arhetstider oeh sant. men
oeksa med' en vilja fran alla. att man
var sugen pa varandra.

aile Westholm: Ell intressant steg sam
togs var all harja johha med institu
tionsskadespelare, vilket hade varit

klara, andra andrades och finputsades under turnen. Men det
Iyckades trots alit!

Turnen

Premiaren forsta maj i Goteborg blev en framgAng. Efter over en
vecka i Goteborg rullade karavanen med 25 husvagnar och 4 IAng
tradare ut pa sin slingrande vag genom landet. Turnen gjorde ett
par veckors uppehill i mitten av juni och skulle ha avslutats i
Stockholm 15/9. Den forlAngdes dock med ytterligare en vecka i
Goteborg sa att finalen blev dar 24/9. Darmed klarades ocksa
ekonomin, med en genomsnittlig publik pa de ca 1000 som
behovdes per fOrestallning. Mer an 100 000 manniskor sag fOre
staIhJingen. Tiiltet besokte 30 platser i Sverige samt Kopenhamn
och gay totalt 96 forestallningar.

Under turnen spelade man ocksa in musiknummer fOr LP:n och
scener fOr mmen (se vidare kapitel 6). Taltet besoktes av en del
internationella gaster, bl a fran Cuba, dar man planerade ett
gastspel. I Stockholm blaste taItet ned en stormig dag, men endast
en foresta11ning behovde stallas in. Manniskor strommade till och
lagade och fick upp taltet igen pa en dag. Parallellt med fore
stallningar och inspelningar restes och revs taltet, man spelade
fotboll och diskuterade med folk i stodkommitteema och omarbe
tade delar av fOrestallningen. Den turnen Yore sannerligen vard en
alldeles egen undersokning!

Arbetsformema

I realiteten fanns det givetvis fran boIjan bestamda natverk av
kontakter och relationer fran det fbrflutna mellan olika grupper
och individer i Taltprojektet. Formellt ville man motverka gamla
gruppbildningar och gynna uppkomsten av nya samarbetsmonster.
Det bildades tidigt nya och blandade "arbetsligor" med olika upp
gifter, dar var och en ingick som individ, och dar folk frAn oliku
haIl mattes. I regiligan ingick exempelvis Med Reveni.berg fran
Nationalteatern, Henric Holmberg fran Oktober oeh Bjorn
Granath fran Narren, och liknande blandningar fanns i de andra
ligorna Ofr deltagarlistan i appendix). Ofta tog man fOrstas pa sig
uppgifter som man arbetat med tidigare i var sin grupp, men det
hAnde ocksa att folk gay sig in pa helt nya omraden. SjaIva talt
resningen var ju en ny uppgift for samtliga, och "stora" och "Iilla"
taItligan hade hog status i ensemblen - de ansvarade for Hilt
dukens respektive inredningens (gradAngernas) upp- och nedmon
tering. Naturligtvis kan man anta att dolda makt- och besluts
strukturer trots alit fick stor betydelse. Man forsokte dock medve
tet motarbeta alltfor stark specialisering genom att lata folk syssla
me d flera olika arbetsuppgifter, t ex bade skadespeleri och snic
keri.

De olika ligorna skilde sig ganska mycket at sinsemellan. Manus
och regiligorna var t ex ganska sma, och dar upprattades fOrmodli
gen snabbt en informell arbetsfordelning pa ett personligt plan. I
manusligan hade t ex Peter Wahlqvist och Hakan Wennberg arbetat
tillsanunans lange tidigare i Nationalteatern, och man kan i manu
set urskilja skillnader mellan deras scener och Ninne Olssons och
Berit Perssons, aven om fr a Peter och Ninne efterhand kom att
byta material mellan sig ocksa. Genom att uppdelningen efter
teatergrupper dar sammanfoll med geografisk och konsmassig upp-
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delning blev resultaten ganska val forutsagbara. Regiligans tre per
soner delade sannolikt scenema ganska jamnt mellan sig. Teknik
ligan var aven den liten men tog hjalp av utomstaende i vissa fall.
Den maste naturligtvis ocksa direkt samarbeta med bade musiker
och scenografeI. Mellan teknik- och scenografIligoma utspann sig
ocksa i fOrberedelsearbetet vissa smarre dispyter om valet av tek
niska losningar etc. Scenografiligan var speciell genom att ha Bru
nes och Eriksson som initierande kamgrupp med en stor mangd av
medhjalpare runtomkring sig. Dar uppstod problematiska konflik
ter nar man forsokte fa kostymproduktionen att fungera bade
demokratiskt och hierarkiskt - alla skuUe fa inflytande samtidigt
som det faktiskt var Aja Erikssons grundforslag som lag fast.

Musikligan var relativt stor (ca IO personer plus nastan lika
manga som bidrog med musikvid sidan om en annan huvudfunk
tion). Dess kama var Nynningen, vars medlemmar naturligtvis
kande varandra val fran tidigare, och redan forut hade samarbetat
med Nationalteatems Ulf Dageby. Christer Boustedt hade ocksa en
central roU, och mellan honom och rockmusikema uppstod ofta .
konflikteI. Trots dessa fungerade musikligan forvanansvart bra,
det tyckte de utomstaende och det bevisar ocksa arbetsresultaten.
En inre arbetsfordelning uppstod omedelbart genom att i princip
endast Boustedt, Dageby och Goldberg kunde och ville komponera
musik medan Andersson arrangerade.

Naturligtvis utarbetades musikideema mer eUer mindre kollek
tivt av orkestem. Fran borjan medverkade pa trumpet Torsten
Eckermann, men han slutade efter nagon manad. Det blev svart att
fmna ersattare, och man fick vaxla mellan flera olika. Ale Moller
blev nagorlunda fast deltagare fran midsommaren, till alIaS beliiten
het. Musikligan tycks ha fungerat ovanligt slutet gentemot de ovri
ga, vilket kan ha bottnat i dess sammansvetsade Nynningenkiima,
dess homogena sociala sammansattning (kiUar fran arbetarhem),
dess hetsiga arbetssituation med bara tva manaders kompositions
och instuderingstid (plus skiv- och f:tlminspelningar och instudering
av nya scener under sjalva tumen) eUer det musikaliska arbetets
saregna karaktar (relativt icke-verbalt och exldusivt gentemot dem
som inte kunde spela nagot instrument).

Ett "hogsta beslutande organ" var stormotet, dar alIa hade nar
varo- och rostratt. Stormotet gay mojlighet for alIa att yttra sig om
allt men var a andra sidan en otymplig beslutsform nar det gallde
effektivitet och diskussioner av mer komplicerade fragoI. Under
perioder fanns aven en styrelse som beslutade om overgripande
fragoI. Stormotena var (precis som i sedvanlig fOreningspraxis)
overordnade, och sammankaUades i samband med forberedelse
och utvarderingsseminariema samt da och da under iepetitions
och tumeperiodema.

Mellan olika arbetsligor farms aven informella och direkta kana
leI. Nagra musiker kunde t ex arbeta pa en sang eUer ett problem
ihop med nagra manusforfattare, regissorer, tekniker eller sceno
grafeI. Avsikten var vidare att Kaj Bergman skulle skota den
intema samordningen och darmed vara kontaktperson meUan
ligoma, men nar det gallde produktionen av forestallningen var
det val tidspressen som gjorde denna formella roU overflodig 
man gick direkta vagar istallet. Ibland forsokte man ocksa diskute
ra delar av forestallningen med representanter fran flera ligor pa
ett mote, vilket Holmberg kommenterar hiirintill. Nagra systema
tiska och regelbundna siidana overgripande idemoten tycks inte
ha forekommit.

Resultatet av den har informeUa och i vissa avseenden brist
falliga samordningen var bl a att ensemblen kunde uttrycka miss
noje med t ex tredje akten pa stormotena, men att atgiirdema for
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fullstandigt tabu tills dess. Institutio
ner Deh fria grupper var det en jarn
rida emellan. Nu b6rjade den luckras
upp.

Sven Wol!ter: Det fanns ju en aflirno
sitet. ett motsattningsf6rhallande
mellan fria grupper Deh institutions
skadespelare. oeh detlcvde kvar lite i
Taltprojektet. Det var inte sa Iatt alltid.
... Jag hade vaIt att forsoka forandra
institutionerna, gora de har resur
serna till minting anvandbart.

Eva Remaeus: ] ag var rned i fOrsiHj
ningsligan och salde glass och korv.
Jag gjorde ink6p ocksa. i varje stad.
Sen var Sven Wollter och jag med i
pr-ligan ocksa. Och sen var jag med
oeh ritade upp var gradangerna i taltd
skulk sta. Det var jag och Ulla i
Nationalteatern och Barbro Oborg
sam gjorde det. Och sen var jag med
och byggde upp gradangerna. Sedan
stadade jag toaletter i pauserna. Ska
despelararbetet var ju en brakdel. Jag
var med och rev taltet efter fOrestall
ningen, sen sov jag nagra tim mar. sen
hangde jag med i stora taltligan
ibland tidigt pa :norgonen. Jag be
griper inte hlJr man orkade. Oet var
markligt - man tick sana krafter. ...
Oet var ju nagra som var gravida. och
Berit hade ett Iitet barn. 120 personer
var det nag ibland. med alla familjer.
barn och hundar. Och sen stor
motena sam skulle vara beslutande.
Ett mycket markligt !iv. och sapass
lange - 4 manader.... Och likadant
narvi repade i Goteborg. det varocksa
en rolig tid. Vi lastc mycket. disku
terade mycket och hade inbjudna
forelasare. Och sen hade man tra
ning.. dans- och rosttraning. och repe
titioner. Och nar man inte repeterade
sa akte man ut och malade och sydde
och patinerade...

Peter Wahlq\,jst: Sen hade ju Taltet inte
en producent. ingen koordinator.

Bernt Andersson: Vilrt arbetssatt skiljer
sig radikalt fran framfor alit den
traditionella uppdelningen mellan
skadespelare och musiker. Vi har
jobbat inpa varandra.

Henrk Holmberg: Det fanns ingen
naturlig att vanda sig till vad galler
musikerna. Det fanns ju flera som
skrev musik. och dar fanns Bernt. sam
inte skrev men anda var samman
hallande och arrangerade. Vad galler
scenografin sa var det mycket mer
naturligt vern man pratade med. och



det gick mycket lilttare d:l. N:lrvi hade
ctt m<:Hc en gang sa korn alia musi
kerna, och det var da valdigt ohanter
ligt att prata med. P:l ett vis jobbade
scenografisidan mer traditionellt.
S5ren"'var scenograf och Aja gjordc
kliider. punkt slut. Oct fOljer ett mer
hierarkiskt m6nster. .. Varfor var det
sa sviirt meJ rnusikerna? Mojligen
kan det vara cn slags avigsida rned att
rnusikcrna i Tiiltprojektet faktiskt
hade varit valdigt aktiva i musik
rorelsen, med demokratiska arbetsfor
mer, alltsa politiskt mer involverade
an vad scenografisidan hade varit.
Naturligtvis ar det en anlcJning till att
musikcrna var viktiga for Taltpro~

jektct, fOr hade iote Nynningen varit
sa hade kanske iote Taltprojektet
blivit avo Man visste att det fanns en
musikgrupp som var saker, stabil,
palitlig och politiskt aktiv... Darema!
mastc man val saga att en del av de
har svarigheterna~med arhetsformer
na kanske hade att gara med att inom
musikrarelsen var det svart att vara
cffektiv i den har stormotesdemokra
tiska formcn . .. I princip var det inte
svart att prata med musikerna - dcras
konflikter rarde sig nog mest dem
emdlan. Prohlemet uta1 hangde mer
pa att det var sa kansligt vern man
skulk prata med - de var ju sa
m~tnga ... Jag Hig och drev pa: "N u
mastc vi trarfas har pa cn lunch med
scenografcr och forfattare, fOr da lOser
vi den har scenen tillsammans". Och
dil kom inte musikerna med ihland,
oeh d:l var dom arga, vet jag.

SiJren Brunes: Vi korn overens i seeno
grafiligan, dar ea 10 pasoner var
involverade, att Aja och jag skulk
prcsentera utkast till idea och dcla ut
dem till de olika. sem sedan skulk:
driva dem vidare.

Peter Wahlqvist: Vi hade inte ett enda
ore nar vi startade, oeh vi hade hara ett
ar pa 055. Den kollektiva arhetsfor
men nar man ar sa manga olika viljor
hlir en oandlig process. Och till sy
vende och sist ar det and<1 nagra sem
gar hem oeh satter sig och formulerar
och skriver ner det, hailer i saker och
ting. Det ar pa gott ech ant detta med
dam kollektiva prcceserna. Oem kan
gc valdigt manga impulser. .. men det
skapande ogonhlicket.. .. det ar fak
tisk! fortfarande. hur gammaldags det
an ar, i din egen studerkammare. Det
ar javligt sena natter och langst in i
hjarnans vindl ingart

att losa problemen sedan helt fall pa enskilda personers ansvar.
Det var egentligen ingen som hade ett samlat helhetsgrepp over
forestiUlningen. Delvis var det en konsekvens av det medvetna valet
av basdemokratiska arbetsformer med kollektiv produktion utan
fasta hierarkier. Delvis var det ocksa en foIjd av tidsnoden.

Taltprojektet konstituerades som ett demokratiskt samarbe
tande kollektiv av en typ som var karakteristisk for 70-talets
alternativa rorelser. Stormotesprincip och intern basdemokrati
efterstravades bade i musik- och teaterrorelsernas organisationer
och i ovriga progressiva rorelser (i de partipolitiska vanstergrup
perna var dock ett centralistiskt element starkare). r Taltprojektet
fanns det inte en forfattare, regissor eller kompositor, utan flera
jamsides med varandra.

Man kan ana att texten (och darmed manusligan) hade en cent
ral position. Projektets politiska anspri'tk lade stor vikt 'lid att
man skulle framfora ett verbalt formulerat budskap. En sadan
verbal dominans har en lang tradition inom den politiska vanstern
anda sedan upplysningstiden. r Taltprojektet motverkades dock
denna verbala dominans av den huvudroll och hoga status som
sjalva taltet hade, vilket gav taltligorna och scenograferna en sam
lande funktion. Musiken fick aven den stor betydelse, genom att
den framstod som huvudsaken i LP-utgivningen, som hade en
viktig utatriktad funktion, och genom att manga yngre i publiken
speciellt intresserade sig for (rock-)musiken i forestallningen.

Genom alit detta kom de olika nivaerna i forestiUlningen och i
projektet att hanma jamsides, inte overvarandra. Inte heller fanns
det nagon effektivt sammanfattande funktion, sa som t ex film
regissoren eller skivproducenten har ett overgripande ansvar inom
konventionell film- respektive grammofonproduktion. IstiUlet var
det flera personer som skotte extern och intern samordning, regi
osv. Det bidrog till fOrestallningens heterogena karaktar. Avsiktligt
lat man alIa delta i saviU intellektuellt som manuellt arbete.

Projektet halls samman av den gemensamma politiska och
delvis aven estetiska grundsynen. Samrnanbindande fungerade aven
scenografm (Brunes), kladerna (Eriksson), musikarrangemangen
(Andersson) och naturligtvis de ramar som angavs av tiUtet och
temat. Men en for musikteater ovanligt stor bredd och heteroge
nitet kvarstod, med skilda politiska positioner, sociala bakgrunder
och konstniirliga stilar under samma tak.

De arbetsformer som anvandes byggde pa de fria gruppernas
erfarenheter. De forenade aspekter av de medverkande gruppernas
praxis. Oktober hade haft en storre grad av specialisering, medan
Nationalteatern stravat efter att lata alIa delta i alIa uppgifter (Wir
mark 1976: 53, 149, 154ff, 232f och 244). Hela turnerandet i
detta jatteformat gar att Tiiltprojektet tveklost kan ses som
"kulmen pa turneperioden" i de fria gruppernas historia (Wirmark
1981: 241). Uppbyggandet av lokalt forankrade kontaktnat var
ocksa en typisk kulmen pa stravanden i 70-talets kulturrorelser.
Samarbetet over granser, bl a mellan fria grupper och institutions
skadespelare, var daremot nytt och oprovat.
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Uif Dagehy: Att bygga ett tillt. Oct var
ju folk sam hanskrattade at ass i ett
helt ar innan, Deh sa att vi iote skulle
ha en chans. Kompisar, Deb folk som
hade jobhat pa cirkus, som bara
h:1nskrattade. Sen korn Cirkus Scala
Deh tittade pi\. ett par fOrestallningar:
"Vad mycket folk ni bar! Vilket frackt
talt!" Dom var oerh6rt imponerade.
Dam sag forestlillningen ocksa Deh
var oerh6rt imponerade, av orkestern
05V. Och sa var dom imponerade av
aU vi hade sa rnycket folk ocksa. fOr
det hade iote cirkusarna den som
maft~n. Vi sopade golvet med bade
Cirkus Scott och Cirkus Scala.

Aia Eriksson: Det var ett blatt tiilt. Det
y'ar oerhart ·vackert. Oet skulle vara
cirkus, Deh d;1 fick man kanske ha lite
klatschigare farger an vad man van
ligtvis har pa teater. F6r att f6renkla
det hela och halla ihop de olika
grupperna hade vi bestamt att arbetar
massan skulk ha rada Deh svarta Deh
grJa kIader. Oct skulk ge ett ganska
homogent intryck - svart oeh gr.1tt.
Det var lite mer organiska klader - det
var som om dom vaxte ut fran krop~

pen. De sam sydde kladerna johhade
lite mer skulpturalt an vanligt - oeksa
rOr att fa effekler pa langt hilil. Man
stoppade ganska mycket, och man
byggde ungefar som nilr man bygger
upp vaxter. 0 0 0 Av dem som sydde sa
var de fiesta oeksa konstnarer. Det
gjordes konstnarligto 0 0 • Sen skulle
6verklassen da vara vitkladd. vit oeh
blank. Arbetarna var mera jordnara,
mustiga. svarta oeh levande. oeh
Overklassen finkladd. alltid vitklildd.
Det ar val ganska dekadent och fint.
o.. Det var i f6rsta akten. Sedan i
andra akten associerade vi till det
ljushla och det gula - blagult svenskt
och sadilr. lite mera praktigt. Det dilr
huset som dom byggde var ju oeksa i
ljushlatt Vi hOIl styvt pa dom dar

Tredje kapitlet
F orestallningen

Inledande

De tekniska f6rutsiittningarna

Taltet var enligt den egna reklamen norra Europas nast st6rsta
cirkustiilt. Det hade 4 master, var 38 meter i diameter och 12
meter i takhojd, samt rymde med Tiiltprojektets gradangsystem
drygt 1500 personer i publiken. Runt taltet fanns husvagnar och
mindre talt med bokbord fran Lunds Bokcafe, lokalt producerade
utstallningar fran st6dkommitten pa orten, kaffe- och varmkorv
forsaljare, toaletter, sminkloger mm. Det stora taltet var blatt, och
fran dess master fladdrade fantasifullt fargade fanor och Vimplar.
Taltet hade flera ingangar varav en fungerade som huvudentre vid
publikinslappet.

Diirinne Iyste dagsljuset svagt genom taltduken. Publiken sag
de roda masterna och stottepelarna och gradangerna, malade fran
bIatt till rott utifran och in mot mitten. Dar fanns en vridbar rund
mittscen och en yttre seen i form av en cirkel. Mellan dessa fanns
bade publikplatser och ett par fria spelytor for transporter mellan
scenerna. Den yttre cirkelscenen gransade pa tva stalJen till last
bilsflak som fungerade som orkesterscen respektive vanJig (11p1'
bar!) seen. Jfr figurerna och fotona pa foljande sidor).

Klader och rekvisita hade utarbetats av scenografiligan, med
Brunes och Eriksson i centrum. De 20 sommerskorna, alIa hantver
kare, snickare, batbyggare, ingenjorer och andra som hjalpte till
bidrog alIa med ett mastodontarbete, Det fanns fa mojligheter att
anvanda konventionella, fasta kulisser. Rekvisitan maste antingen
baras in av skadespelarna eller kunna doljas i tiiltets scenkonstruk
tioner. Det syddes mangder av kostymer i egenhandigt fargade
rnaterial - en fest for ogat!

Niira scenograferna arbetare teknikligan, som framst ansvarade
fOr Ijus och Ijud. De hade hjiilp av utomstaende fackfolk fran
fmnorna AVAB och MUG. StromfOrsorjningen skedde fran nagon
kalla som den gastade kommunen erbjod. Av totalt 100 kWanvan
des ca 10 kW till Ijudet (3xI6A), All Ijusutrustning koptes in,
medan viss Ijudutrustning lanades av de medverkande grupperna
(friimst Nynningen).

Vid flaket mittemot orkestern satt tre mixare och skotte Ijus-,
sang-, PA- och talmixning, och ibland aven musikernas medhor
ning (monitorsystemet var dock underdimensionerat och ingen
ville riktigt ansvara fOr det). Mixarna hade telefonforbindelse med
orkestennusikerna.
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Orkesterns plats p& lastbilsflaket. I bakgrunden skymtar Jimmy Olsson med elbasen.
Framfor honom, bredvid klaviaturerna, hade bl&sama sina platser.

Ljuset kom fran lampor fasta ovanfor mittscenen. Pa balkar
melian tiiltets fyra stora master fanns straIkastare riktade mot de
olika spelplatserna. Mitt over mittscenen hiingde en stor parabol
med kraftiga Ijuspelare. Rinnande Ijus anviindes i vissa scener,lik
som rorliga spotlights (foljespotar) mm.

Ljudet var problematiskt. Tiiltets storlek kriivde mikrofoner for
alit tal och sang. Ca 10 fasta mikrofoner placerades ut vid spelplat
serna, diirtill anviindes 3 radiomikrofoner. SkMespelarna hade
velat ha s k myggor (sma siindarmikrofoner som kan fastas pa klii
derna), men det visade sig tekniskt omojligt. De tvingades anviinda
handmikrofoner, utplacerade i korgar elier pa stativ.

Ett andra problem var hogtalarnas placering. Det giilide att fa
publiken att acceptera att Ijudet fran skMespelarna kunde komma
fran ett annat stiille i rummet. Talsystemets sex hogtalare hiingdes
i en stor klase ovanfor Ijusparabolen mitt over mittscenen. Orkes
terns Ijud kom fran konventionella hogtalare pa omse sidor om
musikerna pa flaket.

Det uppstod svarigheter med tidsfordrojningen mellan sangare
och musiker, som ju kunde befinna sig langt ifran varandra i manga
scener. Musikerna maste spela en aning fore det Ijud de horde fran
sangarna for att publiken skulle fa en nagorlunda synkroniserad
upplevelse. Det fungerade hyggligt i forestiillningen men omojlig
gjorde en live-inspelning for LP:n (jfr kapitel 6 samt Nya Teatertid
ningen 3-4 1977: 12f, diir Berti! Goldberg siirskilt framhiiver prob
lemen med avstanden och med de stiindigt skiftande temperaturer
na i tiiltet).

Man anviinde inga effekter av typ eko e dyl, men diiremot flyt
tades ibland Ijud mellan hOgtalarsystemen for att uppna vissa
effekter eller for att fa hattre riktverkan niir nagon sjong eller
spelade mitt emelian mitten och orkestern.

Talsystemet med sina trM- och siindarmikrofoner var viiI dimen
sionerat. Sanganliiggningen och orkesterns PA-anliiggning var diir
emot nagot underdimensionerade fOr de storre musiknumren (alit
enligt MUG:s Peter Sikstrom. som liimnat huvuddelen av dessa
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fargerna, ganska konsek."Vent anda
uppifrltn oeh ner till minsta lilla
strumpa. vilket gjorde att det hlev
ganska enhetligt. Oeh det var hra i de
cirkusmiljbn. dar det inte fanns nagra
bakgrunder oeh fonder oeh sant dar.
... Tredje akten var lite hlandad. pi,
alla mbjliga satt. .. Oct var mycket
sam man inte hann gora fardigt i
tredje akten. Man fiek hara snahht
tillverka grejor sa att det skulk finnas
nltgot bver huvud taget att spela med.
. .. Allting gjordes - det var ingenting
sam kOptes, allting gjordes nyU. AlIa
tyger fargades.... Jag tror dd var
160-200 kostymer. oeh pit slutet var
det val 30 personer som holl pa med
det dar.... Vi hade ganska okonven
tionella material. Dom har kosty
merna sam en del arhetare hade, det
var gamla madrassvar, som vi fargadc
i rott.

SOren Brunes: Vi hade stora visioner av
hur det skulk se ut omkring Whet.
Ingangen skulle t ex vara en arm sam
straektes ut ur WHet. Folk skulk ga in i
en jattelik nave oeh in i Uiltet. Vi hall
mycket pit med det hUr med kropp. Ett
tag skulle hela WHet vara sam dt
hjarta. Oet skulk hanga tyger som
hela tiden skulk pulsera.... F6rsta
gangen vi talade am -hur man skulk
anvanda Wltet sa fanns det den hiir
cirkusgrejen att man har en manege
oeh sa sitter det folk runt den. Den
andra iden var att det spelas overallt.
oeh sa sitter det folk 6vcrallt ocksa...
Och do hlev det till slut dom har
ringarna, dar man har ett start antal
entreer. oeh sit blev det publikfiilt oeh
spe1platser som man kunde fa over
alIt. .. Vi hade dels en lasthil med
tipphart flak i ena anden, och sa hade
vi den har orkestern som stod mitt
emat. .. I en san har miljo vander sig
alla mot mittpunkten. Oa maste man
johha fbr att vidga den dar punkten.
Oeh da kom vi javligt myckct i hry
deri. Oet fanns vissa krafter sam ville
li:igga den har punkten pa lasthils
flaket. Da menade jag att det skulk
aldrig fungera. for det maste finnas
nan slags demokrati for publiken, att
dam sam sitter pa ena sidan upplevcr
att dam som sitter mittemot har lika
star svarighet. Att det finns en slags
jamn mOjlighet for puhliken att se.
Oet maste man utga fran. och uti fran
det kan man lagga ytterligare en ring.
Nar man som puhlik sitter pa ena
sidan av den yttre ringen och ser
nagon sam rusar forbi pa fyra meters
avstand. da ar man nojd. Om den
rollen sen gar bart mittemot och
spelar sa har man andA fatt grepp om
den personen. Dit hehOll man hela
tiden anda illusionen, "'fjarde vaggen".
Grejen ar att tittskltpsteater kan hli
javligt effektiv, det gar ink att komma
ifran. Det ar fel att saga att "bara vi far
komma ut i publiken sa vi kan fit
narvaro". Oet kan afta bli tvartom - att
det blir javligt mycket mindre nar
varo, f6r narvaron galler ju narvaron i



rollen, Jen galler ju ink narvaron i
mitt kna. sa att saga. Sam askadare viII
jag ju tro pa roIlen, Det ~ir da jag blir
engagerad i det hda. det blir tro
vardigt pa ett satt som gor att jag kan
fOlja dramat. Sit fort man bryter det
dar sa hryts cngagemanget. Darfor
maste man strukturera en san hal'
jattdik spdplats p~t elt s{mt satt att det
lir klart var den fjarde vaggen gar. sa
man kan behalla sin roll hda tiden.
Dom sceneI' sam lades upp pa tlaket
visade sig inte funka och fiek tlytta
diirifran... Dam sam sitter nan.l far en
slags uppkvclse av en teaterseen.
medan dam sam sitter langre bart fill'
uppkva detta i sa manga led. att till
slut S{l blir det nagra privatpersoner
som still' darhorta oeh hailer pa med
n[lgonting: de hlir lika myeket v~irda

som puhlikens reaktioncr mellan sec
ncn oeh «isk~h.laren i andra linden.
Rundseenen skapar n~ln slags trygg
het i att man hal' sett att hiir g~ir en
seen. Redan i introduktionen harman
nitt vara med om att han rider runt
oeh tW harman n>rstiHt att "det
kommer inte att hli sa att jag behover
sitta oeh tina Hingt bort hela tiden.
Dom kommer hit ihland ocksa:'

Niigra av Tiiltpro/ektets musiker. Ovre raden frdn vanster: Olle Westholm , Jimmy Olsson,
Per Melin, Stig Ekelof, Jussi Larno, Bengt Blomgren, Sven Wolfter, Vlf Dageby. Nedre
raden frlin viinster: Bernt Andersson, Ale Moller, Chdster Boustedt, Per Eggers. Berti!
Goldberg, Torsten Eckermann. Liggande: Nikke Strom.

infonnationer, och som arbetade tillsammans med teknikligan).
Ljudstyrkan var aldrig extremt hog: ca 95 dB pa musiken, ca 85
dB pa talet. Mixningen skedde genom 3 separata system, som
kunde kopplas samman. Vid sidan om talmixem fanns sangmixern
vars 12 ingangar fordelades pa 5 for sang, 1 for piano, 5 for blasare
och 1 fOr akustisk gitarr mm, samt PA-mixern av vars 16 ingangar
4 anvandes for bas och gitarr, 3 for orgel och synthesizer och 9 fOr
slagverket.

Orkestem

Musiken framfordes av en ca 10 man stark orkest6r. Dess kama var
rockgruppen Nynningen, men dar ingick aven nagra jazzmusiker.
Musiken komponerades av Goldberg, Dageby och Boustedt och
arrangerades av Andersson.

Nar musikerna komponerade utgick de fran tre typer av musik
och musikanvandning som tidigare definierats av Nynningen och
Nationalteatern i deras kabarevyer. Det var for det fOrsta genre
musik, musik som uppfattades som tids- och situationstypisk. Den
kunde lanas fran autentiska hIlor eIler komponeras i latt identi
fierade stilar. Den andra kategorin var filmmusik, framst stam
ningsskapande musik. Den tredje typen var tidlos, overgripande
musik, det som musikerna uppfattade som sin egen musik, i slinger
eIler operaliknande avsnitt.

Orkestern var fast placerad pa ett lastbilsflak vid taltets ena sida.
Den var aIltid elektriskt forstarkt. I vissa scener deltog enstaka
musiker i spelet pa andra platser i taltet, med sina instrument.
Aven ett tiotal av skiidespelarna deltog med musicerande vid nagra
tilWillen. Den fasta orkestern hade ingen enhetlig kostymering och
markerades saIlan med nagon siirskild belysning. Vid slutet av tur
nen bestod orkestern av:

Bernt Andersson (klaviaturer: piano, Hammondorgel, Polymoog
synthesizer och dragspel samt munspel),
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Bengt Blomgren (elgitarr 0,
Christer Boustedt (altsaxofon och tvarflojt),
Vlf Dageby (elgitarr II, akustisk gitarr, mandolin och klarinett},
Stig EkelOf (tromb on),
Berti! Goldberg (mandolin, piano och orgel),
Per Melin (slagverk),
Ale MOller (trumpet och munspel),
Jinuny Olsson (elbas),
Nicke Strom (barytonsaxofon och elbas).
Ale Moller kom med i orkestern mitt under sommaren, sam er

siittare fOr Torsten Eckermann, som aven var den som spelade
trumpet pa ~P:n. Da och da medverkade ocksa andra trumpetare,
t ex Janne Rellmark.

I vissa: scener musicerade aven:
Per Eggers (altsaxofon),
Henrie Holmberg (violin och akustisk bas),
Jussi Larno (klarinett och tenorsaxofon),
Med Reventberg (akustisk gitarr),
Olle Westholm (violin),
Ewa Wi!helmsson (akustisk gitarr),
Sven Wollter (kornett),
Stefan Zetterberg (kornett och trumpet),
Aven andra kan ha deltagit vid vissa forestallningar.

Handlingen

Den fyra timmar langa forestiillningen indelades i tre akter, avde
lade vid de tva viirldskrigen. Musik forekom ungefar halva tiden. I
borjan fods en flicka Ellen, som fungerar sammanbindande genom
det brokiga skeendet. En annan siidan overgripande ledfigur iir en
blind Tiggare, som bade deltar i handelseforloppen och vander sig
till publiken som iakttagare och beriittare. Handlingen fOljet Ellens
och hennes familjs liv parallellt med arbetarklassens och arbetar
rorelsens historia. Scener fran den officiella historien kombineras
med vardagsscener bland arbetande miinniskor i Ellens omgivning.

Hiir foljer ett sammandrag av handlingen:

I en Prolog talar en arbetarkvinna om fattigdomen, nOden oeh kraven om
strejk i Sundsvallstrakten. Den stilla sakrala musik som aekompanjerat henne
avbryts sedan abrupt av en hagljudd eirkusartad musik, sarntidigt som en vit
clown storrnar in med hast oeh vagn. Med en piska i handen gar han in pil
rnittseenen, hillier en utrnanande monolog till publiken oeh presenterar sig
slutligen som landshiivding Treffenberg i Sundsvalll879, Arbetare dyker upp,
bland dem Svart-Erik Westerberg oeh hans kvinna Ellen ("Ur-Ellen"). Efter
att knng Oscar II sant rnilitar till hjiilp lyekas landshiivdingen krossa strejken.
Manga avskedas, bland dem paret Westerberg, Ur-Ellen fOder sitt barn Ellen,
som· blir farestiillningens uttalade huvudperson. Samtidigt talar oeh ingriper
for farsta gangen den blinde Tiggaren, som en vandrare bland vandrare, en
mystisk person som deltagit bland arbetama i strejken oeh nu samtalar med
Erik men sedan farsvinner istiillet for att avsl6ja sin identitet. Ellens mor
sjunger for sitt barn en visa om arbetarklassens uppkornst. Sedan dar hon, oeh
liimnar barnet till Svart-Erik.

Ellen oeh Erik komrner i nasta seen till Stockholm efter tio ars vandrande i
jakt pil jobb. De hamnar i ett sjudande gatuliv. Parallellt visar August Strind
berg for publiken hur diskussionerna mellan de socialdemokratiska ledarna
fardes pil 1880- oeh 90-talen, De utspelar sig pil Kafe International. Kampen
gentemot liberalismen oeh anarkismen skildras, oeh i en avslutande monolog
diskuterar Branting problernet med arvet fran Marx: valet mellan revolution
oeh parlamentariskt reforrnarbete.

Darefter farvandlas tiiltet till en arbetsplats: en textilfabrik, dar Ellen filtt
arbete, Farutom den harda arbetsproeessen beskrivs fartryeket genom en elak
viistgatsk fOrman. Kata Dalstr6m komrner pil bes6k oeh Ellen blir politiskt
engagerad i kampen for faeklig organisering av arbetarkvinnorna, I ett svep av
kortare seener skildras sedan SAF:s bildande oeh kampen for allman rastratt
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Figur 1. Taltet i genomskuret
perspektiv. Teckning av Soren
Bmnes. (Hangbron kom inte
till anvandning utan togs bort
efter premiaren i Gateborg i
maj 1977.)

Figur 2. Taltet i genomskaming.

Figur 3. Taltet uppifran.

1 Master
2 Stottepe1are
3 Mittscen
4 Yttre cirke1scen
5 Pub1ikens trabankar (gradanger)
6 StriUkastare och hogta1are
7 Flak med orkestem
8 Flak med seen
9 In- och utgangar

10 Ljus- och 1judmix
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under tiden kring sekelskiftet. Svart-Erik och Ellen deltar i en rostrattsde
monstration ordnad av August Palm. Riksdagsomrostningen 1902 forloras.
Ellen gifter sig med den mycket partitrogne socialdemokraten Par Andersson,
men aktenskapet lossnar i fogama i samband med storstrejken 1909. Dar
namns kvinnornas dubbelt fortryckta situation, samtidigt som Par blir osams
med den mer oppositionelle och radikale Svart-Erik om den fackliga led
ningens agerande.

Forsta akten avslutas med en stor rattegangsscen efter det socialdemokra
tiska ungdomsforbundets arbetarfredskonferens i Stockholm 1916. I en fars
artad rattegang med Zata Hoglund som anklagad, placerad i en bur, agerar
Branting tvehagsen forsvarare och statsministem Hammarskjold iiklagare. Do
maren ar tre meter lang, braker ibland faraktigt och talar som Sten Broman.
Mot slutet av rattegangen riktar Hoglund blickarna mot vad som hander i lan
det 1917: I Revolutionsoperan skildras arbetarupproren, med Tiggaren som
kommentator. Sedan foljer som i en drombild en vision av stormningen av
Vinterpalatset i ryska revolutionen. TaItet fylls av stora, fladdrande rOda
fanor. Darefter avrundas rattegangen, rostratten genomfors och socialdemo
kratin splittras. Domaren manar till paus.

Andra akten inieds med att Tiggaren sjunger om krigets fasor i Aldrig mera
krig. Dar trader musiken fram i centrum. Darefter byggs ett HSB-hus upp pa
mittscenen, efter att Tiggaren har blivit bortfost av optimistiska arbetare.
Svart-Erik beskriver arbetslosheten i en visa. Ellen flyttar in i huset med hjaIp
av sina vaninnor. Huset bildar under resten av akren en syniig symbol for den
folkhemsideologi som skildras. Ellens son Ake och dotter Margit finns ocksa
med. Erik haIsar pa hos sin dotter, men ar nu alkoholiserad och uppgiven, pa
vag att slas ut. Han forsvinner sedan ur handlingen, fOrmodligen dor han. Det
framgar att Ellen har en ny man: Erland.

Plotsligt hanmar man sa i en kokaindrom som beskriver "det glada 20
talet", med kandisar, finansman och nazister. Den operaartade scenen Gliidje
till varje pris slutar i fascismens maktovertagande. Tiggaren leder over till
Adalenhandelserna 1931, som skildras kort och stiliserat, utan musik. En
langre scen skildrar grannsamjan i Ellens hus, med motsattningar mellan
socialdemokrater och kommunister men ocksa inbordes solidaritet.

Sedan forvandlas hela taItet till en Folkets Park, med tombola, servering
och kringstrovande par. Per-Albin Hansson lovordar folkhemstanken, Ake
kommer bitter hem fran Spanien och konfronteras med tva obehagliga nazis
ter. Scenen och akten avslutas med en 30-talspastisch: Ul1a Billquist sjunger
Hostsol medan krigsmolnen hopar sig vid horisonten.

Tredje akten oppnas av ett revyartat sjok om beredskapen i avkroken Sve
rige. Dar finns komiska inslag med Edvard Persson och Gunder Hagg, Fin
landshjiilpen, den svenska tigern mm. Sjoket binds samman av en radiospeaker
piuninnande om 40-talets nyhetsupplasare. En allvarlig monolog beskriver
arbetskompaniet Storsien, sedan skildras de tyska truppernas transitering
genom Sverige, och Per-Albin pratar med kung Gustaf V om socialdemokra
tins efterkrigsprogram. Kungen dor i en farsartad envig med en aIg. Det blir
fred, och cirkusmusiken fran den vite clownens entre i akt 1 spelas ater upp.
Samtidigt cYklar arbetare in och bygger upp en arbetsmiljo i metallindustrin
genom att omvandla cyklarna till maskiner. Mot den bakgrunden skildras
metallstrejken 1945. Wigforss, Strang, SKP-ledaren Linderot m fl diskuterar
politik medan Ake bland arbetarna uttrycker besvikelse och misstro.

Tiggaren berattar sedan om Hiroshimabomben, och den angestladdade
musiken leder over till ett svangigare montage dar "Mme Marshall" diskuterar
med tre sonderkrigade europeiska kapitalister om ateruppbygge och ny impe
rialism i tredje varlden. Tage Erlander kapar at sig sitt bidrag av Marshall
pengarna till reformpolitiken, genom att vaxla mellan hot, list och samfOr
stand.

Ellens dotterdotter Eva tar i en mer vardagsrealistisk scen studenten, och
firas av sina genomborgerliga foraIdrar, de mer kritiska Ake och Ellen sarnt en
overforfriskad blilsorkester. Akes son tar avstand fran fadems socialistiska
ideologi. Men en avgorande vandpunkt kommer omedelbart, i den foljande
scenen som skildrar 1968-generationens politiska uppvaknande. Eva dras dar
med i Vietnamrorelsen, men aven nagra vilda strejker i Sverige aren fran 1969
och framat omniirnns.

Forestallningen avslutas med en fmal som tar upp titeln "Vi aro tusenden"
och anyo Jater ensemblen springa runt i taItet med fanor - denna gang med
flaggor fran jordens befriade stater. Till tonerna av den tidigare redan tva
ganger spelade cirkusmusiken tackar skiidespelarna slutligen for appJaderna
medan en ensam rod fana blir ensam kvar pa mittscenen i stark belysning.

En rollista i appendix. Dar finns ocksa en 6versikt over f6restallningens
scener - en sorts innehiillsf6rteckning till den foljande, detajerade reproduk
tionen av forestallningen.

38



Lasanvisning

Forestillningsgenomgangen bestar av fyra spalter som loper parallellt:
1) Det auditiva skiktet (tal och musik) redovisat i form av manustext och
noter i klaverutdrag.
2) Det visuella skiktet, redovisat i form av "scenanvisningar" som i ord
beskriver vad som syntes, kompletterade av nagra kartor och fotografier.
3) Citat ur intervjuerna dar de medverkande kommenterar scenerna.
4) Mina jamforande analyser som relaterar skikten till varandra och till
handlingens forebild (arbetarhistorien), till estetiska traditioner och till
Taltprojektets kulturpolitiska hillning.

Uppdelningen pa verbal, musikalisk och visuell niva kunde naturligtvis
fOrfinats ytterligare, men den visade sig hanterlig. Lings tidsaxeln markeras
den lOpande klocktiden genom siffror i marginalen langst ut till vanster. VaIje
akt borjar vid 00.00 och nya tidsangivelser finns vid varje ny scen, musik·
nummer eller andra sarskilt framtriidande handelser.

Gransdragningen mellan olika scener ar en efterhandskonstruktion. I
projektets eget manusmaterial forekommer ibland titlar pa enskilda scener,
men ingen entydig och konsekvent indelning. Sarskilt diskutabel blir min
indelning nar mindre scener Ingar inuti storre block. Dar har jag fort samman
de sma till en mer omfattande seen med olika delar i de fall da det finns
tydliga genomgaende figurer eller da det hela utspelar sig pa samma tid och
plats. Varje ny seen har fatt en egen rubrik, som jag uppfunnit med ledning
av Taltprojektets egna skisser. Dar anges ocksa hur lang tid scenen varar.
(Samma sak galler de tre akterna.) Gransdragningarna ar sarskilt osakra i
de fall da berattare eller musik leder over fran en scen till en annan och
darmed mjukar upp overgangen. De framkonstruerade scenerna sarskiljs
av horisontella Jinjer som skar genom alla fyra spaltema.

Manustexten ii.terges fran bandinspelningarna av den 24/9 1977, med
visst stad av bl a manusutkasten. Kvarstaende osakerheter samt avsnitt som
varierades fran kvill till kvill anges i den hogra spalten. ForfaUarnamn till
talscenerna anges inte. Vissa forfattarinsatser namns dock i citaten ur inter·
vjuerna eller i analysspalten I fjarde spalten anges oci<sa de tilWillen nar jag
upptackt art textavsniU lanats eller citerats fran andra kallor eller forfattare ..

Musik fran instrument och/eller sang, visslingar eller rytmiserat tal fore·
kom cirka halften av fOrestillningens fyra timmar. Musiken var inte konti·
nuerlig, utan kan ganska precist indelas i olika "nummer". Nar det ror sig om
mycket korta avsnitt har jag bara saU in noterna i manustexten, utan sarskilda
kommentarer i ovrigt. Nar det daremot handlar om langre nummer, och
sarskilt da med sang, har jag dessutom angivit en titel pa musiknumret och
noterat dess varaktighet inom parentes. Sadana musiknummer avdelas inte av
vagrata linjer (sadana forbehills scengranserna). I de fall-en seen helt bestar av
eU musiknummer har jag inte rubricerat musiken separat. Nar daremot langre
musiknummer framtriider som "scen i scenen" har denna rubrii<sattning pa
kopet gjort scenstrukturen tydligare.

Vid varje musikstycke har jag angivit dess huvudsakliga kompositar (M)
och textforfaUare (T). For det mesta har Bernt Andersson fungerat som
arrangor, vilket dock aldrig angivits. Melodier som lanats utifran redovisas
med upphovsman och nar sa behovts aven copyrightangivelse.

AU representera musik i notskrift ar inget sjalvklart. Det finns goda skal
aU vara skeptisk mot transkriptioner av musik som aldrig tankts i noter. Det
ar svart aU formedla klangfarg och sarnspel i notskrift. Anda har en visuell
frarnstallning oersattliga fordelar nar det galler aU skapa overblick over musi
kens tidsliga flode. Jag har valt aU transkribera musiken i form av klaverut·
drag pa tva notsystem med en extra linje for slagverk mm.

DeUa ar en kompromiss mellan olika krav och mojligheter. Ett fullstan·
digt partitur hade varit svm aU avlasa for de fiesta. f.U bara ange melodi
och ackord hade a andra sidan varit alltfor magert. Jag har pressat sarmnan
musiken till tva notsystem och genom oktavforfiyttningar och reduktioner
forsokt gora den nagorlunda spelbar for en person med klaviatur, aven om det
ibland nog ar omojligt att hilla angivet tempo. Rytmlinjen far man tanka sig
eller stampa med fOUerna. Med tjockare noter markeras melodibarande
huvudstammor. Med hjalp av dessa och ackordbeteckningarna ovanfor syste
men kan man skaffa sig en mer summarisk overblick. Jag har angivit tempi
och ungefarlig tonstyrka, samt instrumentation sa detaljerat jag funnit rim
ligt. Artikulation mm anges bara i sarskilda fall.

Notskriften bor darmed kunna fylla tva huvuduppgifter: aU gora det moj
ligt att enkelt aterskapa viktiga aspekter av musiken, och aU ge en nagorlunda
tydIig bild av hur musiken lat 24/9-77. I sista hand har jag naturligtvis forsokt

">

39



fa med exakt sa mycket som behovdes for analysema, varken mer eller
mindre.

Notskriften fOljer ungefar vedertagna normer. Varje musiknummer har fatt
taktnumrering fran bOrjan till slut. I rubaterade avsnitt utan pulskansla har
jag efterkonstruerat en "takt"-indelning med hjalp av kloeka oeh markerat
den med halva taktstreck, for att fa en taktnumrering som lOper genom hela
stycket och ge en uppfattning om avsnittens langd.

Rytmiinjen markerar oftast slagverkets spe!. Uppatviinda skaft noterar
cymbal och hi-hat, nedatviinda star for trummor oeh pukor. Stamda golvpu
kor noteras med nothuvuden ovanfor eller under linjen, beroende pa tonhojd.
Accenter betecknar kraftigt markerade slag pa hi-hat respektive virveltrumrna.
Andra rytmiska effekter (trablock, handklappningar, skott, klockor mm)
fortydligas med ord.

am talet ar striingt rytmiserat noteras det ocksa pa en sarsldld linje. Nar
nagon i ovrigt talar till musik ar orden inte bundna till musikrytmens detaljer,
men har placerats in inom den takt de ar samtidiga med.

!bland anges stereoeffekter med ''y'' (viinster) och "h" (hOger), vilket
naturligtvis beror pa var i taltet man befinner sig. En nedatriktad eller uppat
riktad pil vid en ton anger att den klingar en oktav lagre eller hogre iin note
rat. ("Orena" toner markeras inte sa, utan istallet med korta diagonala streck
som anger en typisk bluesmassig "bojning" av tonen. Ovrig orenhet var sallan
avsiktlig och har inte noterats.)

Jag har anvant fOljande forkortningar av instrumemnamn mni:
ork =orkester sx =saxofon(er), ospecificerat (ibland
bIas = blasare altsaxofon)
komp = ackompanjemang asx = altsaxofon
ak =akustisk(t) ·tsx =tenorsaxofon
synt =synthesizer bsx =barytonsaxofon
(strak) = strilkljud pa synthesizem vI = violin
pi =piano mand =mandolin
org = orgel gi = gitarr(er), ospecificerat
drsp =dragspel akgi =akustisk gitarr
msp =munspel elgi = elektrisk gitarr (I = Blomgren,
fl = tvarflojt II = Dageby)
kl = klarinett elb = elbas
tp =trumpet (eller kornett) tr =trumrnor (slagverk)
tb = trombon

De visuella komrnentarerna fOljer strikt den fOrsta spaltens manustext. De
bygger pa minnesbilder, videofIlmer, foton, scenografisldsser mrn. Qar anges
vad publiken kunde se: Hirger, placering av forem:l1 och personer, entn!er och
sortier, utseende och kostymering, belysning, rorelser osv. Fotografier och
kartsldsser har placerats ut i nagorlunda anslutning till respektive scener. For
att ange positioner pa ytterscenen har jag ofta anviint riktningsorden med
och motsols (med-/moturs). Nar det star att "x star nagot medsols fran y"
betyder det. att x star pa en plats som ligger en aning i medsols riktning fran y
raknat, sett fran taltets mittpunkt.

Citaten ur intervjuerna med de medverkande har placerats sa nara invid det
de handlar om som mOjligt. I varje fall har de satts inom ramama fOr .ratt
seen. Jag har ordnat dem inbordes for att skapa nagorlunda sammanhangande
fOljder, i visst samspel med analysspalten.

Analyserna liingst ut till hOger fOljer det sceniska forloppet. De kompro
missar mellan tva ordningsprinciper. A ena sidan fOljer de varje scens och
musiknummers tidsliga forlopp. Nar de har flera delar analyseras varje del for
sig i jamnhOjd med respektive manusavsnitt. A andra sidan fOrsoker jag ge
analyserna fOliande struktur: 1) Allman overblick over scenen eller numret
och dess plats i fOrestallningen. 2) Texten. 3) Det visuella. 4) Musiken.
5) Sarnmanfattning av musikens funktioner i scenens helhet. (2 och 3 kan
lbland byta plats.) Detta har dock bara varit vagledande, ingen fast mall.
Analysema ar flexibelt anpassade till situationens behov.
. Historiska fakta aterges i mindre sill, och nagon kiilla anges inte alltid. Jag

har forutom har och var omniirnnda kiillor bl a utnyttjat Bra Bockers Lexikon
och Carlsson 1961.

Nar jag eller de jag intervjuat anvant sig av musikemas begrepp for de tre
typerna av musik (genremusik, filmmusik, tid16s musik) har de kursiverats.
Ukasa har namn pa scener och musiknumrner kursiverats. Metod och kiillor
i ovrigt redovisades i kapitel I.

Det ar nog lampligast att forst skaffa sig en 6verblick over forestallningen
(eller atminstone varje seen) genom att lasa och spela igenom de tva vanstra
spalterna. Darefter kan man bOrja om fran borjan och studera intervjucitaten
och analyserna parallellt. I kapitlen 4 och 5 summeras analyserna.
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00.00 Prolog 04.05

(M: Dogoby + Boustedt + Andersson. T: Martin Koch)
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oet ar helt markt i taltet, Madan publi
kens sarI t:ystnar vi:ixer stdikklangen
fram, oeh nar publiken blivit tYst borjar
flojten spala.

Vid den ytt:re scenens ena sida, pa oeh
framfor flaket mittemot orkest:ern, syns
en grupp arbetare kli:idda i gra-brun-roda
nyanser. 1 gruppens mitt stih Tiggaren,
en man mad ki;ipp, kladd i trasor oeh
nat. Uingst ut motsols stlk Svart~Erik,

en annan av spelets huvudpersonar. Dess
utom finns dar flera barn.
Mitt framfer de evriga st~h en kvinna
mad mikrofon och en stor bok. Hon
har morkgra kjol, ljusgra schal, merk
schalett och langt, svart, mittbenat har.

Ljuset okar nagot, sakta.
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Kvinnan star stilla nagot framfer de
evriga och laser in i mikrofonen hogt
ur den uppslagna bokan. Hennes rest
ar lugn och mild, nagot hogtidlig.

+":;e-._~ ..1[''''
Kvinnan: En ensam man sandes fran Kummelnas,
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Peter Wahlqvjst: Om du tanker dig
f6rtexterna till en film. " Pll nat satt
ligger kanske inte sa mycket i associa
tionerna till det bibliska. som i aU fran
ett embryo till nanting valdigt start 
fran "En man sandes" till "Vi aro
~usenden", Om det sen kan tolkas
religi6st. " Men det ar ju ocksa
historiskt belagt aU manniskor var
valdigt religiosa i den tidiga arbetar
rorelse-tiden"" Det finns en fatalism.
det ar kanske snarare det an det
religiosa sambandet., . Men den
grundHiggande tanken bakom detta
ifran "En man sandes fran Kummel
nas" till "'Vi aro tusenden" arju tanken
"Fran intet alIt vi vilja bli", Men i detta
finns ju hela tiden en slags religi6s
underton, Den finns i hda arbetar
rorelsens egna texteroch led.. ,Vi ville
borja i just den har sagverksstrej-
ken. . , Det var ett slags ogonblick som
man ville fasta blicken pa. aU nu hade
det gatt for langt. Och manga ansa ju
att den stora kraftmatningen dar var
en begynnelse till nanting nytt...

Soren Brunes: Vi jobbade just i borjan
mycket sa att det var en liten liten
prick som skulle fa vaxa, att det var ett
fr6 som skulIe finnas nanstans.

ChrisM Bousredr: Det inledande flajt
solot var improviserat fran gang till
gang. Ulf hade skrivit piano-flajt-fi
guren, men da beh6vde vi nanting
innan den startade. Och da var det val
jag sam f6reslag aU det skulk vara
tjusigt med flajl pa just ett moll
ackord dar innan... Folk sitter. och
det ska vara tyst. Man far inte ga far
snabbt pa har. .. Jag asle val pa med
lite blues. tjusigt sadar, pa e-moll.

Vi! Dageby: Detta ar filmmusik . ..
Typisk filmmusik pa teater... Detta ar
ingen lat. det ar en stamning. En lugn
oeh lite skir stamning. Det skulle
barja med ett aekord medan folk
mymlar. oeh da skulle det stilla stilla
gara att det sakta sjank. oeh sa skulle
Ijuset sakta sjunka. Geh sa mitt nar det
nastan var tyst sa skulle den !ilia
pianosnutten komma. Sa att det blev
ett steg till. Da var liksom fOrestall
ningen igang. Dramaturgisk ml1sik...

De inledande scenerna, fram tom Ellens fodelse, hanger nara sam
man. Hela detta block fungerar som ett forspel till Ellens liv. Har
etableras viktiga spelforutsattningar Ufr Wollters ord s 49). De
viktigaste karaktarerna introduceras: Ellen, Tiggaren, Svart-Erik,
arbetarklassens kollektiv samt foretradare for stat och kapital.
Nagra centrala estetiska grepp visas: vissa typer av tragik och
komik, realism och fantasteri, bakgrundsmusik och separata sang
nummer osv. Avsnittet placeras i rum och tid i Sundsvallstrakten
1879, och handlingen beror den kanda strejkens bakgrund, forlopp
och konsekvenser. Nagra spanningsfylldit kontraster understryks:
sakralt allvar mot cirkusartad yra, individer mot kollektiv, Ijus mot
marker, stillhet mot rorelse, tystnad mot ovasen, makt mot van
makt osv. Musik anvands mycket, om an inte hela tiden.

Prologen skapar koncentration och forvantan, som en vanlig
uvertyr. Den forsoker inte foregripa storre skeenden i hela pjasen,
utan anger en begynnelsestamning i jiisande landsbygdsproletariat
pa 1800-talet.

Den visuella rorelsen ar minimal. En ensam kvinna star pa ytter
scenens ena sida, framfor en grupp morkt kladda arbetare. AlIa
stilr stilla, endast ljuset som okar nagot nar hon borjar lasa ur sin
bok. loch med att sa lite visuell information ges och att inget sags
forran efter flera minuter, far musiken en central roll.

Arbetargruppens samman- och iiterhiillning pa scenen ges lllusi
kaliskt uttryck i borduntonen E som ligger kvar alIa de fyra
minuterna, det dominerande e-moll-ackordet, det liingsamma
tempot, den svaga tonstyrkan och den forsiktiga dynamiken. Anda
finns en framatskridande process genom musikens tre huvuddelar.

I A-delen hors en e-moll-striikklang vaxa under drygt 10 sekun
der, medan publikens sorl dar bort. Over denna grund improviserar
sedan en ensam flojt en star bagformad melodisk linje fran h' upp
till d'" och darpa sakta fallande ner igen till e', hela tiden i ett
langsamt, rubaterat tempo. Nar melodibiigen natt hojdpunkten
skiftar strakklangen under drygt 10 sekunder till C-dur, med E
bordunen kvar i botten. Denna harmoniska vaiiation fortydligar
biigstrukturen med dess centrala klimax. Det finns vissa bluesdrag
i flojtspelet: synkoper, trioler mot jamna attondelar, rorelsen aiss
h mm. I ovrigt liknar det mer en herdes flojtmusik, med stort om
fang och parlando rubato Ufr folkmusik fran Balkan eller Sydame
rika - flojten har anmarkningsvart lite drag av svensk folkmusik).
Goldbergs ord om "skogskansla" harintill passar bra in pa denna
musik, utan jamn bakgrundspuls, med stilla mollbakgrund och
bordun - en atmosfar av odslig ensamhet, stillastaende lantlighet
och sorgsen vantan.

B-delen inleds av en enkel pianofigur som har en tydlig puls-
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filr att dra igang f6restallningen pa ett
stillsamt satt. Vackert och stillsamt filr
aU puffa igang forestallningen rned
dunvantar... Jag har alltid Iyssnat pa
Pink Floyd. var nog lite inspirerad av
dam.

Benil Goldberg: Om du liinker dig hur
Vi uro lusenden 6ppnar pa plattan - Jet
ar ungefar sam Prologen-musiken .. .
cn slags skogskansla.

Bern! Andersson: H eia Prologen far
medlar till publiken kanslan: Vad ar
det sam ska handa nu d<l? Just aU det
horjar sa mjukt sam det gor. .. volym
massigt... ljuset gar nero det ar helt
klart aU showen horjar di:\.... Man
kommer in i det ungefar sam om man
ar mitt i pjasen pa en g'Jog. samtidigt
sam man fragar: Vad ar det sam ska
handa'! Sen ger ju rnollkaraktarens
dorninans har tva slags kansloIagen.
Dds en liten kansla av sorg Deh tragik
pit det sattet att det ar ju folk sam ar
sliingda ut pa landbacken - vad fan
ska handa med Jam'? Sarntidigt finns
det linda cn sla!:,TS varme f6rmedlad i
helheten - det finns anda en sam
lande feeling. det ar ingen splittrandc
kansla i den .. . Det ar forespdet till
fOrspekt egentligcn... Musiken ar raU
melankolisk, mycket molltreklang-
cr. .. en hordun som ligger ratt igenom
alltihopa. Pa det satter hanger musi
ken ihop med texten: det ar ingen
lycklig grej som beskrivs, utan det ar
ratt in i vardagens elande... Det ar ju
Mozart-arpeggion, wienklassiska pry
lar, fast dom var ju giltiga hela 1800
takt. .. Det liit olika fran kvall till
kvall. aven om det i grunden utveck
lade sig ett slags aterkommande bar
moniskt monster. Jag hade inget upp
skrivet. gitarristerna hade inga an
teckningar heller- de larde sig latarna
i huvudet. .. Att det ar en koral
parallell ar ocksa helt klart, bade pa
det sattet att det spelas som ett slags
prdudium... Sen ar det ju en annan
poang att arbetarklassen da Deb dar i
Sundsvall, dom var ju valdigt religiosa
dessutom... Svart- Erik ban stod
genast f6r kampens vag kan man saga,
i motsattning till det. .. Kopplingen
e-moll till C, tonikans kontraparal
lell, anvander Vlf javligt mycket. ..
Detta ar hara en klang som ligger
valdigt neutralt. men anda i sin
neutralitet har en klar kanslorikt
ning, tycker jag. .. Den ar inte har
moniskt uppbyggd pa ett sant satt att
man direkt kan associera det till en
viss genre eHer en viss stu. till skillnad
fran t ex Tre.ffenbergskadriljen. som
tydligt ar cirkusmusik.

kiinsla och med sin monotona upprepning av korta motiv skapar
en regelbunden och fram:Hriktad rorelse, i kontrast mot A-delen.
Ackordskiftena e-moll/C-dur kommer alIt tMare, Flojt och piano
intraducerar tiIlsammans en ny, rytmiskt varierad figur, som ocksa
betonar vaxlingen mellan tonerna c och h (C-dur och h-moIl).
Detta halvtonsintervall kan tankas uttrycka sorg Ufr Schonfelder
1978). A- och B-de1en har tiIlsammans vissa likheter med rock
gruppen Pink Floyds symfoniska rock fran 70-ta1ets mitt, speciellt
borjan pa "Shine on you crazy diamond" fran LP:n Wish you were
here (1975), dar en ensam fri me10di over en statisk moIlklang sa
smaningom 1eder over tiII explicit rytmisering via en upprepad, re
ge1bunden 1iten me1odifigur.

I C-de1en borjar kvinnan 1asa ur boken for publiken. Texten ar
med sma andringar hamtad ur Martin Kochs roman Timmerdalen
(Koch 1913/1978:68). Hos Koch ar den ensamme mannen dalkar1
och stabb1aggare, och han forsvinner lika anonym som han intro
duceras (Koch s 118). Aven i denna forestaIlning forblir hans iden
titet oklar. Han kan uppfattas som den Svart-Erik som senare blir
Ellens far, eller som en anonym man ur massan. Men det ar ocksa
mojligt att tolka honom som den blinde Tiggaren, som redan nu
syns bland arbetarna. Texten skapar en spanning mellan den ano
nyme individen (den ensamma kvinnan och den ensamme man
nen) och kollektivet (arbetargruppen och forestallningens titel
"Vi ara tusenden"), Har finns religiosa undertoner i spraket och i
bibliska paraileller tiII textens innehall (skapelseberattelsen, jul
evangelierna). De frikyrkliga inslagen var starka i tidig svensk arbe
tarrorelse, vilket kan ses som en "realistisk" motivering tiII denna
religiosa laddning, men dessutom ges darigenom pjasoppningen
och SundsvaIlsstrejken en extra, sakral tyngd.

Musiken i C-delens melodram later olika strakackord vaxla lang
samt och rubaterat over E-bordunen. Den langa recitationen av
slutas med en utdragen kadens. Musiken kan paminna om Albino
nis beromda Adagio, om recitativ i oratorier och passioner fran
baracken eller om kadenser 0 dyl i t ex J S Bachs orgelverk. Bach
anvande "strakgloria" mm fOr at! skildra Jesu lidande och helig
het. mir anviinds liknande medel for att upphoja arhetc:mas tidal]
de och for att ge denna klass en historisk forankring i matJsklighe
tens urgamla kamp mot fortryck och fornedring, Referensema tIll
bilde barack kyrkomusik och suggestiv rockmusik ger stor spann
vidd at Prologens associationsfalt,

Prologmusiken star pa gransen mellan filmmusik och tidl6s
musik, I kontrast mot det statiska, handelsefattiga visuella skiktet
ger musiken en langsam utveckling: fran den ensamma pastorala
stiIlheten till en viss kollektivitet, dynamik och religios stamning
(med rorligare ackordvaxlingar, samspel flojt-piano och rost·
strakackord), En utgangspunkt for spelet har angivits: ett allvar
ligt, traditionsmattat arbetarkollektiv i gammal landsbygdsmiljo,
med en nastan mytisk spanning mellan individ och grupp.
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04.05 Den vite clownen 03.00

04.05 Treffenbergskadriljen 01.00

(M: Dagcby)

En vitkliidd clown kommer in i full fart,
sittande pa en tvahjulig ki;irra som dras
av en cyklande man, utkliidd till hast.
Karran, cykeln och hasten ar svarta.
Ekipaget kommer in vid flaket och far
runt 1 1/2 varv motsols pa den yttre
scenen, belyst av en kraftig, rarlig spot
light, rnedan taltet i avrigt ar lika markt
50m fa rut. Clownen har frack och kna
byxor och en konformad vit hatt med
tre gula prickar lodratt under varandra
mitt fram. Han har en piska sam han
klatschar mad under Hirden.

fI. Hl
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Clownen stiger av vagnen och gar in pa
mittscenen, medan hasten och vagnen
forsvinner ut. Clownen tar ett par hopp
steg och staller sig i starkt Ijus mitt pa
mittscenen.
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Orkestern spelar upp men avbryts av
clownen med en avvarjande gast.

Clownen talar till pUbliken och vander
sig hela tiden runt at olika hall.
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Clownen: Jag sar er nag! Hahaha! Ni sitter dar och hukar i morkret och vantar. Somliga
8V' er sitter dar mad runda ogon och tan ker mad bavan: Var, var, var, var ska morden bor
ja? Nar, nih, nar ska den rod a djavulen steppas los? Hehehe. Andra forvantar S19 an fa
flabba at de troendes enfald och de rattSkaffens clowneri. Ater and'ra sitter har ki:ippraka
av lystnad att fa S8 fanorna fladdra och parollerna paradera. Ni, hehehaha, ni vill se det
roda blodet farga den vita jorden. Hel Jojo, nag ska har bli cirkus alltid!

~':136 (.
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•BernI AndeJ:\'son: Od Ur ju en upp
sluppen musik - karne\'ulsym ungc
niL Sen ar ju Trdfcnherg som tigur en
clown. oeh clowncn ~ir en myekct
Jialektisk rigur. Han hcsittcrcn mussu
cgcnskapcr sam ~ir oanaJc ftlr pllbli
kcn. Han ska Yara kjanUimjarc. eller'
cirkusdircktdr. dler clown. allt sum
gor att man assoeicrar hans upp('n
hardse till eirkus. Oct vOIr hdt kbrt
fran hi;rjan ... Han torkroppsligar
feelingen av 'Itt Jet ar eirkus. all tkt
gar runt. att Jd ar karnevaL 'Itt Jet nr
en j~ivla fest, helt plotsligt. Oessutom
ar Jet en v~UJsam kontrast mot Jet
sam har varit innan, mr Jet har varit
Y~ilJigt svart i Wltct innan. hara en
litcn spot pi! Barhro sam Hiser tcxten.
Sen hlir det dil fullt Ijus. det iir
rinnanJe Ijus. myeket folk komm('rin.
Bang. s~iger Jd. dd ar en yrvake:.1
bins1i.l fOr puhliken. Sen gar han in P~l

mittse('ncn oeh visar sig Yam Treffen
herg.

U[f'DaJ!,ehy: Folk ham skulk studsa
nHr han kommer in i sin kHrra.JaggOr
hda tiJen musik P<\ hilJ('r som .kom~

mer fri!n texten. Jag S~\g den h~ir

manegen oeh karran som kommcr in.
Dd ar musik som har SkjlltS. ettjavla
tI)'ek: man ser en rords(' i l11usiken.
Men samtidigt n~lgot clownar,tat med
lite kn~ippa aekordhytcn oeh siint.
Bytet mellan hUts oeh gilarrer ~ir hara
lor omvaxlings skull. Oct Hit s~\ roligt
tyektc jag. n~ir vi la Jom gitarrerna
Jilr: dd liHcr som ungersk jazz dler
ungersk rock el\er nat, myekct egen~

domligt. Dct liiter lite naivt - som tv,"\
ungerska roekgitarrister... Darn sam
visslar var sk~\Jisar som stod lite
overallt. Den dar taktcn unka-unka.
Jen ror sig alltid framiH pa n~lt satt.
Den star aldrig stilla, en san takt. Det
finns liksom en rorelse i den.. . Att
den hcter "kaJrilT ar ju komiskt. Jag
vet alltsa inte vaJ en kaJrilj iir. jag
hara tyekte att det passaJe att kalla
den for kadrilj .. . Jag ar i sjalva verket
overtygad am att det inle ar en kadrilj.
Men jag sket i det: jag tyektc den
skulk heta det.

Peter Wahlqvisl: Dct drar igang som en
cirkusfbresti:illning.. med pompa oeh
stat. med stora fjiidrar oeh allt sant.
Han ai ju en vit clown. en c1ak. "Jag ar
inte den ni tror" . .. Man horjar i
cirkus och fest. och sa vrider man del
suceessivt till mer och mer allvar. Han
har sin piska, oeh sa horjar han sIa.
oeh sa blir det mcr oeh mer allvar.

Nar Prologens sakrala melodram tonat ut bryter Kadriljen in med
stark kontrastverkan. (Namnet ar inte helt missvisande trots vad
Oageby sjiilv tror.) Scenen bryter pa alia plan mot den foregaendc:
nu kommer en snabb rorelse runt i tiiltet, mycket ljus och ljud, en
ensam man i cirkusyra som kontrasterar mot det fOregaende. all
varliga kollektivet. En clown gor entre pa en cirkus.

Musiken ar regelbundet periodisk med storformen A A' B A'
a a' b A', dar sma bokstaver anger de 4-taktersavsnitt dar melodin
ligger ielgitarrerna. Instrumenteringen med samspelet mellan bla
sargrupper, typen av melodiska ornament, den fasta och snabba
vaxelbasen, den tydligt markerade men bedragliga tonaliteten
(med overraskande modulationer mm) stammer bra overens med
det visuella forloppets cirkusanknytning. De plotsliga bytena av
instrumentering och ackord ger musiken en for cirkus typisk
kansla av opiHitlighet, overraskning, fantasteri och show. For pub
liken reser clownens entre problem: Hur hanger detta ihop med
Prologen? Yad ska handa harnast? Problemen ror bade innehi!1I
och form. Musiken bidrar till att understryka kontrasterna, ledsaga
den visuella rorelsen (cirkus-entren) och ge en komisk grundstam
ning som bryter Prologens allvar. Oet ar intressant att clownen,
som senare visar sig vara kapitalets man, pi! detta vis fods som
genom ett trolleri, som en farsgestalt, medan hans motpol arbetar
koUektivet nyss langsamt vaxte fram ur ett historiemattat forlopp.

"Landshovding Curry Treffenberg upptrader i spetsen for den beviipnade styrkan."
Illustration fran 1879.

47



Sch! ... Sen kan nl JU alltid ga hem igen, dra tacket over huvudet och latsas som om
detta aldrig har hant. Det ar ju bara historia, kan nl saga er, vad ror det mig? Och er som
det verkligen ror, aaa, sag mig, vad vet ni egentligen? Vet ni till exempel vem jag ar? Nej,
det vet nl inte! Ni tror forstas art jag sr cirkusens clown, men det ar fel . ", fel, fel, for
jag sr nagot mycket storre och finare.

Piskar otaligt nagra ganger.

~M: Chodie Porker)

Under fanfaren tar clownen av sig
hatten och satter pa sig en stor och
spre"tig gra mustasch som han "tar fram
ur sin viins"tra rockarm.

Detta nadens ar 1879 ar jag namJigen landshovdlngen hik i Sundsvall.

Treffenberg var namnet.
Hahahaha! Trevligt att traffas! De"t blir merkt.

07.05 Sundsvailsstrejken 1879 08.25

Arbetargrupp 1: Vi arbetar pa Haeffners. Dom sager att vi inte far hegre sommarloner i
ar. Vi vet inte hur vi ska klara oss.
Arbetargrupp 2: Ocksa vi har i Ortviken sr fortVivlade. Vad ska vi gora?

Pa ena sidan syns en grupp om 4-5
arbetare, varav en krokig gumma mad
kapp ~ de fiesta har f a kappar. En
Jjknande grupp syns mittemot.
Grupp 1 gar till grupp 2.
Figur 4.(M: Goldborg)
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Arbetargrupp loch 2: Kom, sa gar vi!
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Grupp 1 och 2 gar tillsammans till grupp
3, som kommer fram fran ena sidan.
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Sven Woflter: Den vita clownen sasom
fartryekaren. Den vita clownen sam
talar am hur det ska vara. vad sam ar
rtitt oeh eel. Han tir lite and. Geh han
har oeksa ett sadant farhallande till
publiken. sam vi farsakte gara. Att ta
en publik pa det dtir raka stittet - med
det dubbla syftet att ansla eirkus
ktinslan. fa upp tryeket. .. oeh sam
utmaning till publiken: Vak upp. titta
noga, har kan alit handa. ga inte pa
mit!

Christer Boustedt: Det var jag som ville
att det skulle vara nat burleskt dtir.
oeh som oeksa hade en lite ironisk
touch. Det var... for att visa att nu
htinder det nat nytt. Geh sedan ut
nyttjade Sven Wollter det dtir: han
tappade hatten eller nat stint i det htir.
Geh han skulk stitta pa sig en
mustaseh oeksa. Sa de! skulle vara en
kort grej dar. f6r hans byte ... Det var
den dar cikusfeelingen. d<1r man pre
senterar med en fan far nar det h<1nder
nagonting.

Sven Wollter: Prologen ar genial. efter~
sam den i ett slag ger spelfOrutsatt
ningarna - det ar A oeh 0 i teatern.
Du ska snabbt gora en overenskom
melse med publiken: Framigenom
kommerdet att ga till pa det Mr sattet.
De! har ar vad ni haratt rakna med.
oeh sen Sa ger man nagot exempeL
eller man skapar en plattform. en
grundfarutstittning. Geh da hade vi ju
elementet hasten - en manniska ut~

kIadd till hast - oeh en clown; rbrelsen
ru nt seenen. sam hade brutit den har
stilla musiken i den fantastiska seen
som inledde ... Vi brot da en slags
oerhort kanslosam insats: en kvinno
rast sam talat lagmtilt oeh med en fan
tastiskt suggestiv musik, oeh sen detta
svepet. Vi hade gett kasten. vi hade gett
rorelsen. oeh vi ger rollfOrandringar:
en mustaseh. oeh du ar DagOn annan
- Mng med! Geh sen sa kommer alla
in sam arbetare. Vi ger da slutligen var
var solidaritet sttir: arbetarkollektivet.

Clownens monolog vander sig direkt till publik<:n, aktivt, utma
nande och nutida. Liknande sjalvpresenterande inledningar till
publiken har en lang teaterhistorisk tradition Qfr antikens klassiska
drama och epik, marknadsgyckel, Gay's Beggar's Opera 1728 etc).
1928 gays t ex startskottet till den svenska BIa blusen av Ture Ner
mans och Hjorvards (Gustav Johansson) revy Hoppla va' dom
lever, som inleddes med att en narr kom in och klatschade med en
piska medan han talade till publiken. (Prologen citeras i Bram~o/
Florin 1978 :26, liknande uppgifter har jag ffttt direkt fran Ela blu
sen-veteranen Harald "Bagarn" Andersson.) Har ar provokationen
annu starkare, genom att clownen direkt utmanar den aktuella
publikens forvantningar, dels med sina varnande ord Qfr Wollters
kommentar harintill), dels genom att denna monolog kommer
efter den tidigare Prologen och darigenom reser manga fragor for'
publiken.

Clownen har samma farg som borgerliga figurer genomgaende
far i denna forestallning, men han ar ocksa en etablerad cirkustyp:
den vite, lite onde clownen. Med sin piska har han ocksa drag av
cirkusdirekt6r, domptor och maktmanniska - bl a fOrmar han sty
ra musiken i det insatta kadriljfragmentet. En foregangare till ho
nom finns hos Narren, som redan 1970 lat en vit clown vara dikta
tor i Cuba-pjasen Flickan i Havanna, da stalld mot en revolutionar
rod clown.

Treffenbergfanfaren lanades ur jazztraditionen och var olika vid
olika forestii.llningar. Har klingar Charlie Parkers Billie s bounce
fran 1945-46. Dess ovetraskningseffekter och komik passar till
clownen och ger samtidigt ironisk distans till den landshovding han
under tiden forvandlar sig till. En rnilitar fanfar hade t ex istallet
skapat respekt och underlage. Musiken fyller samtidigt ut luckan i
monologen vid ommaskeringen och signalerar pa cirkusmaner
denna karaktarsfOranpring.

I de tva fOrsta scenerna har spelets tva huvudkrafter presenterats.
Nu satter sig arbetarna i rorelse och blir en allt storre kollektiv och
sjalvmedveten kraft som mater Treffenberg som motstandare.
Klasskampen borjar. Hela scenen fran Sundsvallsstrejken 1879 fol
jer mycket nara andra skriftliga dokument och tolkningar (se t ex
Backstrom 1971:1 :72-80, Kampe 1929/1979:27-30,36-44 och
52-59, Koch 1913/1978:68-118, Hulten 1971:32-42 samt
Bjork/Schnell 1979). Citat fran dessa har ocksa inarbetats i dialo
gen. Allt som hander i scenen har verklighetsbakgrund - bl alar
Treffenberg ha framtratt som en teatralisk och sjii.lvmedveten
aktor aven i verkligheten.

Wollters kommentar harintill antyder hur vii.l man i Taltprojek
tet var medvetna om de inledande scenemas betydelse. Arbetama
upptrader omedelbart som kollektiv, de ar namnlosa och handlar
och talar i grupp. Prologens stillastaende har forvandlats till en
malmedveten marsch framat mot konfrontationen med maktens
representanter. Drivkraften ar nod och fortvivlan.

En Arbetarmarsch i kanon atfoljer fyra ganger denna uppsam
lande rorelse over scenen. Marschen interfolieras med talkorsrepli
ker mellan arbetargrupperna. En biblisk parallell, i anslutning till
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Arbetargrupp loch 2: Hur ar det har i Kubikenborg? '" .
Arbetargrupp 3: Vi far vinterloner ocksa i sommar. Det bl.f bara tva oeh femt1.

-Y'f

Arbetargrupp 4: Vi arbe·tar i Essvik oeh Svartvik. Datta ar rent for dj§vligtl

•

I~

Grupp 1,2 och 3 gar till grupp 4, sam
blir synlig mittemot.

Alia arbetare marscherar tillsammans.

Arbetarna blir liksom hejdade mitt j sin
marsch, av trumvirveln o0h av Treffen
bergs gester ach tal. De blir staende vid
flaket. nar plotsligt Treffenberg, i starkt
vitt Ijus, b6rjar tala, staende bredbent pa
den vita mittscenen.

Treffenberg: Jag ar en, I aren tusenden.
Men levande eller dod ska jag visa Er art lagen ska segra. Forst ska ki:ipparna bort!
Hahaha. Ssssss. Hehehaha. Tsssss. Hehe. Sssss.

Hehehehe. Sagverksindustrin har ett saa betryckt lage. Herrarna viii sa garna betala ar
hogre loner, men det ar alldeles rakt omojligt. Tank pa hungersnoden scm rasade, hehe,
for flera ar sedan, barta i vlhat broderland Finland. Befolkningen dog sam frugor av
hunger utefter langa strackor. Men forekom dar nagot uppror? Nej. Nej, nei, nej. De do
go av hunger utan ett ljud av klagan. Varfor kan icke de svenske gora likasa?

~)~Gang p-e- ,5(1$$,

Arbetama: Aaaaaaaaaaaaa.
Trejjenberg: Du! Huhu. Du -som star dar.

.sag mig hur mycket fortjanar du?
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Du, kom. Jamen, kom, kom, kom, kom, d£H

Treffenberg slar Ijudligt med piskan.

Treffenberg piskar upprepade ganger.
Den krokiga gumman gar fram, tar en
mans ki;ipp och kastar den. Sedan f6ljer
en gubbe, och till slut slanger alIa sina
k;:ippar i en star hog mellan sig och Tref
fenberg. Denne hailer piskan sam en
svans bakom sig, och b6jer sig framat i
90 graders vinkel, vi:ind mot arbetarna.
De star stilla, vanda mot honom.
Ett svagt mummel berjar heras bakom
Treffenbergs ord. Nar han tystnat stegras
det i volym och glider snabbt upp en
ters.

En man - Svart-Erik - trader fram och

gar framat mot Treffenberg, till den



Oeh efter den grejen kan vi beratta
histarien precis sam vi viiI. Man vet
sam puhlik hda tiden att arhetarna,
sam ar kHidda sa, det ar ur deras
synpunkt vi sertlet har, kapitalisterna
far vi fOrvanta ass kammer in i en
massa alika typer av skepnader mcd
kanstiga peruker aeh grejer, aeh
musikaliskt givetvis ansIar vi redan
frun horjan att har anvander vi ass
ohehindrat av alia musikstilar, precis
sam dom tjanar vara syften - fran den
har tonen, det nastan symfoniska
anslaget oeh in i cirkusmusiken. oeh
sen over till dragspel oeh s{ldar , ..
Gerhort genialt!

BertH Goldherg: Det. ar en transportw

musik dar ... Det var tankt att , .. fOr
varje uppiltgaende slinga skulk det
vara en motrordse.

Bernt Andersson: Den ar ju utplaekad
ur Rel'olutivnsoperan, sam skrevs fOrst.
Sen anvande vi den har. .. Man fore~

griper nanting som kommer sedan.
Oeh det vet man nu inte diL nar man
hor tkn. Men det herer oeks{i pa att
det var en paralldl situation. niir dam
horjar marsehera runt aeh samla ihop
sig. . ,Att marschen i kanon kamma
flera g<1nger diir heror P~! att dam gick
fr:.i n en f~lst position. ett gang. till ett
annat gang. hade repliker dar. oeh sen
Il~ir dom gkk si! horde man musiken
igcn. Man giek mellan de alika. in
ganga rna pi'l seenell i specidla sehe
man. Det var ungefar samma sak i
Revohaionsoperan - dar var det solda
terna pi! ett sUllie. tjejcrna sam hade
snott hrad osv... Oct har med kanon
cffekten: i aell met! att mdodin ar
upphyggd S~I att det hehover g{i en hel
takt varje gi'lllg till "signa len'" ska
komma. S{I ar det helt enkelt fOr I<::\ng
tid fOr att skapa en cffekt av mobili
sering. av kampvilja. <.IV attack...
Marschrytmen har varit given .. , Nar
det marscherades uk d~t var det helt
enkelt 4/4-takt aeh marsch som giillde
i musiken. Oct fOrstarker signaleffek
ten med kallongrejcn... Det star ju for
arhetarna. oeh man kan anvanda
samma slags musik rent assoCiations
massigt till motsvarande historiska
h~indelser, just darfor at det ar inom
samma akt aeh Jl:! ar i myeket samma
manniskor som upplevde Jam har
alika tillfallena. Det ar pa satt oeh vis
ett slags ledmativ som star fOr dam.
Man ~d att nar det har liras pit det
sattet dJ. ar det dam .sam ar pa marseh.
cller Ja ar det dam Jet handlar om. ..
Arhetarklassen... sam massa.

Bernt Andersson: Fanfaren sam ar pa
de tva trumpeterna. .. dar ar det ju
hara kvint- oeh kvartstaplingar nas
tan. Det ar fOr att ge kanslan av gre
kiska pelar. Del var helt klart.

Christer Boustedt: Det skulle vara nan
san har smattrande militargrej - ge en
liten allusion till harolder. -Glidning
arna" i varannan takt var en liten
touch fOr aU det skulle vara en egen

Prologens Willet med julevangeliet, kan vara uppsamlingen av Jesu
larjungar enligt Matt 4.

Musikens raska marschmelodi aterkommer senare i Revolutions
operan 1917, vilket publiken iinnu inte anar. Det uppfordrande
inledningsmotivet har signalkaraktar men paminner ocksa om
bluesformler (septiman). De overraskande harmoniska vandningar
na (som bl a ger upphov till skarpa clissonanser i t ex takt 3) ska
par vakenhet i samma anda som Eislers socialistiska marscher (t ex
Solidaritiitslied fran 1931, med ovantade taktartsbyten mm). Ka
nonarrangemanget och den rytmiska fortatningen i de sista takter
na skapar en dialog och en accelererande effekt, som overensstam
mer med den sceniska handlingen. Hade man istallet komponerat
samman de tva melodiska rorelserna till en stamma sa hade mang
falden i marscherandet forsvunnit. Kanonformen bidrar, tillsam
mans med tonartsvaxlingarna inom och mellan de fyra marschav
snitten, till att skildra kollektiv mobilisering och annu inte avslu
tad rorelse. Publiken involveras starkt, eftersom arbetarna
marscherar "genom" publiken och rapar till varandra over dess
huvuden.

Linjen fran "en ensam man" till arbetargruppernas gemensam
rna uppmarsch kan ocksa tolkas som symboliskt uttryck fOr hur
industrialiseringen skapar den moderna arbetarklassens kollektiv.
Klassen tvingas for sin overlevnad att samlas och ta kamp mot det
kapital som bade forenar och utsuger arbetarna.

Spanningen ar uppladdad till ett maximum nar Treffenberg hej
dar arbetarna med en replik som ar hamtad liT Koch s 78 :"Jag ar
en, I ara tusenden" och bygger vidare pa spanningen mellan
individ och kollektiv tidigare. Konflikter mellan enskilda borgerli
individ och kollektiv tidigare. Konflikter mellan enskilda borgerli
ga figurer och arbetarkollektivet forekommer ofta i forestallning
en. Med denna replik har de tva sidor som forst stod oformediade
i Prologen. respektive Den vite clownen tratt i relation till varandra.
Resten av denna seen later motsattningen utvecklas i ctt stiliserat
Klasskampsforlopp med autentisk bakgrund.

Den typ av "forhojd" realism som anvands har aterkommer ofta
i forestallningen, med karaktarer och handelser som skildras starkt
typiserat, gvertydligt och koncentrerat. Scenen undviker realis
tiska detaljer och skapar istiillet genom abstraktion mojligheter till
identifikation och narhet. Framstallningen mciJliggor ett brett
spektrum av associationer och gors darigenom relativt fri fran det
framstalldas tid och rum. En avsikt ar att engagera publiken starkt,
efter att clownen nyss varnade den for att lata sig luras.

Observera att arbetarna hittills skildrats med allvarlig, hogtidligt
stiliserad realism, medan' det cirkusartat komiska reserverats for
Treffenberg, inti) minst i musiken. Visuellt anvands f:irgerna sa att
vitt star fOr borgerliga representanter (landshovclingen och kungen)
medan arbetarna ar morkt jordfargade.

Arbetarnas ordlosa aaa-ljud uttrycker undertryckt aggression
och hot Ufr Wagner 1977: 176f om ett liknande stalle i Brecht/
Weills Mahagonny).

Oscar II "klipps in" med hjalp av Ijus och ljud medan ovriga
agerande "fryses" - ungefar som i film och TV. Sadana inklipp
forekommer ofta i forestallningen. bvergangen markeras har aven
av rumslig forflyttning mellan spelplatser i taltet samt av fanfaren.

Oscar II-fanfaren borjar som en traditionell militar fanfar. Ryt
men ar samma som den tidigare Kadriljens inledningsmotiv, vilket
ger homogenitet i scenen och markerar en narhet meUan Treffen
berg och kungen..Darefter kommer dels melodiska "glidningar" i
sekundintervall, som ger en jazzartad pragel Ufr "bojda" toner),
dels ersatts tersintervallen av kvartintervall, som i filmmusik ofta
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11.20

Svart-Erik:Trettio kronor om dan.

Treffenberg: Aha, tretti kronor om dan! Det var sannerligen styvt. Ingen annan jag vet
fortjanar mer an tre kronor om dagen.
Svart~Erik: Men jag far bara ut tva kronor. Resten tar bolaget, for att jag gor ett sastort
yarde.
Treffenberg: Driver ni med mig? Vad har ni for en fana darborta? Internationalen ar har!
Ta bort fanstygetl Har ska vi ha intet kommunisteri!
Arbr,o-arna: Aaaaaaa.
TreJfenberg: Bland Eder finns arliga och gudfruktiga man. Erkann nu infor herren Gud
och mig, hans utsande medarbetare, att ni blivit vilseforda och tvingade till detta uppror
av Edra brottsJiga ledare.
Arbetama: Nejl Nejl Nej!
Treffenberg: Ajaj ...

(M: Boustedt)

Oscar II: Min kare Treffenberg! Nu har du nag svart, men snart ska det bli battre. Gene
ralbeHilhavaren ar av mig uppsand till Sundsvall. Lat honom skota alit det militariska.
Denna sak mastesa behandlas, att den blir ett varnande och starkt example ..• pie ...
Din tillgivne, val bevagne samt tjanstepliktigt utovande Oscar den ilaandre

Treffenbcrg: I E.-ira led finnas personer. elandiga, pliktforgatna varelser, som genom sina
djavulska ans!",q soka forfora Eder. Jag mottes nyss darborta av en fraga fran en person
:;'·.Jm ;ag helst~; mara viii tdiffa. Fragan lydde; Ar det idag tandshovdingen amnar farga
vara fotsulor med blod? Hahahahaaa. A~Hih, trade denne niding fram, om han dvi:iljes kvar
bland Eder, och ej redan befinner sig j morkrets gomslen!

Hahaha, tsss, haha. ssss. hahaha, ssss, hahar,,-,. hahaha!!
Arbetaren: Aaaa! Aaaa!
Treffenberg: Jag alagqer envar ovillkorlig Iydnad. Den som forgriper sig mot ordnings
makten aventyrar icke endast att vara haktad, utan aven att nedstickas eller nedskjutas.
Ingen ma vaga sig genomtranga forsvarskedjan! Omedelbar lhergang till arbetGtl

yttre scenens in~e kant. Han ar kladd i
vit undertroja. gra vast, grarodrandiga
byxor.
Treffenberg vander sig omkring.

En rod fana reses pa en kapp av en ung
man langt bak i arbetargruppens mitt.
Arbetarna tittar forst pa fanan och sedan
ater pa Treffenberg. Samtidigt stiger ett
nytt mummel, denna gang i cluster och
utan frekvensandringar. Mumtet pagar
anda tilt nej-ropen.
Arbetarna ropar i munnen pa varandra,
inte taktfast militariskt. De gar samtidigt
mot Treffenberg. som blir radd.
Da satts i stallet ett Ijus pa Oscar It, som
hoppar fram nagot motsols fran orkes
tern, kladd i vita, pyjamasliknande kla
der och med e:1 vit nasduk pa huvudet.
Han tecknar i luften med en lang yvig
fjader och talar i en handmikrofon.

Oscar II tittar pa sin gaspenna och rattar
till dess spets.
Han dikterar med fransk brytning.

Trumvirvlar hors bakom Treffenbergs
tal, hela tiden vaxande i styrka.
Militarer dyker upp och siktar med gevar
mot arbetarna, som nu star hoptrangda
pa mittscenen, angsligt hallande i var
andra, i kraftigt vitt !jus.

Treffenberg star nagot medsols fran fla~

ket m~n staller sig under repliken mitt
framfor det. Arbetargruppen luckras upp
och ser sig omkring. En ung man med
rod halsduk gar ur gruppen pa baksidan
och gar runt och fram till Treffenberg.
Trumvirvlarna kulminerar samtjdigt som
mannen overfalls och slas ner av milita
rerna. De andra arbetarna stracker ut
armarna mot kamraten, som forsvlnner.
Treffenberg klatschar med piskan och tar
til) orda.

14.20 Aterga till arbetet

~
J';"c 5Z. I '-1'1'1

1

~ pisko

01.10 (M: Boustedt. T: Peter Wohlqvist + Hakon Wennberg)

Det ar ganska markt.
Treffenberg tar fram en papperslapp ur
fjckan och laser upp arbetarnas namn.
Arbetarna slussas en och en mel Ian tva
militarer med gevar. De ~lteranstalldagar
till vanster, mellan soldaterna och Tref
fenberg, de avskedade kors bort meHan
de tVa soldaterna at hoger. Pa detta vis
fOrsvinner till sist allesammans. Endast
Svart-Erik och Ur-Ellen blir kvar.

~ A" '--"+S' ~ ~,- r" dIO'l1-S-

F- ~rs
,
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I - I II I I 3
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Treffenberg: Brita Arvidsson avskedas. Lovisa Brannlund ateranstalles.
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grej och inte lata precis som alIa andra
... Det i:i.r nog det viktiga, alltsa en lite
annorlunda skala i:i.n man skulletanka
sig nar man gor en fanfar. En fan far i:i.r
ju rena treklangsprylar oeh overtoner.
Jag jobbar alltid siL med all "boja till"
prylarna. Ocb sen sa blir det ju da
kvarter pa slutet ist~Jlet som en ny
effekt, fOr att de inte ska vara precis
likadana... Det finns ju sana dar
typiska blues-riff som ar skrivna i
kvarter. Men da blirdet den hi:i.r kines
effekten. Horace Silver t ex. ...

anvands sam arkaiserande medel, i samband med t ex antika cere
monier och maktuppvisningar.

Den representativa offentlighetens hiigtidliga ntualer markerade
under antiken och feodalismen harskarnas avsti!nd till de underly
dande. Pi! liknande satt markerar denna fanfar i all sin enkelhet
iiverhetens upphiijda distans. Samtidigt ledsagar den militarens
entre, sam kommer att avgiira kampen till arbetarnas nackdel.

I de ldillor jag har kan jag inte finna exakt det brev Oscar II har dikterar.
En brev- och telegramvaxling f6rekom dock, exempelvis telegraferade Oscar
II 29/5 1879: "Lugna alIa viilsinuade och varna alIa orosstiftare ty t1Umodig
heten maste ha sin grans kanonbiitar och militar kommer" (Hult<!n 1971 :35).

Arbetar,kollektivet.i .SundsvaIl1879. Ur·Ellen qch Svart·Erik stlir tillsammans under strlilkastarskenet.

BernI Andersson: Vi repeterade vissa
grejer sektionsvis. Christer holl ihop
blasargruppen ...Jag associerar till en
san dar begravningsprocession i New
Orleans. dar det egentligen bara ar en
blasorkester plus lite trummor. Ocb
det i:i.r ju en san feeling som fonnedlas
bar: en efter en blir avskedad och
stalld pa bar backe. Sa det ar ju en
bluesig grej helt enkelt. Texten inbju
der till det .. Det varju valdigt sorgliga
stamningar bland arbetarna nar detta
hande, oeh de religiosa grubblerierna
kommer fram just i det sammanhang
et pa ett direkt satt.

Nederlaget ackompanjeras av sorgsen musik spelad pi! ungefar
samma instrument sam forut ledsagade arbetarnas uppmarsch.
Cirkeln ar tillfalligt sluten. Musiken stillIer sig tydligt pi! arbetarnas
sida och lagger till texten och det visuella skeendet en djup och
samlad sorg over nederlaget (i stilllet for att t ex illustrera Treffen
bergs makt och seger). Den harmoniska och melodiska strukturen
i A terga till arbetet paminner starkt am tidig jazz och blues - jfr
t ex Saint James Infirmary Blues. Kanske kan aven Treffenbergs
kadriljen kopplas till denna associationssfar, di! sydstaternas afro
amerikanska begravningsmusiker brukade viixla mellan sorgmarsch
er och uppsluppen dansmusik.

Musiken har alltsa tydliga drag av en bestamd genre - tidig jazz
och blues - men ar andi! inte genremusik i sin funktion. Den kom
mer in sam filmmusik bakom handelserna, och i sin musikaliska
stil hor den hemma inom ramarna for musikernas "egna" traditio-

53



, cl'"lr
J ,

r ~.:f~ ~
.#- f'" b,r

tJ· . , , I

r:-:r hfl' 1 :f-~ :'-~ 'J ,"V
~,3 . . .:t. ,\d..1

Anna Karolina Jonsson iheranstalles, Evert Axel Lindkvist lheranstalles.

Det blir morkt samtidigt sam Treffen
bergs rost dar bort, medan musiken fort
satter. I morkret skift3S sceneriet.

Fredrik Stark avskedas .....
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Erik Westerberg, kaJlad Svan-Erik, avskedas.
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15.30 Vid en stockeld 08.10

Ljus pa mitten, Dar star Ur-Ellen och
Erik med handmikrofon. Tva gamla arbe
tare sitter pa huk och pa scenens mitt
finns en flatad korg med fargglada rutiga
dukar i. Tiggaren star vid ena sidan av
den yttre scenen. Erik vandrar lite fram
och tillbaka, ach vander sig bart mot
horisonten nar han talar, over publikens
huvuden. Varken han eller de tre andra
pa mittscenen tycks se Tiggaren. Ellen
gar runt och gnider sin stera varkande
mage .. Gamlingarna hukar ech gnuggar
sina hander vid en oppen eld, tycks det
(pantomim: ingen rekvisita). Tiggaren
talar fran sin sida rakt ut mot mitten,
i en mikrofon.

(M: Boustedt)

J-} • 1\ d"'-' (;.r"", .,_ F~ '1M >"' ,;' I.. ~,

"J~d/ 1-" r;-;'~-. - _::-:
Sa vakar vi i denna bittra natt, och kampar emot

,

'01

....
I J

ttibCl>

Svart-Erik:

) 1'" ...r,. :- _

-*- ~I-<P.

""kolden och noden. Avskedad,vrakt,bortkord sam en hund, ut och dra langs vagarna. Musiken forsvinner bakom Eriks tal.
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ChrL\,ter Boustedt: Just det dar att
anvanda en moIl~utveckling, en har
monisk grej som if rememher Clifford
eller Didn't he ramble ... En sant
ackordmonster som det ar skont att
improvisera pit.

UI(Dagehy: Det funkar skithra tycker
jag. Den ar gorOra. Dar ar nan slags
odslig stamning i oW,set ocksa... D~t

ar temp01 och melodin, och sa hur
arret aT, att dd inte later sa tjusigt. Det
H'lter lit~ odslig1 om olas~t. Den ar ju
jiittefin.

Genom aft ta av hatten och satta po. en
mustasch f6rvandlar sig den vite clownen
tilllandsh6vdingen Curry Treffenberg.

SiJren Brunes: iingeln . .. var ju mera en
hild. det var inget speL dd blcv ju en
grej mera. Han skullc ha kommit fran
himlcn. oeh sen hittade vi det dar
greppd. Flake! var hra att anvanda
just dar med angeln. men som spel~

plats funkar det inte... Det fanns en
ide som aldrig gjordes. Den kom f6r
sent. men hade varit fin. Det var att det
hartyget sam harnet kom urvid Ellens
fOdelse, an det skulle pa nagot san
vaxa. sa att hda publiken till slut faons
inom delta tyg.

Bernr Andersson: Uir sa: Det ar him la
valvet som ska 6ppna sig. och det
tycker han val att det gar. Iden kanske
kommer fran nagon mastodontfilm.
Ben Hur eller nat sant. N iit storsvulstigt
ar detju helt klart", Hur dom kastar
sigi tonarterna... H-durtill d-moll har

ner: den bluesbaserade afroamerikanska musiken som grund bade i
jazz och rock. Musiken ar darfor tid/os och markerar en stark iden
tifikation mellan Taltprojektets orkester och de har skildrade arbe
tama. Det finns inget distanserat eller distanserande i spelsattet,
tvartom en stark inlevelse. Genrevalet innehil.ller ocksa en for Talt
projektet fundamental paradox. Det afroamerikanska motsvarar
namligen inte i nagon storre grad den svenska arbetarklassens stil
traditioner 1879. Pa det historiska planet finns en stor distans mel
Ian musiken och de skildrade arbetarna. Det ar pa det kanslomassi
ga planet som identifikationen sker. Hade musikema kant sig
"hemma" i aldre svensk folkmusik sa kunde musiken istallet ha
hamtat stildrag darifran (jfr t ex gruppen Norrlatars Strand16s
strand fran 1978, som uttrycker liknande stamningar men utan de
har sa viktiga bluesartade vandningama). Skillnadema har betydel
se for olika publikgruppers mojligheter till inlevelse, men ur TaIt
projektets egen synvinkel var genrevalet inget problem alls.

Har leder musiken in i en ny seen, dar handlingen fors fran somma
rens strejk till det foljande nyaret, da Svart-Erik och Dr-Ellen slagit
lager vid en stockeld tillsammans med tva iildre arbetare. Har skild
ras hur nederlaget i Sundsvall startade arbetarnas langa resa mot
frigorelsens mal. Vid stockelden kommer det nya livet, huvudper
sonen Ellen, att fodas och ge handlingen en ny start,

Musiken hjalper till att binda ihop strejken med fortsattni~lgen,

som utspelar sig i ungefar samma miljo och endast ett halvar sena
reo Att pianot avloser blasarna markerar en overgang fran en
offentlig och kollektiv miljo (det oppna faIt dar Treffenberg matt
arbetarna) till nagot mer privat och intimt. Erik och Dr-Ellen ar
utkastade fran sina arbeten och star ensamma i odemarken, utan
kollektivets stod. Arbetarna borjar individualiseras.

I denna situation dyker den blinde Tiggaren upp som enskild
karaktar. Han vander sig till Erik och talar med honom. Men Erik
ser inte tillbaka, vilket kan markera att Tiggaren inte ar en fysiskt
narvarande person, utan en sorts inre rost eller en mytisk figur av

55



Figur 5.Den blinde Tiggaren: Nog har du dragit langs vagarna forr, Svart·Erik?
Erik: Det har jag. Men aldrig var en natt sa lang och mark som denna.
Tiggaren: Nog har du sovit j skogarna forr, Svart~Erik?
Erik: Det har jag. Men det ar annat nar man far va!ja sjalv. Min hustru ska fada i natt.
Gamtingarna har har lanat oss varme vid sin eld. Hordu, dom sager att var nod ar straffet
for att vi strikade! "Det var inte Guds vilja attyi skulle satta oss upp mot herrarna", sa~

ger dom.
Tiggaren: Jasa, det sager dom! Men du da, Svart-Erik, vad tror du om Guds vilja?
Erik: Det ma va' hur det viII med den. En gang vandra' jag norrut. Har fanns det arbete
5 leva av for en frisk karl. Nu gar jag soderut igen, lika tomhant som jag kom.
Hanna: Herrens vagar aro outgrundliga. Vi valja icke sjalva den vag vi vandra.
Tiggaren: Tro det, tro det! Dar manniskan sjalv valier, brytas nya vagar. Naa, Svart·Erik,
vart tanker du dig?
Erik: Till Stockholm. Dar ska det val anda finnas arbete a leva avo
Tiggaren: Jag har varit i Stockholm. Dar finns fabriker, stora som kyrkor. Och dar byggs
gator och hus. Och det finns arbetare i mangd, och fran alIa hall. Sa tro inte att det blir
nan star skillnad. Och Svart-Erik, glom inte: Vad du bittert fatt lara idag, det ska du
nyttja i morron!
Erik: Vem ar du, framling, sam sa lagger dina ord?
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'" ... - "~"-
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Svart-Erlk
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Den gamla kvinnan tar Eriks mikrofon
och talar med en bedjande gest.

17.30 Ellens f6delse / Angeln
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(M: Dogaby)

1.m6klockor

Den gamle mannen tycks Hi syn pa
Tiggaren, hapnar, men bojer sig sedan
iher mot "elden" tillsammans med gum·
man,

Tiggaren narmar sig sakta gruppen och
hinner halvvags, samtidigt sam Erik
vander sig mot honom. Just da tittar Ur
Ellen upp, dar han star framfor kargen.
Hon stracker upp handerna och skriker.
De andra tre arbetarna rusar mot henne,
bojer sig sedan ner och tar ur korgen ett
stort rott skynke med hal i mitten. De
drar fram det j var sitt horn och breder
pa sa vis ut det. Ur·Ellen dyker fram i
mitthalet, mitt i det boljande rod a tyget,
Ocksa Svart-Erik gar in till mitten och
de tva tittar Iyckligt pa barnet - en
f1ickdocka som Ur·E!len haIler i famnen.
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Plotsligt pekar gumman Hanna mot
flaket, dar en ;jngel med krulligt orange·
fi:.irgat har dyker uPp. Flaket falls upp,
och angeln Jigger dar mellan sina vingar,
.Angeln reser sig och narmar sig utan
vingar mittengruppen. Under tiden hors
sang fran tva man i orkestern. Tiggaren
g1h bakat. Erik tar av sig mossan och
vander sig bort. Ellen lamnar over sitt
barn till angeln och bojer sig djupt.
.Angeln vander och gar med barnet till
baka i riktning mot flaket. Tiggaren
narmar sig aterigen. Ur-Ellen reser sig,
De gamla knabojer och ber med knappta
hander mot angeln. Alia ar stilla en
stund.
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ju inga direkta kopplingar. .. Och det
arettgrepp sam arganska bra attta till.
Sen ar det istallet en parallell mellan
d-moll och F-dur. Det kanns sam am
det som har varit dar innan kunde ha
varit vad sam heist, nil! helt annat,
Ungefar som om du oppnar en dOff
Deh far se vad det ar danone utan att
du vetat det innan. Det kan vara en
slags koppling till: a, himlavalvet opp
nar sig, a herregud, vad af det fragan
om'? ... Det af sma terser hela vagen.
De stegvisa staplingarna ger en viss
feeling ... am han oppnar dorrar har,
sa gar han sedan in igen i nya d6rrar
bela tiden, i tre rum.

UljDageby: Parodier ar alltid farliga pa
satt och vis... Det skulle vara javligt
vackert ocksa, samtidigt sam det skulle
vara raligt, jag har aldrig kunnat gora
musikaliska parodier. Det af inte ut
raknat att sjalva musiken Deh ackor
den ska vara parodiska, absolut inte.. .
Jag skulle egentligen ha velat sjunga
det battre an vad jag gor... Det skulle
vara oerh6rt tjusigt. Jesllsmalningar
med strimmor fran molnen. Eller Ben
HUT-filmer. Pampigt sam fan. jag
skulle ha velat att alit stamde, att det liit
javligt pampigt. Heist skulle jag ha
haft hela koren urAida... Det ar sam
att ga genom en labyrint. Det skulle
inte vara gravallvarligt. men pampigt.
inte larvigt. DarfOr skulie jag ha velat
ha helaAida-koren, tva symfoniorkest
rar, timpanis. hela sektioner av stnlkar
Deb sadana basuner sam man har pa
sadana taYlor oeksa. Kolonner sam ra
sar, Simson-filmen, Cecil B De Mille.
MaIn, oeh stralar ur maInen. Oviider.
... Jag satt en hel dag och vavde,
pr5vade en miljon aekord innan jag
tyckte att det stamde... Jag stad och
sjOng med en mik pa seenen. Bernt
sjong den jattehOga tonen pa slutet
bland annat. ...Allt hade jagvelat ha
asknedslag i taltet, riktiga solstrillar,
alit alit alit. Ingen hade varit too
much... Det arval en smak fOrattvara
riktigt baroek ibland .. . vara riktigt
slafsig ... Ta Ange/n: da ser publiken
en bild, oeh sa har man musik sam
bara lagger sig sam tva hander ihop
med den bilden - eller det ar i alia faIl
det sam ar syftet - sa man ska fa en
total upplevelse av bilden nar man ser
den med musiken sam kommer. Det
ar ju silfiimmusik ska vara. Det ar
Kubrick och dam som har fattat hur
man anvander filmmusik. AlIt blir
total! och gar bara rakt in i hjartat pa
folk, sa det bara visslar am det. Jag
hade dil annu inte gjort nagon film
musik, men jag hade sett alia Kubricks
filmer och fatt ett alit storre intresse for
filmmusik ... Det ar ju' motsatsen (till
hur Eisler beskriver sin musik till
Kuhie Wampe)! Jag vill bara ga pa
feeling, kansla. Sa att folk ska bli full
stiindigt overkorda av kansla. Jag
tycker det ar frackt, sjalv. Ska detvara
sa ska det vara. Musik fOr mig, det ar
bara kansla. Det finns inga intellek
tuella drag i musik. ., Musik a, det

nagot slag. Tiggaren fungerar ocksa som en sorts formedlare mellan
scen och publik, som en spelledare. Men han ar inte endast iaktta
gande, utan har bestamda erfarenheter och asikter sjalv, och kan
ingripa i historiens skeende pa vissa punkter. Han visar en stor fOr
maga att formulera iilderdomligt klingande, hoppfulla "ordsprak"
som drar slutsatser ur klassens aktioner och pekar ut mojligheter
for framtiden. Tiggaren mystifieras ytterligare nar Ellens fOdelse
hindrar att han som svar pa Eriks fraga presenterar sig.

Tiggarens raddande ingripande mot dodsangeln blir ett viktigt
och betydelseladdat ogonblick i pjasen. Det ar fOr det fOrsta en lek
med gamla teater- och operatraditioner ("deus ex machina", jfr
aven sluten i Gay's Beggar's Opera och Brechts Dreigroschenoper).
For det andra avslojar Tiggaren de religiosa stromningamas mate
riella grund, och visar gentemot dem vilken makt det finns i kun
skap, upplysning, viljestyrka och malmedvetenhet. For det tredje
far pjasens individuella huvudroll Ellen har sin introduktion, som
representant for arbetarklassens goda sidor.

Bilden av fodelsen domineras av det roda skynket och av den
darav omslutna familjen i en pose som paminner om Bibelns heliga
familj. (Ifr aven Varnlunds skiidespel Den heliga familjen, 1931,
dar ocksa religiosa och politiska bilder blandas, tidshandelser
skildras utifran en famiIjs relationer, osv. En huvudperson fOds
aven dar i borjan, vid arsskiftet 1900. Varnlund lat titeln sta for
biide en enskild arbetarfamilj och proletariatet som helhet. Se
Nordmark 1978 :90.) Med de religiosa inslagen i Hanns repliker
och tidigare i Prologens frikyrkliga associationssfar blir denna
koppling inte alltfor langsokt. Angelns omkliga Ode staller dock
myten pa jorden igen.

Ellen infors genom Tiggaren och genom det roda skynket i
socialismens tradition samtidigt som hon biologiskt fods till
varlden. (Ett barns fodelse hade f 0 ocksa central betydelse i
Nationalteaterns indianpjiis fran 1976, jfr sangen "Ett bam ar
fOtt (vid Wounded Knee)" pa LP:n Vi kommer aft leva igen fran
1977.) Det roda skynket medverkar till att omedelbart gora henne
till symbol fOr arbetarklassen och dess socialistiska ide': fodelseblo-

Ellens j6delse: Det r6da tyget b61jar runt modem Ur-Ellen, som snart ska resa sig ur
tygets hal tillsammans med sitt nyf6dda barn.
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Tiggaren: Stapp! Stapp, ditt bevingade belate! Det sr iote Herran sam tar och ger. Det ar
noden, svalten och sjukdomen sam tar arbetarnas barn. Det ar bolagsherrarnas ondska
och snikenhet sam dodar barnen. Uimna genast tillbaka barnet!
;fngeln: Na-aa! ... Ah!
Ur-Ellen: Han lever, han andas!

Nar angeln niht ett stYcke mot flaket
ropar Tiggaren "Stapp!" och pekar hot
fullt mad sin vita kapp mot angeln. Tig
garan ar allvarlig och sammanbiten.
Angeln sar si9 forvanat omkring och vag
'rar forst, skakar pa huvudet osv. Besviket
kanner si9 angeln sedan tvungen an aler
[amna barnet. Angeln springer tillbaka
mad barnet till modern och gar sedan
springande en omklig sorti bort till sina
vingar pa flaket, och forsvinner i mork
ret. Tiggaren ger mikrofonen till Ur
Ellen. Fadern och modern 1.9mnas en
samma kvar med barnet pa mitten. Det
blir morkt runtomkring. Ur-Ellen har
huckle och morkgra-rod klanning, Erik
brungrarandig kavaj, vit undertroja, gra
vast och svart hatt. Barnet ar en rodharig
wgdocka.
Ur-Ellen sjunger for barnet medan Erik
ser pa.(M: Boustodt. T: Honrie Holmborg)
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Ur-Ellen springer fran Svart-Erik till en
fast mikrofon pa ena sidan, star dar
sedan ensam i spotlight med barnet i
famnen. Under tiden gar Erik ocksa ut
pa den yttre scenen, men vid flaket, dvs
mitt emot Ur-Ellen.
Modern sjunger for sitt barn. I refrang
erna vander hon sig mot barnet, och i
verserna ut i mark ret mot publiken och
mot Erik, Hon star nara orkestern.
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mest irrationella sam finns. Det enda
sam bara ar kansla. Det gar antingen
rakt in eller ocksa inte.

Bertil Goldberg: Allt som anvands som
musikalisk dekor arfilmmusik ... Sen
handlar det inte am att dokumentera,
utan am att fabu1era.

Peler Wahlqvist: Detta arfilmmusik.
Qverdriven ... Detta ar teaterironi.
Teaterns magi ...

Chrisler Bous!edl: Jag ar inte sa intres~

serad av texter. Musiken i sig ar det
viktiga. Jag som jazzmusiker var mer
oppositionell gentemot texten an
roekmusikanterna.
Dom accepterar den mer. for dom ar
vana att det ska sta en kille oeh
sjunga ... Ska man anvanda sang. sa
kan mclodiken i och for sig vara
enke!, men den ska fungera i e11
komplicerat sammanhang. alltsa har
moniken kan vara svar eller man kan
ha en sHimma bakom som skapar en
musikalisk ryllld. Jamtor Arhetarkla.\'
sens uppkomsl med Aldrig mera krig
t ex. Arhewrkh.L\:\·ens uppkomst jobbar
hela tiden med maj~ackord. moll
minus-aekord. sankta kvinter osv;
alltsil lite ''stOrre'' aekord - man an
vander de hogre intervallen i skalorna
for ackorden. Medan Aldrig mera kriX
hara ar trcklanger. i stort se11. oeh
septimaaekon.L .. Tanken bakom har
ar att det ar tvi\ sUimmor som ligger
parallellt. oeh en kommentar ibland.
e11 svar liksom. i saxen. Och sen
utnyttjar jag de andra blasarna som
ackord. alltsa fOr att fa fram den
sHimningen. Det ar ett typiskt jazz
ballad-arrangemang... Nar jag spe
lade upp den har pa mitt bristfalliga
pianosatt ... det var tiD. jag upptaekte
att vi kvde i tva helt olika klang~

varldar. .. Jag uppfattar Arbetorklas
sens uppkomst som lidlOs. Men de
andra musikanterna kallade d~n val
fOr genre. alltsa for jazz-arr eller nat
sant. Oeh det ar val sadana begrepp
man kan anvanda.Jag skrev medvetet
den har Hiten pa det har sattet i sUilIet
fOr att skriva en kampmelodi. som ar
det vanliga.... Jag hade nog tanken
att det skulk vara en stillsam oeh
vacker melodi.lycklig; trots att det har
harnet kommer javligt olampligt i det
lager. sa ar det det nya live!. .. Sen ville
jag inte gora den har schablon- oeh
genre-grejen som arbetarmarseher.Jag
ville gora en mer eftertanksam grej...
Dialogen mellan saxen oeh sangen ar
val dt uttryck for en slags solidaritet:
det finns nagon som fOljer dig pa
vagen. du ar inte ensam. Det ar ju en
tradition som finns i jazzmusiken 
Billie Holiday och LesterYoung. Billy
Epstein och Sarah Vaughan, Nannie
Porres oeb Bernt Rosengren. :Ma
Rainey oeh Louis Armstrong. Clara
Smith och Freddie Keppard... Det iir
min tradition - fOr mig var det full
ko'" ligt naturligt att skriva pii det
sattel. .. Laten ar tidios eftersom den
har en sam lad mangd kvaliteter sam

dets farg har redan under strejken skymtat i en ensam fana, och
den ska senare blomma ut i ett hay av roda fanor vid aktens slut
1917. Den roda fargens expansiva vaxt iiI en rod tract genom fbrsta
akten, som symbol for den livgivanq.e socialismen.

Musiken till fodelsen improviserades pa piano, flojt och diverse
slagverk (smaklockor mm). Noteringen har intill ar bara ungefar
lig. Man far ingen klar kansla av tonalt centrum eller rytmisk puIs
- musiken kan snarast beskrivas som ,ett oregelbundet fladder,
dock med en tendens att "do ut" mot slutet, da flojten blir allt
svagare och mer flamtande. Detta motsvarar bamets kamp fbr sitt
liv. Atonalitet som uttryck for kaos ar inte ovanligt i film- och
teatermusik UfrWeill enligt Wagner 1977:152 och 181).

Nar angeln narmar sig hors sang, blasare och strakklanger i
fasta, patetiska men hannoniskt overraskande vandningar. Musi
kernas egen notering var annorlunda, med taktartsbyten mm, men
har visas hur det faktiskt lat i forestiillningen. lfngelns tre forsta
takter med sina tersvis stigande sekvenser ger en viss klara-fardiga
ga-effekt. De tre nasta takterna har en "stampande" melodik som
paminner om Bachs olika stegmotiv (Schweitzer 1911/1966 :86
90), symboliserande fast tro. Dagebys ord om Verdis Aida mm ar
ingen efterhandskonstruktion: i ett papper med tidiga arbetsan
teckningar fran varen 1977 namner han "Handel" i samband med
fodelsescenen. Den avslutande plagala kadensen (T-S-T) vid
sangens sista och hogsta punkt fullbordar de sakrala associationer
som Tiggarens replik sedan materialistiskt tar kal pa. (Jfr aven
Marx' ord om viildet som "fodslohjalpen at varje gammalt sam
halle som gar havande med ett nytt" i Kapitalet band 1:661.)

Modern sjunger for sin dotter om sin klass' historiska rotter och
om det nya 'livets utsikter. I denna stund av intim reflektion knyts
det lilla perspektivet ihop med det stora: Ellens familj med arbe
tarklassens historiska position och ode.

I sangtexten berattar modern om s,na fortaders harda erfarenhe
ter, om baggboleriet (Ur-Ellens .- ellcr Ellens? - far luras av
fracka bolagsherrar) och om ilur beroc ndet av naturen och feodal
herren ersatts med kapitaJismens opcrsonliga, ekonomiska makt
forhallanden. Texten konkrctiserar den fran Marx kanda analysen
av arbetarklassens fodelsc ur den s k "urspnmgliga aCkumlllatio-

Den blinde Tiggaren tar strid med angeln om det nya livet.
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inte gar av for hackor. Genremusik
kan ocksa vara ridliJs.

Ale MiJller: lnvandningen var myeket
aU "vafaan, ska det bli nan javla
jazzkluhh nuT Man hade en kansla
aU den hargenren inte tal att sUi fOr sig
sjalv. eIler aU den var konstig. Sen har
jag en annan invandning mot den
laten. som jag inte delar med Christer.
Och det at attjag tycker att denjobbar
emot texten pa eU satt som inte ar bra.
All musik har associationer, och kan
ske ar halften av dem inbyggda i
sjalva musiken... Den ena halvan av
associationer ar inbyggd, och hanger
ihop med just vad man viII uttrycka i
den har tiden nar musiken rods...
Den andra halvan ar en genreassocia
tion: att alltid ha hurt en viss musik i
ett visst sam man hang... Man maste,
tycker jag, ha den har synen aU det
finns 600 olika sorters musikgenrer,
som alia ar lika anvandhara och lika
daliga oeh lika bra.. ' Men har man i
stallet kanslan aU det finns Musik.
oeh sa en massa annan musik, da
kommer man aU bli hlind for assoeia
tionerna i den egna musiken. Jag kan
ihland uppfaUa roekmusiker som lite
lOjliga nar de verkar sa omedvetna om
den egna formen... Oeh likadant sa
tycker jag aU i den har Arhetarklassens
uppkomsl var Christa lite hlind for att
associationen i dom jazzaekorden
inte stammer overens med hilden av
den har fattiga kvinnan... Dar finns
nan form av ytIighet. amerikansk...
am jag skulk ha gjort den laten sa
skulk jag ha gjort... nagonting mer
jordnara. Garna t ex anvanda sig av
aldre tiders harmonik: bygga pa tva
kvinter t ex. Sit kommer ju instrumen
teringen oeksa - da ar det mer dom
har associationerna sam gar via huvu
det. Om man har nanting som luktar
jazzklubh. pa ett satt sam man i just
det sammanhanget inte gillar, sa
lagger jag gama till dragspel t ex. fOr
da liksom skingrar sig roken med en
gang.

Berti! Goldberg: am jag skulk ha
jobbat med Arberarklassens uppkomsl.
sa skulle jag haft kvat en slags
skogskansla ungefiir sam Prolo-
genmusiken nar man Kommer
fram till det dar "Hila nya liveC, oeh
"vi komma ifran skogarna". Oeh
sedan sa kommer da det dar
industriella - dar skulle jag antagligen
gora ett kraftigare brott, oeh ga in pa
ett mera maskinmassigt svang, ett driv
i laten, pa ett annat plan, en mer aktiv
rytm. Nu ar det enjazzvisa. Jag tyeker
inte det ar den basta losningen. Nu
blir det mer en visa till det har barnet.
Oeh det har "vi komma ifdn sko
garna", oeh de nya krafterna i tiden,
Kommer inte fram sa myeket. Utan det
ar mer mor-barn-grejen. Det med
barnet kan man ju ha kvar: det kan
man ju finna overgangar sa att det
fungerar. Men man maste kanske
gestalta den har tiden lite tuffare, lite
mer tydligt. Jag tanker inte mycket

nen" (Kapitalet band I kapitel 24), industrialiseringsprocessen och
overgangen fran feodalism till kapitalism. Texten antyder hur den
moderna arbetarklassen kollektiviseras i kapitalets industri, och
hur klassen fOrflyttas fran land till stad. Detta senare exemplifierar
familjen Westerberg som nu tvingas vandra ner mot Stockholm.

Hela detta stora skeende beskrivs i olika skikt: dels i verserna,
dar Dr-Ellen berattar vad som hant och hur arbetarklassens fram
tidsforhoppningar paverkats av utvecklingen, dels i refrangen dar
hon vander sig direkt till barnet och kontrasterar gladjen over det
nya livet mot vetskapen om de dystra framtidsutsikter som klas
sens livsbetingelser erbjuder. Pa det viset forbinds barnets fodelse
med klassens, individerna med kollektivet, den intima relationen
mellan mor och barn med det stora socialhistoriska skeendet. J'HiT
samverkar texten med moderns fysiska vandning mot sitt barn
och med musiken.

Detta ar en jazzballad med rubaterat tempo och tydlig vers
refrang-stmktur, som luckras upp av tre stick med talsang. Formen
ar: Intro - Refrang - Vers - Vers med stick - R+S - V - V+S
- R - Coda. Introduktionen bygger pa samma kadensformel som
finns i stickens slut, medan codan bygger pa versens material.
Versernas tempo ar mer padrivet och metriskt regelbundet, medan
refrangerna ar langsammare och kraftigt rubaterade, med langa
fermat som far rorelsen att liksom stanna upp. I sticken har den
hela tiden ledsagande solistiska altsaxofonen stor improvisatorisk
frihet medan sangen lamnar melodin och overgar i rytmiserad tal
sang. Rubateringen, fermaten, sticken och tempoforandringarna
mellan vers och refrang ger Iaten en retarderande karaktar, som
motsvarar hela scenens uppstannande och reflekterande funktion.
Det ar en uppsummering av Sundsvallshiindelserna och en start
punkt for alit som ska f01ja. Musik och text hanger nara samman, i
det att verserna bar upp historieberattandet, sticken beskriver
klassens stamningar infor sin framtid och refrangerna uttrycker
moderns tankar infor barnets livsutsikter Ofr olika varianter av
modrars rad till sina dottmr i skonlitteratur genom historien).
Goldberg och Boustedt kommenterar harintill pa ett valtaligt satt
uppdelningen i olika avsnitt och tekniken att lata sangstamman
foljas av en saxofon.

Sangen ar integrerad i handlingen genom att modem sjunger for
sitt barn i Sundsvalll879, men den ger samtidigt overblick och av
stand till foregaende handelser. Distansen forstarks genom slmgsatt
och arrangemang, och genom kvinnans spritkbmk och behagfu1l3
rorelser. Har bryts illusionen av att detta ar en utarbetad kvinna i
1800-talets Norrland. Pa formplanet ror det sig ocksa om en annan
relation mellan individoch kollektiv. Forut agerade anonyma man
niskor sceniskt en given konkret handelse. Nu berattar en namngi
yen individ ett mer abstrakt historiskt forlopp. Den ensamma
kvinnans ballad avrundar detta inledande svep som startade med
en ensam berattande kvinna i Prologen. Men i brytningen mellan
det historiskt konkreta planet och balladens abstrakta reflektion
finns en inbyggd spanning, som kompliceras av att det musikaliska
skiktet bar med sig associationer till en helt annan tid och miljo.

. De kritiska citaten harintill belyser denna problematik. Manga
kopplade jazzballadens genre direkt till en intim krogmiljo vid
1900-talets mitt, vilket uppenbart skar sig mot saviil Dr-Ellens
for1ossning som arbetarklassens historiska ratter i 1800-talet.
Eftersom sangerskan har (Eva Remaeus) sjong relativt "skolat"
och med inlevelse, stamde inte uppforandet med hennes roll som
utsliten arbetarkvinna. Missn6jet hos nagra av musikema kan ocksa
sattas i samband med att Boustedt mer tycks ha engagerat sig i
innerligheten mor-barn an i berattelsen om klassens historia. Nag-
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Vad ska hon heta?

Svart-Erik far nagat mer Ijus pa si9. Han
star pa den yttre scenens motsatta sida,
med en handmikrofon.
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musikaiiskt nar jag gor hitar sa, utan
jag tanker mer kanslomassigt, inne~

halismasssigt. Jag anvander hellre
kodord for att saga vad jag viII, an
musikaliska ternan. For musikaliska
ternan kan man med bara intonatio~

ncn forandra sa att de foljer ctt annat
kodord.

Peter Wahlqvist: Arhetarklassens upp
kornst ar en helt annan stamning an
iinge/n innan, cn helt annan sorts
musik. Man mastc se det som en
hdhet sa ar det en stamning, oeh Sa
kommer denna som ett klipp mitt
inne i , oeh sen sa kommer man
egentligen tilIhaka. Det ar dar felet
ligger. Det ar fOr modern musik helt
enkelt. Cool jazz va" 20-30-tal? ...
Detta ar jazzmusik, oeh det ar lite for
tidigt med jazzmusiken pa nat satt,
om man liksom sitter i 1800-talet. Ulf
Dagehy har stOrre kansla for Jetta
med tiJsmassighet. .. Jag horde att
andra hade valJigt ont av den har
sangen, mcn jag tyekte aid rig Jet var
sit fa rI igt. Jag tyekte att i det stora hela
sa var det spi:innande. I Taltet var det
valdigt lyekat att lata de olika tem
pcramenten komma fram - det gav
sp~innvidd at musiken.

Eva Remaeus: TextC'n ar svar pa den
sangen. Den ar ratt svar att framfOra.
Den innehalkr sa myeket oeh i det
sammanhanget var det ratt svart att
sjunga den. Det var i borjan av pjasen,
oeh Jet var myeket text oeh det var i
ett sam man hang som egentligen var
valdibrt kanslomassigt, efter den har
fodclscn, med alia dom har tygerna,
oeh s~i var det en massa ord. Jag vet
inte hur det uppfattades. men jag
kunde kanna ibland att man kanske
brot en stamning... Man skulk
kanske helln:: gjort sa att den har
mamman som just hade fott barnet
hara hade den har kanslomassiga,
intima kanslan med sitt barn, oeh att
de historiska perspektiven horde ha
kommit fran ett annat hall. Eller om
det var poangen att dd fanns den
utvikningen i en oeh samma person?
... Det ligger lite i att det ar for pys
mysigt, och att det kanske skulle ha
varit en annan genre. Det suklle ju
inte kunna vara roek helier, men det
kanske skulk vara mer av en vis~

suhstans i det.

Bernt Andersson: Det fanns manga
som tyekte att det horde vara nagon
helt annan musik pa en sa viktig grej.
Manga tycktc att det Wt som Sven
Klangs Kvintett ... Aldrig mera krig,
Revolutionsoperan elIer Vi uro tusenden
ger ju helt andra associationer oeh
dimensioner. som manga uppfattade
som nclgonting som stod fOr 055 oeh
var mer unikt f6r 055, an f6r vad alIa
andra producerat i musikteatersam
man hang tidigare. Det har ar mycket
mer bundet till en schablon eller en
musikalisk stil eHer genre som ar
mycket pataglig. Den formedlar ingen
neutral feeling. _. Christer hade. be-

Samspelet i musiken understOdjer och jorstdrker den intimitet oeh ndrhet som texten
och seenen i ovrigt jormedlar.

ra var siikert ocksa extra skeptiska mot varje jazzassociation,
bl a eftersom man fortfarande latt kopplade Boustedt sjiilv till
hans roll som upprorisk saxofonist i Oktobers Sven Klangs Kvin
fett, vilket i denna scen var en olamplig association Ufr s 268).

I botten lag konf1ikten mellan jazz- och rockgenrema, som
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Ur-Ellen: Han ska heta Ellen. Erik: Jamen, det heter ju du!
,., e.,-S- l 4' .I _ p1

,

Ta hand om henne!

Ellen: Mamma ar dod.
Erik: Ja, just ja. Nu fih vi klara ass sji:i]va, du oeh jag, Lill-Ellen.
Ellen: Det ska nog ga bra.
Erik: Ja just. Det far det g6ra. Nu tar vi till Stockholm, du oeh jag!

in

'It

Ur-Ellen gor en kastrorelse mad barnet.
Samtidigt f6rsvinner Ijuset fran henne.
Bade barnet oeh han forsvinner i m6rk
ret. Stralkastaren loper under tiden fran
henne tvi:irs6ver taltet till Erik, oeh bred
vid honom star da plotsligt en flicka ~

LiIl·Ellen. Han har vit rosett i haret oeM
en klanning mad vitkantad sjomanslik
nande V-krage. Det hela sar ut sam om
modern kastat barnet tvars over hala
taltet till fadern.
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starnt sig for aU det han lirar, hela den
traditionen, det ar liksom det som ar
The Music... Jag kanner mig inte ails
sa bunden till vissa spelsatt eller vissa
maneer. Jag tyeker ,aU myeket i den
har traditionen ar skit, oeh myeket
som hela roektraditionen star f6r utat
ar jiivligt diiligt. Men det hindrar inte
mig fran att ta fram det som ar bra i
det musikaliska arv som vi har vaxt
upp med, som ar vart eget redskap.
Det tycker jag man ska gora... Arbe
tarklassens uppkomst ar myeket mera
homogen. genremassigt. Ackordked
jorna ar nastan som exempel ur en
ABC-bok Over hur en jazzballad ska
liras. Bade nar det gaIler harmoniken,
med moll-sju-minus-femmorna oeh
modulationerna pa en del stalle. oeh
sattet aU spela. soundet, karakUiren
sam den fOrmedlar. ... Miinga tankte:
"Vad finns det fOr kopplingar mellan
arbetarklassens uppkomst oeh hur
man ska kampa oeh sa, oeh just den
musikenT' Rent historiskt finns det
inga si:idana kopplingar." .. Hela kon
f1ikten kan utvidgas till en diskussion
om de olika gruppernas satt att spela
teater, dar Oktober star for en linje,
Nationalteatern fOr den andra mot
polen.

Uif Dageby: Det ar inte min favoritliit.
Jag gillar inte musiken. jag gillar inte
melodin.jag gillar inte arret. jag gill"r
inte textcn, jag gillar inte sattet aU
sjunga. Det iir Kviills- oppet-musik fOr
mig. Det ar fOrstadat, f6r putsat, det ar
for lent. Sedan oeksa den har gum
man i sitt huckle i gamla Sverige som
star oeh sjunger en Jat som hade
kunnat vara i Studio S med Gary
Engman eIlerLiJrdagsmorgon med Per
Ragnar. Det skar sig valdigt mycket.
Jag hade velat gora pa ett annat satt.
Fa lite tidsfarg. Lite ruffligare. Kanske
lite mera folkmusikartat. Inte sA tju
sigt .. det iir sa polerat. det ar Iikgiltigt.
Jag !ycker inte am texten heller. Jag
!ycker den ar helt dOd. Det skar mot
hela stamningen i taltet, framfOr allt
just dii. i den tidsalder dii detta ut
spelas. Ibland tyckte jag att Boustedt
g16mde sammanhanget musiken var i.
Han gjorde mera den musik han ar
bra pa. oavsett. Han korn inte utanfOr
sina rarnar. .. Det ar ju intefilmmusik.
Det hOr ju till den overgripande mu
siken, den vi gor sjalva. Det ar bara det
att hillften av orkestern hatade den.
Men de andra gillade den ju...

fanns representerade i orkestem, med Boustedt och Dageby som
de extrema ytterlighetema. Den motsattningen dok upp flera
ganger Ofr s 113 och 28 Iff). For rockmusikema tedde sig den
klara vers-refrang-strukturen, de typiska harmoniska ackordfarg
ningama och -foljdema, sattningen, arrangemanget och utforandet
som sa specifikt jazzartat att laten tenderade att bli genremusik i
en genre som inte passade for scenens situation, speciellt inte i re
lation till de omkringliggande scenema.

Anda accepterade musikema overlag detta som tid16s musik.
Eftersom Prologen, Kadriljen, Aterga. .. m fl alIa stod pa gransen
till filmmusikens kategori ar det har rentav det forsta renodlade
exemplet pa det tid16sa. Det ar ocksa pjasens forsta sang med text.
Sjungandet infors som trovardigt realistiskt uttrycksmedel genom
att komma fran en moder som sjunger en visa for sitt bam, med en
viss grad av realism inom scenen. Sa etableras sang som mojligt ut
trycksmedel inom fiktionen Ofr Pirrotta/Povoledo 1982 som ut
forligt behandlar sangens realistiska motivation i intermedier och
tidiga operor).

Trots genrekonfliktema ar det som tidl6s musiken har fordjupar
textens och det visuella skiktets inneMil, formedlar en intimitet
och narhet, en personlig samhorighet och en solidaritet. Man kan
ana likheter mellan denna sang och de tidigare melodier som at
foljt arbetarklassen: Arbetarmarscherna och Aterga. ... Gemen
samt for dem ar indelningen i korta melodiska motiv om 3-4 toner,
bluesartad harmonik och melodik, uppatgaende rorelser, melodi
barande blasare med saxofonen i centrum osv. Forestiillningens
inledningsscener har etablerat en musiktyp som associeras till arbe
tarklassen, atminstone i 1800-talets landsbygdsmiljo. Arbetarklas
sens uppkomst skiljer sig dock fran de tidigare exemplen genom
att ga i (C-)dur. Har ar stamningen ocksa Ijusare: det ar en slags
vilopunkt infor Ellens livsbana.

Slutet av sangen (codan) ackompanjerar Ellens "Iuftfard" fran
modern till fadem. Pianot, saxofon"n och basen spelar en impro
viserad vers, pa samma satt som pianot och basen fOrlangde A terga
till arbetet vid overgangen tidigare. Vr-Ellens dod markeras av att
Ijuset pa henne forsvinner. Den "flygande" lilla manniskan och
pianoarpeggiot kan som i en dubbelexponering ocks:! ses som ut
tryck for modems bortflyende sjal. Flykten ar illuS0J1skt fram
stalld och anspelar pa cirkustiiltets magiska mojlighetc;r. Nll kan
den av Vr-Ellen Ofr moder Maria i Bibeln) avlade "riktiga" Ellen
ge sig ut i varlden och historien, hand i hand med fadem. (Motsva
rar Tiggaren manne Bibelns "helige ande", eller kanske Johannes
doparen, dar Ellen och arbetarklassen da motsvarar KriStllS som
mansklighetens lidande fOrlosare? Sactana kristet mytiska associa
tioner ligger nara till hands med tanke pa hur forestallningens in
ledning oppet utnyttjat religiosa anspelningar.) Vandringen ut i
varlden har ocksa likheter med folksagor. Ellen och Erik star helt
ensamma - en sorts nollpunkt ar nadd, dar "en ensam man" med
sin dotter kan borja ett nytt kapitel i historien.

65



23.40 I Stockholm 05.00

Ellen och Erik befinner sig plotsligt i
stadens vimmel. En bla sparvagn far in
fran flaket och moturs, Erik star i vagen
pa sparet, vagnen stannar. foraren hotter
mad naven och Erik och Ellen far 903 ur
vagen. Tva finkladda darner kJiver ur
sparvagnen. Samtidigt borjar master
Palm agitera i en sidogang, med en red
fana och flygblad. Tva gatpojkar springer
med ett tunnband, och en kostymkladd
herre (liberalen Anton Nystrom) flanerar
in. En krokig gumma stapplar fram, lik
gumman med kappen i Sundsvafl. Man
ser en prostituerad kvinna och nagra ar
betare vid ett imaginart bygge.
Alit detta hander parallel1t runt hela den
yttre scenen. De tva damerna spatserar
runt, kladda i vitt och med enorma
hattar som halls fast av vita schafar.
Flanerar gor aven Erik och Ellen.
Nagra fralsningssoldater serverar soppa.
En av dem ackompanjerar musiken pi!
sin gitarr.
Tiggaren syns pa mittscenen, som fort
farande ar vito Han pekar runtom med
sin kapp och sjunger mjukt in i en hand
mikrofon. Samtidigt fortsatter skeende
na pa ytterscenen, men tYstare och mer
stifla.

eM: Dogeby. T: Berit Persson)

ringklocka

(

c

Vad i helv~te - du kan val for faan kor ••..

02.20 + 02.40

for helvete...

c

tai
Erik: Akta dej, flicka, akta dej!
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n sjuttio- ni- o. CVid c.. GYSinge bruk blev Svart-Erik smed. C DaC
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23,40 Ellen Doh Eri k

smiddehan da-ag och natt, fy- ra.

-~
~' Enk pii bcu· ket be- catta' om "nk, om oc n;· senn , dii k0C'es han
I E...-- C. c.

Men detta ar markvardigt,

p

Fru Brashuvud: (tal)

\..... r ' 'r
vad arbeta re

Aktiviteterna aterupptas i full skala runt
ytterscenen. Mittscenen ar i merker, men
dit in gar bl a en servitris och nagra
herrar (socialdemokraten Bruse!1 och
Nystrom). Mitten forvandlas tifl ett
kate med stolar och bard.
P1;i en staffe i ytterscenen sticker en
svartkladd arbetare upp huvudet ur ett
hal i "gatan". De tva fina damerna
hamnar pa var sin sirla am honom. pa
Vag forbi moturs.
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Peler Wahlqvisl: Man kao ju iote be
ratta alIa oetaljerna. Oeh sa vill man
dil komma lite framilt i handlingen.
Man sjuogcr "'Nu har det gatt tio ar'"
o\:h sa har oet gjort det.

Vir Dal(ehy: Skyll pil texten! Usch. jag
hade ett helvete! Jag ville inte. jag
orkade ink. Men a andra sidan 
ihlano ar det en utmaning om texten
ar lite on::gclhunden. fOr da tvingas
man att komma in pa nya musika
liska hanor. som ihland kan vara
spannande. Men denna aren hagatdl.
Den aroregclhunden for att texten var
oet. Oeh texten var annu oregelbuno
narc fOrst men jag orkaoe inte fila
mer. .. Har ar flera korta versrader.
oeh sit plotsligt kommer dd en g6r~

l{mg. Vad ska man gora? Helt ny
musik? eller ska man fortsatta som
man borjaoe? Jag valoe ju att fortsatta
som det var. fOr jag ville ha en liten
enkcl hallao o\:ksil. javligt okompli
eerao. Jag ville heist att nagon skulk
sW med ett positiv meoan man sjong
den... Jag satt pit seenen med en
hWsmik. tror jag. oeh kompade pa
akustisk gitarr. Ett tag var jag med i
Fralsisgruppen. Oeh sa f6rs6kte
Bengan Blomgren spcla va Is pa akus
tisk gitarr - det kunde han inte. Oct Iat
sa skrattretande!

BernI Andersson: Att Yerserna ar olika
hlnga heror pi! aU texterna ar olika.
Texten var fardig i forvag. oeh sa ser
man hara hur myeket staYelser det ar
oeh hur manga takter oet oil. gilr at.
Det skulk Yara kanslan av posit iv
halare - det ar darf6r den gar runt runt
runt oeh dessutom lite oregdhundet.
Monotonin n1ngas anda genom att det
stanJigt ~ir samma frascringar som
;lterkommer. .. Senare kommer en
likn soutt: Vqjor skala munskor sfrida.
Den aekompanjerades av dem som
spclade pa seenen. Men det var helt
utan mikar dar. sa darf6r har jag for
mig aU Ulf spclade meo dil. Men det
ar klart aU man kundc tankt sig den
sangen utan gitarrer - hara sang Deh
orgel.

Plotsligt befinner sig Erik och Ellen mitt uppe i Stockholms inten
siva gatuliv. De iiI" framlingar i storstaden. Gatulivets buller ackom
panjeras av en positivartad melodi i bakgrunden, och till den sjung
er Tiggaren en skillingtrycksliknande visa om parets oden. Nar
silngen slutat ligger musikens ackompanjemang kvar bakom ett
myller av smil samtal och handelser som skildrar olika sidor av den
tidens storstad: klassmotsattningar, kommunikationer, den socia
listiska agitationen och Friilsningsarmen.

Silngen Ellen och Erik markerar tidsforflyttningen genom 10 ilr
fran 1879 till 1889, rumsforflyttningen fran Sundsvall till Stock
holm, miljoforandringen fran stilla landsbygd till livlig storstad.
Den ger darutover en tidsfargav sent l800-tal, genom den positiv
liknande monotonin, orgelns sound, de skillingtrycksartade brutna
treklangerna och det enkelt berattande sprilket. Silngtexten ger
dessutom en resume av Ellens och Eriks mellanliggande Oden.

Observera att de viktiga karaktarerna Ellen, Erik och Tiggaren
ar narvarande alIa tre. Ellen och Erik planteras in i stadens arbe
tarrorelse som oskuldsfulla individer, rotlosa vandrare friln en
mork landsbygd, spontant revolutionara och solidariska med sin
klass. Deras oskuldsfullhet kan motsvara det nollage som publiken
forvantas inta pil detta stadium, oppna for vilken fortsattning som
an mil komma. Den revolutionara hilllningen ges en karaktar av
ursprunglighet, akthet och naturlighet.

Dagebys missnoje med sin komposition ar kanske inte bara tek
niskt, utan ocksa ett uttryck for '?n oklarhet om musikens funk
tion i denna scen. Stilistiskt ar den kJart genremusikartad, i en
skillingtrycksstil som 01 kestel [I knappast silg som sin "egen". Har
moniken C-Bb-F-C hiir dock inte hemma i l800-talet titan ar
snarare hamtad fran 1900-talets popularmusik (och rock). Det ger
ett stilbrott som gor musiken mer personlig, tillsammd;'s med rlen
oregelbundna strukturen med olika langa strofer. MOIJ0tonin nyan
seras och det dokumentariskt historiska bryts en aning g('nOI11 sil
dana kompositionsgrepp. Genom att det ar Tiggaren som framfor
silngen filr den ocksil en neutral karaktar, som gor det mycket osa
kert om den ska kallas for film-, genre- eller tidlos musik. Tiggaren
iiI" alltid full av allvar och inlevelse. Det ar inte meningen att man
ska inta en kritisk distans gentemot honom. Hans rost ar ocksil
uppmixad sil att han kan sjunga svagt nara mikrofonen utan att
drankas av gatubullret - darigenom placeras han akustiskt nara
publiken pil ett intimt satt (jfr grammofoninspelningsteknik i po
pularmusiken, se t ex Johnson 1983). Genom att han inte heller
visuellt framtrader som gatusilngare e dyl forstarks hans abstrakta,
mytiska karaktar. Han formedlar mellan historien och publiken
som en berattare man kan !ita pil. Han ar en forstilende och hjalp
sam skyddsangel som varsamt fo1jer Ellen och Erik ut i stadens
vimmel.

Hela Stockholmsscenen blandar dokumentarisk realism med
vitsig situationskomik. Stamningen ar darmed helt annorlunda
an i Sundsvall tidigare. Den tragiska, stiliserade kollektivismen har
forbytts i komisk vardagsrealism med ett myller av individer i
storstadens modernare miljo.
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'C/g 'F
.':ir lata nufortiden!

'Fie 'F/a 'e 'Clg '8 'F 'F
Fm Finkelraro:Ja-a, verkligen. Tank att nu har Eulalia och jag statt haf i nastan en hel

'G 'e 'Clg "c 'G
timma, och sannerligen om jag vet vad han har gjort under tiden?

'c 'C/g 'F 'F
Svartgubben: Du ska ge faan i att snacka, din skit, me'ns vi hailer p£ och graver och 1.'39-

'F 'e 'Clg
ger avloppsror for er fjn~ dynga sam flyter omkring harnerel

'8 'F 'F 'F 'G
Fru Finke/raid: Det har blir olidligt, Eulalia, kern sa gar vi! Oooo!

'C 'Clg "C 'G 'e
Svartgubben: Olidligt? Har.':ir redan olidligt! Och passa nj er forbannat n09a sa inte vi

'Clg 'F 'F 'c 'Clg
kommer och t6mmer en tunna skit i era fina salanger! Ji3vla satkaringar! Hal

'8 'F 'F
Erik: Det var javla bra sagt det du svartgubbe!

'G 'e 'Clg
Svartgubben: Det ar slikt folk, som ska ner i halet, och locket pat

'B 'F 'F 'G 'C 'C/g
Ellen: Men far... Titta, titta! Ar det han, som far den dar att ga runt?

"C 'G 'C 'C/g
Svartgubben:Sparvagnen? Nej dU, flicka lilla, det ar elektriciteten.

'F 'F
Erik: Ar det elektriciteten som Hlr sparvagnen att ga runt?

'c 'C/g 'B 'F 'F
Mdster Palm: Gott folk! Arbejdera! Far jag paminne dam am det stora arbetsmotet i af-

'G 'C
ton i Lilljans-skogen klockan sex.

'C/g "C 'G
Svartgubben: Jasa du ar tillbaks j stan, August, det var ju roligt. Var har du varit?

'C 'C/g 'F
Palm: Jag har varit j Hudiksvall.

'F
Svartgubben: Hudiksvall?

Palm: Ja.

'c
Svartgubben: Var ligger det?

'C/g 'F 'F
Palm: oet ligger nara . , . aaa . , .

'F 'C/g 'C/g
Erik: Oet ar i Halsingland, norr om Soderhamn vet duo Jag har varit dar, jOda!

'8 'F 'F 'G 'c 'C/g
Palm: Ja, i Halsingland. Man kan kora, om man kor, en gammal karra. oet tar manga

"c 'G 'c
timmar. Det gar bra, hemskt bra ...

'C/g 'F 'F
Svartgubben: Men det dar motet, vad ska det handla om?

'c 'C/g 'B 'F 'F 'G
Palm: Oet ska handla om nodvandigheten av att arbejderen organlsarer sig.

'c
Svartgubben: Oet ar ratt, master!

'C/g "c 'G
Palm:Ja. Och sa ska jag snacka lite granna om den allmanna rostratten.

'c
Svartgubben: Oet ar ju ocksa en rattt

'C/g 'F
Palm: Ja. Sa val matt i afton klockan sex!
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Oamerna gar sin vag.
Erik och Ellen kommer och pratar med
arbetaren.

Ellen pekar ivrigt pa spihvagnen som kor
runt scanen.

Under dialogen gar ::iven Oanielsson och
Sterky in pa kaMet.
Master Palm stiger fram, i rod skjorta
och svart vaSt, med en rod fana over
axeln. Svart-Erik stih bakom svartgubben
med att flygbJad i handen. Erik, Palm
och svartgubben har var sin handmikro
fon.

Palm gar sin vag vidare runt.



Damernas samtal om gatuarbetaren ar ursprungligen en Koling
historia av Albert Engstrom, ofta eiterad som satir over hur over
klassen star totalt friimmande infor arbetets realiteter. I original
versionen var det man ("disponenter") som talade, men under
repetitions- eller manusarbetet andrades det till kvinnor, kanske
for att fa fler kvinnoroller i denna seen. Andringen medfOr risken
att kvinnligt oeh overklassmassigt sammankopplas till nagot lojligt,
i motsattning till den manliga arbetarvarlden. Det finns annu helt
enkelt fa goda kvinnliga forebilder for fliekan Ellen (oeh publiken)
- de dyker forst upp i seenen fran textilfabriken lite senare.

- Det fir miirkviirdigt hvad arherama lira lata nu for tiden - kan du tanka dej att hiir hay
jag staff och sett pa en timma och sannerligen jag vet hvad dam gjort under tiden.
(Karbasen 1906)

Avsnittet fran Palms svarpll svartgubbens fraga om var han varit
fram till talet om foredraget improviserades fram. Tekniken har
introdueerats i Sverige av fr a komikerparet Hasse Altrt'dsson od,
Tage Danielsson, som sakert inspirerat skiidespelarna har. Orterna
vaxlar fran forestiillning till forestiillning. Vid andra tillfallen Jdim
ner Palm t ex istaIlet Kristiania, varefter samtalet halkar in pa
Norges union med Sverige, eller Nynashamn, varefter Gotland oeh
bland namns. Aven om Taltprojektet aldrig besokte Hudiksvall,
Oslo, Nynashamn eller Gotland, sa finns det har inbakat en asso
ciation till dess egna fard runt landet, likaval som Palms agitations
resor ar parallella till Eriks vandringar oeh till arbetarklassens
hemlosa rorelser fran land till stad. Melodin i bakgrunden kan
ocksa associera till vandring genom sin monotonitet.

Friilsningsarmen kom 1882 till Sverige (fran England) och fick aret efter
sin forsta hornmusiksextett i Stockholm.

Musiken glider kontinuerligt over i den kanda frireligiosa hym
nen Silver threads, skriven av Walter Shirley ea 1770. Fralsnings
soldaterna sjunger till eget aekompanjemang, nagot forstarkt fran
orkestern. Texten kan uppfattas som inlagg i den strid mellan
arbetsmarknadens parter som just utspelat sig. Religionen visar
sig som en passiviserande och tillbakahallande kraft som flyr fran
klasskampen till drommar om harmoni Ofr scenen Vid en stockeld
tidigare). Har blir de religiosa ater forlojligade, jagade pa flykten
saval av den nya teknikens sparvagn som av arbetarna.

69

-------



'F
Erik: Vi kommer, vi kommer!

'C
Svartgubben:Jag kanner honom!

'C/g 'F
Erik: Ja, det tror faan det - det ';':ir ju master Palm, det!

Svartgubben: Sa du kenner honom?

'F 'F 'e 'C/g 'B
Erik: Ja, han ker ju land och rike runt. Han var ju dar, vet du, i Gysinge bruk, dar var han

'F 'F 'G 'e 'C/g
och agitera', vet duo Oa skulle patron sljta ner han fran taJarstolen ...

"C 'G
Strejkare 1: Hi;ir ska ni ji:ivlar i mej inte jobba!

Ellen drar sin far i armen for £Itt Hi
uppmarksamhet.
Ovasen hors fran nagra arbetare en bit
bort. Vid flaket star tva arbetare i orange
byxor. De sH'iss med tva strejkbrytare.

'C
Strejkare 2: Ge er av harifdin ji:ivla strejkbrytare!

Strejkbrytare 2: Vi ska in her.

'C/g
Strejkare 1: Sa fan heller

'F 'F 'e 'C/g
Ellen: Men varfer bdikar gubbarna for? Ar dam fulla?

'8 'F
Svartgubben: Nej, du forstar, det har varit strik dar nere pa

"~~D~t LV
bygget, det ar darfor.
Strejkbrytare 1: Ja , ingen kan val hindra ass fran at!

!
Hinke Bergegren kilar under tiden in
pa kafeet.

~
Ounichson

•.B Nystr()m

Stolur

BC'1:\'!J'On £:)
•

Bord

Bruntlng

fl
\) • {;) "'m

~Brus"JJ

Siagsmal utbryter mel Ian strejkarna och
strejkbrytarna vid flaket. Strejkarna bar
strejkbrytarna over scenen. Tva paliser
kommer sattande och jagar demo De
rusar alia runt medsols pa den yttre sce
nen, Fd:ilsningsarmegruppen borjar
sjunga. Sparvagne.n k6r runt motsols
och kolliderar med poliserna. Strejk
brytarna hoppar upp pa vagnen, som
far vidare, jagad av bade strejkarna och
poliserna, Svartgubben hoppar ner i sin
hal varje gang vagnen kor fOrbi over
honom, Erik och Ellen kastar sig undan.
Poliserna och sparvagnen hejdas av
fralsningssoldaterna, som dock tvingas
springa vidare, Branting och Strindberg
dyker upp och iakttar spektaklet, medan
Palm dras in i jakten. De tva damerna
motas undan. Gatpojkarna saljer tidning
ar. Fralsningssoldaterna sjunger envist
vidare. Branting gar in i kaMet.
Figur 7 .
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28.40 KafE! International 14.35

32.00

Strindberg: Ack, Stockholm, Stockholm ...
Rinke Bergegren: Och Strindberg, Strindberg ...
Stn"ndberg: Halla! Ar du dar Siri? Nu fragar jag dig fqr sista gangan: Har du papper och
penna? Anteckna! Ack Stockholm, SLockholm. Det var ett liv och ett kjv. Angvinscharna
snurrade nere i Stadsgardshamnen, segel och flaggor fladdrade ute pa Strommen, massr
nas skri, stoj och hojt j Fiskargangen, hornsignaler fran Skeppsholmen, gevarsrop fran 80
dermalmstorg, och arbetarhjonens klapprande mad traskorna pa Glasbruksgatan, alit var
tiv och rorlighet. Och i kaMet tandes gasen och de tunga jalusier fall as, punschen gnistrar
ren i glasen och i dorrn det borjar smallas.

Danielsson: . .. Alltsa, som jag har sagt hela tiden, att den organiserade ...

Sterky: Froken! Fraken! Var sa sot och servera mig en Brincks Porter!

/ ... /

Nystrom: Ursakta mig, mina herrar, sku lie jag kunna fa lana ert ora ett par minUter? Jag
har nanting valdigt viktigt att meddela er. Namligen det att:socialismen ar ju ingen mag*
fraga, nej;. utan fastmer en kulturfraga! Genom bildning ·ska vi radda arbetarna fran ra
hetens och materialismens elande. Darfar sager jag: Socialismens tid iir forbi!
Danielsson: At helvete med liberalerna!
Nystrom: Ursakta?
Danielsson: Jo, jag sa: At helvete med liberalerna! For ni - ni har inte gjort ett piss for
att avlagsna orsakerna till missf6rh~lIIandena.

Strfndberg: Na, na, na, na, lilla Siri, striden fordes icke med pakar och pistoler, utan fast
mer med filosofier, ideologier och valformulerade argumenter, nar datidens arbetarledare
drabbade samman pa det beryktade Kate International pa Svartmannagatan 11 i Stock
holm. Den unge socialisten Axel DanieJsson har just fatt in en valriktad stOt pa den gamle
liberalen Anton Nystrom, som ar markbart skakad. Nystroms replik!
Nystrom: Detta ar en upprarande historiefarfalskning, unge manl Om ni visste vad vi har
utrattat! Hjalmar, gamle van, ska jag behova tala alit detta?
Danielsson: Taaala? Tal du inte se sanningen i vitogat, gubbstrutt?
Nystrom: Tack for sallskapet!
Hinke Bergegren: Se dar ja, se dar ja! Dar gar Jiberalismen ut ur arbetarr6relsens historia.
Nystrom: A ne], vi kommer tillbaka!
Servitrisen: Jaa, det hoppas jag verkligen, for han har 'inte betalt.
Hinke: Jaa du Hjalmar, tiderna f6randras. Du kanske skulie passa pa och ga med din gam~

Ie vapenbroder? Mens tid annu ar ...
Strindberg: Den standigt lika elegante anarkisten Hinke Bergegren och den forne libera~

len Hjalmar Branting, som nyligen blivit SOCialist, voro icke alltid de sataste vanner.

Hinke Bergegren: Se har ja, se har ja: Master PalmI Sag far jag fraga en sak? Nu nar du har
agiterat land och rike runt har jag hort att du ska aka till Vastindien.
Palm: Det ska jag gora, med min gamla bror, for han ar sa forbaskat sjuk. Han maste aka
till Vastindien.
Hinke: Jaha, jag trodde du sku lie agitera i Vastindien?
Palm: Det ska jag inte g6ra.
Hinke: Nehel. Na, det var val tur det ...
Palm: Nej, jag kan inte vastindiska. Det ar ett forbannat svart sprak ... Hejsan fr6ken!
Men sag, far jag fdiga, var det inte gamla Nystrom dar pep ivag precis?
Danielsson; Jojomensan, direkt till Vastindien, master, och for gott! Tack och lov!
Palm: Gott, det ska firas! Froken, kan jag fa en toddy?
Danielsson: I sa fall tar jag en till.
Palm: Jasa,har sitter ni och debatterar, medans jag far land och rike runt och agiterar.
Rinke: Det ar den sorgliga sanningen, master. Herrarna har lar sig att sitta vackert. Dam
ska ju in i riksdan!
Danielsson: Nu ska ju inte Hinke Bergegren sta har och vara oforskamd. Vi har ju disku
terat det har i aratal, du och jag. Du har ju sji:ilv v~rit med och agiterat for den allmanna
rostratten, inte sant?
Branting: Just det, Axel, just det. Jag har skrivit om detta. Det ar ett tal som jag tanker
halla i Gavle. "Borgarklassen har endast ett privilegium kvar, namligen att avskaffa si9
sjiilv. Den allmanna rostratten ar priset borgarklassen masts betala for sin avveckling ge
nom administration i stallet for konkurs anhangiggjord vid revolutionens domstol." ...
Danielsson: Jamen-snalla ...
Hinke: Huuuur ...
Branting: . .. Borgarklass ... Borgar ...
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August Strindberg, i plommonfargad
jacka, vida byxor och gdirutiga kna
strumpor, star i en uraldrig telefonkiosk
och talar j en gammal telefon. Han
vander sig runt och pratar. Under tiden
blir det tyst runtomkring, alIt "fryses"
och Ijuset blir svagare pa den yttre
scenens gatuliv. I stallet okar Ijuset sakta
in ne pa kaMet.
Det iir nu morkt runtom men Ijust pa
mittscenens kafe!. Dar star Hinke Berge
gren med kapp och en jacka med breda
diagonala roda och svarta rander, Da
nielsson j vit skjorta och vast, Nystrom
och Branting i svarta kostymer. Livlig
debatt pagar nar Strindberg tystnat och
kafe!gasterna "vaknat till liv". Axel och
Hinke debatterar, Sterky talar med ser
vitrisen, Nystrom reser sig fran Brusells
bard ach gar mot Bergegren, Danielsson
och Branting. Sterky gar Ut med servitrj~

sen. BruselJ, j vit skjorta och vast och
med mustasch, sitter och laser en tidning
hela tiden, med ryggen mot de ovriga.
Axel Danielsson rapar, medan Hinke
Bergegren ironiskt harmar Nystroms
gester.

Alia i kafefet "fryses", dvs star he It
stilla mitt i sina tidigare rorelser.
Hinke pekar pa Danielsson och stoter
sedan med kappen som en vorja i luften.
Det blir kher rorelse pa kaMet.

Nystrom gar ut. Danielsson satter sig.
Servitrisen kommer in med en bricka.
Hon serverar Danielsson, som reser sig
en stund, betalar och pratar med ser
vitrisen.

Servitrisen gor en pekande, visande gest
mot Bergegren. Personerna i kafefet
fryses.
Det bJir markt i kaMet och ljust pa den
yttre scenens gatuliv. Dar blir det ater Iiv
och rorelse: sparvagnen aker runt, poli
serna jagar ef::er och blaser j sina vissel
pipor. Palm gar med en banderall, foljd
av arbetare. Han sjalv gar in pa kaMet.
Sparvagnen stannar framfor fdjlsnings
soldaternas grupp, mitt framfor flaket.
Ljuset skiftas ater, gatulivet stannar och
tystnar medan kaMet far liv igen.

Palm halsar pa servitrisen ach g6r en gest
at det hall Nystrom nyss gatt ut.

Servitrisen gar jvag.

Danielsson reser sig.
Palm satter sig vid BruseJl.

Branting reser sig. Bergegren och Da
nielsson satter sig. Branting laser fran ett
papper han hailer i handen. Bergegren
visar sitt missnoje och reser sig haftigt.

Bergegren ropar hogt.



Servitrisen riktar publikens blickar mot
Hinke Bergegren i svart~r6drandig kavaj,
den tidningsliisande Brusell och Hjalmar
Branting po Kate International.

Henrie Holmberg (i arhetsanteckning
ar): G ransen mellan fiktion och taltets
verklighet var hela tiden flytande.
Skadespelarna kunde sallan hanvisa
till nagon miljO, de kunde daligt latsas
att de var nagonstans. ... TaItets
teaterverklighet ar fruktbar fOr scener
som har inslag av ~ffenllighel. T ex alla
scener med kdande politiker. De upp
fOr sig som om de alltid hade publik,
de saknar privatjag. deras goranden
har alltid ett ofTentligt intresse.

Forfattaren August Strindberg rapporterar likt en nyhetsreporter
om hiindelser och debatter mellan arbetarrorelsens ledare pa Kafe
International i Gamla Stan i Stockholm. Kafediskussionen interfo
lieras dels av Strindbergs kommentarer, dels av "inklipp" fran ga
tulivet utanfor, sa att den f6regaende scenen och denna kopplas
samman till en slags parallellscener. Man kunde darfor ocksa ha
analyserat de hilda tillsammans som en enda, tvildelad seen. Repli
ker, musik och belysning markerar jamte "frysning" respektive
igangsattande av rorelser overgangarna mellan gatan och kafeet.

Strindberg reciterar forst borjan av sin roman R6da rummet
(1879), Han hade goda relationer till arbetarrorelsen, inte minst
till ungsocialisterna (t ex Zata Hoglund och Kata Dalstrom, som
bilda upptrader senare i akten).

Bergegrens "svar" pa Strindbergs "Ack Stockholm" kunde va
rieras improvisatoriskt: vid en Goteborgsforestallning lod den
"Ah Goteborg, Goteborg", Kafereplikerna ar i ovrigt till stor del
omskrivningar av artiklar och tal, fran den tiden. Samtliga kafeets
gaster ar kanda i den socialdemokratiska arbetarrorelsens historia,

Veteranen Palm, ledaren och f d liberalen Branting, Danielsson och Sterky
hOrde till partiets centrala kretsar (se Palmgren 1971 och Zennstrom 1967).
Nystrom var positivismens pionjar i Sverige, och grundade 1880 Arbetarinsti
tutet i Stockholm. Bergegren var SAPos mest kande anarkist. Minst kand
ar val P A Brusell, en kraftfull fanbilrare som lar ha liknat Karl Marx och
fungerat som en slags "vaktmastare" at partiet vid sekelskiftet (Strom m fl
1944:292 och 361).

Nystroms uttalande om socialismen som kulturfraga snarare an magfraga
filldes vid ett mote 1881.

Strindbergs kommentarer ger diskussionen drag av boxnings
match, framhaver det lekfullt tavlande och ger en viss rytm genom
att dela in debatten i olika avsmtt.

1886 antog Arbetareforeningen ett uttalande dar socialismen fbrklarades
vara skadlig for arbetarna. Distanseringen blev sarnma i\r amsesldig, eflersom
den socialdemokratiska och fackliga rorelsen svarade med att bryta med libe
ralema.

Branting hade 1880 skankt pengar till Nystrams Arbetarinstitut och sok!e
lange efter sin avergang till socialismen ha goda re1ationer till denne.

Redan Strindbergs kommentarer rytmiserar kafescenen. Nu in
delas den annu tydJigare av tva "inklipp" fran den tidigare gatu
scenen, I det forsta av dem gor August Palm entre i kafeet.

Det ar slaende att scenerna med ledande politiker alltid har
drag av offentlighet over sig, Politikerna uppfor sig som inf6r
publik, som Holmberg papekar harintill. Skildespelama utnyttjar
en teknik att sa att saga citera sig sjiilva och darmed skapa en
teatralisk distans till det sagda. Darigenom framhavs orden som
autentiska citat, samtidigt som de g6rs en aning h6gtidliga och
inte ger sa stor inlevelsem6jlighet.

Talet om Vastindien var ater ett improviserat avsnitt i stil med
Alfredssons Lindeman-historier. Palms kommentar om Nystr6m
var dock alltid med, I andra f6restallningar halsar Bergegren i
stallet Palm med att kommentera hans i den f6regaende gatusce
nen namnda resa till Norge respektive Gotland, utan att dock
nagon langre konversation uppstilr kring detta,
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38.00

Hinke: Huuuur ska detta ga till? Genom att sitta har, eller i riksdan och prata och prata
och prata, och fladdra med era papper? Eller genom att antligen ... handla? For min del
anser jag smamord vara alldeles utmarkta, ty de satta skrack i de harskande i samhallet.
Danielsson: Detta ar forraderi mot vara principer, Bergegren!
Hinke: Har hjalper inga socialismens heliga principer, Axel. Nu maste vi lara arbetarna
att tillverka och nyttja bade dolk och dynamit. Endast det organiserade hatet kan hHilpa
arbetarklassen! V1ir"losen ar: Dolken i kottet!
Branting:Se dar, dar bars anarkismen ut ur arbetarrorelsens historia.
Servitrisen: Nu kommer Fredrik Sterky tillbaka fran toaletten. Aaa, han har kammat sig!
Sterky: Jaha ja, jaha. Nystrom har gatt och Palm .har kommit. Hinke har gatt och ...
min porter har kommitl Och vilken ar tldens stora fraga?
Branting: Parlamentarismen!
Danielsson: Naej, socialismenl
Sterky: Vad sager du Brusell?
Brusell: Ja,jag sager som Branting. Det har jag alltid gjort.
Palm: Som jag ser det, sa galler det att organisera sa manga som mojligt i fackforening
arna.
Sterky: For en sadan sak kd:.ivs en stark organisation.
Danielsson: Ja, just det Sterky, dar har du partietl
Palm: Ja, och sa fackforeningarna. Dam ar ocksa mycket mycket viktiga!
Palm: Det var ju fan att jag aid rig kan ha ratt utan att du ska haka dig pa.
Branting: Na, alltsa, jag tror att man starker arbetarnas stallning fan sa mycket mer ge
nom att tvinga fram reformer an att saga att endast en revolution kan hjalpa.
Danielsson: Alltsa, nu viii jag veta vilken vag vi ska vatja: reformens eller revolutionens?
Vad ar det egentligen vi viiI, mina herrar?
Palm: Nu tror jag det ar dags for mig att ta upp mitt gamJa gamla fa red rag : "Vad vilja
socialisterna?" God afton mina herrar!
Branting: Gokvall, master!
Strindberg.~Sa kunde diskussionen fortga till langt in pa natterna. Intet skrymsle av sam
hal let lamnades oupplyst av den tidens sokande andar. Men var detta endast en strid om
ord, dunkla som den natt som omgav dem, eller avgjordes har folkets oden for generatio
ner framat? Reform eller revolution? Den breda vagen eller den smala? Det gallde dock
underklassens frigorelse, men vagen, vagen? Min gamle van Branting, sag hade han ratt?
Ack, kommande slakten - latt ar det, tatt ar det att fatta beslut for samtiden, men svan
att gora det for framtiden!

Servitrisen: Nej, nu far han alit ta och ge sig ivag hemih. Jag stanger nul Klockan ar
mycket. Han maste ga hem och lagga sig!
Branting: Jajaja, det ar det har med socialismen, forstar hon.
Servitrisen: Joo, jag vet. Men det kommer en dag i morgon ocksa.
Branting: Nej, socialismen kommer inte i morgont
Servitrisen: Nej, nei, det kan handa. Hur som heist sa viII jag ga hem och lagga mig. Jag
ar TrOtt!
Branting: Ja, ja, g3 du! Jag kan lasa efter mig.

Trott, ja. Arbetarklassen ar kanske Trott och behover vila, efter alia strider, Men led
ningen, ledningen far aid rig trottna!

Aaa, Marx, Marx, Marx, olycksfodde gubbe! ... Jag menar: du stammer ju inte , ..
Du ar efter din tid, .. 0, om du hade fatt se vad jag har fatt se! Fa se nu . , . Socialismen
, .. FOrst har vi da adeln och feodalismen, sa kommer borgarklassen och kapitalismen,
och nu sku lie vi alltsa ha arbetarklassen och socialismen. Ja, ja , , .

Men sa ar det det har med att det kapitalistiska samhaJiet sku lIe bli mer och mer kris
artat, och till slut bryta samman. Ja men, det stammer ju inte a[ls ... Det kan ju var och
en sa! ...

Arbetarna skulle bli fler och fler, kapitalisterna farre och farre ... Ja men, vi har ju
fatt massor med kapitaJister, bara dom senaste aren - Stora Kopparberg, Uddeholm, Se
parator, ASEA, .. Ja. Och arbetarna,ja dom har fatt det battre. Det maste erkannas, det
maste det ... Naa, kapitalismen har inte brutit samman, och kommer nog inte att gora
det heller - ja inte som det ser ut nu i varje fall. ..

Na , .. "For att socialismen ska kunna forverkJigas maste arbetarna organisera sig
sam klass och ta makten i samhallet." , .. Jamen, det ar ju ocksa tveksamt! Faan vad det
ska ga trogt! Dom djavla kapitalisterna ar starka, Dom har makten, Och vi - vi har ima
ens mig j riksdan ... Ja, det ar mycket som lnte stammer hi!lr. Jag menar: om nu kapita
[ismen inte bryter samman, sa kan ju socialismen inte komma eherat ... Da maste ju so
cialismen finnas inuti kapitalismen ... Inuti! Dar har vi det! Eller den kanske inte finns?
Kanske finns det bara kapitalism - jamt? , .. Na .. , Vad ar nu detta for dumheter jag
star och pratar? Det ar klan att socialismen finns. Socialismen finns! , .. Men var? . , .
Inuti ... Roralsen framat ar ju socialismen, Just det: att omvandla kapitalismen sa att
alia far det battre - dar har vi det! ... Mmmm , , . na ... na, det ar ju liberalismen,
ja ... Usch, vad detta ar svart!

Nu maste jag borja om fran borjan ... Demokrati .. , Ah! Jag kan inte Sta och alta
det har fram och tillbaka i evigheter. Nu galler det praktiskt handlande!

Det spelar ingen roll om soc~alismen ar liberal. Huvudsaken ar att arbetarna far det
battre, Ja, om de nu inte ar mogna art overta det politiska herravaldet, sa kan dom,
genom socialistiskt reformarbete i parlamentet, b Ii mogna , , . Nu gar jag in i riksdan.
Det ska bli skont att fa lite overblick!
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Branting satter sig. Palm och Danielsson
reser sig. Bergegren slar naven i bordet
fore ordet "handla", Darefter staller han
sig pa en stol och agiterar upprort.
Brusell reser sig, tar Bergegrans mikrofon
och bar resolut ut honom medan denne
skriker alIt hogre.

AlIa man satter sig igen.

Sterky satter sig p§ sin plats vid Daniels
son, dar Bergegren forut suttit.
Brusell atervander och satter sig.

Palm resar sig, gar runt och talar till
sina vanner pa kafeet.

Danielsson reser sig upprort och gar mot
Branting,

Palm reser sig och gar ut.

KaMat "fryses". Danielsson star mitt pa
scenen med en arm utstrackt at det
h1HI dar Palm gatt ut. Strindberg gar med
sin handmikrofon in pi:! kaMet och rer
sig mel Ian de "stelnade" arbetarledarna.
Han klappar Slanting pa hans graa har,
som gar ifran sig att main av damm,
vii ket vacker publ ikens skratt. Strindberg
stracker sedan ut handen mot Danieis
son, som tar den. varvid frysningen upp
hor och Ijuset aterigen skiftas. Kafeet
blir morkt och gatans liv aterupptas.
Sparvagner., dame rna m fl far runt en
vary motsols och sedan ut, medan
poliserna visslar. I kafeets morkEn
lamnar alia utom Branting och servitrisen
lokalen, och nar ovasendet tystnat har
aven ytterscenens "gata" tomts, genom
att alia rusat ut genom olika utgangar.
Ljuset skiftas ater. Branting ar ensam
kvar med servitrisen. Han laser i en jatte
Uk bok med rod a parmar.
Figur 8.

s.,rvitri,cn 
• Bruntin~

Rerd mcd bok

Servitrisen gar,

Branting reser sig med boken och staller
den pa den stora stolen. Sjalv star han
pa den mindre stolen bredvid. Stolarna
ar alia kladda med bl1itt tyg.
Han gar ner fran stolen och vander sig
mot pUb!iken.

Pekar pa boken.
Blundar.
Pekar pa boken.
Mot publiken.

Upp pa stolen, laser ur boken.

Ner, mot publiken.

Bugar sig mot boken.

Upp pa stolen, tanker just skriva med en
gaspenna, men angrar sig.
Ner igen.
Upp pa stolen.
River ut ett uppslag ur boken, knycklar
ihop papperet och kastar ivag det, men
star kvar pa stolen.

Merkt. Musik.



August Strindberg klappar Hjalmar Bran
ting pd hans dammande huvud.

Berti! Go/dh('r..~: Branting iir visserligen
viildigt skojig oeh karikerad. men han
ar aldrig dum. ulan han ar javligt
kritisk mot den revolutionara
marxismen. oeh forsoker vcrkli~en

fixa upp detta.... Bland sociaillemo
krater ~ir Branting L'n viildig popuWr
figur. Han ~ir inte forknippad med att
11<In tir kuL utan han ~ir ett hclgon.
Per-Alhin hlir genast lite lattare att
gora lite komisk. Han varju dessutom
en s~ln folklig tyr. sa att nar man
placerauL' honom i folkliga sam man
hang oeh gjorde honom Jill; lojlig. S~l

var det helt OkLj. Tage Erlanuer uiir
cmot - det var oerhart popuWrt n~ir

han kom in. Han ar ju mer inne i
mediavarldcn oeksa. Branting ar en
gam mal helig figur. D(:t ar viii social
dcmokrall;rnas sHirsta helgon. Sj~ilv

tycka jag att det ar jiittekul nar
makthavarc kIas av elkr drivs meL!.

Hjalmar Branting lii.ser Marx och grubb
lar over var socialismen egentligen finns.

Branting citerar ur sitt beromda tal fran 24/101886.

Bergegrens repliker !ir autentiska, citerade ur diltida anarkistiska skrifter
och uttalanden av denne (ca 1891). Anarkisterna angreps och besegrades i
SAP vid 1891 ilrs kongress, men Bergegren utes16ts inte forran 1908, och
blev f 0 senare kommunist.

Brantings replik am reformer ilterfmns i ett brev till Danielsson 1889.

Palms tal med titeln "Vad vilja socialisterna?" h611 han forsta gangen i
Malmo 1881.

I detta andra "inklipp" stangs och toms kafeet. Hela klipp
tekniken demonstrerar, tillsammans med Strindbergs distanse
rande kommentarer, kontrasten mel1an ledamas teoretiska viirld
och arbetarnas praktiska vardag. Kontrasten ar social - kafeets
kunder sitter skyddade och till synes valborna och pratar i lugn
och ro - och Palm ar den ende som syns rora sig i och mel1an de
bagge sfarerna. Hur debatterna eventuel1t kunde hanga samman
med arbetarnas vardag (daribland El1ens framtida liv) framstal1s
inte tydligt, aven om Strindberg sager att dar avgjordes viktiga
odesfragor.

Brantings monolog over Marx' aktualitet bygger pa olika av
hans skrifter fran tiden efter 1900, dar han menade att Marx maste
revideras pa bl a just de punkter som namns har (se Backstrom
1971 :2:41-44, Branting 1929/1979 och 1970, Lindhagen 1975
och Ahlsen m fl 1972). Faktabakgrund finns al1tsa.

Spelstilen och de sammanbindande sidoreplikema ger en viss
ironisk distans at figuren Branting, vilket gar scenen till en kritisk
parodi over denne av socialdemokratin sedermera sa hogt ansedde
ledargestalt. Den ironiskt distanserande spelstilen kompletteras av
Strindbergs tidigare funktion som iakttagare, och al1mant av hela
Kafescenens kontrast till de scener fran arbetarmiljoer som finns
fore och efter denna. Al1a dessa saker avser att bygga upp en kri
tisk distans mel1an publiken och de socialdemokratiska ledama.

Hela scenen har vela! ge en bild av hur SAP gradvis utvecklades
till ett renodlat reformistiskt och parlamentariskt inriktat paTti.
Denna utveckling ges en negativ laddning genom den ovannamnda
distanseringen, som framstiiller partiets debatter is()lerade fTJn
arbetarnas vardag - en isolering som markeras rundigl av over
gangama mel1an ytterscenens gatuliv och mittscenens kafe, med
Strindberg, Palm och delvis servitrisen som enda formedlare (och
alIa dessa tre har ett visst avstand till diskussionen). Genom dessa
scenlosningar grundlaggs en uppfattning av reformismen som i
forsta hand de oproletara ledarnas svek och forraderi. Den foljande
scenen kommer dock att antyda nagra andra drivkrafter for refor
mismen bland arbetarna sjiilva. Foljdema av reformismen skildras
annu senare, i samband med storstrejken 1909 och handelsema
1917.

Branting valdes sam forste socialdemokrat in i riksdagen 1896 (pil en
liberallista). SAP bildades 1889.
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43.15 Textilfabriken 09.15

Merker. Sju kvinnor skymtar pa flaket.
De ar kli:idda i svart och 9r13r6tt i olika
kombinationer - mast blekr6da kjolar.
Ellen star mitterst.

(M: Dageby. T: Gustof Janzen)01.55 + 00.55

j,J=j\.OhM~FfJ1~
_~-, s6ng
'f' •

. , . . .
mandolin ,i "'; -

'f "P alb
Kvinnorna: II V -I Y. -I Y 'I

Y. Vi

~Ji:. ~.

. . -

43.15 Vi viiva / Maskinmusik

drsp+okgi
olbos

D

mo- da vi
ha- tet vi

Kvinnorna gar sakta fram, Qch Ijuset
okar, De star 5tl11a och sjunger. Ett
par av dem bar handmikrofoner.

Kvinnorna gar fram till mittscenen, och
drar mad si9 Iinor fran flaket. En krok
sanks fran talttakets mitt. Tva kvinnor
gar tillbaka och hamtar fler Iinor. Andra
reser tva stolpar omvirade med tygtrasor,
en vid varje sida av mittscenen.
Stegar stalls upp bredvid stolparna.
Annu fler linor kommer fram. Tva
kvinnor staller sig pa stegarna, Tva star
pa mittscenen vid varsin stolpe.
Figur 9.

hera blottgam, och

brad --:- vi ha hungrande

lin.

finaste

spinna . forVi

dukar, Ert fina mus-

sang.

spinna, vi spinna detVi

de skonaste

spindtarnas

va.

\

"
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S6ren Brunes: Pa teater ar det nar man
ska skildra arhetare. ofta taeksamt
med just vavare. Folk som tvattar ar
oeksa taeksamt. Det ar sadana vanliga
teatersehahloncr.

S~'en Wolller: Ta Vi vava: det ar klart att
den haroeksa en distanserande dfckt.
Man anvande en oerh6rt romantisk
mdodi for att skildra ett hart. slitsamt
arhete. Kvinnorna ar kladda i vaekra
kIader - den vill skildra textilarhetar
na. Del arcn sinnlig r6relse pa seenen.
med dom har tril.darna som r6r sig.
oeh mcd det vill vi skildra det harda
arhetet. Vi var ju ute efter aU skildra
arhetets stolthet. Oet var ju det viktiga.
.... Oom har manniskorna - hall pa
dom. for helvete. Dom kommer att fa
ett helvete. dom har ett helvete. dom ar
spliurade inom sig. men dam har en
stolthct i arheteC

Berm Andersson: Berti! Goldherg hade
tid a11 spela mandolin pa den laten.
Det gillade han. Den ger ju lite rysk
feding, nar det borjar svava sa. Oeh
just detta med arbetartjejer oeh
manga tjejer. kollcktivkanslan. dar
finns den ryska kopplingen. Den tror
jag ar giltig fOr manga. Vi resonerade
inte om det da. men det ar som jag
upplever. den. dler sam jag tror a11
man kan uppleva Jen.

Beni! Goldberg: Balalajkor oeh man
dohner skapar ju en san luftig vav
ovanfOr sjaIva det substansiella. Ska
par atmosfar som ar tau oeh luftig oeh
nastan glad. klangfylld.... Valsen,
r6stcrna. temat: Lane.tan ut. ... hade
ryskt oeh italienskt. Ar det inte etl
italknskt instrument egentligen'! Eller
e11 medelhavsinstrument'? Dom ar ju
sIakt med varann. halalajkor oeh
mandolin...

Uif Dageby: Delta iir val o\'ergr!pande
musik ... Dct ar ju vaveriarbeterskor
som har en titen sang. Den viII man
inte lasta pa med rock-trummor oeh
s~int. .. Vi viiva. det var dom orden som
gay mdodin. Sen var det hara a11 k6ra
pa.... Valsrytmen kom fran orden.
fran den melodisnutten. som bkv en
vals. Gch sa tankt" jag pa lite man
dolin. oeh lite akustiska instrument
overhuvudtaget. lnget roek-vrak
naturligtvis oeh sa skulk den vara
lite skir sadar Den var besvarlig aU
gora, fOr vi horde sangerna sa daligt. ..
Hade inte mandolinen varit med. sa
hade dragspelet blivit sa markant. oeh
oa hade formodligen valsrytmen
framhavts mer, oeh da hade den hlivit
mera en tyngre. lite Jularho-aktig vals.
Men i oeh med a11 mandolinen nu
ligger oeh ringer lite. sa fOrsvinner den
tunga valstakten. vilket verkligt;n var

Vi lamnar gatans och kafeets fritidsmiljoer och trader in i produk
tionens morka och bullrande verkstad. Har visas fabriksarbetet:
mOdan, utsugningen, fortrycket och den spirande kollektiva solida
riteten i arbetarklassens centrum. Scenen bryter abrupt mot den
foregaende, med ny miljo, nya personer, en senare tidpunkt (Ellen
har vuxit och tagit arbete pa fabriken) och en annan handlingstyp,
Textilscenen innehaller flera kontraster. Arbetet stalls mot dt'ss
produkt, avsedd for andra, modan mot det gnistrande tyget, jaktet
mot tygets lugna vaxt, tvanget mot frihetslangtan, De innehiillsliga
motsatsparen uttrycks i musiken: den tunga valsmelodin kontraste
rar mot de skirt vibrerande mandolinema,

Sangtexten ar sammansatt av fragment ur tva dikter av Textil
arbetareforbundets portalfigur Gustaf Janzen (signaturen Texty
rius, 1873-1930), Vi vava trycktes i Textilarbetaren nr 21910, Vi
spinna i nr 3 1910, Bada aterupptrycktes i f6rbundets minnesskrift
(redigerad av Janzen) 1923. Just de utdrag som har anvants ater
finns i Strom 1930:236f, dar Kata sags ha berattat att de brukade
framforas vid fackliga vavarmoten, Formodligen deklamerades de
- jag har inte lyckats finna spar av nagon melodi, trots att Strom
kallar dem "sanger", Dikterna ar exempel ur en omfattande flora
vid denna tid, i en tradition av vavardiktning med forebilder i
sangen Das Blutgericht och Heines och Hauptmanns diktning efter
de tyska vavarupproren pa 1840-talet Ofr Steinitz 1954 :229-270
och E P Thompson 1963/1968:322ff),

Texten uttrycker de olika sidorna av arbetet, men ocksa klass
klyftorna och langtan bort fran industrin till naturen, uppfattad
som frihet,

Dageby kallar musikcn 6vergripande, dvs tid16s: har tog musi
kerna till sig den som "sin egen", Det hindrar inte att den ar bak
grund till handling och har vissa genremassiga associationer. Musi
kerna namner valsens och dragspelets folklighet och mandolinernas
koppling till italienska arbetarkvinnors kollektiv, Storformen ar:
I - R - VI - R - V2 - V3, dar vers 3 ar en forkortad variant av
vers 1 medan vers 3 ar musikaliskt annorlunda, Formen f61jer tex
tens nagot oregelbundna struktur genom en narmast additiv tek
nik, Refrangen har langre notvarden, djupare lage och mindre om
fang an verserna, Sarskilt i refrangen ar harmoniken modalt prag
lad, dvs avviker fran konventionell dur-moll-funktionalitet (slut
tonen giss ger ett doriskt drag at h-moll), Detta skapar ett person
ligt uttryck som skiljer sangen fran skillingtryckens och 1800-tals
folkvisans genreL Refrangen far genom att dess tretonsmotiv
obonhorligt ror sig uppat i sekundsteg en magiskt besvaIjande
karaktar som stammer val med textens ord om stravan och moda,
Samtidigt kan man ana nagot hotfullt i den tillbakapressade an
strangningen och den rituella upprepningen - det ar mer an bara
passivt lidande pa spel haL

Refrangmotivet paminner Mer nagot om den motivgrupp kring
arbetarklassen som jag uppmarksammade i samband med Arbetar
klassens uppkomst, Sarskiljande ar har valstakten och instrumenta
tionen, men detta bryter inte mot hemhorigheten hos datidens ar
betare, Att gitarrer och dragspel ersatter blasarna kan ses som en
forskjutning fran landsbygdens bruksorter till stiidema och till en
kvinnoarbetsplats inomhus. Mandolinerna kontrasterar mot sang
ens i refrangerna djupa klangbild och bidrar med en skimrande
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Mittscenen snurras runt av en kVinna,
medan Ellen och en annan kvinna star
pa den och hailer sig i varsin stolpe, och
alltsa tvingas springa med fotterna hela
tiden. Ett tygstycke dras under tiden
upp av de tva kvinnorna pa stegarna och
mad hjalp av kroken i taket. Tyget ar ett
nat med guldblommor pa, och det Iyfts
langsamt. De andra kvinnorna arbetar
springande fram och tillbaka vid linorna,
som fladdrar strackta fran flaket till
mittscenen.
Ellen slutar arbeta och ropar "stopp",
sa att aven de andra slutar, och maskin
musiken tystnar. Kvinnorna letar pa
golvet under Iinorna, dar en av kvinnorna
forsvunnit.

Ellen: Sto,ppa maskinen! Klara ar borta!
Alma: Klara har fastnat i maskinen!
Augusta: Nu har hon fastnat med sina lockar!
Ellen: Klara! Vad har hant? ... Det var ju bara en knapp!
Klara: Ja, men det var ju en parlemorknapp ...
Alma: Har du ingen skam i krappen janta? Ska vi stoppa hela maskinen bara for sant
krimskrams?
Formannen: Och vad pagar har? Hor ni daligt? Vad pagar har?

~
~-~-~-

• 6~'d
1. Augusta: Vi nop-par, vi nop-par pa karl-arnas snap-par.
2. AlIa kvinnor: Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm~mm-mm,mm-mm-mm ...

Formannen: Och var ar Marta Lindqvist? ... Jo, jag sa just det att var ar Marta Lind~

qvist?
Alma: Skot han sitt sa skoter vi vart. Har man inte lov att ga pa huset kanske?
Formannen: Hordudu! Vanta du bara!

Klara kryper fram med en knapp.

Formannen kommer in fran ena sidan,
och gih fram till en fast mikrofon, tar
den och gar utmanande mot mitten.
Hal" talar bred vastgotska.
Augusta narmar sig mittscenen .

Formannen tar forskrackt over sin gylf.
Kvinnorna borjar forbereda sina jobb.
Ingen svarar formannen.

Kvinnorna skrattar. Arbetet borjar igen,
med maskin!jud och rorelser. Nu tas
banden mot flaket bart.

Mitt i arbetet kammer Marta in, kladd i
!rasor, huva, svart troja 16st over axlarna,
!jus klanning. Hon ar berusad och tas om
hand av Ellen. Marta star och hailer sig
i en stolpe medan Ellen star med ryggen
mot henne.

..

>

./' • "J...SO (n.b..~. (M: Bou3tedt. T: Tr~d?)

.,
'6ng '" -.... - ......+.~.........

Marta: ,Dar forr var gladje, frojd och fest, dar luktar as, dar stinker pest. Jag
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Formannen: Jaha ja. Ar det inte Marta Lindqvist som behagar komma ti1Jbaka till fabri
ken? Valkummen! Men sulle de va nan anledning for er andra ta a ta rast? Visste ja inget
um. A Sa tysta i a'ra! Men ja kan tala um for er, att har har ja lite faanstyg at er, sa i kan
halla pa a sjunga hale narta. For a ska va plysat a klat ... ida! Hahi:ihi:iha ... Hi:ihiihiihii ..
Hahahi:iha ...
Ellen: Det ar minst 50 metar som ska plysas klart. Det hinner vi inte med mindre an art
vi arbetar hela natten ocksa!
Kata: Mote i Folkets Hus i kvi:ill klockan ~hta. Foredrag av Kata Dalstrom om "Fack
foreningsrorelsens ABeD". Valkomna ska ni vara, allesammans, till Falkets Hus i kvall

Maskinen tystnar d§ formannen stanger
av den med en gest.

Formannen kastar in ett tygbylte som
Ellen tar upp. Formannen gar sedan ut
via ett par fasta mikrofoner. Ellen star
vid ena sidan nar Kata Dalstrom gor
entre fran orkesterns hall. Kata gar runt
och delar ut flygbli:d till publiken och
arbetarna ur en korg som hon har pa
armen. Hon har platt svart hatt, kappa

78



Kata Da/strom pii visit has textilar~

beterskarna, bland dem Ellen.

meningen. Ihr jag 'lilk atl <kn skulk
vara lite skir. som jag sa. Liksom
komma friln en annan tid lite oeksiL
... Den skulk inte 'lara sa narva
rande... Vi har anvant mandolin
myeket i Nationalteatern. ofta i
o'liint:.Hk sammanhang. Oeh speeidlt
i valser ar det.iu inte aIls vanligt med
mandolin.. . Od ska ahsolut inte 'lara
dans~'lals. Oct ska vara Hitt oeh fint.
Lite nostalgiskt ... Som man hor fran
en annan tid oeh s{\ forsvinner det
igen. Den iir ju sil fin den har texten
oeksc1. n~ir dom Hingtar ut i skogarna
niir dam sitter oeh vaver... M usik. ..
ar inte harare av intdkktuella saker.
utan den ar h~irare av kanslor. ...
Oragspd itr en 'liss tillhorighet oeksa.
Oct kan inte vara ett gang som sitter i
en menuettsal i Versailles.... Mun~
speL dd hade mer vadt rallare over
det. ... Od finns ju faktiskt klanger
oeh sil. som man han fOr till vissa
saker.

Ninne Olsson: Den dar Ter:tilscenen ar
skriven fem~sex ganger av olika. Jag
tror att det var tjejerna som skrev ut
den sjalva till slut.

Maria Grahn: Vi improviserade valdigt
myeket. Den var oerhart stor oeh
utf1ytande ett tag. nar vi improvi~

serade fOr att mfrarn figurerna. Det
hiev nastan som en Eten pjas i pjasen
ett tag. tills vi lick hantat ner den. Men
dar tror jag att alIa kande sig valdigt
fOrankrade. i dam har scenerna.

Berif Persson: Vi johhade sa mycket
med just fexfi!scenen. fOr att det var en
av dom fa tjejscenerna Det var
jag som hittade Vi VQva-texten i Fred-

latthet, som knyter an till textens tal om langtan bort. De far oek
sa en framtradande roll under de sista 16 takterna, da ordet "liing
ta" framhiivs i texten. Dageby menar oeksa att mandolinerna gay
karaktar av dr6msk franvaro: gentemot seenens fysiskt f6revisade
arbete star musiken f6r kvinnornas innersta tankar oeh dr6mmar.

Liksom i Arbetarklassens uppkolnst ar verserna r6rligare an re
frangerna. afta byts aekorden pa sista takten i varje fras, vilket ger
en ovantad kantighet som ytlerligare 6kar formens oregelbunden
het. Sangen bryts av maskinmullret pi! del oupp16sta ciss-moll
ackordet, vilket understryker den ouppfyllda Hingtan bort fran
fabriken.

Denna tid16sa sang kombinerar folkligt med exoliskl, gammalt
med nytt. Textilarbetet kan tolkas som analogt med enseDJblens
eget arbete med tiiltresning oeh med historieframtallningen Ufr
den "vav av f6rrunnen tid" som historien liknas vid i finalen till
tredje akten). Det ar kvinnorna som f6rsta gangen i f6restallningen
f6revisar kollektivt arbete. Deras samverkan kontrasterar mot man
nens inb6rdes konkurrenskamp i f6rra seenen.

Nidvisor och omdiktningar av typ Vi nappar knyter an till ut
bredd historisk praxis i arbetarklassen - arbetarkulturen ar full av
sadana parodier och ironiska omvandningar.

Maskinmusiken ar ett av f6restiillningens fa exempel pa ljudhar
mande musik, dar basen och trummorna illustrerar vavstolarnas
mekaniska och ryekiga rytmer, vilket uttryeker arbetets slitande
inverkan pa kroppen, dess o-mansklighet. Elbasens standigt uppre
pade oregelbundna figur kompletteras av kraftiga slagverksinsatser
utan regelbunden puIs. Genom detta skildras konflikten mellan
industrimaskineriet och de arbetare som tvingas underkasta sig det.

MaNas fyllevisa har Boustedt satt samman av genretypiska frag
ment som ges en disharmonisk upp16sning. Kopplingen till Maskin
musiken iiI bara ungefarlig: det ar tva helt skilda musikf6rlopp som
lagras pa varandra pa grund av det sceniska f6rloppet.

Konfrontationen meUan f6rmannen och kvinnorna blir en
komisk motsvarighet till Sundsvallsscenens klasskamp meUan Tref-
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klockan atta. Val matt! Lat oss tillsammans ta upp kampen mot detta samhalles oditt
visor. Vart ekonomiska system, med fri konkurrens, det ar hjartslitande. Systemet maste
bort! Titta nu pa dassa textilarbeterskor! Sam unga toser borjar dom att mala guld i
grottekvarnen at sine herrar, i dessa dammiga, dessa osunda fabriker, och hur i all varlden
ska ...
Polisen: Hit ska fru Oalstrom inta komma och sprida sitt gift! Kiiringt

Kata: Ska den dar !ilIa spdittgoken forsaka stoppa Kata Dalstrom? Forsok bara! Val~

komna nu i kvall klockan atta till Folkets Hus, valkommen ...
Polisen: Fru Dalstram ska halla sig till Folkets Hus, och knappt det!
Kata: Har ska minsann inga feta baroner och spinkiga poliser kunna stoppa Kata Dal~

strom inte. Flytta han pa sig bara, har ska jag in! ... Hoppsan! ... Om det dar ar vad po~

lismakten kan astadkomma i karlvag, da har vi inget att frukta, flick or! Friskt mod!

Augusta: A Kata, hit ska du inte komma om du viiI se mod, fOr har, har kralas det i stof~
tet.
Erika:Stilla dig nu, Augusta!

Kata: Mina sota sma flickor, haY fortroStan! Jag har halsningar till er ifran textilarbeters
kerna i Norrkoping, ifran viivare . , ,a, hjalp tiJJ har nu da ... ifran vavarna i Viskadalen,
ifran kamraterna i Oskarsstrom. Trots forfoljelser, trots hot am avsked och lagar om
fangelsestraff, sa slappa icke arbetarna organisationstanken. Den maste ha en magisk
kraft, denna tanke! Under tvenne manader har jag varit med om att starta inte mindre an
sju nya foreningar, Och redan kunna vi skonja resultatet av varan kamp.
Ellen: Vad da for resultat?
Alma: Kvinner och barn pa gatan!
Kata: Anej! Lonerna! Vad ar orsaken till att vi kvinner har en sa genomusel betalning?
Bristen pa solidaritet, maste svaret bJi. Varan moral maste vara en annan an arbetskopar
nas, For dam heter det konkurrens - for oss: so~li-da~ri~tet! Ni maste sluta er samman,
flickor, och starta en fackforening. Ja, blatt genom egen kraft, och sida vid sida med era
manliga kamrater, kan segern vinnas. Ni fa ej tveka. Upp till kamp for underklassens fri
gorelse och Iyckal Och borja nu med att komma i kvall klockan lhta till Folkets Hus ...
Brita: Men pdisten darhemma sager att den som gar till foreningen, den gar till helvetet!
En'ka: He!vetet ar ju har, har pa fabriken, flicka lillal
Kata: Just det. och for ovrigt anser jag att det ar varje kristens plikt att vara socialdemo~

krat. Sa kom nu i kvall till Folkets Hus ...
Tiggaren: Kata Dalstrom, du outtrottliga manniska! Hur tror du dessa textilarbeterskor
ska kunna gora n~h?

Kata: Organisation ar stYrka! Redan har vi startat den stora Landsorganisationen fOr alia
Sveriges arbetare. Ar det inte makt, sa sag? Valkomna l kvall klockan atta!
Tiggaren: Men se dar! Se hur motstandaren - godsherrarna, fabriksagarna, kapitalagarna
- se hur dom samlar sig. Jag undrar just vad dom viskar om ...

med orange brostparti och bar ett hop~
fallt svart paraply. Hon hailer sitt tal till
pt.:bliken och arbetarkvinnorna fran en
plats pa den yttre scenen.

En polis kemmer och tar flygbladen fran
nagra i publiken.

Kata foser undan polisen med paraplyet.

Kata pratar under tiden osti?rt men tYst
med arbeterskorna. Vid flaket gar hon
in till mitten, och petar pa vagen omkull
polisenmed sitt paraply. Polisen slar
sedan i blindo i luften omkring sig med
sin batong, och snubblar omkull pi) sig
sji:ilv flera ganger innan han springer Ut
bakom flaket. Kata har under tiden gatt
in mot mitten.

Kata snubblar pa sina kjolar men far
hjalp upp pa mittscenen av tva av kvin~

norna. Hon vander sig ut till publiken
over arbeterskornas huvuden.

Kata star nu ansam pa mittscenen, med
kvinnerna Iyssnande mellan mitten och
flaket. Langst fram star Ellen och Augus
ta, bagge andi:iktigt respektive entusias
tiskt positiva till Kata. Bakom dem stih
de andra, varav nagra verkai' mer skep~

tiska.

Kata skyndar oC'rt fran mitten, mot
orkestern, och moter dar Tiggaren, som
forst talar till henne, sedan direkt till
pubJikeri.
Under tiden kemmer tre kapi-ralis-rer in,
kladda i vita glansande kostymer och
hauar. De bar en [jus husfasad i mans
hojd mellan sig - riksdagshuset. De kom
mer fran bakom orkestern och gar med
sols till flaket.

52.30 SAF och riistrattskampen 06.45
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rik Stroms bok om Kata Dalstrom.Jag
hade fatt lana den avJanne Hammar~
lund. Ulf gjorde sa vacker musik till
den.

Serif Persson: Vi noppa improviseradcs
frarn.... Det ar en sail typisk tjcjgrej:
det ar sa gulligt hotel ar valdigt gulligt.

Aja Eriksson: AlIt fargades. Den diir
vavt:fskesccnen var riktigt gcnom
tankt fargmassigt. Dar var det rott och
rosa.

VI! Dagchy: Trummorna skulk lata
sam stora saker P~l en san mekanisk
vavstol. Trummorna skulk vara
nustan rytmiska mco basen. men iOlt.::
riktigt. .. Det arfilmmusik. fast det ar
ju i och for sig nastan en undcr
avddning. Det iir ju mycket Jet Okta
her har sysslat mer mco. Nar man
anvanJer orkestern till aU visa nan
ting. mco orkesterns medeI. Att man
Wter sam en rnaskin t ex. Det ar ju
cgcntligcn intc filmmusik... Att man
imiterar n~lnting Dd kan val vara
kul att anvanda .

Henrie Holmberg: Ulf tyckte det var
daligt att gora musik som var Ijud
harmandc pa det viset. .. Regissorer
na och fOrfattarna ville att det skulk
vara Ijudharmande oeh illustrativ
musik.

Ale Moller: Maskinrnusiken hor till
mina favoritgrejor. Jag tyekte att han
gjorde den javligt frackt. Jag tiek en
valdig respekt for Nikke Strom just
dilr. .. hanjohhade'verkligen med den
diir frasen. satt oeh vande oeh vred pa
den.

fenberg och arbetarna. Har Individualiseras kvinnorna, dvs framtra
der som olika personligheter - kampvilliga, riidda eller bittra. For
tryckets, motstandets och solidaritetens problem skildras, liksom
kvinnors sarskilda fragor. Facken skildras positivt som forsvarsor
ganisationer, liksom tidigare (genom August Palms framtoning).

Med Kata Dalstroms entre knyts scenen tatare till de foregaende
gatu- och kafescenernas tematik. Kata och Ellen bildar ocksa en
lank mellan det "Iilla" och "stora" perspektiv som tidigare separe
rades genom uppdelningen mellan yttre och inre seen. Katas repli
ker ar ofta hamtade ur autentiska tal och skrifter fran 1890-1920
talen (se Clayhills 1973 :17, 29 och 34, Strom 1930 och Schmitz
1982). Slagsmalet med polisen har verklighetsbakgrund, liksom
Katas positiva forhilllande till kristendomen (se t ex Backstrom
1971:1 :236 och,262). Kata liknar barnboks- och musicalfiguren
Mary Poppins i utseende, paraplyhantering och handlingskraft.
Liksom Palm ar Kata en agiterande vandrare - jfr ocksa den "en
samme mannens" bud mellan Sundsvallsscenens arbetargrupper i
Prologen med Katas meddelanden fran andra textilorter. En skill
nad ar att Kata sa tydligt ar en overklassdam (hon hade verkligen
hOgborgerlig bakgrund). LO bildades 1898 - scenen utspelar sig
nara sekelskiftet 1900.

Hela Textilscenen improviserades i sina detaljer fram av skMe
spelarna, utifran manusskisser av Ninne Olsson och Berit Persson.
Karaktarernas personligheter utarbetades noga: kvinnoma har oli
ka, bestamda egenskaper, socialt och politiskt, och man arbetade
mycket med samspelet mellan demo

Textilfabriken fOrvandlas gradvis till ett Folkets Hus, dar Kata
talar pa ett fackforeningsmote, med kvinnorna och publiken sam
ahorare. Flera ganger i forestiillningen striivar man att tilldela
publiken en sMan bestamd, integrerad roll i spelet.

Tiggaren hjiilper Ellen att uppratthiilla en kontinuitet med tidi
gare scener. Har infors ett dystert drag has honom, en realistisk
pessimism sam kontrasterar mot Katas entusiasm. Detta drag
framtrader annu starkare (och ges en motivation) i andra aktens
inledning. Tiggaren far diL och da funktionen att vara en overledan
de och sammanbindande berattare mellan olika scener. Aven andra
karaktarer har i forestallningen en sMan funktion.

Hela resten av alden har innehallsligt stora likheter med fr a Baek
stroms historiskrivning. I en kart, sammansatt seen skildras forst
rostrattsstriden. En grupp pa tre kapitalister introdueeras, kladda i
vitt och ytterst parodiskt spelade. Den ene beter sig sam en arm,
och senare ska vi ater mota borgarrepresentanter som liknar djur
(i Rlittegdngsscenen vid aktens slut). Det ar ett satt att uttrycka
avstand och forakt for figurerna, men samtidigt ar det en fantasi
fullhet sam pa ett nagot tveeggat satt kontrasterar mot arbetarnas
mer realistiska framtoning.

SAF bildades 1902 - i sjalva verket efter den riksdagsomrost
ning am rostratten som i forestiil1ningen kommer senare.

Tiggarens ord am fOr1orarnas t:l.lamod kommer att aterkomma
sam 1edmotiv i fina1en Vi lira tusenden i tredje akten.

Annonsen i Social-Demokraten ar autentisk. Den stod att lasa
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Patron: Oooohh, oooohh ... Arbetarofoget griper kring sig i landet. De organiserar sig
och strikar, Ja, det har till och med gatt sa langt att Olsson darhemma pa bruket - en i
ovrigt fortrafflig karl - vagrade vinscha upp punschen till lunchen ... Ja ... Och darfor
sager jag, att oaktat vi aga parlamentet i v~ha hander ... foresJar jag att vi matte stavja
detta populasens intrangande pa vara domaner genom atl mota organisation med organi
sation!
Disponenten: Ja! ... Men ... patron Hukensporre ... hur dil?
Patron: Uhom oss bilda Sveriges Arbetsgivares Forening!
Fabrikanten: Avanti, for tusan!
Patron: Ja. Mot Btasieholmen!
Disponenten: Grand!
Tiggaren: Sa formas kampen om makten over arbetet till ett spet. Ett spel med vinster
och forluster. Jag undrar hur lange fOrlorarna ska aga sitt tiilamod?

En'k: Titta har ska du fa se, Ellen! Pa forsta sidan har av Social-Demokraten sa kan man
lasa med stora feta bokstaver: "Polischefen i S'tockholms stad forbjuder alit anordnande
av demonstrationer i stan." Det star det pa forsta sidan, ser du - det ar rent for djavligt!
Men sa bladdrar man har vet du, sa man kommer in pa dom har smaannonserna, har inne
i tidningen, ser du. Dar finns det sana har sallskapsannonser, du vet. Dar sdir det sahar,
ser du: "Sallskap onskas till en morgonpromenad,som jag pingstdagsmorgonen klockan 8
foretager fran min bostad i Saltmataregatan, over Adolf Fredriks Kyrkoplan, Drottning
gatan, Fredsgatan, over Vasabron, Stora Nygatan och Slussplan, Sodermalmstorg och
Hornsgatan." Det var en djavel a promenera det har, du! ... "Vid Liljeholmsbron moter
oss en musikkar som spelar upp en marsch, och sa bar det astad till en plats i det grona,
dar medford frukost ates. De som onskar gora saJ]skap till denna angenama morgonpro
menad anmodas infinna sig bestamt klockan atta. Klockan halv nio passeras Sodermalms
torg, och vid Liljeholmen intraffar jag klockan nio. August Palm." Det du! Ska vi ta en
morronpromenad, du och jag, UII-Ellen?

De tre kapitalisterna star mitt emeBan
orkestarn och flaket, mittemot Tiggaren
som star nagot motsols fran orkestern.
Kata har g~ht Ut.
Disponenten och fabrikanten pekar over
tydligt pa riksdagshuset de hailer °1 nar
patronen namner "parlamentet".
Disponenten viftar mad ena benet och
racker ut tungan som en arm nar han
taJar.
De tre gar upp pa flaket mad huset, och
star sedan kvar dar i det foljande.

Det blir morkt vid flaket.

Spotlight pa Erik och Ellen, som star 1/4
vary medsols fran orkestern. Erik laser ur
en tidning for Ellen. som Iyssnar mycket
noga. Under tiden ar det mOrkt pa mitt
scenen, dar fabriken monteras nero
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55.35 R6striittsmarschen 01.35 (M: JOE Hornemon) Master Palm dyker upp, foljd av tva man
som spelar violin och dragspel, De pro
menerar runt ytterscenen motsols, och
fOUs av en broJcig skara manniskor. Dar
finns tva violiner, tre trumpeter, klari
nett, altsax, trombon, dragspeJ och vir
ve/trumma. Snart kommer Branting mad.
Han skakar hand mad Palm. Aven Kata
Dalstrom ar med och demonstrerar.
Efter orkestern gar 4-5 mad reda fanor.
De f6ljs av yttertigare manniskor: arbcta
re av ba,da konen, vuxna och barn. Alia
gar runt mOtsols ett par vary och halsar
aven pi! publiken de gar forb;' Instru
menten btirjar spela efterhand sam de
kommer mad i taget.
Erik och Ellen ar givetvis med ocksa.
Publiken klappar handerna i takt med
marschstegen.
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August Palm och musikanter i Rostriittsmarschen.

Bernt Andersson: Niir kampcn for all
mUn rostr~itt var viktig. d~i fanns dct en
marseh som hette Rostrl1ttsmarschen.
oeh tIet ~ir den vi spdar n~ir vi g~ir runt
i Whet. Oct vet kanske inle folk nu
(1977). men da vissle man det. .. Den
hiler lite spclmannamUssig nu. Jag
tror att den har en text OCks~l. men den
anviindcr vi inte. Oct framstalls ju ratt
klart iindii vad det handlarom.... Oct
Ur en gammal lflt som Stig Ekdof
hittade. formodligen i nagon gam mal
siinghok. Den ~ir friin seklcts horjan.. .
Han hittade den. skrev ncr den och
gjordc ett arr. tror jag.

Sl'en Wollter: Puhliken var hiide med
agerande oeh Iyssnande. Inland var
dom ju folk pa ett fackfOreningsmote,
inland var dom puhlik som stod vid
vagkanten nar August Palm prome
naade. n~ir vi dcmonstrerade. Sa dom
fick finna sig i att ha en viildig massa
roller.

dar i pingstnumret 1887, oeh minst 1000 personer demonstrerade
da (se Palm 1905/1970:227f). Aterigen far Ellen och Erik delta i
en aktivitet som beror viktigu fragor i arbetarklassens historia. Har
visas vi1ken uppfinningsrikedom arbetama utveek1ade i Kampen fOr
sina rattigheter. Annonsen antyder de tata relationema mellan pri
vat och offent1igt, politik och fest i den tidiga arhet:Jrkulturen
ett kameva1iskt drag som ar tacksamt att fora in i eirkust'iJtet.

Ocksa R6strdttsmarschen ar autentisk. Den aterges j Buhman
1978:103-105 och SundelOf 1973:9lf med KG Ossian-Nilssons
hOgtravande text ("Upp broder, i fOrbund nu lat oss ga var rund
. .. Vi krava den igen, var rostratt, leve den - Hurra. Hurra.
Hurra! "). Den trycktes ffg i tidningen Fram 1904. Ursprunget ar
den danska soldatvisan Dengang jeg drag at sted, komponerad av
E Homeman vid det forsta slesvigska kriget 1848. Da hade nen en
krigisk, nationalistisk text av P Faber, och var som nationa1istisk
sang spridd i Sverige under tite1n Den tappre Landsaldat ("Framat,
I gossar b1a ...", se Sturzen-Beeker 1856). Ture Nerman gjorde en
ny omdiktning av melodin till en antimilitar visa 1918 (Bohman
1978:145-148).

Har framfors musiken utan text, oeh den gors mer fo1kmusika
liskt spe1mannamassig an militarisk. Dragspel och violin, det ut
smyckade improvisatoriska spe1et oeh det glada vandrandet ger
musiken en 1ustfylld 1ekfullhet i linje med musikrorelsens "spela
sjalv"-paro11. Me10din var valkand i Sverige 1902, men knappast
1977. Den avs1appnade vandringen runt pa den yttre seenen drog
in pub1iken i spe1et: det hande faktiskt att askadare gick upp och
marscherade med ett varY i til.get. Seenen uttrycker arbetamas upp
samling oeh optimism. Dess funktion motsvarar Arbetarmarscher
nas i Sundsvallsscenen: det hand1ar bacta gangema om arbetares
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Brita: Kravet pa rostratt for arbetarkJassen ar det viktigaste politiska kravat fran social
demokraterna nU vid sekelskiftet. 1902 ska fragan komma upp i riksdan. Under hela va~

ren har vi genomf6rt massdemonstrationer over hela landet. Till att borja mad varja son
dag, darefter varja kvi:ill. Har i Stockholm gick polisen till attack mot den fOrsta sonda~

gens 25.000 demonstranter. Men det kunde inta hindra att en dubbelt sa star demonstra
tion tagade genom stadens gator sandagen darpa. Under dam dagar scm fdigan tas upp i
riksdan laggs alit arbete ner over hela landet. Har i huvudstaden ar det, forutom vatten
verket, endast belysningen i riksdagshuset som fungerar.... Men tysta! Nu kommer re~

sultatet av omrostningen!
Talmannen vid riksdagshuset: Jaaa ... Det var saledes 54 som rostade for allman rostratt,
och 168 som rostade emot .. "
Kapitalistema: Ahahahahaha!
Arbetama: Buuuu!
Tiggaren: Ni skrattar! Ni skrattar mina herrar, vid blotta tankan pa att folken sku lie kun
na rosta. Men en dag kommer skrattet att fastna i halsen pa ar!
Ni! Ni ar annu inte myndigforklarade. Betank att detta ar, 1902, har arbetarklassen for
forsta gangen framtratt gemensamt. Betank att vi ar sa manga. Vi aro tusenden! Detta se~

kels forsta ar har inneburit sa manga forhoppningar, och sa mycket star att vinna. Sa
aven for Ellen!

Mot slutet staller alia upp sig framfer or
kesterns vanliga plats. Palm och Branting
star bredvid varandra, bakom dragspela
ren.

Pa flaket mittemot star riksdagshuset
och de tre kapitalisterna. Arbetarkvinnan
Brita, som berattar fer publiken, sdir
mitt emeHan pa mittscenen.

Ljus blinkar i alia riksdagshusets fenster.

Talmannen star nagot medsols fran flak
et med riksdagshUset och kapitalisterna.
Tiggaren stih som forut pa ytterscenen
en bit motsols fran orkestern.

Alia utom Tiggaren fryses i sina posjtio~

nero Kapitalisterna spetar ut at sidan.
Tiggaren vander sig mot arbetarna. Ellen
och Par dyker upp bakom dam och gar
hand i hand motsols fran orkestarn till
flaket. Tiggaren vander sig mot dem, dvs
mot flaket.

59.15 Ellens brollop 1905 03.25

Ellen och Par star vid flaket. Ellen har
svart klanning och vi! sloja, Par svart
rock och rada byxor.
Tva kvinnor med vita schalar kommer
inspringande motsols framfor flaket
och staller sig vid dess ena ande. Darvid
springer de forbi en liten dragspelare,
som har hatten langt nar over ogonen.
Han gar och spelar, och staller sjg intill
och innanfor kvinnorna. Svart-Erik st:h
nagot medsols vid riakets andra ande.
Tiggaren star annu kvar pi) sin gamla
plats, en bit motsols fran orkestern.

T: Berit Per$3o~) .

~

Briillopsmarsch / Ellen var Ellen 00.45 + 01.05
~~: Felix Mendel~~ohn-8ortholdy/ Bou~tedt.
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Tiggaren: tol At he'nne h;;ar jag plockat en ros, en rod ros for hennes ferhoppningar.

"

59.15
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uppmarsch som svar pa de styrandes utmaning. Men genom att har
valja en gammal melodi och framfora den uppsluppet skapas en
helt annorlunda stamning. Har saknas likhetema med tidigare arbe
tarmotiv (fr a saknas blueselementen). Musikens lediga glattighet
bidrar dessutom till att Tiggaren sedan tvingas till langa allvarliga
repliker for att skanka nagot matt av tyngd tilldenna klasskamps
handelse. Anda forblir slutintrycket att kampen om rostratt var
mindre livsviktig an kampen for brodfOdan tidigare. Genom orga
nisationsuppbygget har arbetama ett biittre utgangslage och har
rad att ge striden komiska drag. Det ar en oppen fraga om man
uppfattar musiken som tidl6s och ser det cirkusartade som nagot
positivt hos arbetarna, eller om den tolkas som genremusik och
bidrar till att minska inlevelsen i arbetarnas position.

Beskrivningen av rostrattsstriden 1902 illustreras sceniskt
genom de tva polema: arbetarnas kollektiva majoritet gentemot
det borgerliga fMalet som forskansat sig i riksdagen. Samma poler
fanus forut i Sundsvall, men nu star de rumsligt pa stOrre avstand
fran varandra - konfrontationen ar inte sa nara och brannande
som da. Mellan dem fmns kvinnan och Tiggaren, som bada star pa
arbetarnas sida. Vet gar det latt fOr publiken att valja standpunkt.
Visuellt bildar riksdagshuset i resten av akten en symbolladdad
fond for handlingen - kampen ror den parlamentariska makten.

Rostrattsfr1tgan foil i riksdagen 1902, men den "foil framat"; forslaget
aterremitterades till regeringen, som fick i uppdrag att utarbeta ett mer demo
kratiskt forslag (se Backstrom 1971:1 :263-5 och Estreen 1980:27).

I forestiillningen framstiills omrostningen som ett entydigt ne
derlag for arbetarna. Darmed far denna seen en struktur som liknar
Sundsvallsstrejken, dar kampen ju slutade med avskedandena. Har
har Tiiltprojektet tillatit sig storre friheter gentemot historien. Bl a
har man ocksa kastat om ordningen mellan SAF:s bildande, de
monstrationen och omrostningen. Nederlagsstamningen blir har
iinda aldrig dominerande, dels p g a den muntra stamningen i den
foregaende marschen, dels p g a Tiggarens fOljande ord och den
efterfOljande scenens optimism.

Tiggarens kommentar innehaller forestallningens titel ''Vi aro
tusenden", som Treffenberg redan parafraserat tidigare. Ater
fungerar Tiggaren overledande mellan tva scener och f6rmedlande
till publiken tvarsover historien. Han star tydligt med ett ben i
historien och det andra i den "tidlosa" nutiden. Har kan man ob
servera att musik inte anvants vid dessa sceniska overgangar, utan
enbart inom varje seen, vilket gar strukturen mer monterad.

Efter den kollektiva rostrattsstriden skildras Ellens br6llop. (Arta
let 1905 anges inte fOr publiken, utan endast i manusutkast.) Men
delssohns brollopsmarsch talar om vad som pagar och antyder det
"borgerligt" konventionella i ceremonin, som skapar svarigheter
fOr Erik i hans brollopstal efter flickomas sang om folkrorelsema.

Texten till Ellen var Ellen redovisar komprimerat en rad folkro
relseinstitutioners framvaxt. Texten andas klassens stora framtids
forhoppningar vid denna tid, och kan stamma in pa atminstone
stademas ledande skikt (Enquist 1978 ger en morkare bild av verk-
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1- Ellen Vay Ellen, du raska kamrat, som stadse star bi nar det
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Nagra brollapsgaster star grupperade en
bit medsals fran flaket. Kvinnorna
sjunger for brudparet.
Figur10.
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stormar.1- dag star du brud mad en kack krabat: Anderssans Par, sam for-
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troendet har att fora Vaf fackliga talan.

2. Rorelsen v8xer, vi bliva alltfJer,
och segrarna hopa sig manga.
Men minns, var Ellen, idag Oaf du ler,
att makten den maste man fanga,
och halla den stadigt fast.

3. Ellen, var Ellen, f6rbundena v8xa,
och Kooperativa sla ut overallt.
I Folkets Hus fa vi valja var Hixa
och saga volk tanke, hogt och stolt 
dar he vi yttranderatt.

4. Ellen, var Ellen, minos deona dag,
minnes din gli:idje och karleks behag.
Minns ocksa klassen i dass brytningstid,
minnes dess gladje ach minnes dess strid 
sacialismen ar nara!

Ellen och Par gar in pa mittscenen och
star dar Yanda mot sangerskorna. Par star
vid Ellens hogra sida.

Svart-Erik: Jaha. Da skulle jag sam varande fader i det har malet har sam haJler pa art av
goras har framme saga nagra val valda ard. Jag ar ju ingen talare ach sadar ...
Brdllopsgiist (man): Nej, just det!
Erik: , .. sa jag ska farta mig atraligt kort har och bara saga nagra enkla ard har till min
doters ara. Det ar ju lite nervost och sa, hal sen ar ju som en timmerbrote i storm, man
vet ju inte . , , Det ar sa mycket folk och sa, sa man vetju inte hur man·ska .. , kamma
igang med det har. Men det ska val vara snart avklarat sa vi kan ga vidare med dam andra
ceremanierna, bara man. , . bara kaften slutar 1:1 glappa har och man kommer igang med
sjalva det viktiga sam ska sagas vid ett sant har tillfaJle, vad det nu ar for nanting - inte
faan" vet jag heller - men vi kan val borja sam sahar da, art: Jag far onska dig lycka till,
Ellen har, att du har gatt i mal har i dirt brudlapp, och att du har fatt en Sa bra karl har
som har fortroende, och det ar nanting som man ska vara stolt over. Ja, sam sagt var, just
ja, Iycka till till det da, ja ... Ja , . , Hm ... D§ var ju det har fardigt sa art saga, da sku lie
man ju bara avsluta det har pa ert lika riktigt sart som man borja' och fa Jiksom en fin av
rundning pa det har sa man kan ge sig av harifran ach ga vidare pa lite andra saker. Jag
vet inte riktigt hur man ska ta det dar. Ja, just det, man kan ju avsluta med den lilla dar
aller sa ... men det kanske ar olampligt det, man tar ert . , , Ja, just det, ett fyrfaJdigt
leve, det kan man ju ... Det kan man tamejfaan gora: Ett fyrfaldigt Jeve for brudparetl
Dam level
Alta: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Alia hurrar och appfaderar. Svart-Erik
tackar kvinnarna, gih sedan och staller
sig mitt framfor flaket och talar till de
tva nygifta.

Unga man bland gasterna gor tecken att
de viii skala.
Ellen och Par skalar i pantomim at var
sitt hall, utat. De blir ensamma kvar i
halvljus och tar av sig sina broltopskJa
der (slojan, rocken). Det blir morkt i
mitten och svagt !jus runtom.
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Brollopsvisan Ellen viir Ellen 1905. En
oskuldsfull bild av den unga arbetarr6rel
sens tillviixt och ljusa framtidsforhopp
ningar.

Sam Wes!erherK: Vi l'iim ~ir en rUtt frUck
lat. rent musikalisl. Och ~iven £1I(!17 rar
£1/('11. N~ir det gjordes silna liltar var
det liksom frukten av musikrordscn
oeh den har folkmusiksv~ingen.Det
t~lI1ns rotter i dom Wtarna. det Var inte
hara fejkhltaf. utan det ~ir lite feding
()\'er dom . ... Folkmusiken tillhordc
musikrorc1scn. Alia hade nog l~lssnat

viildigt myckct p;1 sant ocksa. mr det
tillhordc ju den tiden att man skulk
lyssna pil S;:lnl. Man skulk sOka sina
ratter i det svenska os\'.

ligheten i Vasterbotten kring sekelskiftet). Att sangen sager att vi
(eller Ellen) ska minnas denna tid ger i sig en foraning om att nya
negativa vandpunkter kan vantas.

KF startade ca 1899 och borjade 1904 med forsiiljning, 1919 med tillverk
ning. Folkets Hus och Folkets Park var nagot som uppstod pa l890-talet pa
manga hilll i landet (riksorganisationema bildades 1932 respektive 1905).
Fackforeningarna vaxte lavinartat under !iren fram till storstrejken: 1907 var
mer an 200 000 arbetare fackligt organiserade (Backstrom 1971 :2:22, se aven
Lindroth 1975, Nerman m fl1938 ochSvenskafolkrorelser 1939).

Publiken tilldelas rollen av Ellens brollopsgaster, genom att
brudparet star mitt i publiken med sangerskorna och Erik m fl en
bit bort.

Sangen borjar som en enkel visa med okomplicerad harmonik
och melodik. Men efter introduktionen och de fyra forsta takterna
av sangen tanjs fortsattningen overraskande ut till 2+2+2=6 tak
ter, och harmoniken gar en utflykt till Sp (fm) och dess dominant
(C7). Melodiken ar dock hela tiden treklangsbunden pa klassiskt
skillingtrycksvis. Dragspelets acko1l1p3njemang hillIer sig ocksa
inom ramen for en enkel gratulationsvisa. Tva sangstammor finns
utskrivna, men kvinnorna sjong i forestallningen unisont - andra
stamman spelades i stallet delvis pa dragspelet. Kvinnorna far an
striinga sig i falsett pa slutet, och deras oskolade sang "er ett naiv1
och amatormassigt drag at framforandet. Detta biJrar tm en viss
distansering i denna seen, som antyder att optimismen inte ~r val
grundad och kommer att knackas. Seenen knyter ihop Ellens
privata historia med arbetarrorelsens vaxt. Det framgar att Ellen
identifierar sig med rorelsen. Entusiasmen i rorelsen ges drag av
naivt och ungdomligt overmod.

AT detta genremusik eller tidlOs musik, i Tilltprojektets egna
termer? Sam Westerberg tycks se den som tid/os trots distansering
en och de tydliga genreassociationerna till datidens skillingtryck.
Han pekar pa det faktum att svensk folkmusik och visa kanske av
flera skal fall delvis inom den "egna" musiken, som alltsa var ett
ganska vitt begrepp. Dels var alia uppvaxta i en tradition dar visor
ingick, dels fanns folkmusiken med i musikrorelsesammanhangen,
aven om just Taltprojektets musiker inte direkt arbetat med denna
genre.

Erik visar sig i sitt tal till dottern bade osaker och rord. Han ar
liksom tidigare blyg och vilsen bland storstadens manniskor. Annu
kan publiken uppfatta det som en pittoresk egenhet, ungefar som
i scenen pa Stockholms gator innan, men senare under 20-talet
kommer han att knackas av stadens grymma arbetsloshet.

6vergangen till f61jande seen ar helt oformedlad, men aven om
det har gatt nagra ar sa ar ju personerna och miljon ungefar de
samma : Ellens familj.
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62.40 Storstrejken 06.20

62.40 Arbetets soner 00.25

Atta arbetare kommer in vid orkestern
och gar motsols till flaket. De iir1ritlds
kladda arbetare som bar langa metspon
av bambu och satter sig pa huk pa flaket
och metar. Svart-Erik och Par ar med
bland demo De gor alIt "som en man",
talar i kar och agerar pantomimiskt
kollektivt, utan annan rekvisita an spona.

Arbetaren Hingst till vanster vander si9
till de andra, som i sin tur ser pa honom.

De serplar kaffe. De spottar pa betet och
kastar ut det.
En i taget, i rask foljd medsols, far de
alia napp, hojer metspona rakt upp men
sanker dem sedan besviket igen.
Figur 11.
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pabjudet ovani- fran, bestamt utav herrarna i hejden.

Ellen: Ni skulle varit med, nar storstrejken proklamerades! Det var sa hagtidligt. Alia
kande vi val, art nu ar det kamp, pa allvar. Nu ska dam fa sig en nasbranna, arbetskopar
na. Nu ska dom antligen fa betalt, for alla sina lockauter. Dom ska bli varse, att arbeta
ren inte ar art leka med, nar han har en hel Landsorganisation i ryggen. Varsagoda, nu
krava vi var ratt! Och hemma, dar ar dam glada, far ach Par. Dam talar stora ard, spring
er pa starm6ten, nar dom inte sitter vid Strommen och metar och pokulerar. Dam kan
ner sig riktigt sam herrskapsfalk.

Ellen kommer under tiden in pa mittsce
nen med en handmikrofon. Hon ar svart
kladd och star ensam och belyst och
pratar till pUbliken.

I r y
Arbetarna: /talkor/ Naaej! Nix braxl
Ellen: For ass kvinnor ar det val inte Iika statligt. Ja, det har ju aId rig varit lart att fa
pengarna att racka, och inte har det blivit lattare nu. Par sager, att det varit bestamt
fran borjan, att inget understod ska utga under strejken. Men Gud i him len - hur klarar
man en strejk utan pengar? Vet ni, vad dam fareslar i strejktidningen? Att man ska ga
ut i skogen ach placka bar! Hur man nu far tiden att racka till sant ... Tiden racker
knappt till mitt vanliga arbete. Ja, inte kan jag ga i strejk - lngen kvinna - da skulie ju
svalten, ach smutsen, vara over oss med en gang. Fast ... det begriper ju inte karla rna.
Dom tar vart arbete for givet. Ja - varfor hjalper dom inte med tvattsn till exempel, nu
nar dom gar hemma hela dagarna? Det ar minsann tungt nag till art vara karlgora! Far
det ska ni veta, att nar det ar strejk, da ska karlarna ha ren skjorta varenda dag.
Nu ar strejken over. Hemma, dar gralar dom bara, far, och Par ...

Arbetarna reser sig, slar spona j backen
och gar. Marker runtom, men Ellen Star
belyst kvar i mitten.
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Ninne Olsson: Talkorcr passade bra i
ett WIt: de var dfektiva for kollektiv
s<.:ener. for att horas. Dessutom var det
roligt - jag Uinkte pa Taube's Kungen
m' Tsin. Oct varSoren Brunes' ide med
de langa metspona.

I\lin!1e Ol.~son: Den har monologen
som Ellen hade efta storstrejken. den
kommcr fran en intervju jag gjorde
med Herta Wiren. Jag ringde upp
henne flcra ganger och ville ha henne
lite som forehild for Ellen. for hon
hade sa mycket att haiHta. Och sen
kommcr hon igen lite nar Erik hc
saker Ellen. med den vita mossan och
det.

Storstrejken 1909 skildras sam den tragiska vandpunkten i fOrsta
akten. I denna seen skildras ett avgorande nederlag som uttryeks
genom konflikter oeh problem i Ellens familj, men som ror hela
arbetarrorelsens utveekling. Seenens dramatiska sprak kombinerar
politiska analyser med famiIjedramat.

Det ar typiskt att mannen visslar just Arbetets saner har (text
av H Menander 1885 till kantorn Nils P Moilers skolsang Vindarnas
kar) ~ den sangen forknippas an idag starkt med just den soeialde
mokratiska arbetarrorelsen i Sverige. Slutglidningen ger en ironisk
touch, oeh darefter gar arbetarna over till en rytmiserad, unison
talkor med ett inslag av (responsorial) vaxling mellan solist oeh
grupp. Intressant nog kande forfattaren Ninne Olsson inte till 20
talets forsok med talkorer i soeialistisk agitation. De sovjetiska
"Ievande tidningarna" oeh de tyska agitproptruppema anvande
denna teknik flitigt, oeh man fOrsokte sig oeksa pa talkorer i den
svenska Bla blusen Ufr aven Hansen 1979). Anna-Lisa Gronholm,
som medverkade i Blablusgrupper i Goteborg, hat berattat att man
tyekte att talkorsformen var svar att behiirska, oeh darfor mer
kom att satsa pa revynummer oeh sanger. Ninne Olsson namner att
hon i stallet inspirerades av Evert Taubes rytmiserade lasning av
dikten Muren och bOckerna. Det komiska anslaget skiljer sig antag
ligen fran Bla blusens mer hogtidliga recitation, men det ar intres
sant att notera att kollektiv, rytmiserad liisning vid olika tilWillen
har anvants for att uttryeka ett kollektivs tankar oeh ord. Genom
ritardandot pa slutet illustreras hur luften giek ur strejken, nagot
som oeksa forberetts av att den frftgande arbetaren tidigare avbru
tit den taktfasta rytmen (oeh av slutet pa visslandet dessforinnan).
Detta uttryeker i komprimerad form aktens vandpunkt: en tidigare
enhet oeh optimism vands i splittring oell nederlag. Texten bygger
pa llistoriska kallor (se t ex Backstrom 1971:2: 113: "Slutet var
som boJjan, utan villkor oell dekreterat ovanifran").

I Ellens monolog blir hon utmejslad som en medveten oell re
flekterande individ. Hon intar en mittposition oeh formedlar ut
mot publiken, medan Par oeh Erik i sitt gral far representera
hoger- oell vansterlinjerna i arbetarrorelsen vid denna tid. Ellen ut
veekIar samtidigt de kvinnofragor som redan blev ber6rda i seenen
fran textilfabriken. Resultatet blir att problemen oeh motsattning
arna lagras pa varandnl. Till kIassmotsattningen mellan arbete oeh
kapital kommer tva olika motsattningar inom arbetarkIassen: dels
mellan man oeh kvinnor, dels mellan den forsiktiga reformismen
hos de faekliga oeh politiska ledarna oeh den radikalare hiillningen
i rorelsens vansterflygeL En intern kritik mot LO-Iedningen fore
kom verkligen 1909. Svart-Erik tyeks narmast representera den vid
den har tiden starka syndikalistiska traditionen, aven om han ald
rig ges nagon bestamd organisatorisk eller ideologisk tillhorighet,
utan hela tiden framstaIls som en ensam oeh radikal fritankare.

LO forlorade under iren 1907-11 cirka halften av sina medlemmar, delvis
som en fOljd av besvikelsen efter storstrejken, delvis pi grund avatt arbetsko
parna giek ut i hird offensiv mot arbetarna oeh bl a tvingade manga till emi
gration (enl Backstrom 1971 :2:117 ,jfr aven Westerstahl1945).

Ninne Olsson namner inspiration fran Herta Winln, som skrivit
om sina minnen av arbetarkvinnors 1900-talshistoria i bl a En bit
brad med Anna 1977. Dar finns f 0 namnen Elsa, Gerda oeh Marta
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Erik: Ah, hall kaften pa dig, din javla tafs! Jag gar hellre ut langs vagarna an jag bor under
samma tak som dig!
Par: Jaa. Ora du sa langt vagen racker! Sana som du fersvagar ju bara arbetarnas sak. Och
her du du: Vad nyttar det att 1.3mna fackforeningarna7 Och vad ny'ttar det att beskylla
ledningen for flathet? Jamen - den kunde ju omejligt ha handlat pa annat satt an vad
den gjorde!
Erik: Varfor kunde den...omojligt ha handlat pa annat ••.7 Det var det jav , •• Her du duJ
Att proklamera storstrejken tio dar inncm den ska bryta ut, vafaan i:ir det for nanting?
Det ar ju stor dumhet, ja det ar tamejfaan ett brott! Pa det viset sa varnade man ju ar~

betskeparna: Och hor du du: Varfer holls renhallningsarbetarna och jarnvagsarbetarna
utanfer varan strejk? Dom kunde ha avgjort strejken till var fardel! Var det manne sa, att
ledarna fruktade fer sina riksdagsmandat?
Piir: Var strejk skulle gora kapitalet dott och meningslost . , ,
Erik: Just precis, duJ
Par:, ..men icke bega brott mot samhallet.
En'k: Ah, skitprat! "Bega brott. , ," ••.
Piir: Den skuJle genomfaras malmedvetet cch besinningsfullt. Svart-Erik - det var sa vi
hade bestamt!

Det blir mOrkt. Erik och Par gar in pa
ena sidan av dan yttre scenen, som blir
belyst. Ellen star kvar i morker pa mitt
scenen. De tva mannen gar p3 var sin
sida om orkestern fram och tillbaka
medan de gralar. Eller ser an pa Erik, an
pa Par, lyssnar och fOljar mad i debatten,

Ellen: lnte ar det scm forr, mellan Par cch mig. Det ar sa man kan grata, Tank, i borjan,
da sag vi storstrejken som en stormning av kapitalismens fastning, scm ett forspel till den
stora striden om makten i samh~H1et. Ja, vi trodde nog att socialismens rike skulle komma
- det som talare och agitatorer malade ut i sa skimrande farger. Men, som jag ser det,
kom inget gott ur denna strejken. Inte for arbetarklassen. Som jag ser det ...

Morkt pa ytterscenen, Ijus pa mitten.

Morkt. Musik.

69.00 Den stora.rattegangen 24.15

69.00 Rattegangsinmarschen 01.20

o.

Under musiken trader langsamt och hog
tidligt en domare in, lang sam tva man,
i si!verfargad skrud och med vita krull
lockar. Efter honom spetar 3klagaren,
kli:idd i svarta-gd.i-vita trasor och med en
nabbformad nasa, spretigt pipskagg,
stubbjgt, tofsigt och tunt har i rott och
vitgdltt. Han ror sig ocksa som en tupp
eller en kalkon och hi:ilsar vid sin entre
pa publiken. Efter honom slapas en staty
av Hjalmar Branting, ca 2 1/2 meter hog,
med en blodig bindel over pannan. Till
sist kommer Zata Hoglund, fange i en
bur som dras pa hjuJ in till mittscenen.
Han ar kladd i rott och "har sma runda
("mi litar"-)glasogon.
Figur 12. -:.....----
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Tiggaren: Mina damer och herrar! Tillat mig presentera: "Den stora rihtegangen" - en
tragisk fars i en akt, hamtad direkt ur verkligheten. Bakgrunden till rattegangen ar fol
jande. I Europa ar det krig. I Sverige gar Branting samrnan med hogerregeringen i borgfre
den, samtidigt som det socialdemokratiska ungdomsforbundet anordnar en arbetarfreds
konferens i Stockholm, ledd av redaktoren Zata Hoglund. Detta, mina damer och herrar
som vi har nu ska bevittna, ar efterspelet till den konferensen. I rollerna: Aklagaren,
statsminister Hammarskjold, av folket kallad Hungerskjold; Forsvarsadvokaten, herr Hja!
mar Branting, har representerad av sin staty; Den atalade redakt6ren, Zata Hoglund;
Samt,och icke minst, domaren - helt opartisk, naturligtvis, helt opartisk - ett far!

Domaren stannar vid orkestern, dar han
satter sig vid en hog pulpet och hailer i
en mycket stor ordforandeklubba. Ur
honom springer hans Vita langkalsonger
ut och ivag. Pa en sida av ytterscenen,
nara flaket, star en gammaldags kladd
polis, med kanintander och hangande
vita orono Hans uppstOppade appelkinder
glanser roda.
Nar aklagaren presenteras steppar han.

Domaren: Baaiia ... Jaha, jaha, jaha. Mina damer saval som herrar, lyssna nu har mycket
naga. Ratten har att avgora att den dar skumraskfiguren .•. Ja, han dar i buren ..• har
gjort sig skyldig till hogforraderi mot fosterlandet Sverige. Ja, det ar min sjal harda pap~

per, viiI jag Jova. Jag ser att aklagarens huvudvittne darborta har kommit pa plats. VaJ-

Domaren gor en segergest och braker.
Hans rost paminnel om Sten Bromans,
den kande ledaren av musikfragetav
lingar pa TV.
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Bali/ Galdherg: RiilJegul1gsinmarsc!lcf/
var l'xlremt storslageI1. Domarell
kOmml'f in pit Sam Weskrhergs axlar
och [ir-tft:' mder b.lng. Dl't ska vara
Omiltlligt allting... Musikl'11 arviildigt
lin - dell har just del majl'sUitiska.

Guru" dlt R(;es: . .. pompos. .. dra~

matisk. ..

Chris/ina O/l!f.:'ion: Pampig ~ir den ju.
Od ~ir ju vl'rkligl'Il niigra som mar
schcrar in. O('h det ~lr ell styrkl'
uprvisning.

Polisen, dklagaren och den tude/ade do~

maren infor sin entre.

med, och titelns "brad" ar ocksa typisk (se aven Maria Sandels
Virveln fran 1913, s 164, dar bade brodet och de "tusenden" fore
Kommer). Brodet gar igen pa flera stallen i forestallningem, i sam
band med arbetarkvinnors kamp (ifr s 96 och 183).

Ellens slutord sammanfattar vandpunkten. Offensiven har for
tredje gangen vants i nederlag (1879, 1902 och nu 1909). Denna
gang ar arsaken inte kapitalets oppna overmakt, utan snarare svag
heter i de egna leden - oenighet och svekfulliedning. En defensiv
grundstamning Kommer att rada anda fram till 1968, med fa un
dantag. Storstrejken blir en tragisk kulmen pa forsta akten, genom
att rorelsens vaxt plotsJigt stoppas av inre problem. Samtidigt blir
den utgangspunkt for resten av forestallningen, dar man Kommer
att skildra valet mellan reform och revolution och arbetarklassens
mojligheter att losa problemen i den egna rorelsen.

Rdttegdngen som bildar forsta aktens slutscen utspelar sig varen
1916. lnuti denna scen finns mot slutet insprangd den s k Revolu
tionsoperan, som skildrar svenska arbetaruppror 1917, och Seger
hymnen, som baseras pa ryska revolutionens stormning av Vinter
palatset samma ar. Dessa ar har behandlade som musikstycken
inuti Rdttegdngsscenen. Hela scenpn skildrar grunderna for arbe
tarrorelsens sprangning i en socialderllokratisk och en kommunis
tisk gren.

Rdttegdngsinmarschen som fo1jer direkt pa Ellens dystra slutord
i forra scenen, innebar Mer en kraftig forandring pa spelets alla
plan. Det motsvarar ocksa ett stort hopp framat i tiden 0ch en fhr
flyttning fran Ellens farnilj till helt andra rniljoer. En rad markl1gt
utstyrda, fantastiska figurer gar en hogtidlig entre'. Maskern" och
kostymerna ar groteska, och det mardromslika forstarks av en hyS[
pa piedestal och en 3 meter lang gestalt. lnnan Tiggaren presente·
rar figurerna har musiken star betydelse for att skapa stamning
och forvantningar.

Rdttegdngsinmarschens musikaliska form ar (l-)A-B-A-B. I
A-delens 8 takter ligger melodin i elbas och djupa blasare, medan
synthesizer och ovriga bIasare Jigger ganska stilla pa ett dissonan t,
terslost cm13-ackord. Basmelodin ror sig uppat med detta ackords
toner och landar pa ett d. I B-delens 10 takter ar melodin och har
moniken nagot rorligare. Melodin ligger i de hogre blasarna, for
starkta av elgitarrerna, medan de djupare instrumenten nu flyttar
terslosa kvint-kvart-ackord mellan d, e och c i varannan takt. Hela
stycket fargas starkt av de kraftiga och dissonanta bardunJiknande
ackorden i blaset, medan trummoma tungt betonar pulsslagen
utan utpraglade synkoperingar. I borjan (den 2 takter langa slag
verksintroduktionen) och slutet, men aven rnitt i stycket (takt 18)
spelas karakteristiska rytmiska-melodiska figurer i pukorna.

Saval harmonik som melodik uppvisar tydliga modala drag. Om
man ails kan bestamma tonart sa bOrjar musiken i c-moll och slutar
i en svardefinierad D-modaJitet. Byggstenarna ar kvinter och kvar
ter, sarskilt tydligt i B-delen, dar melodin spelas i parallella kvarter.
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kammen, valkommen,jiHterol1gt! Varsagod och borja!
Bondpolisen Nermg,n: Ja, hejl Jo, ha va ju sa, attjag sku lie till Borlange for att ... Falun
var det, Falun, javisst, Falun. Jag skulle till Falun for att hiilsa pa min moster, som ligger
pa brandstationen danne ... Hospitalet ligger karinga pa, naturligtvis.
Domaren: Jaja, men (nga sana detaljer, Skit samma och till saken!
Polisen: Och da traffa jag i alia fall danne pa bussen da, nej ... aah ... taget. Traffa jag
P8 t8get en okand man, som sa han va ... som sa han va .. ,
Aklagaren: Socialist, idiot!
Polisen: Ja, som sa han var socialist, idiot.
Domaren: Jaha, jaha, jaha. nu borjar det bli s3dar riktigt spannande som det ska vara i
sana har sam man hang, En okand socialist, det later verkligen besynnerligt!
..4klagaren: Na, vad sa nu denne okande?
Polisen: Ja, herregud. Hemma 1 Krylbo, dar har vi en tockadar sociaJistforening, Ja, det
kanner jag ju till, for dom har jag haft ogona pa i ... ja, manga ganger. Och fran den
foreninga hade di i alia fall sant 6tt tockadar .. , ombud till denna haringa , .. ja, for
raderikonferensen di kaller't ...
Branting: Vem kallar den sa?
Domaren: Ha, ha, nu lugnar vi oss, for nu, mina damer och herrar, nu kopplar vi in bu
ren .. ,dar .. ,och jag fragar vad han, Hjalmar Branting, har pa sitt lilla lilla reda sa kaJ
lade hjarta. Varsagod!
Branting: Vem kallar den sa?
Polisen: Ja, det sa aklagaren till mig nar han ringde ferra veckan,
Aklagaren: (sjunger upprort en nonsensramsa)
Polisen: Ja, na, jar na, nar han ringde ferra veckan sa sa han ingenting.
Domaren: Nej,just detjal Jamen fortsiht nu dl:'!, konstapeln!
Polisen: Ja. Ja, i alia fall, da, hade det h§r ombudet va, berattat. att man pa den har kon
ferensa, hade besluta. att man med all man mObilisering sku lie uppmana alIa militarer a
ga i strejk. Och om inte mllitarerna gick med pa det, ja, da sku lie man skjuta skarpt mot
dom. Och d§ som a sa farJigt! , .. Och sen beratta han - ja, den h§r okande forstas, ja 
att det ferelag tankar pa en fullstandig reVOlution, och det ar ju annu farligare!
Branting: Herr domare! Arade jury! Har har aklagaren mage, ..
Aklagaren: Protest, protest! Jag har ingen mage!
Domaren: Protesten godkannes. Fortsatt!
Branting: ... att inkaHa en inpiskad bondfangare t1l1 polis som vittne, for sin sjuka sak,
oet ar sa denna rektionara asgam driver sin smutsiga kampanj mot den svenska arbetar
rerelsen! Ska vi tala detta lange till? Mitt svar ar , , .
Nej! Seeee pa mig,seeet ...
Domaren: Jag begriper inte riktigt.
Branting: Se pa mina sarI oet, deeeet ar Hungerskjolds lejda hantlangare, sam mad sina
sablar rovgirigt kastade sig ever den varn!ose arbetaren!
Aklagaren: Herr domare! Arade jury! Har ti!!ats a!ltsa da denna Branting , .. utbreda sig
over landets oforvitliga poliskllr och dess upphojda forvaltningar. oenna posiga padda ...
POlisen: Far jag ga nul
Domaren: Vad ar det nul Nej, ingen ska gal Ni ska sta dar och vara alldeles tyst. Och nu,
Hjalmar Branting. ga nu tillbaka! Och Hammarskjold, bara fortsatt nu dar du slutade! Jag
blir galen ...
Aklagaren: 6hhh ... mmmm ...
Domaren: Vad ar dar nul
Aklagaren: Lllsssttt , .. oet ar minsann inte sa latt. Jag kommer inte ihag var jag var. Jag
har kommit av mig i beviskedjan. Nu vet jag inte vad jag sa. Jag kommer inte ihag var jag
Var. Vad var det nu jag sa? Var var det nu jag var nanstans? Vad var det jag ... koakoa~

koakoa. , . Jag kommer inte ihag var jag var ...
Branting: Posiga padda!
Aklagaren: Posiga padda var det, ja. Tack sa mycket. Tack, tack, tack, tack .. , Denna
posiga padda har genom ranker och intriger, genom ar av oforsonlig kamp, forjagat alia
ratt-tankande medborgare, for att till sist, under pobelns skran, tillskansa sig rollen som
den svenske arbetarens Gud Fader sjalv ...
Branting: Hadelsel Fortal! Jag ar i laga ordning vald av arbetarmassorna. Nj daremot ar
statsminister endast darfer att ingen annan vill vara det.
Aklagaren: Herr Branting, och hans sa kallade arbetarparti-. har under ar haJlit dessa , , .
dessa lossen i den roda fanans veck, under sina feta vingars beskydd, och ar salunda med
skyldig i denna process for forraderi mot fosterlandet Sverige! Herr domare ...
Branting: Arbetarna har inget fosterland!
Domaren: Va? Vad har dom Intel
Branting: Nil, ta bort .. ,
Aklagaren: Hor! Hooor! Han medger det sjalv! Han viii avskaffa fosterJandet Sverige,
herr domare!
Branting: Ja men det ar ju sa har: oet ar Hungerskjolds minoritetsregering, dom sabel
skramlande officerarna, och kungen, som velat dra in Sverige i kriget, pa det blodtorstiga
Tysklands sida. Jag har har en skrift som bevisar detta!
Aklagaren: Ha! Jag har har ett papper, som bevisar motsatsen!
Branting och Aklagaren omviixlande: Skriftl Papper! Skrift! Papper! Skrift! Papper!
SkriftJ Papper! SkriftJ Papper! Papper! Skrift! Papper!
Branting: Ooooh!
Domaren: Vad du tjatar - papper gllr ju forst!
Aklagaren: Jag har har ett papper ... som klart och entydigt bevisar, att den atalade, och
herr Brantings parti, velat salja Sverige till ryssen.
Domaren: Va, kommer ryssen? Ryssen kommer, utrym taltet! Oar och dar ...
Polisen: Far jag ga dil?
Domaren, Aklagaren och Branting: Nej, det far du Intel Nu ar du tyst!
Domaren: Go on, Hammarskjold, go on!
Aklagaren: Kosackerna skola valla in over landets ,granser, skovla den svenska arbetarens
fattiga men enkla hem, valdtaga hans hustru och dottrar, och i stallet for Kristi kors in
fora avgudabilder och ikoner, samt ... slakta hans enda ko .. ,
Domaren: Baaa ...
Branting: Logn! Var finns bevisen for denna groteska propaganda?
Aklagaren: Haaar! I detta papper, anonymt inlamnat till polisen j Stockholm. Har upp
dagas sanningen, for den som tal att hera den .. , kaako ... "En Vi~S herr Lenin" : ..
koakakako ... "bosatt i Schweiz" - kokoo, kokoo, kokoo - "har sklckat en delegatlOn
ryssar till Zata Hoglunds conference i Stockholm. Vissa av dessa ryssar visa sig endast om
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Pol1sen talar dalmal med ett dumt ton
fall.

Polisen gar en rad gester, och slutar med
en honnar mot domaren.
Polisen gor tecken till Aklagaren for att
fa hjalp.
Polisen gar hanner.

Aklagaren narmar sig polisen, star fram
for riksdagen pa flaket.

Rosten kommer inifran statyn.

Br'Cinting kommer ut ur statyn via en
dorr pa ena sidan. Han bar kostym och
har liksom statyn en blodig bindel runt
pannan, och dessutom blod pa magen.

Aklagaren dansar och gar sedan av och
an, Han ror sig hanslikt, huvudet far upp
och nero

Branting gar mo"': polisen och forbi ho
nom, tar dar en annan mikrofon.
Han springer igen, nu tillbaka till mikro
fonen vid sin staty.
Visar saren pa statyns panna, pekar
sedan pa aklagaren.
Lutar sig mot statYn,

Bugar mot domaren,

Kliar sig i haret.

Aklagaren berjar kackla, slar Slg sedan i
huvudet.

Hotter mot statyn, men Branting star nu
nagot medurs fran flaket.

Branting rusar tillbaka till statyn.

Aklagaren gar in i mitten.
Han petar hotfullt med en kapp in pa
Zata Hoglund i buren.
Branting rusar till domaren.

Branting angrar uppenbart sina ord.

Aklagaren flasar rovgirigt.
Branting tillbllka mot flaket.
Aklagaren fortsatter under tiden att
plaga Hoglund i buren.
Branting gar med en skrift mot domaren.
De bagge jagar till domaren. Branting
lagger upp sina papper, men domaren
slar hans hand med sin jatteklubba.
Branting gar darifn'in med om hand.
Aklagaren kvar vid domaren.

Domaren pekar mot utgangarna.

Aklagaren bugar sig,
Samtidigt hors en koskalla.

Aklagaren viftar med ett papper.
Branting gammer slg vid statyn.
Aklagaren byter honskackJet mot gak
aktigt galande. En rod spotlight lyser pa



Bernt Ander!J:'Wn: Dar ar det ju bani
kvint- oeh kvartstaplingar nastan. Oct
ar fOr aU ge kanslan av grekiska
pdare... -Oct ska vara den kanslan".
sa Vif Oageby. "procession" ...
Branting pil pdarcn...

UlfDagehy:Typiskfi/mmusik pa teater!
_.. Intelget pa Colosseum! Oct ar
dronkaraktaren som gor det. Och det
har nar dom spelar unisont. Har ar
faktiskt elgitarr med ocksel och spelar
melodin. vilket gor vaIdigt myeket.

Sw:n WollIn: Riillexanxsscenen tycker
jag del var en av de svagaste scenerna i
hela operan - med utgangspunkt fran
vad man skulk ha gjor! istallet. Nu lag
den i slutct av fOrsta aktcn. oeh folk
borjade bli lite trotta. O. vad vi
jobbade mcd den. vi andrade vaidigt
myeket fram oeh tillbaka... In med
Johannes Brost som domare. hela
vagcn runt. osv - det var nat tungt. nat
ovanligt tungt i den seenen: man
kande att intrcsset slappnade. Sen steg
det i Revo/Ulionsoperan. ,. _ Oet fanns
grejer i Taltprojcktet som hade mer
uppvisningskaraktar: att visa en snygg
kostym eller en haftig bild. _. som inte
hetydde mer an en hild. _. Det gar upp.
oeh sen gar det ner. Det var litegranna
sa i domstolsparaden oeksa: Det ar
javligt haftigt. oeh den musiken. oeh
sa ar det en parad. oeh sen kommer
liksom n~it ganska utdraget. Vi gjorde
ihiand anslag som var mycket storre
an innchallet. Oeh det ar precis en
cirkusfara. Dar kommer en haftig
entre med fanfarer. oeh sen kommer
en javla enkel lhen grej. som intc aIls
star i korrespondens med entren.

Damaren i gatt samarbete med iiklagaren
Hungerskj6/d.

A-delens basmelodi har nagra synkoper, och kan leda tankarna till
kand deckarfilmsmusik (exempelvis James Bondfilmernas Gold
finger-signatur, som har en liknande melodisk struktur men i ett
snabbare tempo). Musiken foder associationer till nagot hotfullt,
arkaiskt, maktigt, vilket forstarker de hotfulla aspekterna av de
inmarscherande figurerna. Den kvart-kvint-baserade melodiken i
sarskilt B-delens blasarstammor paminner om Oscar II-fanfaren i
Sundsvallsscenen, och hela den pomposa karaktaren pa denna in
marsch visar att musiken inte kan raknas till den tidigare namnda
gruppen av arbetarmusik. Har saknas bluesens viktigaste element.
Det ar tydligt att blasarna hiir (och i de tidigare fanfarerna) istallet
ska betraktas som maktens instrument - detta ar en entre for
nagot hotfullt, frammande, uppsatt och harskande. Musiken a~~o

cierar till tornerspel eller gladiatorspel. Den ar upptakten till en
kamp pa liv och dod. Musiken knyter an till den odesmattade
stamningen i Ellens tidigare monolog men oppnar darifran en ny
seen: kraftmatningen i rattegangen.

Den stora riittegangen ar upplagd som ett spel i spelet, med vissa
associationer till idrottstavlingar eller till fragetavlingar pa TV
(Tiotusenkronorsfragan eller Sten Bromans Kontrapunkt).

Verklighetsbakgrunden ar ittalet och rattegangama mot Zata Hoglund, Ivan
Oljelund och Erik Heden efter SDUF:s extrakongress i maj 1916. Kongressen
diskuterade i'ttgarder for att Hi slut pit kriget och sande ut ett manifest med ti
teln Fred till varje pris! Branting och andra SAP-ledare var starkt kritiska mot
derma av Zirnmerwaldkonferensen inspirerade aktivitet fran ungdomsforbun
dets sida (se Backstrom 1971 :2:199ff, Elgemyr 1974 och Zenit nr 2,1967).

Tiggarens introduktion klargor att det ror sig om en "tragisk
fars", och huvuddelen.av riittegangen ror sigjust inom farstraditio
nens ramar. Man kan jamfora med Tidningsteaterns och Narrens
uppsattningar av bl a Dario Fos pjaser, men ocksa med svensk
bondkomik och Hasse&Tage. Domarens faraktighet, aklagarens
fjaderfakostymering och polisvittnets kaninansikte anger en fabel
artad ton Ofr aven den ormliknande disponenten strax fore Rost
riittsmarschen tidigare), som paminner om italiensk commedia
dell'arte (se Oreglia 1971).

Hoglund i sin bur frarnstar som den ende mansklige sannings
sagaren bland farsgestalterna, men han ar tyst anda rill scencns
slut. Branting som staty kan fOra tankarna till det beromda slutet i
Mozarts Don Giovanni dar guvernorens staty spelar en 6desdiger
roll, men statyn kan ocksa associera till forstening och helgonfor
klaring av Brantings person inom socialdemokratin. Brantings roll
s6m forsvarsadvokat stammer daIigt med hans verkliga haIlning
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natten." Vad sager han nu da? Svara pa det! En viss herr Lenin ...
Branting: Jamen, namen ... Jag kanner ju ieke den mannenl Det ar han dar, bolsjevik
ynglet, som kanner honom!
Aklagaren: Judas Iskariot; I sanning osanning! Herr domare, aaaaaaarade jury ... Jag
yrkar pa ett strangt fi:ingelsestraff for forraderi mot fosterlandet Sverige, ety fallet ar
soooolklart!
Domaren: En blandande slutpladerlng! Lysande talarkonst! Glimrande, gnistrande!
Tack sa myeketl Ska vi da antligen, innan domens klubba faller, I rattvisans namn lata
den atalade siiilv komma till tals, ett par sekunder eller tre? Var sa god, lille man!
Ziita Hoglund: Ja, detta ar ett siillsynt omkligt spektakel. Domaren, aklagaren, saviil som
den sa kallade forsvarsadvokaten, vet mycket val vad syftet med arbetarfredskonferensen
var. Hungerskjold vet dessutom exakt vad som verkJigen han de, genom sina polisspioner,
Syftet med var arbetarfredskonferens var att forhindra att Sveriges arbetare drogs med i
kriget. Svarare an sa var det inte med den saken, och det ligger knappast nan konspira~

tion i det. Men Hungerskjald viii ju ha med Sverige i kriget pa det tyska kapitalets sida,
och den regeringen stader Brantlng. Hela den har rattegangen ar uppgjord pa farhand,
oeh nat arganiserande av en svensk revolution har vi annu inte talat om. Men ... jag var~

nar herrarna! Jag ber er att se er omkring och betrakta vad sam verkligen hiinder I viht
land just nu ...

Branting. Aklagaren niirmar sig honom.

Branting pekar pa Zata Hoglund.
Branting flyr in i statyn.

Zata Hoglund har en handmikrofon i sin
bur. Han sitter och talar till publiken,
kladd i rod skjorta, svartgra byxor och
runda stalbagade glasogon.
Domaren och aklagaren pratar med
varandra. Aklagaren satter sig pa trappan
upp till orkestern, och lagger sig sedan
ner dar.
Domaren hojer klubban och slar ett par
slag pa sitt pulpetbord.
Aklagaren reser sig forskrackt, samtidlgt
som Hoglund kliver ur buren genom ett
h~H ach staller sig br~dvid den. Det blir
merkt.

"Vi vill ha brad . .. "- kvinnorna i Vastervik.

85.10 Revolutionsoperan 1917 04.25
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Bertil Golt/herx: Det var ju miinga
tusen $om var ute aeh marseheraJe
1917.... Oeh dd finns ju dakumen
kn.!t i arhetarspel dkr arhdarspd. att
det har varit uppror nastan overallt i
Sverige.... Det ~ir ju rdarmisterna
som har undertryekt den hiten av
historkn.

Berm Andersson: Denna seen var re
dan pi.l planeringsstadiet ett samar
hete mellan manusfOrfattare oeh
musiker. .. Den ar si\ att siiga tankt
musikaliskt redan friin fOrsta h6rjan.

Berti! Goldherx: Den fOrsta iden med
R('I'olufionsoperun var en muntlig id~

frill1 forfattarpard Wahlqvist-Wenn
herg. sam sa att "detta ska 'lara en
opera med stora gester. yviga gester.
maktig musik" ... Ninne Olsson
horjade hlanda sig i det hela ...
Sedan. .. tog jag mig an det har med
Opera-hiten. Oeh dd hlev ju en raU
hing hit. sam giek hela viigen fran
Riiffegiingsinmarschen. ..

Henrie Holmherg: Ninne oeh Bertil
samarhetade am den . . . Den text han
skrev ar ju rau liten. kvantitativt sett.
men genom att upprepas oeh... ja.
musiken tick plats pi.l ctt annat vis.
kanske.

Berti! Goldherg: Den har marsehen
hade jag - det lir sant man sitter oeh
pillar meJ. Och sen kom den har
texten... Och oil visade det sig. 'lara

gentemot ungsocialisterna. Taltprojektet utnyttjar inte riktigt de
mojligheter verkligheten kunde ha givit till en kritik av Brantings
bristande stod at ungdomsforbundets fredsstravanden. I stallet
framstiills Branting snarare som en lojlig figur. Hans advokatroll
kan dock sattas i samband med att han fr a fore sekelskiftet ofta
anlitades som fOrsvarsadvokat och forhandlare vid lokala strejker, t
ex Norbergsstrejken. Dessutom besokte Branting Ryssland efter
1917 och beskrev landet positivt, innan han sedan kritiskt tog
avstand fran den bolsjevikiska modellen.

Hjalmar Hammarskjold var statsminister 1914-17 i en "opolitisk", kon·
servativ regering. Livsmedelsbrist och ransoneringar under krigsaren gay upp
hoy till missnoje, och han fick oknamnet Hungerskjold. Missnojet ledde till
regeringens avgang 1917.

Med Hungerskjold som aklagare och Branting som forsvarare ar
spelet upplagt till en kraftmatning med manga bottnar. Kanske
har Sven Wollter ratt i att Rtittegringsinmarschen anslar en tung
och grotesk ton som tunnas ut i den ganska langa Rtittegringssce
nen. Det ar forestallningens langsta parti utan musik. Hela scenen
kastar mellan skilda teatrala sprak: Inmarschen, Rtittegringen och
Revo!utionsoperanjSegerhymnen ar inbordes mycket olika.

Lenin besokte Stockholm i april 1917 pa vag fran exilen i Schweiz till den
ryska revolutionen. Den socialdemokratiske baronen Palmstiema bad vid det
tilWillet Branting at! ordna sa at! Lenin mordades. Vid genomresan traffade
Lenin vanstersocialdemokratema Carleson och Fredrik Strom m fl (Back
strom 1971:2 :2481). Branting framstod for manga som portalfigur for Euro
pas hogersocialdemokrater, snarast annu mer fientlig mot arbetarrorelsens
vanster an i denna seen.

Hammarskjold var tyskvanlig (om an inte lika extrem som kung Gustaf V)
och regeringen forklarade sig iaktta "en gentemot Tyskland valvillig neutrali
tet" (citerat i Backstrom 1971 :2:184). Branting forklarade 1914 "infor kri
gets tryck" borgfred med denna regering.

Hoglunds ord skiljer sig fran dpn tidigare dialogen genom sitt
allvar. De knyter mer an till Tiggarens inledning efter Inmarschen.
Hoglund ar visserligen Malad j rattegangen, men han star samtidigt
utanfor det politiska ravspel som skildras. Han uppmanar ratte
gangens parter (och dess publik, dvs publiken i tiiltet) att se sig
omkring, och inleder darmed Revo!utionsoperan, som '"'lir ett spd
i det spel (Rtittegringen) som redan var ett spel i spdet (forestill!
ningen). Revo!utionsoperan framstar genom sin inramning lklvis
som en historiebeskrivning, delvis som Hoglunds drom om de revo
lutionara mojligheterna i Sverige 1917 (ett ar efter riittegangen!).
Hoglunds "pekande" roll overtas sedan av Tiggaren, som liksom i
tidigare scener ar den som berattar och styr saval scenfiguremas
som publikens blickar mot olika handelser. (Jfr t ex Ellens fOdelse,
dar han riktar blicken mot huvudstaden, eller 1902, da han med
orden "Men se dar! Se hur motstandaren ... samlar sig!" leder
over till SAF:s bildande.) Tiggaren formedlar mellan scen och pub
lik, och samtidigt mellan olika handlingsnivaer.

Mot rattegangsfarsen stalls i Revo!utionsoperan klasskampens
allvar, mot Brantings reformism arbetamas revolutionsvilja. Musi
kens f10de avloser domstolens pratande - kontrastema ar stora,
bade i form och innehall. Revo!utionsoperan och Segerhymnen
fungerar tillsammans som karnan i aktens final.

Revolutionsoperans text bygger pa Backstrom 1971:2 :250f,
och skildrar helt autentiska handelser (jfr aven Klockare 1967).
Detta klargors av de exakta platsangivelserna och av det allvar som
priiglar skildringen. Namnandet av svenska orter paminner om
Taltprojektets turne, liksom tidigare i Sundsvalisscenen och nar
Kata Dalstrom talade med textilarbeterskorna. Orden "1917 - se
i ... " fungerar som en sorts textlig refrang. Tva ganger fragar Tig-
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vaIdigt Iampligt ihop... Dessutom
rakade jag pilla ie-moll i hade den har
7-taktaren och marschen - dil blev det
helt en kelt en hopslagning.

Peler Wahlq)'isl: Jag tycker det var
javligt haftig musik - spannande! Det
ar en valdigt stor power i den... Bertils
musik ar spannande pa det sattet aU
den iote ar vas-refrang-vers
refrang-artad. utan den ar mer tcatral.
Han ar valdigt teatral i sin musik. Det
har ar ju egentligen omojligt aU ge ut
pa skiva. i traditiondl mening. Vern
sam heIst kan hora aU den har kom
mer fran en opera- ella teaterfOn::
stallning.

Bmil Goldberg: Jag har haft med en
san uddataktare pa nastan alia plat
tor. .. jag hrukar alltid leka med
nagon per sa-song.... Sen blir det
javligt bra f6r teater. tyckcr jag.. om
mao kbr uddataktare. De! borjar
handa saker da.... Alit som har med
dans aU gOfa fOrsvinner ju direkt. Det
svangcr utan aU behova vara en-tva
tre-fyra... Man lyssnar och kommcr
in i en annan stamning. Sen sa blir det
en ovanlig stamning direkt. Marsch
en [ir vanlig stamning - alIa ki:inner ju
igcn detta utan aU behova tanka efter.
Detta ar krig. idrou och sant. Gorman
en uddataktare sa forsvinner man
direkt fran Vasterlandet pa nat sau.
Man hamnar po. en annan niva. Det
svavar, man ar liksom inte hemma
langre.... Jag brukar forsoka. att om
man har en ryggmargsgang. sa bryter
man nanstans. Sa aU man gar nat
annorlunda. Sa aU man har bade
igenkanningseffekten och aU det ar
nagot annorlunda som hander. .. Det
ar nog ett satt aU distansera.

U{fDagehy: "Narvi arbetar" - sant skyr
jag som pesten.

Bmil Goldherx: Har ar det en nM
losning... Det ar svart i svenska
spra ket. Det galler ju hela laten... Jag
fick kritik pa det. och jag sa att jag
gama skulk hyta ut det om jag kunde
hitta pa nat satt. Och jag fragade Vlf
om han kunde fixa upp det. men han
kunde inte fixa upp det heller. ·When
we go to work- ar lau aU saga.... Man
maste ha ordet "arbeta'·. det ar valdigt
svart.... Men det ar val ocksa det att
man kanske harvissa bristersom text
skrivare, och aU dom bristerna kom~

mer fram pa det har sattet. ... En
annan textskrivare... skulk gara allt
for au komma bort ifran sana sista
stavelse-betoningar. Men det har aU
gora med svenska sprake!. hur det ar
konstruerat.

Ninne Olsson: Det i:i.r nastan direkt
lanade repliker. Jag ville ha dom
slagord som dom hade 1917. Det var
da-rfor det var Sa svart att saua musik
till. "Vi vill ha varm mat nar vi
arheta,·. Men det var val fran hOrjan
inte meningen att det skulk vara
sjunget. ... Jag hade val kanske tankt
mig talkorer forst.

garen arbetarna direkt om motiven till deras handlingar (kvinnorna
i Vastervik takt II och Bodensoldaterna takt 78). Motiven anges
liksom 1879 vara hunger, nod och solidaritet mot ett valdsamt for
tryck. Dessa "naturliga" krav kontrasterar mot korruptionen i
domstolen innan. Arbetarna berattar for Tiggaren om vad de gjort,
i imperfekt. Det blir ett sorts samtal mellan Tiggaren, arbetargrup
perna och numrets publik (= taltets publik + rattegangsfigurerna),
ett samtal som illustreras av spelscener fran klasskampshandelser,
som forevisas ungefar som pa en dokumentarfilm med mellantex
ter. Numret far karaktaren av ett "Iarostycke", pedagogiskt fram
stallt och slagkraftigt komponerat.

Tiggarens ortnamn strukturerar numret i olika avsnitt. Forst
kommer Vastervik med kvinnornas plundring av brodbutikeTTl3,
sedan Seskaro dar folket tog makten och avvapnade trupperna,
darefter Boden dar soldater skat ner en officer i stallet for att lata
sig beordras ut mot arbetarna. I en fjarde bild sammanfattas dessa
handelser, genom att Tiggaren namner en rad andra orter och fol
ket upprepar sina krav pa mat. Avslutningsvis pekar Tiggaren ut
mot Stockholm, dar domstolens maktiga darrar av riidsla.

Sceniskt understryks denna indelning genom att de olika arbe
tar- och soldatgrupperna star pa tre olika stallen pa den yttre
cirkelscenen. Liksom i Sundsvallsscenen ar arbetarna kladda i mor
ka klader och de ror sig och talar i grupp. Kopmannen och office
ren representerar klassfienden (kapital och stat). Ljuset hjalper
Tiggaren att rikta askMarnas uppmarksamhet pa var och en av de
tre handelserna. I det fjarde avsnittet framtrader alla tre grupper
samtidigt, och i den foljande Segerhymnen dras hela taltet in i
"jublet", som vi strax ska se. Men segerstamningen dominerar re
dan vart och ett av avsnitten i Revolutionsoperan, dar arbetargrup
perna varje gang har initiativet. De olika scenerna binds samman
med varandra dels genom Tiggarens inramning, dels genom en viss
parallellitet i handlingarna (det ar t ex arbetarna som efter mot
standarindividernas utspel alltid far sista ordet), dels genom att
handlingarna kan foras ihop till ett enda sammanhangande fOr
lopp: Folket tar vad de behOver (Vastervik), de tar makten och
avvapnar trupperna som fbrsokt hindra dem (Seskaro), varefter
soldaterna sjalva revolterar (Boden) och folket till si,t enat (Vas
teras etc) gar for att storma huvudstaden (StockholmiS~gerhym

nens Vinterpalats).
Det Dageby, Goldberg och Olsson harintill sager om sprakbe

handlingen i kvinnornas "Vi vill ha brad... " exemplifierar tek
niska problem med Goldbergs satt att tonsatta svensk sprakbygg
nad. Hans melodier verkar ofta passa battre in pa engelsk eller
tysk satsmelodi Ufr s 151).

Goldbergs mllsik har tydligt komponerats ihop med text och
handling. Musiken har olika avsnitt, men den okar numrets komp
lexitet genom att den inte enkelt uppdelats i skilda musikaliska
avsnitteller element for varje ort eller varje agerande roll. Musi
kens struktur blir ett berikande tredje lager under textens och den
sceniska handlingens forlopp. Det forekommer tre musikaliska
ternan: A = huvudtemat i 7i4, grupperade 4+3, fyra takter langt,
B = temat till "Vi vill ha brad ... ", likasa i 7i4, nu grupperade
3+4, fyra takter langt, och C = marschtemat som i kanonversion
fanns i Sundsvallsscenens Arbetarmarscher. Tonarten ar hela tiden
e-moll, tempot konstant. Avsnittens ordningsfOljd paminner om
ett symmetriskt rondo: ABACACABA. Samspelet mellan text,
handling och musik ar intrikat - A-delarna inramar varje av de
fyra sceniska handelserna (orterna) som forekommer.

A-delarna presenteras i flera varianter: med eller utan blasar
gruppen, med eller utan solistiska elgitarrer, med eller utan sang,
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och dessutom forekommer nagra ganger tva inledande takter av A,
nedan kallade Ai. A-temat har en symfonisk karakUir - jamfOr
gama temat i tredje satsen av Brahms' andra symfoni, eller symfo
nisk rockmusik av Moody Blues, Pink Floyd eller Genesis. Men
samtidigt finns det i den envisa upprepningen av samma takt lik
heter med repetitiv dans- och rockmusik.

B-delama innehaller storre sprang och mindre notvarden i melo
din, men framst skiljer de sig genom rytmik och instrumentation.
Taktslagen grupperas 3+4 (mot 4+3 i A-delama) och de fyra tak
terna kan hannoniskt grupperas aaba, gentemot A-delamas aaab,
dar a star fOr en ave-moll dominerad takt, medan b-taktema har
dominant- eller kadenskaraktar. Dessutom sammanfaller sista
takten i B-delarnas upprepning med nasta A-dels forsta takt, vilket
ytterligare bryter den regelbundenhet som redan 7-takten i sig
utmanar. I B-delarna tystnar aven synthesizern, och sang, elbas och
gitarrer loper langa stycken unisont.

C-delarna kanns igen fran Sundsvallsscenen, men har overges
kanonarrangemanget. C-temat ar konstruerat sa att det inom det
tranga intervallet b'-fiss" anvander samtliga 9 toner (takt 31-40).
Bada C-avsnitten inIeds av en introduktion Ci med bara ackompan
jemang, vars langd bestarns av handlingen pa scenen och kan varie
ra fran forestallning till forestallning. Forsta gangen spelas C helt
instrumentalt, medan officeren endast skriker ut sina ord. Lagg
marke till att det ater ar rytmik och instrumentation som skapar
de strukturella kontrasterna, snarare an hannonik eller ens melo
dik - marschtemat har manga melodiska likheter med bade A- och
B-temat. A-temat kan utan tvekan hanforas till den sfar av musik
som kopplats till arbetarklassen. Aven B-temat hor dit: melodin ar
uppdelad i sma, uppatriktade byggstenar, och man kan fora sam
man tonerna g-a-h till en forme I som utgor en tersparallell till A
temats h-c-d. De variationer i instrumentation och utfOrande
som forekommer mellan olika presentationer av A-, B- respektive
C-temana ger dels olika karaktar at vilka som sjunger osv, dels en
aIlmant stegrande tendens i Illjmret. gcsultatet blir en sorts ter
rassliknande dynamik, fast vaTje instrument i princip aIltid spelar
(lika) starkt.

Atskilligt i rytmik, melodik och hannonik gar tillb" bl pa blues
och rockgenrerna: sattet att bygga melodier, B-delen:, ackoTd som i
takt 15 flyttas uppiit fran e till h i stora sekunder, det :,tiltypiska
Gazz- och) rockackordet H7-10 (bade stor och liten ters samtidigt)
i A-delen, elgitarrernas ''bojda'' toner (takt 45f) osv. Alit detta haT
smalts samman med en eislersk teknik (snabbt marschtempo och
ovantade taktforandringar som bryter de jamna perioderna).

Till de har uppraknade motiven kommer ett fjarde, som utgors
av motstandarnas skrikande roster: kopmannen i Vastervik (under
A-musiken), officeren i Seskaro och i Boden (under C-musiken).
Hit hOr ocksa Hammarskjolds skrik som pa slutet leder over till
Segerhymnen, sarskilt eftersom det avslutande Fiss-sus7-ackordet
forblir oupplost och bidrar till att man uppfattar Segerhymnen
som direkt fortsattning pa Revolutionsoperan. Benamner vi skrik
motivet D far vi fOljande helhetsstruktur (dar T=Tiggaren, Kv=
kvinnorna, F=folket, K=kopmannen, O=officeren, S(s)=soldat(er
na), H=Harnmarskjold):

Figur 14.
A
B
C
D

A B A C A C IA BIA
T: 1 T:F /F T: / T: / T:

KvKv FFI

1 ~~! ·k,2 S ):g
'" S T Ss
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. as eM . es aro 13.Boden I 4.Alla 15.
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Oat blir ljust PEl alia de stallen dar klass
kamp forekommit. Alia grupper av arbe
tare och soldater syns alltsa.

blO$

1917: se i Vaster-Tiggaren:

Da skot vi hellre offi-

.-;..... ')-

",
A

""' q~" ~1-IO

-~:t 01'lli

cern I

'"
V

~... Hl-IO .'"

skat vi

asl I Norrkaping och, Katrine- holm! I Karlstad och Gate-

olket: Vi viii ha brad, vi viii ha potatisl

.lb 2.+el~i .

Vi vill ha brod, vi viii ha potatisl Alia arbetare sjunger,

I.t!/Ior F liZ,·

Vi viii ha varm mat nar vi arbe- tar. tar.
b1c!1. +81'011

Tiggaren:

se Stockholm! 1917: ,e Stockholm,

Med egna agon .1/' se! Aklagaren: Tyyyyyyyyyyystl
fl-e-', u.;:.. -

hu.Tystl

Aklagaren har upprort rest sig.
Han skriker och flamtar •

Aklagaren: (flamtar) Detta ar bara foraningar (flarhtar) om vad som komma skall (flam
tar). Det kommer att ga har som det gick i Ryssland (flamtar). Och alltihop ar Brantings
fel! Ooo-aa-oo-oo.

Aklagaren grater. Musiken b6rjar mitt i
denna teatraliska grlh.
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Peter Wahlqvist: Segerhymnens skild
ring av den ryska revolutionen. nar
krigct tagil slut 1918...
Bertil Goldberg: Temat var vad som
fanns. ~Den ska det vara. och den ska
da stiga och sVillla och hillja och ha
sig... Och sedan sa skrev vi texten .. ,
"'detta ska vara krigsstormningen av
Vinterpalatset 1917 ... hur vi just har
hesegrat 6verheten. och alIt ar varf.
Och da skulk vi gora det helt hejdlost.
hestamde vi. alla dom stora orden.
Dar satt hdt cnkelt Bernt Andersson
och jag och pillade ut detta.... Den
dar mdoditankcn -fanns innan. och
sen sa tick man ju pussla ihop del.
ungefar som man bygger ctt korsord.
Den iir ju gjord helt efter att det ska
passa orden. och orden iir lagda sa at!
dom ska funka niigorlunda till dom
hiir triolerna som kommer in. Det ar
ju dom triolerna som styr hda tiden
vad som ska handa. Och fortfarandc
nar jag Iyssnar sa vet jag inte riktigt
nar dom ar enkla och oar dom ar
dubbla.... Det var da dom enorma fa
noma kommer ocksa. och dom
springer och kWttrar upp dilr. Och det
var inga mattliga - varenda flagga var
ju lika stor som det har rummet!
(Triolgrejorna) iir ju eU vanligt grepp.
inom alIa genrer. aven inom klassisk
musik. Att hygga upp och gora dct
maktigare. sIapa ner... Ianda sa...
Den slingan med A-hm-E7 och sa
tillhaks till A. med triokn pa E7. den
tinns ju i varenda pophlt. .. Det ingick
som en tidl6s bit. .. Dd var en prakt
full utmaning f6r orkestern. Dam
hade fullt upp med att fixa det. och
sangarna hade fullt upp med aU tixa
sin del. .. . Man tick liksom sanka
ambitionsnivikrna. skara antakt
stammor ... Att satsa mer pi! det
sceniska uttrycket an pa det musika~

liska utf6randet. ... Vi kan ju ta den
har ~Makten ar var~ - idealet ar ju aU
det :.ir stammor he1a tiden. maktiga
stammor. fkrstammigt. Men i prakti
ken iir det alltsa en sliimma fram till
siuteI. dii det kommer en ny stamma.
sa att det blir tva stammor.

Det 5:e avsnittet Atervander till Stockholm och mynnar ut i ryska
revolutionens Segerhymn. Varje avsnitt far en likartad uppbygg
nad, med Tiggaren som introduktor och folket som slutpunkt, dar
emellan ii, 2, 3 och 5 en skrikande motstandares utmaning. Tigga
ren staller i loch 3 sina fragor till de agerande arbetama, och ii,
2 och 3 utspelas en direkt kamp mellan folket och overheten. Des
sa konfrontationer varierar och utvecklar temat kring manniskors
vaknande hunger efter mat och makt kontra overhetens krav pa lag
och ordning, och med bildema av ryska revolutionen antyds att
striden kunde ha slutat med en omvalvande seger aven i Sverige.

Musiken har stor betydelse for scenens forlopp. De tre sangbara
temana A, B och C associeras till arbetarklassen savill genom stilis
tisk likhet som genom att fOrekomma samtidigt som folkmassoma
handlar och sjunger. Maktens representanter karakteriseras dar
emot av ett icke-melodiskt skrikande utan rytmisk koppling till
orkestems instrument. Kompositionstekniken kombinerar rock
musikaliska medel med eislersk kampmusik. Resultatet kan jam
fOras med hur klassisk sonatform samverkar med scenisk handling
i t ex finalema i Mozarts Don Giovanni och Figaros brollop. Musi
ken binder ihop scenen till en enhet och ger den en struktur som
berikar texten och handlingen. Marschen aterkopplar till aktens
borjan - en ledmotivseffekt som samverkar med scenens ovriga
likheter med Sundsvallsscenen. Dessutom bidrar marschen till att
skapa en kampmassig affekt. Musikens tid16shet (den hor klart
hemma i musikemas "egen" sfar) uttrycker en identifikation mel
Ian Taltprojektet och de upproriska arbetarna 1917.

Har har man forverkligat de ambitioner som formulerades i
synopsisutkastet fran december 1976: "Denna mass-scen ar tankt
som en pop-opera - utan transvestism. Nastan helt musikaliskt
och med stora bildmiissiga handelser. Ett slags fJlmklippteknik
... " Det ar rock- och filmmusikens medel som inspirerat.

Aklagaren leder over till Segerh)Jmnen fran det oupplosta do
minantiska Fiss-ackordet. Hans sknk Gch teatrala tarar anger yt
terligare en forflyttning, fran Stockholm till Petrograd. Segerhym
nen framstar pa en gang som (mar)drom om en mojlig svensk revo
lution och som bild av stormningen av Vinterpalatset under den
ryska revolutionen (november 1917). Att "Hungen;l:jold" i sin
replik far skylla pa Branting uttrycker 11 ena sidan de kOllservativas
riidsla for alit som andades socialism, men motsager a alldra si dan
pa nytt brytningen mellan arbetarrorelsens hoger- och vansterflyg
lar. Kanske antyds darigenom en storre enighet i arbetarrorelsen an
vad som faktiskt fanns da. SAP sprangdes redan varen 1917.

Segerhymnens text utmiilar segem och maktovertagandet: den
gemensamma kampen; overtagandet av produktionsmedlen och
statsapparaten, samt tanken pa en varldsrevolution. Texten ar hop
flatad utan rim eller jamna perioder, men med genomgaende dak
tyler i versmattet.

Har blommar de roda fanoma ut. Numret bildar kulmen pa en
utvecklingslinje fran Sundsvall, over Ellens fodelse och Rostriitts
marschen. Nu uppfyller den roda fargen hela tilltet. Man lade stor
vikt vid valet av tyger och farger. Hoglund far dar han star vid sin
bur del av det rada - en fana runt midjan. Pa slutet draperas fa
noma vid riksdagshuset - en symbol for arbetarklassens maktover
tagande i Ryssland och fOr hoppet om en liknande revolution i
Stockholm. Fanmotivet aterkommer sedan inte forran i slutet av
sista akten.

Goldbergs och Anderssons musik ar liksom texten additivt
byggd av sma enheter som griper in i varandra som kugghjuL Bygg
stenama ar som Goldberg papekar typiska for mycket rock- och
populannusik. Ater kombineras bluesinspirerat trioler och atton-
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01.50 (K+T: Goldberg + A~~ersson) En flicka i langt blent hih, med vida
bla byxor och svart troja, kommer in.
Hen bar en jattelik rod fana, och foljs av
8-10 andra. Hen densar runt och upp pa
buren bredv"ld Hoglund. De andra spring
er och dansar och sprider s19 runt den
yttrescenen. De ror s19 ih bada hallen.



delar. Sammanstallningen av enbart sadana bitar ger en origineJl
helhet. Den modulerar drastiskt uppat fran Dess till Cess. oell
sedan i andra delen (med sang i stiillet for solistisk altsaxofon) fran
D till C, for att till sist nagot overraskande hamna pa Ass. Modula
tionema ror sig uppat i stora sekund- eller sma terssteg, medan
slutsteget istiillet gar ner en stor ters. Resultatet av det hela blir att
av tolvtonsskalans 24 mojliga dur- oeh molltreklanger anvands alia
utom e-moll, F-dur oeh g-moll! Varje takts harmonik varierar den
vanliga "2-5-1 "-formeln: Sp-D7 -T i en 5/4-takt, foljd av tva
6/4-takter med ett inskjutet aekord efter D7 som flyttar upp rorel
sen forst en stor sekund oeh sedan en liten ters. Det blir ett tre
taktsmonster som upprepas i en stegrande rorelse. Triolema oeh
den additiva tekniken paminner om de tidigare musiknummer som
kopplats till arbetarklassen, men har paminner melodiskt endast de
stigande triolema avlagset om de tidigare sma bluesartade motiven.
Den improviserande altsaxofonen Ofr Arbetarklassens uppkomst)
uttryeker med jazzens medel en individuell frihet, medan huvud
melodiken oeh harmoniken med sitt standiga stigande uttryeker
den kollektiva segems o:lejdbara stegring.
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Flickan gar akrobatiskt nar fran buren
oeh springer vigt ivag ner till flaket. Dar
satter hon sin fana hogst upp pa riksdags
huset. Folket strommar ut vid sidorna
om flaket, oeh lamnar fanorna symmet
riskt uppstaJldn eJler lagda pa bilda sidor
na om riksdagshuset. Hoglund star ensam
kvar, men det ar Ijus kvar i hela taltet.
Hoglund har en rod fana hangande knu
ten runt midjan. Han ler fit det folk som
just forsvinner.

LAta Hoglund: Jag onskar att nl hade ratt. Men ni har fel. Viljan till revolution finns nog,
ty falket har det for use It. Men vi saknar organisation, det sar ni ju sji:ilval Dar star Bran
ting - har star jag och ungdomsforbundet. [ valet mellan en svensk revolution och den
allmanna r6stratten kommer denne herreman, av radsla for folket, att gora gemansam sak
mad borgarna, for den allmanna rostratten.
Branting: Sa har kan vi ju inte ha det, det begriper ni val! Pa 1917 ars kongress utesluter
vi er ur partiet.
Hoglund: Oa biJdar vi Sveriges Soeialdemokratiska Vansterparti. 1921 byter vi namn till
Sveriges Kommunistiska Parti.
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Pekar mot Brantings statY.

Branting kommer ut ur sin staty.



Segerhymnens maktiga slut, med dominant-tonika-kadensen och
sangens hogsta och starkaste ton, stalls direkt mot Hoglunds bittra
konstaterande om nederlagen i Sverige. Hans tolkning var typisk
for datida kommunister och delades uppenbarligen av Tiiltprojek
tet: att folket ville revolution men ledama tvekade, och att segem
uteblev pa grund av bristen pa (parti-)organisation. For mer detal
jer om partisprangningen, se t ex Backstrom 1971:2 :220-268.
I denna scen konkretiseras det val som Axel Danielsson namnde i
Kajescenen: reform (allman rostratt) eller revolution. Tiiltprojek
tet tar entydigt stiillning for revolution, bl a just i denna positiva
skildring av ett radikalt maktovertagande.

Domama fo1js av pukvirvlar som varieras pa ett satt som knyter
an till domarens komiska roll och delvis motverkar det tragiska
allvar som fanns i verkligheten.

De domar som namns ar de som falldes av ritdhusratten. Efter kraftiga
protestyttringar sankte Hogsta Domstolen straffen till 1 ar, 8 manader respek-
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Domaren: Oomarna har fa1Jit! Ziha Hoglund domes for hogforraderi mot fosterlandet
Sverige till tre ars fangelse.

Hoglund star stilla i givakt, vend mot
domaren, och Iyssnar.

I" ~.,.\!~ ,
t~'tO ijVV t--
Vidars domes Ivan Oljelund till arton manaders f13ngelse.

ItlMy¥J,-'

Trumvirvlar horsefter varje dom.

Samt Erik Heden till ett ars fangelse.

~V . f-I
~'"

Branting: Efter 25 ars bitter kamp star vi antligen vid malet - genomforandet £IV den all~

manna rostratten.
Aklagaren: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaa ... Ni far val allman rostratt da. Fast
bara for man ...
Domaren: Gudskelov! Ja, jag sager bara det £Itt Gudskelov! Sverige ar raddat! Landet ar
raddat! Ratten tar har nu cirka femton minuters paus ach dricker ('tn kapp kaffe och ater
en smorgas, och vi tycker £Itt publiken ska gora exakt detsammal

Branting star vid sin staty.

Aklagaren finns vid orkestern, pa andra
sidan om domaren.

Till samma marschmusik sam vid ratte
gangens borjan tagar alia ut. Aven pUbli
ken bryter upp och tar paus.

,

;;--_.

(M: Dogeby)

, ,

00.45

kl+tp+tb
osx+b&x+elbmo0';O+

93,30 Riittegangsinmarschen
~ oLliS" C..ll

94,'5 PAUS 15-30 mi nuter

Ur andra hogtalare hors ny information
infor pausen, om matbuss och toaletter
mm. Darefter borjar orkestern mot pau
sens slut £Itt "jamma" olika stycken ur
jazz~ ach rock-repertoaren, sasom t ex
Sister Sadie, Fenja, Caldera, Now's the
time, A night in Tunisia, How insensi
tive, On the Green Dolphin Street,
Peaches in Regalia, Our Delight, Me and
my baby, I didn't know about you, For
"lll we know, Perdido, Blues march, m fl.
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tive frikannande for de tre atalade (Backstrom 1971 :2:2151). Aven andra,
liknande domar utdelades mot partivanstem 1916, men foljden blev snarast
att denna starktes medlemsmassigt. Man kan ocksa konstatera att regeringens
utrikespolitik gick i neutral riktning vid derma tid.

Socialdemokraterna gick visserligen lange ut med kravet pa allman rostratt
for man innan man kr1ivde kvinnlig rostratt, men faktum ar att i november
1918 beslutades om allman rostratt for bade man och kvinnor (beslutet trad
de sedan i kraft 1921), varfor 1tkiagarens reservation i pjasen blir marklig.

Domarens slutreplik vander sig ut till publiken, vars roll som
askadare i rattegangen da=ed fortydligas. Det uppstar lustiga
paralleller mellan hela forestallningens spel och den "tragiska fars
i en akt" som Riittegangsscenen utgor. Samma marschmusik som
inledde scenen ledsagar nu gestalternas sorti (har dock endast med
en repris). Facit av akten blir att vissa refo=er erovrats, sma del
segrar, men att fragan om makten i sarnhallet annu ar olost. Seger
hymn ens vision blev inte verklighet for Sveriges del, varfor karnpen
maste fortsatta i nasta akt. Och utmarschmusiken visar att reak
tionens krafter annu star starka, trots d~ demokratiska eftergifter
na. Spanning kvarstar infor kommande akter, och komplexiteten
har okat genom att arbetarrorelsen splittrats och arbetarkollekti
vet individualiserats.

Taltets interior vid rumens slut. I taket syns straZkastare, ljusparabolen och h6gtalar·
klasen. Orkestern skymtar bakom pelaren till vanster. F6rsiiljare gar runt och erbjuder
program till publiken.

Scenim och askactarplatsema toms, publiken besoker toaletter och
koper va= korv och lask, star utanfor och roker eller sarntalar,
kanske just om forestiillningens upplevelser. Forsaljareropar ut
reklam for fortaringen. Ofta tar orkestern efter en stund upp paus
musik i form av jazz- och rocklatar som spelas pa ganska lag
volym, som improviserat "jam". Publiken far tillfalle att samla sina
intryck, jamfora med andras, tillfredsstiilla kroppsliga behov och
skaffa sig en battre bild av tiiltet och dess omgivningar (husvagnar,
smatalt mm).
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00.00 AI drig mera krig 08.10

(H: Dogeby. T: Peter Wohlqviat)

Tiggaren star vid orkestern, mad mikro
fon i handen, vand rakt ut. Spotlight pa
honom, och ::iven visst Ijus pa orkestern.
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Christer Boustedt: Aldrig mera krig
tyeker jag ar hOjdpunkten i fOrestall
ningen. ... Den aT det framsta
exemplet pa det tidlosa. det som vi
tillsammans pusslade ihop.... En god
symbios mellan vara olika san att
spela.... Det aT liksom konklusionen
av det har 6vergripande. "'VaT musik'"
faktiskt. FOr den ar sa javla stark pa
alla hall - kompositionsmassigt.
textrnassigt Deh framfOr allt ut
fOrandemassigt.... Men anda upp
lever jag inte aIls den laleo som rock.
utan den aT aT bra musik-teater.

VI[Dageby: Oet var ju en unik orkester
- jag tror mig inte veta att maken till
orkester har funnits i det har landet.
... Aldrig mera krig ar makalOs i den
versionen som den orkestern gjorde.

Sven Wollter: Aldrig mera krig ar
nanting av det basta som har gjorts.
musikaliskt och textmassigt. pa en
svensk seen.

Bernt Andersson: Det aT ju inte heller
musik som man satter in i en
tock'n'roll falla. utan det ar den dar
genomtankta musiken som vi skulle
vilja haft mer utav. oeh som vi gjort
f6rut ocksa. ... Det var ju en av de fa
musikaliska inslagen dar alIa sam
tidigt kande all har var en uppgift fOt
orkestern all verkligen lata bra. jobba
pa och lagga ner lite kansla.... Dar
gick vi ut med en grej som stad fOr oss.
.. . Det vaT det eoda som koneentra
tionen riktades pa i den seenen. Det
var ju mycket en musikscen - det
fanns da ingen teater att titta pa. utan
bara Tolla som stod i blickfanget. och
som bara stod dar som en saltstod.

Ale Moller: Jag tycker det ar sa
musiken ska fungera. "N u stanger vi
av teatern f6r nu ska vi hora pa
musik".

Peter Wahlqvist: En lat som kan sta fOr
sig sjalv. somAldrig mera krig. behOver
du inte ha'sell Taltprojektet ails fOr all
uppskaUa som lat. ... Den ar
integrerad i den sceniska handlingen.
ECter Riittegangen 1917 och Seger
hymnens skildring av den ryska
revolutionen. sa ville vi all statten pa

Andra akten inleds chockartat. Fran partisplittringen runt 1920
flyttas man till minnena av det europeiska storkrigets fasor. Lik
som i Revolutionsoperan bar Tiggaren fram en tid16s sang, men re
volutionsoptirnismen har avlosts av en tragisk grundton. Det rorli
ga agerandet ersatts av 8 minuters sang utan visuell forandring.
Det ar ett fristaende musiknurnrner, och sangaren vander sig rakt
ut till taItets publik; aven om han stannar i sin roll och sin tid.
Texten ar reflekterande och berattande och relaterar sig endast
indirekt till pjasens ovriga handling. Det visuella skeendet ar mini
malt, i stallet triider musiken fram i fokus. lett langt soloparti fOr
altsaxofon star musiken ensam i centrum. Det ar en musik med
osedvanligt stark expressivitet. Tunga rockrytmer, fri jazzimpro
visation och dissonanta Ijudeffekter kombineras till en vaIdsam
enhet av sarpraglade genrer och starka kanslor. Den andra akten
far med Aldrig mera krig en laddad och tragisk uvertyr.

Har frarntriider Tiggaren tydligare an forut som individ. Han
visar sig representera alla de arbetare som kapitalismen skadat och
fortryckt. Det blir konkret mojligt att forsta varfor han ar blind
och gar kl1idd i trasor - hans utseende och dystra allvar blir be
gripligt for publiken nar han forvandlas fran mystisk figur till
tragisk hjalte. Wahlqvist och Dageby narnner att de inspirerats av
ett fotografi fran forsta varldskriget: "En gasblind fransman
marscherar tillbaka .fran fronten" (Olsson 1"961 :59, bilden Merges
harintill). Mannen pa fotot liknar faktiskt Tiggaren.

Texten beskriver handelser under och efter kriget, skildrar
sUbjektiva, kanslomassiga reaktioner pa ett allmangiltigt satt, an
tyder krigets orsaker och anger frarntidsperspektiv. Grundhall
ningen ar pessimistisk, bitter och tragisk, men den tre ganger
up.prepade halsningen "Aldrig mera krig!" ryrnrner anda ett hopp
och en karnpvi1ja som larnnas over fran de "12 miljoner doda"
till publiken, fran historien till framtiden. Tiggaren ger rost at his
toriens doda och pinade arbetarmassor, och han utpekar orsaken
till eliindet: "Kapitalets ... profit". Det handlar egentligen bade
om forsta varldskriget och om hela kapitalismens historia.

Spr1iket ar genomgaende "vardat", med fullstiindiga satser osv.
Fraseringen och spriUaytmen ar regelbunden. De tre versema har
vardera fonnen aab, dar de fyraradiga a-delama ar korsvis rimmade
i vers 2 och 3 (i vers 1 finns endast ett mycket ofullstandigt rim:
"Flandem"j"mannen"). De tvaradiga b-delama ar identiska i
vaIje vers och utgor en textlig refriing, liknande bar-fonnens Abge
sang i medeltida balladers omkvade, eller (har mer naraliggande)
slutraden i bluestexter. Torsten "Totta" Naslund framf6r texten
troget den skrivna forlagan, men bygger med sma synkoperingar in
spanning och spanst.
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andra akten skulle vara en ny varId:
Aldrig maa krig alltsa - dOt var det
stora slagordet 1919-20. Det ar en
tidsbestamning - en bOrjan pa upp
byggnadens tid sedan. underfOrstatt
aven till de stora striderna kring re
form eller revolution.... Nar jag
visade texten sa visade jag oeksa en
bild ur en av Jolos b6eker om va rlds
historien fran 1900 oeh framat.J ag gav
den till Ulf fran barjan. Oeh sen tog
han val med bilden oeh visade den
vidare.

Vir Dageby: Denna haftiga bild var
inspirationen bade f6r Peter oeh mig.
men jag har ink tankt pa all han
liknar Tiggaren f6rut. ..•. Jag sj6ng
f6rst melodin raU igenom. oeh sen
visade jag vissa detalj-riff oeh sant. ...
Jag tfOr all jag hade tva melodier till
Aldrig mera krig. varav den ena h6rde
till den ena melodin. men den andra
h6rde till den andra. Sen pl6tsligt nar
man gar nagra varv i rummet sa sager
det klick i huvudet. och sa sitterdet tva
delar ihop som passar Iysande.... Jag
maste kanna mig fram. centimeter fOr
centimeter. oeh slass fOr varenda ton.
Jag gillade den texten sa, mycket. oeh
hilden av den dar hlinde krigsinvali
den var sa viktig. ... Sen gjorde Bernt
Andersson blasarren.... Jag hade
nastan tankt aU Bengan Blomgren
skulk fa 6sa igang pa det vansinniga
solot dar. Men sa tyekte blasarna all
det kunde vara kul att pr6va. oeh det
tyckte jag oeksa. Oeh sa pr6vade vi
det.

Per Melin: Det hade sakert blivit bra
med gitarrsolo oeksa. men just det har
hemska. suggestiva - det ar ju det som
Christer Boustedt Iyfter fram ratt
myeket. tyeker jag. Man kan ju se det
som skrik. ella som angest. Just det
hiir hjulet som bam gar runt runt runt
i hakgrunden oeh ham later starkare
oeh starkan::. ceh han bara skriker pa.
hjalp hela tiden. Det hade saker! blivit
en helt annan grej om det hade varit
ett gitarrsolo.

Benil Goldberg: 1 Nynningen var ju
Bengt Blomgren den som skulk
uttrycka sadana starka kanslor. det
intensivt personliga. oeh det gor han
sa bra. sa att det inte behovs nagot hHls
fOr det. Annars anvands ju hlaset
myeket just for aU ta fram en man
niska mera an en k6r. ella en orkester.
Sa kan man genom en sax ta fram en
mannis"ka mitt i alltihopa.

BernI Andersson: Rent musikaliskt
tyekte vi att det Hit valdigt bra rned ell
solo som iote var en gnidande gitarr.
som det ofta ar i si\dana har samman
hang. Plus all Krille - oeh det var val
alIa overens om - ar en javligt bra
hlasare. vars kapacitet maste tillvara
tas aven i andra musikaliska sam
manhang an hans egna balladlatar
som han mr det mesta lirar annars.
oeh som han oeksa lick med i fore
sta.llningen. Sen kunde han genom sitt
spel. genom alia glissandon oeh skit

Flera formuleringar har lanats ur den bok av signaturen J010 dar
man fann bilden av den gasblinde, t ex "De gasblinda far rosor av
... Viktoria" och "Vastfronten blev det stad dar Frankrike, Eng
land och Tyskland hamrade varandras ungdom till dads" (Olsson
1961 :55 respektive 84). Dar aterfinns ocksa samtliga krigsskAde
platsers namn som forekommer i vers I.

Forsta versen kontrasterar de fasansfulla minnena av kriget med
slutropets antimilitaristiska budskap, som f.o knyter an till skild
ringen av Arbetarfredskonferensen i slutet av fOrra akten. Det ar
det forsta varldskriget som beskrivs (1914-18), men refrangen
sander sin halsning bade till 20-talet (dar andra aktens handling
sedan satter in) och till 70-talets publik. Den natur som namns ar
harjad och forodd: "ett lerigt triisk", "en skyttegrav", "en krater".
Det ar ont om rim i forsta versen, men i gengald forekommer flera
allitterationer, och namn utnyttjas poetiskt: "Gallipoli"-"Galizi
en", det suggestivt klingande "Dode Mannen" etc - alia ar namn
pa kanda slagfaIt pa ost- och vastfrontema i Europa. Upprakning
ens tyngande monotoni ackumulerar lidandet och bygger upp
spanningen till den avslutande halsningen som da kommer som en
forlosning.

I andra versen stalls fredsyran och g10mskan mot de stympade
overlevande offrens sorg och bitterhet. Dar forsta versen namnde
de doda, ar det har de fysiskt och psykiskt krigsskadade som talar.
Forsta versens kollektiva "alia oss" overgar nu i Tiggarens "jag":
det ar i denna vers Tiggaren karakteriserar sig sjalv som blind,
kladd i trasor och med en mork framtid. Orden "om 20 ar" leder
till tiden for utbrottet av nasta varldskrig (1939), men sedan ater
fors tiden till aren mnt 1920, "fredens skalvande minut", och ver
sen pekar slutligen mot den framtid Tiggaren gar till motes. Ocksa
i andra versen dyker "dodens landskap" upp, men dar vaxer nu
gras - livet har atervant. Liv och dod bryts mot varandra, men
ocksa blindhet och seende nar Tiggarens utslackta ogon "ser"
framtiden an. Rosorna som Viktoria (Jolo syftar pa den tyska
prinsessan Alexandra Viktoria i Berlin 1918 - namnet betyder
ironiskt nog "seger"!) delar ut till snart g10mda hjaltar ar symbol
tyngda blommor: roda som blod eller vita som oskuld eller lik,
och med dolda tornen. Har avslojas (liksom hos Olsson, varifran
iden lanats) maktens hyckleri - de verkliga offren lamnas liksom
Tiggaren ensamma med pIagor och bitterhet. Slutropet laddas med
subjektivitet, Tiggaren Jramtriider som individ och avloses av ett
instmmentalt solo.

Den tredje versen framstaller freden som ett flyktigt undantags
tillstand, i linje med andra versens "skiilvande minut". Snart ar det
dags for en ny varldsbrand, vamar Tiggaren. Det, spirande livet

.efter den forra forodelsen stalls mot nya krigsplaner, framdrivna av
kapitalens profithunger. Ocksa har finns en linje framat i tiden, .
fran fredsogonblicket over "om 20 ar" till den allmanna framtiderr
(inkl 1977). I landskapet ar det bilden av knoppande triid som far
symbolisera tilWilligt atervandande liv, men ocksa speciellt kan
associera till den ungdom som kriget dodat men som atemppstar
for att kanske i framtiden ater krossas. Att det ar ungdomen som
namns som offer, i stallet for t ex arbetarklassen, hojer kontrasten
mellan liv och -dod och knyter historiskt an till den av ungsocialis
tema arrangerade Arbetarfredskonferensen, men det forebadar
ocksa fokuseringen pa ungdomsrevoltema i tredje aktens 1968
ballad. Observera att ordet "dod" forekommer i alia verser, som
ett av flera sammanbindande textelement. Sangen slutar med att
Tiggarens "jag" Ar viss om· att tvingas ut i krig och dod igen. Det
verkar odesbestamt och pessimistiskt, men genom att profitjakten
dessforinnan. angivits som krigets orsak, kan slutropet anda har
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sam han gar da. vrak-. dronljud oeh
sanl. astadkomma en annan feeling
till vad det handlar am: detta med
kriget oeh bomber oeh hela den bar
skiten.

Christer Boustedt: Saxofonen. som en
del kanske inte hade velat ha med fran
horjan. ar ju sa fruktansvard. den ar
nagot extra pa migot vis. som talar om
hur javla vidrigt det ar.... Da ville
man ju lira ocksa, sa da kollade vi var
jag skulle kunna lagga in ett solo'
nanstans. FOrst improviserade jag
efter harmonierna. men sen hlev det
bara rent freak. pa en A-ton.... Solot
bygger inte ails pa aekordspeI. utan pa
skalspeL Man kan utga fran vilken
A-skala sam heist. Jag varierade
mellan olika f6resUillningar, ~ven om
det ar myeket mojligt att det blev ett
m6nster sa smaningom. Det blev ju en
viss form pa det dar varje gang. Men
rent tonalt oeh rytmiskt oeh sadar sa
var det helt fritt. ... Det appladerades
ju myeket i den dar forestallningen.
det var ju rnanga Toliga seener som
appliiderades. oeh manga andra in
satser. Oeh da tyeker jag att det inte
var mer an ratt att solot fiek appliider
oeksa.

Bernt Andersson: Att folk appliiderar
kan man inte hjalpa - det ar ju en san
traditionsgrej som finns. Nar aHa har
visat vad dom kan sa ska dom be
lonas.

Vi[ Dogeby: Man ska aldrig vara
kritisk mot applader. Spontana
appliider sam uppstar. dam gar det
aldrig att saga nat am. Det ar bara bra.

G6ran du Rees: Den kritik vi filmare
hade mot Aldrig mera krig. var att dar
var blaset Deh Christer som en matta i
den Qvriga m~siken, medan vi ville ha
fram hanam mera.

Johannes Leyman: Det blev valdigt
haftiga diskussioner med blAsama.
oeh det var det forresten hela tiden:
blasarna kontra den elektriska
falangen. Blasarna ville ligga Mgre
uppmixade i alltihop. medan jag oeh
Bernt, som var musikaliskt ansvarig,
och i viss man Tommy Rander ocksa.
ville halla nere blasarna - av
musikaliska skal. sam vi bedomde det
da. for det stamde sa javla illa stund
tals. Det ar mojligt att vi resonerade fel
dar. .. Blaset ligger ratt sa lagt ner
mixat. utom pa vissa IMar. I Aldrig
mera krig t ex sa ligger det sadar inne i
hela Ijude!.... Det var nag mest
Christer sam foretradde ett jazzsyn
satt: bIas ska ligga Mgt. .. Oeh det
gallde aven hur hogt sangen skulle
ligga i fOrhallande till grunderna. Dar
narmade jag oeh Bernt ass det hela
fran ett mera roekmassigt synsatt: att
man liksom lagger in sangen mera i
Ijudbilden. Fran borjan var det
kanske lite val myeket at det halleUag
haT andrat uppfattning lite om detta. i
samband med Taltet.

Bernt Andersson: Kring detta blev det

uppfattas som en uppmaning till bade antimilitaristisk och anti
kapitalistisk kamp, en uppmaning riktad kanske mer till publiken
1977 an till det 20-tal dar andra akten inleds. Saval textmassigt
som musikaliskt och saval innehAllsligt som formellt ar detta en
oerhOrt viktig hOjdpunkt i forestallningen.

Musiken till Aldrig mera krig ar fylld av hotfulla, maskinmuller
liknande ljud och rytmer, odesmattade klanger, angestfyllda har
monier (tritonus och dissonanta sma sekunder mm) och sa ett
klagande och skrikande saxofonsolo. Ett malmedvetet marsche
rande i 4/4 finns hela tiden i bakgrunden. Det forekommer flera
suggestiva riff, olika upprepade melodiska figurer som spelas av
antingen blAsare, elgitarrer eller synthesizer med strAkklang. Stor
formen ar: Intro (takt 1-32) - Vers I (33-72) - Mellanspell
(73-76) - V2 (77-116) - Solo (117-188) - M2 (189-196) 
V3 (197-236) - Coda (237-240). Det som skiljer denna form
fran en vanlig formtyp inom rockmusik ar solots langd, vilken dels
iir motiverad av den dramatiska situationen, dels inspirerats av
avantgardistisk free-form-jazz. Solots langd okade etappvis under
turnen, fran premiarens 32 takter via 40 (i Trollhiittan) och 52 (pa
LP:n) till fIlmens och slutforestiillningens 72 takter. Boustedt fann
alit rikare uttryck att lagga in i solot, och orkestern formadde ge
stod at alit liingre spanningsforlopp.

Figur 15.
I VI MI V2 S M2 V3 C
~2 takter' 40 '4 40 72 '8' 40 ~i

Elgitarrer markerar fran borjan en stadig grundpuls, som ges en
militarisk touch av virveltrumman fran takt 3. Dar borjar ocksa
synthesizerns dissonanta (tritonus!) och alit mer vaxande klang. I
den tredelade introduktionens andra del (t 9-24) uppratthAller en
gitarr och elbasen attondelsrytmen, medan sologitarren framtrader
med en g-mollklang som efter tva takter glider ner till G-dur. Detta
fyratakters riff upprepas fyra ganger. Trummarkeringar forbereder
overgangen till den tredje intro-sektionen, dar blAsarna kommer in
med skarande tvataktersriff (tritonus Bb-E och Ess-A, mediant
relation gm-Ess), en sorts synkoperad krigsfanfar, efter monster
fran skrack- och krigsfilmer.

Mitt i denna uppladdnings hojdpunkt kommer sangaren och
forsta versen in som en lattnad. Rytmik, harmonik och melodik
flyter i huvuddelen av versen lugnare: det ar sangarens ord som
drar till sig uppmarksamheten. Ackorden byggs till stor del pa
en bluespentatonisk skala fran tonen g, och tonarten ar g-moll,
med en dorisk sext i det avvikande partiet takt 49-56. Pa detta
ligger en melodi i episk sangstil, som foljer textens .rytm vaL Ge
nom mikrosynkoperingar skapas en for blues och rock typisk
spanning gentemot den underliggande instrumentala vaven. Melo
din sjungs legato, men ar uppdelad i korta fraser, motsvarande
versraderna. Mellan varje fras uppstiir ca en takts paus, och det ar
siirskilt diir som solo-elgitarren bygger upp sma utfyllande slingor
med en i bluesbaserad rock vanlig teknik: gitarren "svarar" eller
"kommenterar" sangmelodin. De fiesta textrader sjungs dessutom
sa att en kortare paus uppstiir redan efter 3-6 toner (stavelser).
Darigenom framhavs melodins mindre byggelement, sma motiv
som aterkommer i flera olika kombinationer.

De 40 takter langa verserna ar indelade i jamna 8-taktsavsnitt
enligt monstret aa 'ba"c. A-delarna motsvarar vardera tva textra
der, som i sin tux vardera satts samman av tvadelade fraser och
mellanliggande pauser. Melodiska byggstenar av 1-2 takts langd
pusslas ihop med en harmonik som med stegteorins skrivsatt byg
ger pa monstren i-bVI-bVII-V och i-v-bVI-V (gm-Ess-F-D
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en san vansinnig konflikt mellan Ulf
Deh Christer nar vi gjorde inspel
ningen av plattan, darfar att Ulftyekte
att han lirade for jazzigt solo: "Lire
inte nan jazz", sa han, Deh Christer
blev helt fartvivlad: "Ska jag spela
roel;:!. Och da fOrsakte Ulf farklara i
helt andra termer vilken kansla det
var han var ute efter.

Vi[ Dageby: Christer oeh dom ar ju
jazzdiggare, Deh sen fick dam sHiss
med rock'n'roll-diggare.... Pa miglat
det som en jazzmusiker som fOrsokte
spela rock. Jag tror tom all jag
kallade honom far EPA-Coltrane nan
gang. Han blcv sa fruktansvart sarad.
Men jag var lite sur inf6r plattan, jag
ville all det skulle handa nat, all han'
skulle gara nat fraekt av det, i stallet
fOr all liksom sta oeh spela jazz pa det
solot. [bland gillade jag nar han Ii
rade, nar han kom igang med det helt
vanvettiga. DA blev det bra enligt min
srnak. Oaf det nastan blev nan slags
friform-jazz. Men ibland lag han pa
sana dar standard-Coltrane-fraser.
Det var en klyfta mellan bakgrunds
riffet med den stenharda baskaggen
oeh det. Deh sa nan som star Deh
spelarjazz.... Innan vi gjorde plattan,
precis innan vi gjorde det solot, sa
gralade vi. Jag ville provocera honam.
oeh han blev javligt sur oeh arg, oeh
sen tyekte jag all solot pa pIallan blev
okej. Jag ville all han skulle ga bort
fran alia toner som han var van vid,
oeh spela helt ovantat, ligga oeh brala
Deh wayla bara. Han spelade ibland
fOr fesigt. jazzigt. ... Bowie har van
sinnigt fracka bIas ibland, som bara ar
ell enda ruffe!. Eller varfar inte
Sehlippenbaeh, Bratzmann oeh dom
- at det Mllet ville jag all han skulle
lira, fOr all det skulle bli hemskt Det
var karvt aU snacka om. Han blev
sarad av det. Det var en typisk smak
kollision. Jag ville helt enkelt all han
skulle ge jarnet ... Pa skivan blev det
faktiskt fraek!. Men da har vi ju fejkat
med solot pa saxen. Och det var vi ju
javligt angsliga hur han skulle tao Det
ar nan harmonizer oeksa, eHer nat.
Men han gillade det faktiskt Han var
val lite ~ngslig att vi skulle fOrslOra det
sa aU det inte skulle lata som en sax.
Men det blev fr~ekt. Det skulle vara
otaekare alltsa.

Christer Boustedt: Sen blev det brak i
mixningssituationen, mellan mig oeh
Tommy Rander framst, oeh aven
Bernt ... Kruxet var, som det alltid ar
pa dam har roekskivorna. att man
anvander fOr manga kanaler till
trummorna. oeh sa finns det ingenting
kvar sen.... Dam utgiek hela tiden
fran sill roektankande: bOrja med
trummor. komp oeh allting, oeh sa
kom vi som ell palagg sa att saga, Da
varjagjavligt sur. , .. Oeh Vlf sa all det
var fOr jazzigt, va. Oeh det vet jag inte
vad det ar. Jag farstar inte, jag talar
in!e ell sMan! sprak, Har s!odjag oeh
utlamnade mig totalt, kanslom~ssigt,
oeh lirade utav helvete, oeh tyekte det

och gm-dm-Ess-D i olika varianter). B-delen ar rorligare och
bygger pa den i rock vanliga bluespentatoniska fOljden IV-bIll-I,
dvs C-Bb-gm, Har ar ocksa melodin byggd pa andra motiv an i
a-delarna, och elgitarren svarar 'med en riiare och rorligare figur i
vers 1. Ivers 2 och 3 kommer dar istiillet in bliisarriff med disso
nanta halvtonsstegringar. C-delen (refriingen) har en annorlunda
struktur. Tva sakta stigande tvataktsmotiv· bildar tillsammans en
sanunanhangande melodisk linje fram till halsningens falsettskrik,
"Aldrig mera krig!" ropas ut i langa notvarden, utan underliggande
rytmmarkeringaL Pa det viset beskriver verserna fOrst en bage med
b"delen som hojdpunkt, sedan en stegring till slutropet, dar orkes
tern "stelnar" till en dissonant A9-klang bakom skrikeL :\lellan de
tva forsta verserna faller denna klang tillbaka till ett kort mellan
spel i g-moll, dar elgitarren improviserar en melodisk slinga over ett
ackompanjemang 'som paminner om det i forsta intro-delen tidiga
re, Efter vers 2 leder det spanningsfyllda A9-ackordet istallet over
till altsaxofonens langa improviserade solo i A-modalitet,

Solot loper over en monoton bakgrund av ett stampande fyra
taktersmotiv i elgitarr och elbas, ett rockriff som formar ungefar
ett amI3-ackord, Trots synkopering mater riffet ut mekaniskt
framrullande fjardedelar, och slagverket hetsar pa med sextondelar
fran t 141 och ytterligare markeringar fran t 157, Fran t 161 ska
par en vaxande, vass stnlkklang en obonhorligt stegrad spanning.
Solostamman ror sig i denna version nara en mixolydisk modalitet,
med en dorisk tendens i t 157-160,

Anda sedan antiken har rorbladsinstrument statt for klagan, tri
tonusintervall for nagot farligt, orent och i fOrlangningen angest
fyllt, medan en ostinat bas symboliserat evighet, Manga tolkade
med Per Melin denna musik som uttryck fOr en ensam och plagad
individs angestskrik som kampar mot danet fran en obOnhorligt
frammarscherande dodsmaskin (kriget sjiilvt). Forst ror sig saxofo
nen djupt nedat i en sammanhangande och lugn bilge som sedan
vander uppat. I takterna 137 ff utfonnar saxen egna sma melodi
strukturer, rytmisk-melodiska monster som vittnar om en forma
ga till "jag-sammanhiillning" gentemot bakgrundens mekaniska
monotoni. Niir trycket hojs av trummoma i t l4lff tvingas solisten
ta till haftigare medel for att havda sig: kortare fraser, ~torre inter
vallsprang och snabbare rorelseL Triiblockets insats j t 157 ff sam
manfaller med saxens fyra takter langa doriska avsnitt, med ten
dens at sankt sekund (bIl=Bb), Insatsen ger en extra spanning och
en viss exotisk laddning at spelet. Den vaxande syntklangen, inte
olik ljudet ilv ett bombflygplan som narmar sig, pressar sedan
obonhorligt m()t en urladdning. Saxen gar alit mer desperata for
sok att havda sin individuella identitet med enkla uppatgaende fi
gurer, men tvingas i t l7lff till ostruktureracte lopningar och
sprang, kortare och flamtande andetag och till slut orent £ladder,
flageoletter, drillar och disharmoniska intervalL (Notationen for- .
mar inte ge rattvisa at Boustedts fria speL) Under de sex sista
taktema av solot, och aven i bakgrunden nar bIasarriffen fran
tredje intro-delen aterkommer och anger att solot ar slut och har
lett over till ett andra mellanspel, paminner saxens ljud snarast
om ett heIt oartikulerat skrik, fallande orena linjer av ca en takts
langd, skilda av korta pauseL Individens rop dranks av krigets
terror, och musiken "panorerar" nastan som i en film tillbaka
till Tiggaren efter kriget. Tiggaren har upplevt detta, men over
levt, och kan beriitta om krigets fasOL I saxofonsolot far musiken
utsaga siidant som orden inte racker till for - den intensiva subjek
tiva upplevelsen av total utsatthet och angest i "dodens landskap",
ett skrik fran det krig sangaren berattat om,

Intensiteten ~yggs i Aldrig mera krig upp i en serie av stigande

115



,;(1i.\~----, ~""~1" I ... .... ~~
0

IV Wif

~
-'"

,---~ .---------:<' - .,., ... O. 11 rU. .J.M.\ ..>. ....

I' • Wi' ,

~

;A ~ du ... ..1:: L loc.o '" 1~~1>~ ~

J 1"\' """ W'r '- Of

~~
:Q.- l-l. " I. .

bliis

.-- I... 'YO r y-r' -r;:r T
" 1llI811 T' V= • V r ""'"

Christer Boustedt PU- altsaxofon.

/

/

" " ':i'.~ ') t."ti ! .I.. ~
I 1 .~~ I ~.!I .. .i v~

[/~r
;"07.;: ~ .~l. I '

hamrages till dods,
., .do. I , har annu knopparna

Lg_ lOYOt

-pa

traden
.,---..

, v }~-

ej slagit ut forr'n

>
nya planer fotts

I. -------.-

'""'"' ..,..,..,~
, T Ill" •• ,

-9-.......... _~

Y "i. '

~ 'b16.,. :- 'rJi:'_T1..'l,_>.

g.an- e~. "--f tr . Y U ~

v:
I "'--" ,

kiinner ingaKapitaJet
. e1gi
~J ~J. '11~} J

Ty

orgel

116



var skitbra. Jag blev sur oeh lirade
taskigt nagra foresUillningar.......Vad
menar han'!'" .. .Aldrig mera krig var en
san text som jag sa att ....Oet har kan jag
aldrig gora muslk tilL For att det var
en san oerhart lang textmassa. Men
Uffe sa: "Jo for fan. det har gar jag".
Det tror jag ocksa har at! gora med atl
Uffe ar sangare. sa han tanker pa ett
annat satt. Han lagger ett ackord pa
gitarn::n Deh sen g6r han en melodi pa
den skalan sam blir pa aekordet. Jag
vill istalkt ha den har typen av rorliga
melodicr som hela tideo byter skala.
manga aekord. Och det har myeket at!
gora med att jag bygger melodier som
jazzmusiker. ... Jag maste ha fier
ackord.... Ska man aovanda sang, sa
kan melodiken i Deh fOr sig vara
eokel, men den ska fungera i ett
komplicerat sammanhang. alltsa
harmoniken kan vara svar eHer mao
kan ha en sta.mma hakom som skapar
en rymd. en musikalisk rymd. Dar ar
ocksa en valdigt stor skillnad mellan
en jazzrnusiker. en musiker som
skriver med jazzmusik sam utgangs
punkt. oeh en sam skriver rock. Him
for Arbelarklassens uppkomst med. ja
nastan vllken sam heist. eller ta AIdrig
mera krig t ex. Om man jamfor dom
harmoniskt. sa ar ju Arbetarklassens
uppkomsl san at! den jobbar hela
tiden med maj-aekord, moll-minus
aekord. sankta kvinter osv. alltsa lite
"'storre'" aekord: man anvander de
h6gre intervallen i skalorna f6r
aekorden. Medan Aldrig mera krig
bara ar treklanger. i start sett. oeh
septimaackord. Men sen kan man ju
diskutera hur slutresultatet blir. Det ar
ingen vardering alltsa ... IAldrig mera
krig skrev Bernt dom dar bHi.sarbak
grunderna, sam ar valdigt effektiva.
Men dom ar skrivna pa ett satt som
jag aldrig skulle skriva. [ jazz an
vander vi inte blasare pa det sattet som
man gar inom popularmusiken oeh
roeken. Blasarna ar dar bara ett slags
brass-effekt. Det ar inte ens riff- riffar
rorligt. Har ar det mer klanger. halv
notsformer. Och det ar oerhort trist att
spela sant sam blasare.

Uir Dageby: Jag kan tanka mig at! en
jazzmusiker som Bousted~ tanker
mycket mer pa harmisar an vad jag
gar - deras betydelse sam grund for
improvisation oeh sam musik i sig.
Jag ar mer intresserad av am det ar
fraeka melodier.

Bernt Andersson: Aldrig mera krig har
stora former sam ar javligt tina. Anda
ar dam enkla sam faan, oeh kommer
tillbaka regelbundet.

Per Melin: I storbandsjazzen slar
trumslagarna in nar blaset ska gora en
insats.... Men sana rena trumfills hor
mer hemma i rockmusiken.

Bernt Andersson: Latarna har plixats
am pii et! par stallen for tilmen. helt
enkelt fOr all spara tid. I Aldrig mera
krig t ex spelar orkestern med play- .
back - inte Christer, han lirar det man

Den blinde Tiggaren i Aldrig mera krig.

kurvor. Forst stiger introt mot sin kulmen i tritonus-blilsar-riffen.
Sedan laddar rock-ballad-versemas textmassiga intensitet ur sig i
versslutens refrangskrik. Darefter stegras kampen mellan solist
individen och bakgrundsmaskinen. Och nar krigets seger sa att saga
signalerats av de dissonanta "fanfarerna" fran introt i det andra
mellanspelet , och lett tillbaka till (3:e) versen, sa marker man att
det ocksa mellan de tre versema finns en stegring, som tydIigast
marks i b-delarna. I forsta versens b-del var det elgitarrens rorIig
het som markerade hojd aktiviteL I andra versen kom blasama in
med sina dissonanta riff. I tredje versen ar dessa riff sista gangen
ytterligare aningen hetsigare (med 16- i st f 8-delar). Sammantaget
ger dessa stegringar en nastan outhardligt urladdande effekt at det
allra sista ropet "Aldrig mera krig! ", som sedan f61js av ett doende
glissando mot bakgrund av militiiriska trummor liknande dem i
numrets bo:tjan.

Musik och text samverkar intirnt i denna sang. Saxofonsolot ar
viktigt for dess innehaIl och verkan. Formellt later det en musiker
trada fram som jambordig med Tiggaren. Saxofonisten far en
sjalvstandig roll, jamforbar med Tiggarens tidlosa, forrnedlande
gestalt. Saxofonisten o-::h sangarens samspel far karaktaren av en
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Arbetare 1: Flytta pa dig, gubbel Ar du blind eller?
Arbetare 2; Men sta iote haf och stoppa utvecklingen, gubbe! Ha, kriget ar ju glomt for
lange sen. Vi masts ju bygga vidare!
Tiggaren: Forbannade tjugotal! Ou kan vara glad att du har 8tt jobb i dessa bistra tider.
Arbetare 2: Bistra tider? Det ar Wi] oya tider nul Vi bygger ju sam atdrig forrl
Tiggaren: Forbannade tjugotal! ldag bygger du hUs, oeh i morgon kanske du Star utan
jobb.
Arbetare 2: Jajaja, den som lever far val se ...
Tiggaren: Forbannade tjugotall Som blandar oss med dina falska Iyekodrommar ...

118

Det ar tomt pa mitten. Tiggaren gar forbi
ett tiotal arbetare som ilar fram oeh tll1
baka mellan mitten oeh ingangarna vid
flaket. Arbetarna har beigegula sniekar
byxor, svarta skor, svarta eller roda tro
jor, kepsar aller hattar. De borjar bara in
byggnadsmaterial oeh reser av detta ett
hus vid mittscenen, vid en taltstolpe.
Tiggaren ar ju blind oeh star i vagen for
arbatarna, men forsvinner efter dialogen,
med sin vita kiipp.



kallar singback. men bandet lirar inte
da. Det ar okej nar man iote har hilder
pa det Jag hatar overhuvudtaget detta
med playback. det ar helt vansinnig!.
Men det arett annat solo an pa skivan.
Vissa grejer maste aoda mixas om pa
film. bl a fOr att Ijudatergivningen ar
annorlunda dar. Man tar ner ellerupp
vissa frekvenser beroende pa vilka
hOgtalartyper dom har i biograferna
osv. Analogt med bilradiomusik, dar
man komprimerar mycket mer. .. .
Ddvis gjordes det andra musikaliska
andringar ocksa: framst solana. men
liven sangen pa vissa grejer gjordes pa
nytt igen.

Johannes Leyman: N ar man mixar f6r
film sa far man hela tiden tanka sa att .
man inte lagger en rOst framfOr eller
bakom duken. Uigger man den fOr
lag!. da ligger den bakom duken.
lagger man den fOr hOg! sa ligger den
framfOr duken. Dar gjordes det mesta
pa kann. eftersom filmmixen gjordes i
mixrummet i Goteborg utan bild ...
Till slut fick filmarna ocksa filma
Christer playback i Aldrig mera krig.
Oet herodde pa att man sag blasarna i
hakgrunden: dom stod liksom och
jazzade - det sag sa tOntigt ut i
fOrhaIlande till allvaret i laten.

G6ran du Rees: Prohlemet (i film
sekvensen till Aldrig mera krig) var atl
fa samma r6rdse i bild sam den sam
finns i musiken. Det ar javligt svart att
klippa till musik. fOr man faller latt in
i att klippa pa takter pa nat satt istiillet
f6r att hitta musikens inre liv. som bar
en helt annan rorelse. ..

Christina Olofson: Men samtidigt inte
gOra det kaka pa kaka. utan hilden
skulle verkligen halla i sin egen
stegring. och musiken skulle halla i
sin. Dom skulk aldrig sam man
smi:ilta. utan dom skulle verkligen
komplettera varandra i var sin kraft.

Ninne Olsson: Det var roligt n~r vi
pratade om bJ'ggscenen. for det var
fOrsta gangen vi trarfades. allihopa och
satt och kIackte. Oet var enda gangen
vi fungerade sa som den dar gruppen
skulle gOra egentligen. FOr da var alIa
med. och vi tankte: -Vi bygger upp
hela Sverige liksom. under andra
akten-. Oa hlev Hakan Wennherg
alldeles vild. Han var drivande i den
scenen. '" Sen stod Hftkan upp Deb
sa: -Vi kan gOra det - vi hygger ett
hus!-

Christa Boustedt: Husbyggesscenen. ja

konsert. Vid detta enda tillfaIle i pjasen appladerar ocksa publiken
en enstaka musikers prestation mitt i ett musiknummer (applader
kom under M2-delen men har inte noterats i transkriptionen).
Appliiderna blir publikens gensvar pa en musikalisk och kanslo
massig upplevelse. De har sin plats i bade cirkus-, teater-, opera
och konsertfonnens konventioner. (Vad galler konserten, se Heis
ter 1983 :522ff, dar appliiderna analyseras 'Sam publikens livsytt
ring och gemenskapsrituaL Jfr dock RanderjSandblad 1975:149
som tar upp citatet "rocken tog slut nar man bo:tjade appladera
solon".) I detta fall visar appliiderna dels soloinsatsens karaktar av
konsertuppvisning, dels publikens behov att ladda ur sig bopade
kanslor.

Innehiillsligt far saxofonen en gestaltande roll. Med uttrycks
medel fran modern jazz gentemot en rockbaserad bakgrund gestal
tas de upplevelser' och stamningar som Tiggarens ord forut angivit
de yttre ramarna for. Efter det fasansfulla solot far sangmelodins
atervandande en positiv laddning, samma slags iitervandande
till livet som Tiggarens ord uttrycker. Hans slutrop, som i vers 2
gick over i saxofonens angestskrik, upplevs sista gangen darfor inte
bara som ett angestrop utan ocksa som ett stridsrop mot kriget 
trots alIt...

Aven om denna sang gar i bluesbaserad moll ar slaktskapet med
forsta aktens "arbetarteman" inte sarskilt tydligt. Andra akten ut
spelar sig i en ny tid, med nya forhiillanden. Musiken i Aldrig mera
krig kombinerar framgangsrikt och dramatiskt orkesterns jazz- och
rockresurser: det ar exakt den kombinationen som mojliggor solots
konfrontation mellan den ensamme individen och den brutala om
givningen. Om nagot i forestallningen ar tidl6st sa ar det denna
sang, dar jazz- och rockelement fors samman for att skapa en
stiimning och en musikalisk struktur som st6djer och intensifierar
texternas innehalL Jazz-rock-konflikten, som musikerna namner,
hindrade inte detta Ufr s 218ft). Som uvertyr fungerar numret
helt annorlunda an Prologen infor akt I. Har leds man inte direkt
in i ett historiskt skeende. Sangen ar istiillet en sjalvstandig enhet,
ungefar som Arbetarklassens uppkomst, men med forstarkt subjek
tivt kansloutspel i text och musik. Sjalvklart blir kontrasten i fol
jande seen total meUan Tiggaren och de vardagsrealistiska 20-tals
manniskorna, vilket utnyttjas medvetet till en innehiillslig poang.

I en svit av sma scener skildras 20-talet som en blandning av
framtidsoptimism och kris for arbetarklassen. I tur och ordning
upptrader Tiggaren, Erik och Ellen tillsammans med ett arbetar
kollektiv. Musik forekommer rikligt, det som visas ar vaWirds
statens, "folkhemmets" uppbyggnad.

Tiggaren, som just sjungit den storslaget tragiska Aldrig mera
krig for publiken, hamnar nu i motsattning till entusiastiska bygg
jobbare. Tre ganger forbannar han 20-talet - den trefaldiga for
bannelsen verkar magisk och kan jamforas med t ex Petrus' trefal
diga fornekande av Jesus i Nya Testamentet Ufr ocksa Tiggarens
tre refriingrop i sangen nyss). Hiir utvinns en avsiktlig spanning
genom att Tiggaren med sina krigserfarenheter konfronteras med
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Arbetarna bygger Upp huskonstruktio
nen av brader och jarnror. Tva av dem
ser ut scm Helan och Halvan, med sina
tYpiska hattar, och ror sig som de.
De kampar med ett badkar som de till
sist f5r lamna till tre andra arbetare som
monterar upp det pa husets overvaning,
after att Halan och Halvan fatt en tillsa~

galsa av en forman. Andra arbetare bar
in stegar och andra material och bygger
huset klart.
Figur 16.

(M: BOllstodt)
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det ar min lat det. ... Vi tankte a11 det
maste vara nan musik till husbygget.
Deh den gillade aldrig skadisarna. Jag
trOT iote att dom ville ha nan musik
overhuvudtaget. Dom trodde a11 det
var valdigt rytmiskt oeh fint det dom
gjorde pa scuen. Men vi holl stenhart
pa musiken. for det var sa langt. det
giek sa langsamt. sa det foIl ihop om
det iote var musik dar.

Bertil Goldberg: Det var en rolig seen.
Det var bra for a11 den musiken har
det dar jazz- drivet. Deh alIa sprang
sam faan. .

Henrie Holmberg: I Texlilfabriks~scenen

ville ju regin oeh forfa11arna a11 det
skul1e vara ljudharmande oeh
illustrativ musik, men sen hade vi ju
en blues dar vi byggde huset. Jag
tyekte det var jattebra. Det ar nog ra11
aU det var diskussion om den. Men i
en overford bemarkelse varju bluesen
samma sak som husbygget, fOr det var
en kraftfull oeh lite tung blues. Den
var val lite olika fran fiirestallning till
fOresUillning, men Oaf den var sadar
svettig.. sa tyckte jag a11 Jen var perfekt.

Henrie Holmherg (i arbetsanteckning
ar): Taltcts katerverklighet forstarker
ideplanet i spelscenerna. Fr a uckoren

byggnadsarbetamas vardagsvarld. Det ar Tiggaren som drar det
kortaste straet och blir bortfost, men man kan ana att arbetamas
optimistiska lyckorus inte vilar pa helt fast grund.

Nar Tiggaren forsvinner tar husbygget overhanden. Tragiken ar
barta, istallet rader en sinnlig och lustfylld aktivitet. Huset byggs
helt av skadespelarna sjalva (Taltprojektet Iat ju dessutom skade
spelama fungera som snickare mm aven i forberedelsema till tur
m!n). Holmberg betonar att bygget ska tolkas symboliskt - har
reser sig ett bIagult folkhem infor publikens ogon! Scenbygget in
gar i fiktionens 2Q..tal och ges innehallslig betydelse. Det ar bade
ett reellt hus som Ellen m f1 sedan ska bo i, och en utopisk skiss av
vaWirdsvisionema. Arbetarnas beigegula klader innebar en forand
ring mot den morkare forsta akten. Akt 2 anvander konsekvent
gult och blatt som grundfarger for arbetarmiljoerna, vilket jag
strax aterkommer' tilL Cirkusmassiga inslag som Helan&Halvan
figurerna med badkaret utnyttjar taItets associationssfar och for
starker den glada, komiska stamningen i scenen. Darmed har andra
akten inletts med en motsattning mellan pessimism och optimism,
destruktion och konstruktion, sorg och g]adje.

Husbyggesscenen (Blues sixteen) ar i stort sett en stum panto
mim. Den utfors till en snabb och svangig instrumental l6-takters
blues, darav nanmet. Skadespelarnas rorelser ar inte synkronisera
de till musiken. Daremot hors hammarslag mm i bakgrunden till
musiken (men har inte noterats, da de faller oregelbundet). Chris
ter Boustedts blues utfors med olika solon (tre chorus trombon,
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Svart·Erik: Ja, det ser ju bra ut det dar, gubbarl
Arbetare 1 .. Det ar smackbygge fran borjan till slut.
Svart-Erik: Af det smackbygge? Men nj har val for brattom da? Ni Hir val ta det lite lugnt,
gubbar. Harni, ni vet iota nanstans dar man kan HI tag i att riktigt arbete?
Arbetare 1: Ett riktigt arhete?
Svart·Erik; Ja.
Arbetare 1: Ja, jnta har vi nat har i alia fall.
Svart-En'k: Nehej, Ni vet inta nan annanstans dar man kan fraga da?
Arbetare 3: NeL du vet, vi vet ju inta sjaJva fran ena dan till den andre hur det ska bli 
riktigt arhete eller AK-arbete eller inget arhete aIls. Santvet en ju aldrig ...
Arbetare 1: Du, du vet hur det ar - byggmastarn kan gora konkurs, da star vi pa gatan pa
mandag.
Svart-Erik: Joru, dom dar byggmastarkonkurserna, dom vet man ju hur dam gar till. Ja,
faan, man borjar ju bli gammal oeksa, sa det ar in't;e myeket mer ...
Arbetare 3: Std'PP, stG'pp har lille pajk, Svart-Erik, gammel, vad ar det du sager? Du tan
ker val inte ga' sta oeh gora nih dumt?
Svart-Erik: Na, nej da, gosse. Hade jag en dynamltgubbe, vet dU, dl:) skulle jag ju hellre
kora upp den i arslet pI:) en kcrnkursbyggmastare. Den sa ken ar ju klar, vet dul
Arbetare 3: E Id i brasan ...
Arbetare 1: Pang i byggmastarn!
Svart~Erik: Pang i byggmastarn - det kunde han gott ha, det ar sant detl Hor ni, ta rast
nu gubbar, sa ska jag beratta for er am Arbetsloshets~Kommissionen.AK-arbete se, det
helvetet kanner jag till.
"Pang i byggmastarn" - det var javla bra sagt ...

122

Huset ar fardigt. Arbetarna star i oeh
runt huset. Svart-Erik kommer In fran
flakets ingangar.

Arbetare 3 star pa husets overv§ning.

Svart-Erik gar in mot mitten.

Svart-Eril.< mumlar for sig sjalv.
Arbetarna satter ;;ig pa flaket-o En back
01 bars in, de drieker oeh Iyssnar nar
Svart-Erik sjunger.



far nastan alltid symbolisk funktion:
Kanske beror det pa att det ar enstaka
objekt. ryckta ur miljan. som farstoras
upp. scm man ser frao alia sidor. de
kan liknas vid skulpturer. Husbyggets
skissartade utseende fOrsUirker dess
iMplan - folkhemmet. Men ocksa
spelet. berOvat en realistisk miljo,
antar formerna av ett sketctt. en skiss
(afta liknade spelscenerna serie
teckningar) - dar ideinnehAllet ar
byggstiillningarna.

tva orgel) och inleds och avslutas med ett "rakt" framforande dar
altsaxofon och orgel bar huvudmelodin. Den ar utford i en slags
call-and-response-teknik dar melodifigurema "svaras" av synkope
rade blasackord (forst varannan takt, efter 12 takter i varje takt).
Stilistiskt bygger bluesen pa stildrag som i forsta akten kopplades
till arbetarklassen. Har ar dock musiken snabbare och gladare. Den
har egentligen mer att gora med tradjazz och swingpjattar efter
andra varldskriget an med 20-talets genrer, men kan associeras till
en schablonuppfattning av "det glada 20-talets" New Orleans- och
Chicagojazz. Genom sin modernare karaktar betonar musiken det
framatblickande 5 scenen - molltonarten hindrar inte at! musiken
upplevs som latt och glad. Det samverkar med det lekfulla husbyg
gandet till att formedla gladje och fascination infor den nya tidens
teknik. Samtidigt fungerar den hetsiga pulsen i musiken som
arbetsmusik, enligt gangse filmmusikaliska schabloner.

Musiken ger scenen bade kanslomassig laddning, dramatisk puIs
och innehaIlslig betydelse. Seen och musik samverkar till att sinn
liggora den framstegsoptimism och uppgangskansla, den glada mo
dernitet som det unga tjugotalet tycks ha uppvisat. Konstrueran
det av ett hus pa scenen kan associeras till futuristers och kon
struktivisters hyllning till modern teknik och till staden. Musiken
gar arbetet till nagot festligt, och undertrycker varje aspekt av ut
slitande moda, for att inte tala om arbetsloshetens baksidor. Hen
rie Holmberg gar en intressant jamforelse med Textilfabrikssce
nens Maskinmusik. Dar fungerade musiken Ijudharmande, som en
Ijudeffekt framstaIld pa elbas. Har harmas inte arbetsljuden, i stal
let beskriver musiken upplevelsen av arbetet genom sin rytmik och
"drive". Mojligen finns ocksa historiska-ideologiska kopplingar
mellan blues och urban arbetarklass, mojligen aven stilistiska likhe
ter mellan aldre europeisk arbetsmusik och den responsoriala form
av bluesbaserad jazz som har anvants. Denna musik har darmed
storre mojligheter att lagga till ideologiska associationer till scenen.
I Textilscenen kunde Maskinmusiken bidra med att i sin oregel
bundna monotoni uttrycka arbetsprocessens outhardlighet, men
den kunde inte darutover fOra in ett associationsf<ilt fran en musi
kalisk genre. I musikernas mening ar val detta filmmusik - bak
grund till visuell handling. Men just genom att samtidigt vara nagot
av genremusik, som yare sig ar motiverad av handlingens realistiska
plan eller uttryck for musikemas "eget" musiksprak 1977, far mu
siken storre betydelse. Den lagger ett nytt tidsplan (50-talet, bygg
nadsindustrins och forortsexplosionens decennium) till det forevi
sade 20-talet, vilket okar mojligheterna for publiken att associera
till egna livserfarenheter.

Svart-Eriks entre och samtal med arbetama motsvarar symmet
riskt Tiggarens sorti fore husbygget Da var arbetaren framtidsopti
mistisk, "nu ar laget redan annorlunda: bade Erik och arbetama ser
dystert pa utsikterna. Har deltar ocksa hela arbetarkollektivet i
samtalet, medan Tiggaren forut talade till en enda individ, som ett
slags daligt samvete Ufr aven Vid en stockeld). Tiggaren stod utan
for kollektivet medan Erik star narmare det, trots att han som ar
betslos och som namngiven huvudperson inte helt gar upp i det.
Forut fanns det gott om arbete, nu har arbetslosheten dykt upp.
Kanske markeras darmed ocksa en tidsforflyttning framftt genom
20-talet. Men i realiteten rMde det kris och arbetsloshet saval
1920-23 som 1929-32. AK-arbete (efter Statens Arbetsloshets
Kommission, grundad 1914, efter 1948 ombildad till AMS) fanns
hela 20-talet. Men den foljande AK-sdngens text skrevs ursprung
ligen sa sent som 1935. For publiken maste det framsta som dels
en overlagring av tva parallella perspektiv (vaIstand och kris), dels
en tidsforskjutning som tar ett forsta steg efter husbygget och se-
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13.25 AK-arbetarens sang 02.30
(M: Trod. T: Kcrlshomna B16bluaengrupp + Goldberg)
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Sven Wollrer: Vad galler hur vi in
spirerades av BIa blusen. sa inspirera
des vi mest av deras installning:
sokandet efter sin publik. allvaret.
gIadjen. osv. Oeh att vi ingick i en
tradition. Oeb sa nagon lat: AK
siingen. Vi ingick i en utveeklad tra
dition. men sen hade vi ju ingenting
din~kt att lana darifran. Rorelserna ar
ju sa skilda. De var jobbare som
gjorde det som fritidssysselsattning 
forutsallningama ar ju sa fullstilndigt
skilda at. ...1ag tror att en massa av de
gamla arbetarna som var oeh sag
Taltprojektet nog kan ba tankt till
baka: 'Ja. dom gar vidare. dom gar
nagonting i samma anda som dom
gjorde' . .. . Att kanna sig som en del i
en kedja. Oeh det ar inte ovasentligt
ails.
Bel1il Goldberg: AK-sdngen hade vi
jobbat med nar vi gjorde den bar Bla
blusen-filmen Klick Rebell. sa vi tog
med den darifran. Vi hade gjort fil
men sommaren -75. DA hade jag
forskat fram den harlaten.... Det var
Karlshamns-Blablusamas text som
fanns. oeh sen stod det att det var nan
melodi som ... hette Rombaksvisan
eller nat sant dar. Sen sa hittade jagen
rallarbok dar jag fick ut all det var
den. Det stammer i alIa fall. Men jag
har inte fragat Karlshamnarna. ...
Originalets sista vers gick inte att ha.
Dd var ju samtidigt en personlig grej
for Svart-Erik.... Det ar mera en
anarkistisk liten drom. ... Sen ar det
andrat ocksa i omkvadena sa att "en
arbdslOs" kommer med hela tiden.

Ale Mliller: Jag !yeker all felet med den
var att den var en pastisch. Oeh
pastiseher ar valdigt svara all ta pa
allvar. tyeker jag.... Det var valdigt fa
elb ingen som kunde taAK-sdngen pa
allvar. oeh gora migonting arligt av
den. Bjorn gjorde den ju pa allvar.
texten var ju allvar. Men jag kommer
iMg att nar vi lirade dell. var det bara
pa oeh gniddra liksom.... Daligt
spelad genremusik.

Sl'en Wollrer: Ibland stottade musiken
det seeniska med kontrastverkan.
AK~\'isan oeh Kalla kriger ar tva
exempd.

dan gar vidare fram till den dramatiska upplosningen av Gliidje till
varje pris, varefter 30-talet ar natt.

Om Svart-Eriks samtal med arbetarna knot an till Tiggarens
samtal fore husbygget, sa ar AK-sangen en sorts pendang till Aldrig
mera krig. Dem emellan ar emellertid skillnaderna stora. AK-sang
en ar pa ett helt annat satt integrerad i spelet, som teatermusik "pa
scenen". Erik presenterar denju sjaIv, och skadespelarna/arbetarna
forenar sig i lyssnandet med publiken. Sangen ar ocksa autentisk,
fran ungefar den tid dar handlingen utspelar sig. Den ski!drar ar
betsloshetens vedermodor, och ger en bild av Eriks alit hopplosare
situation, utestangd fran arbetsgemenskap och vardigt liv.

Texten till sangen ar i huvudsak skriven av Karlshamns Bla blu
sengrupp 1935 (se Bramsjo/Florin 1978 :53f). Filmen Kiick Rebell
om de svenska Bla blusarna gjordes av samma filmare Olofson/du
Rees som medverkade i TaItprojektet, och Bernt Andersson, Berti!
Goldberg m fl hade ocksa medverkat dar. Sakert var det flera an
Sven Wollter som sag sig som arvtagare till de kommunistiska agit
propgrupperna fran aren runt 1930. Men samtidigt var det stor
skillnad mellan 70-talets musik- och teaterrorelser och tidigare
kommunistisk agitpropverksamhet (om Bla blusen, se aven Jons
son/Nowotnyi976, Rasque 1978, Florin 1978, internationellt, se
Hoffmann/Hoffmann-Ostwald 1972 och Bondebjerg 1976). Som
Ale Moller antyder kunde iute heller AK-sangen till fullo smalta in
och fiirvandlas fran genremusik till nagot tidlOst, nagot som musi
kerna sjalva helt kunde sta for.

Blablusvisan om de usIa villkoren for den tidens beredskapsarbe
tare ar skriven till melodin av en rallarvisa benamnd Viktoria hamn
eller Rombaksvisan. Kata Dalstrom (1914:55-57) anger nio
verser, varav den forsta Iyder:

"Ifran sOder oeh till nord / Ha vi samlat oss, / Bevapnade med spett oeh
borr, / Att med fjillen slass. / Vi gor vagar utav stal, / Vasterhavet ar vart mal,
/ Dar vi drieka Nordens skal / I Viktoria hamn."

Den textversionen uttrycker i ovrigt rallarnas styrka, talamod,
arbetsgladje trots enkla forhaIlanden, osv. I Hedemann 1972 :79
83 anges en helt annan version (kommenterad s 68f), som dateras
till 1902. Dar finns hela 31 verser, som ar annu mer negativa till
rallarearbetet, men rytmiskt, textmassigt och melodiskt ligger lang
re ifran AK-sangen (bl a annorlunda rimform). (Hcdemann s 45
innehaIler fa ytterligare en bland rallare popular visa, en sentimen
tal sang fran 1800-talets slut som borjar "Jag ar kommen uti varl
den for att tjana", och som musikaliskt paminner om AK-sangen.)
Karlshamns Bla blusar tog alltsa upp en melodi med flera decenni
er pa nacken. Kanske hade den levat kvar i muntlig tradition eller
rentav fiirekomrni t i revysammanhang tidigare (Bla blusarna anvan
de i ovrigt mycket saIlan "folkmusikartade" melodier annat an for
att satirisera nazisternas svarmerier for bondeidyllen mm)?

Goldberg har andrat har och var i texten. Originalets 4 :e, 5:e
och 6:e verser saknar slutraden "at/for en arbetslos" - i stallet
hette det 1935:"i en usel kall barack / dar vi stuvas in", "vaggma
dammer sprider glans / i vart sovgemak" och "det ar vasterlandsk
kultur / anna trettiofem". Den sista versen ar helt omskriven,
sanar som pa de tva forsta raderna. Pa foljande satt skaldade man i
Karlshamn 1935:

"Frihetstirnrnan slar en gang / fran vart slaveri. / Nar vi gar till storms med
sang / under Kominterns parti. / Uti revolutionens brand I skall vi bygga upp
ett land / fritt fran kapitalets hand / med var enhetsfront." (efter Bramsjo/
Florin 1978:54)

Denna version ar ju oerhort mycket mer tidsbunden an den som
Svart-Erik sjunger. Den nya slutversen ar allmannare hallen, och
kan sagas behalla sin giltighet annu 1977, som en framtidsvision av
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socialistisk frigorelse. Som Goldberg papekar stammer den ocksa
battre med Svart-Eriks personlighet: han ar snarare anarkosyndika
listiskt orienterad fritankare an nagon organiserad Moskvatrogen
kommunist. Dar Bla blusarna lat partikollektivet driva fram utopin
har Erik sin individuella dram. Forutom de rent sprakliga vinstema
med omarbetningen (man har vunnit en jamnare sprAklig rytm
men offrat rimmet mellan radema loch 3: "gang"!"sang"), sa har
sangen blivit mindre tidsbunden och mer kopplad till Svart-Eriks
karaktar. Han sjunger inte bara en visa ur arbetarrepertoaren, utan
nagot som star for hans egna upplevelser och dr6mmar, i lin.ic med
dialogen innan och samtalet med dottern langre fram.

Den nya versionen ligger battre i Svart-Eriks mun. Den stiimmer
ocksa battre med (manga av) Taltprojektsmedlemmarnas egen l'oli
tiska standpunkt. Den har darmed forskjutits en aning fran genre
musik mot det tidlGsa. Det pris man samtidigt fatt betala ar att
den har mist nagot av sin autenticitet, sin tidspragel. Taltprojektet
har darigenom gatt miste om en mojlighet att mer distanserat och
kritiskt framstiilla den tidens kOIDmunisters absoluta trohet mot
Sovjetunionen och den. stalinistiska Kominternpolitikens forOdan
de foljder. SAdana fragor tas inte fram i forestallningen, mojligen
beroende pa att de medver~ande inte kunde na fram till gemen
samma varderingar pa denna kansliga punkt. I stallet framstalls
motsattningen mellan socialdemokrater och kommunister som en
renodIad strid mellan reform och revolution, med Erik som blott
en problematiserande och problemfylld outsider.

Texten ar rimmad som Dalstroms version av Viktoria hamn:
ababccd. Ibland maste extra stavelser pressas in i radema. Att sista
raden ar densamma i vaIje vers ger en sammanhallande och besvar
jande effekt, och paminner om balladers formelartade omkvaden.
Den arbetsloses vedermodor beskrivs i mangder av ironiska-satiris
ka bilder och omskrivningar. Det ar en vandring som beskrivs: fran
arbetslosheten over luffandet till AK-arbetets slutstation, men
ocksa konkret arbetarens trampande. Ironins spets blir slutorden i
vers 6: "det ar vasterlandsk kultur at en arbetslos". Efter denna
civilisationskritiska attack kommer slutversen med en altemativ
utopi, i stil med bl a manga datida frikyrkosanger, dar himmelri
kets framtida frojder fick kontrastera mot jordens och nutidens
elande. For Erik ar det dock en jordisk vision i ett Jage dar inget
annat an sadana drommar aterstar. Det finns en parallellmellan
vandringstemat i sangen och Eriks eget kringflackande liv (t ex
fran Sundsvall till Stockholm pa I880-talet). Sangen ger bade en
allman tidsbild i satirisk form, och en bild av Erik sjalv - en man
som bryts ner av kapitalismens harda villkor. Manga kan nog asso
ciera till vilken aIdrande "morfar" som heIst - Svart-Erik har latt
att vinna bade sympati och medlidande.

Sceniskt gars publiken och byggnadsarbetama till Ahorare pa
lika fot. Erik sjunger sin sang under livliga gester, i ett lustigt, ka- _
bareartat framforande. Arbetama rycks med i slutversen, som dar
igenom framhavs som ett hagrande framtidsmal fOr alIa arbetare,
inte bara Erik - ja, for Tiiltprojektet sjiilvt Ofr Finalen).

Musikens form anknyter direkt till textens: aba 'b'a'aa"b. Melo
dik, harmonik och framforande ar okonstlade. Monster aterfinns
i saval skillingtryck och frikyrkosang som gammeldans, svensk
schlager och countrymusik (speciellt munspelet och banj on pekar
ditat, jfr t ex Oh Susanna). Det finns vissa vandningar (t ex i mel
lanspelet fore vers 6) som paminner om ragtime - i vaIje fall beri
kas rallarevisan med amerikansk popularmusikstil. Harmoniken ar
durtonal och ger en spanstig riktning framat.

Tva drag framtrader tydligt. Dels ar det b-delamas "trampande"
sluttoner, som melodiskt-rytmiskt forstarker intrycket av vand-
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Batil Goidherx: Dcn skulk jag gOra
forst. m~n jag kunde iote. Jag tycktc
ink det var roligt. ... Uir gor ctt par
sana latar i varje pjas.

Mixningen av Ijus och Ijud skedde friin
en plats byedvid f1aket, liingst bart frlin
orkestern.

rings- eller arbetsmusik, oeh somNiir extra tyngd genom den text
massiga upprepningen av samma slutrad i varje vers pa just detta
musikaliska motiv, Dels ar det den korta pausen fore sista versen,
som sedan borjar langsamt oeh arbetar sig upp i tempo till en
hojdpunkt som forstarks av de andra arbetarnas deltagande oeh
instmmentens snabba, folkmusikinspirerade avmndning (t 76ff).
Det lilngsamma starttempot ger okad koneentration oeh kontrast
mot det tidigare, samt en sorts tungt allvar (kanske kan "frihets
timmans" slag associeras till kyrkkloekor, oeh aekompanjemanget
kan paminna om kloekslag genom att pendla mellan instmmenten
pa vaIje attondel).

Musiken ger alltsa tidsfarg, oeh i sin hurtighet uttryeker den
oeksa en viss ironi gentemot textens innehilll. Hela seenen far en
revyartad pragel.

Pa satt oeh vis markerar HSB-visan en ny seen (sa att de forega
ende styekena i akten tillsammans utgor en symmetrisk enhet),
men den ror sig anda med ungefar samma personer, miljo oeh
stamning som nyss. Nu ar det kYinnoma oeh Ellen som agerar:
Ellen hjalps in i sitt egna hem som mannen nyss byggt upp.

Texten i detta avsnitt bestiir av en rytmiserad talad dialog till
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.1. rop

(M: Dogcby. T: Ninne Ol$s~n) Arbetarna sitter kvar med sina oJ.
Kvinnor kommer med mobler. De ar
kladda i gula klanningar och f6rkladen.
Huset har en krans pa taket. Ellen har
gul klanning med korta armar, darunder
svart tr6ja och Ijusrodrandigt fork lade, i
liknande monster sam Svart*Eriks kavaj.
I borjan talar de besokande i munnen pa
varandra, letar efter adressen, beundrar
huset och lagenheten. Ellens son Ake
och dotter Margit ar med, sam barn.

(tol:)

Margit: Nummer tva ..
...ike: Tittel, ar det har \Ii ska be? AaiHi!
Elsa:Slapp loss, slapp loss! ,.. Tanka sig i alia fall... ack vilken .. ,.

bqt ;~ J\fn;1 ;Jfat* J tJ
I:::git: A. blaa '§tolje,. nej men sa sottl

a6ng f=

Ellen: Sa snallt att ni alia rna! Alla: Sa sa

Besokarna ar inne i huser och run t am*
kring det, inspekterar der. De eva "bar*
nen" leker mitt pa scenen.

klart att vi ii, nar Ellen

c. c

vC k ~;

!$ : [3Jgr7:lL=j 2;' --~'E3~.I
I Margit: Mamma har e' de', nummer 24,;§ fint de' a'! Ake: Det blir en
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Man och kvinnor i folkhemsuppbygget.

ErG Remaeus: HSB-scenen var h~mskt

rolig att gora. Dar fanns nan slags
akta solidarit~t kvinnorna emdlan.
Jag kande mycket fOr den scenen...
Just sjaIva folkhemstanken ar ju
pasitiv fran borjan. Och det tyekt::r jag
kommt::r fram ratt hra i den se~n~n.

den luskn oeh den gIadjen. med dam
har damerna. Jag tror inte det fanns
nagra stora prohlem med just den
scenen. Det var lOst sa taeksamt med
d~t hUr huset sam byggdes upp inn an.
Det fanns en \'illdig puhlikuppslut
ning runt den scenen.

Maria Grahn: Just detta-att det var
skrivet pa vcrs. att det var ett antal
tanter- jag tyekt::r aU det var en vaIdigt
tin oeh rolig losning pa en seen. som
vaekte stor g~nklang hos puhliken.
D~t var hade eU stort skeen de och en
textmassa pa det sam fick en valdigt
rolig form. Det var en valdigt fin
taltseen. med tanke pa den speeiella
spelstil sam vi var tvungna aU tillagna
ass. Den var mycket taltmassig. For
det forsta hyggdes huset upp av man
nen. AlIa tick se huset vilxa fram in fOr
sina ogon. Sedan nar dom hade gjort
sitt sa satte dom sig nt::r oeh at sin lilla
matsack. saU oeh tiuade pa oeh kom
menterade. Och sa kom alia tantana
med husgenlden Dch hjalpte Ellen all
mohlera. oeh kommenterade allting.
pa verso vaIdigt underfundigt. Det var
samtidigt nagot sam alla kanner igen
och kan identifiera sig med idag: all
flytta in i en ny fin tagenhet oeh hdrja
nat nyU och spannande ...

upprepade ackompanjemangsfigurer pa piano, fyra ganger av
bruten av en liten sjungen refrang. Dialogen ar rimmad, och dar
deltar Ellen, sonen Ake och dottem Margit samt Ellens vaninnor.
De ar till stor del hennes arbetskamrater fran Textilfabriksscenen,
som framgar av namn och rollista. Till skillnad fran den scenen
improviserades inte HSB-visan fram, utan skrevs helt klar av Ninne
Olsson. Tidsforskjutningen har inte respekterats: kvinnorna fram
stalls endast en aning aldre an vid sekelskiftet. Olika dialekter
overdrivs: fr a goteborgska och vastgotska. Det ar en rolig dialog
med komiska rimpoanger och vardagsbilder som belyser datidens
livsforhallanden. Vaninnoma imponeras av den nya tidens· moder
niteter, men samtidigt betonas att aven Ellen ar fattig och att soli
dariteten meIlan arbetarkvinnoma ar livsnodvandig (refrangen,
inflyttningshjalpen, kakan, mattan mm). I det vardagsmassiga sam
talet smygs en rad inform:ativa upplysningar om livsvillkoren in till
publiken. Dar finns ocksa en principiell ideologisk diskussion om
forhillandet mellan socialdemokrater och kommunister. Texten
knyter an till resonemangen om vaWird och modernitet i mannens
samtal tidigare, och samtidigt infors den materiella och sociala ra
men for det idylliska "folkhem" som star i centrum under 30-40
talens svenska historia. Huset star ocksa kvar till aktens slut. Form
massigt foljer texten en svensk folklig tradition av fodelsedagsrim,
festliga hogtidstal, burleska amatorrevyer osv. Har skildras kvin
nomas varld en smula distanserat, men anda inte sarkastiskt. Sna
rare ar det en karleksfull komik som uttrycker en stark identifika
tion med kvinnomas varld. Denna varld ar kamratlig, varm, ofarlig
och lattsam, en vardig motsvarighet till AK-sangen dessforinnan.
Mot slutet av HSB-visan kommer mannen in och far sin sprit,
varefter sangen och scenen slutar i lycklig gemenskap.

De forsta hyresgiistforeningarna startade redan 1917, men bade Hyresgiis
ternas riksforbund och HSB (Hyresgastemas sparkasse- och byggnadsforening)
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hunden, kara du!

F
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Upptriidande under en parad fore f6restiillningen. Figurerna fran cirkusen motte miinniskorna i verklighetens "folkhem".
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o Pi) overvaningen satter damerna upp en
b[omsterli)da vid fonstret. P§ botten
vaningen finns bard och stol.

Augusta: Nu t'ar jag ,Inspa -

131 * ,.
tarat

¥ ¥ ¥ J I Lif;;d L::J I, f' r b

Elsa: Men badrummet da, vii ken Iyx, vilken Iyx! Och varrnvatten

U to ¥ J t71
ocksa - flickor , vad tycks?

~~ ~i &I; !.i f}31
Gertrud: Har har du korgen mad talk och pomada.
Ellen: Nl far

~:::!:!'::
En tavla av Bruno

¥ \;
f6rstas.

bada.

Ie ! r r iT. 'If

hanga over soffan,
L::J I

ja den
t ! t r

71 '§; I L:::1
ska
I

gama komma hit nan gang om ni viii
Augusta:

IS"I t 1 '
Liljefors,

oJ
Elsa: ,Vad forestaller den? Jag

MJ.!. ttF!==!==if:1Gfl
tycker den ar lik en ...

Ake.- Kan jag sam ar karl Hi sla i sjalva spiken?

u
. Inna: Flicker, nu maste vi

Ellen:
ha ass en kopp!

Men inte kan man dricka

Jag

tAw PI':' hJ P2:~<;~:~~Jt!6
kaffe utan dopp? Spring nar till Palssons och kop en kaka!

Gertrud:

II

Ellen: Sa snallt att ni alia a' rna'! Alia: a

fl

gjorde en till nar jag anda baka'[
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bildades 1923. HSB drev pa bostadsbyggandet och gjorde det majligt far arbe
tarfami1jer att kapa egna lagenheter kollektivt. HSB stod nara de socialdemo
kratiska "folkrarelsema" och kooperationen, ekonomiskt och ideologiskt.

I andra akten har bade man och kvinnor beigegu1a klader,
medan arbetama i farsta akten gick kladda i markt jordfargade ny
anser. Den nya tidens vaWird har fort arbetama en bit "fran mark
ret" upp "mot ljuset", men ocksa darigenoin fort dem narmare de
vitkladda representanterna for averklass, makt och kapital. Kanske
kan den nya fargen ocksa associeras till begreppet "gu1a fackfar
eningar", siidana som sarnarbetar med arbetskapama. Fargen gul
har en klassisk symbolisk laddning av svek.

Husbyggesscenen utnyttjar aven taltets rum vertiblt. c1ch sma
faremaI som balkonglactan, tavlan etc markerar en stiliserad rea
lism, precis som sjalva spelsattet ar vardagsrealistiskt med en viss
averdriven tydlighet, helt utan yvigt fantastiska groteskerier. Huset
sjalvt ar blatt och gult och fungerar som sinnlig symbol for det
svenska folkhemmet genom hela andra akten Ufr riksdagshusets
funktion i akt 1).

HSB-visans musik bestar av pianots rytmiska ackompanjemang
bakom dialogen, samt den "refrang" som fyra ganger (sista gangen
dubblerad) sjungs till pianoackompanjemanget. Pianots bakgrunds
figur ar en enkel 2}4-fIgur med sma variationer. 'Pianot har under
dialogen inga melodiska funktioner. Det ar meningen att dialogens
rytmisering ska falja pianopulsen, liksom pianot faljer skiidespelar
nas dialog och faller in i refrangen nar det blir dags. Ibland kan det
vara si och sa med synkroniseringen. I takt 21 ff ar talet t ex en
stund "ur takt" (har har det dock noterats som det var avsett, och
som det lat andra kvallar, efter nagra takter blir det "ratt" igen).
Det rytmiserade talet faljer talspraksrytmen, stiliserad till en regel
bunden vaxling mellan 8-delar och 16-delar, och med betoningar
pa varje taktslag. Rytmiseringen blir tillsammans med pianot till
en sammanbindande varp under dialogens natverk.

Refriingen sjungs (delvis mycket orent, vilket ibland har note
rats har, t ex tonen d' mot C-durackordet i takt 14 och 65) till
samma typ av pianofigurer, men med harmonisk rarlighet (ackord
byte i nastan varje takt). Refrangen ar ackordiskt uppbyggd som
en vanlig enkel visa. Dess komplikationer ar Ellens inledande.
mycket orent skrikande sang, den responsoriala strukturen, dess
langd pa sex takter i stallet for atta (som annars ar brukligt i
liknande visstrofer), samt det kuriasa avslutande oktavspranget
uppat (fOrstarkt av en annu hagre andrastamma).

Efter de tva farsta refrangerna aterkommer pianot och dialogen.
Farsta giingen behalls ursprungstonarten C-dur, men strax fore den
andra refrangen beger sig pianot ut pa harmoniska utflykter som
ger faraningar om en kadens: refrang nummer tva. Och efter den
refrangen hamnar pianot efter ett glissando istallet i Dess-dur, som
behaIls tom tredje refrangen, varefter pianot gar upp ytterligare .
ett halvt tonsteg, till D-dur. Efter en stund (t 120-122) markerar
en nedatgaende melodisk rarelse i pianot ett avbrott i den tidigare
rytmen, och skenbart en kadens. Men det ar bara mannen som
efter en kort andningspaus kommer in med kollektivt rytmiserat
tal, utan pianoackompanjemang och i langsammare tempo. Deras
replik faljs pa nytt av pianots glissando och den gamla rytmisering
en satter ater fart, i D-dur. Detta for direkt till den avslutande
(dubbla) refrangen, dar sista giingen Ellen och hennes tva bam ge
mensamt kommenterar vannernas hjiilpsamhet. Dels markerar de
sin inbardes familjegemenskap, dels vander de sig till publiken och
farvandlar det hela till en uppvisning for askadama i salongen.
Dessa farstar att scenen ar slut och kan appladera. Pianot och en
koskalla avrundar med en figur som pa komiskt och nastan opera-
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Ellen flyttar in i

Ellen: kopparl

~jf!"'i];i;j~:,4'~""tIrma: Kaffet i:ir klart, stji:ilp upp hennes kaka!
Gertrud: Skar den forsiktigt, jag

~;;~~~li~~~¥JJ
.hoppas det ska smaka!

Arbetarna: , 1;
IZ'I( f • *. 't::d',. J I ~ .. • ¥

.g..ammiga i strupen. Nu undrar vi sa smatt:

'1 \d I
snapsen?

Hor .ni dam.er - vi

l: r;; lbd' 1
saj, nar .

karlar ar

f r ¥ l'
kommer sji:ilva.- ..

Sonen Ake, i blfi skjorta, roda hangslen
och gula byxor, springer fram och visar
mannen pa drickat.

Sei

Sa
redig fficka!

D

virrig'

lata fran enska det

/130 ~ ...of::>
.

/
~

~

'--'-'
ladan under tavlan med hammaren och skaran. Dar ska det finnas bade

Ellen: For~ lat, jag ar ju alld.eles

glas och dricka.
Arbetarna: Sa

, Ellen:

\4 D
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Friin den odesdigra septemberdag dO. tiiltet bliiste ner i Stockholm.
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It.D

.1>

113.17'" t>
I andra refdingen tar Aka mikrofonen,
pekar runt, mad en ung pojkes rorelse
monster.
Barnen gar Ellen tva Ijusbla pinnstolar
och at! Ijusbl~ht bord, sam han placerar
mitt pa mittscenen. Han lagger en duk
pa bordet.
Alia gar ut, utom Ellen, sam lagger fram
en tidning och clam mar av bordet mitt
pa mittscenen.

19.40 Erik besoker Ellen 07.40

-_._------------------------

(M: Trod + Andersson) Svart-Erik kommer in fran flakets in
gang. Ellen star mellan bordet och huset.
Svart-Erik har sin randiga kostym och
hatt.
Figur 17.

pi

(tol')

•'Ok

•
c:> Slol

"o<d

D Stol

HU,",I

Hm•..Ja t tack ska du ha, tack ska du ha.Svart Enk.

Ellen: Valkommen far. .
""t:~", c"'_ Ab' c~ G. +'

- .
II

~ij- - •• _
- - - .... I

I~ ~~.

'T ~ -j;-'---- t #' ~;
-

Ellen: Jaa, du far torka avdig om fotterna forst.
Erik: Jaha ja, ja det tror faan det, ja. Just j~, ursakta. Hm ... Jaha ja.
Ellen: Na, 'tycker du att jag har det fint?
Erik: Fint? Det ar ju rena salongan, vet jag! Ja, just ja, du har att rum till dar ja? Just
det ...
Ellen: Det ar Akes.
Erik: Jas5, grabben ska ha eget rum han?
Ellen. Ja, han ska lasa vidare. Ja, Ake ar en beg~vning,det sa hans larare.
Erik: Jaha, just ja, just.
Ellen: Men ... satt dig nu, far, sa Hlr vi dricka kaffe. Det ar val bra det har med HSB? Ja,
man bJir ju delagare ...
Erik: Ja just, juSt det, det ar fint det, det ar fint det pa alIa satt .. ,
Ellen: Det kanns skont att ha fatt eget ma du tro, och modernt.
Erik: JdEla. det tror jag det. Atta man i en rum - fy satan for det!
Ellen: Sa dLi bor kvar i baracken?
Erik: Jaa J03 • , • Du laser Folkets Dagblad ...
Ellen: Jaa, jag saljer den pa jobbet. Du kanske viII ha en? Du kan fa flera och saljf.l pa ba
racken.
Erik: Nahej du, det tror jag inte ar nan som ar intresserad dar inte, nej duo
Ellen: Ar du inte alls intresserad av politik langre, far?
Erik: Joda, det ar jag visst det. Fast pa mitt satt.
Ellen: Jaha. Ja, jag har mycket in om det fackliga nu. Jag ska fa aka pa kongress am en
manad, till Goteborg.
Erik: Jaha ja, just ja ...
Ellen: Men har star jag och pratar ... Du kanske viii ha lite bullar, eller ... ?
Erik: Naa tack, det ar nag bra for min del med bullar, vet du ... Hm . , . Det ar, inte ...

Svart-Erik ser sig omkring.

S;vart-Erik tar av sig harten, och hanger
den pa den stolsrygg som ar langst bart
fran huset. De tv§ satter sig nero

Svart-Erik tittar pa tidningen.
Ellen reser sig for art hamta fler tidnjng~
.r.
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Ale Mol/er: AK~.wlngen i moll ar fOr mig
ett typcxempd pa sidan ett i skol~

hokco. Valdigt Iattkopt. "Nu ska han
vara kdsen'" - dii gar det i moll aeh
lilngsamt sauar. Sidan ett fungerar
alltid, det ar darfOr den star pa sidan
ett, Menjag skulk ha dragit mig fOr att
anvanda det knepd. Det ar saol man
gOr nar det ar branam.

Hel1';c Holmherg (i arbetsanteckning
ar): Det finDs hara en coda seen sam
~ir helt privat: Ellen - S\'un-Erik. men
spdplatsen ar utI)'ckt ur huse!.

Henrie Holmherg: P;i nagol san borde
vi alIa inspirerats avo dler utgau ifnin
detta Deh det var ett ti:ilt vi johbade i.
Grunden mi'tste vara storslagen
visudL men i denna grund kunde
plOtsligt en socialrealistisk seen sam
<..leona mellan Ellen och fadern
fungera jattehra. men bara inom den
ram~n. For den hade lite en visuell
karakWr: man tick vissa associationer
till ~n slags uppgordse som i en
hoxningsring eller sa. Den har scenen
utspdas pa en plattform som var helt
tom - dd kunde ha varit rep omkring.
men det var det inte. De gick runt
varandra och sa.

SVl!l1 Wallll!r: Jag undrar om vi inte
nagon gang snackade om varfOr
Svart-Erik forsvann ut i natten utan
vidare. Niinstans tycker jag det var bra
all han gjorde det. men det var daligt
att puhliken inte uppfattade det sam
~n avsikt. Han fOrsvann ut i natten
och hkv en av dom manniskorna som
gick under. Han ar ett offer. Oet var
nog m~ningen att vi skulk skildra ett
offer. och dam fOrsvinner ofta ut i
nattcn. men det var nog en fOre
st~illningshrist a11 vi inte skildrade den

liknande satt avslutar scenen Ufr t ex Papagenos ternan i Mozarts
Trolljlojten ).

Scenen bygger pa den komiska dialogen och det overtydliga spe
let mellan figurerna. Musiken ar enkelt men effektfullt konstrue
rad. Vaxlingen mellan rytmiserat tal och refrangernas sang struktu
rerar scenens tidsforlopp. Det bildas en liten opera buffa-artad
miniatyr, dar det rytmiserade talet kan paminna om en sorts reci
tativ. I sitt sammanhang forstiirker musiken scenens komiska ka
raktiir - det ar musik som pa operascener skulle passa till de ko
miska bifigurernas agerande, betjanterna m fl som ar bade roliga
och listiga, manskliga och vardagliga, men knappast heroiska eller
tragiska. Vi har kommit mycket langt fran aktens allvarliga inled
ning, saviil i kansla som i innehall, och publiken har forberetts for
den starka kontrastverkan som uppstar ide f61jande scenerna.

En ny scen markeras med att endast Ellen och Erik blir kvar, mitt
scenen f6rvandlas till Ellens kok (trots att sjalva huset star kvar
strax invid), och pianot spelar en sorgsen mollmelodi.

Musiken ar en improviserad mollvariant av AK-sdngen i lang
samt tempo och med harmoniska utsmyckningar. Melodin ger
intryck av folkvisevemod och romantisk salongsmusik: vi har ju
ocksa forflyttat oss in i Ellens egna hem, utifran och in, fran grup
pen till individerna. Det finns ocksa manga liknande folkvisor som
handlar om avsked och om olycklig karlek, vilket ar passande asso
ciationer infor den fo1jande talscenen.

Visuellt och innehallsligt paminner den langa talscenen med
Ellen och Erik om en boxningsmatch, som Holmberg noterar. De
tva ror sig, ensamma, pa rllittscenen, star och sitter omvaxlande,
och dar utvecklas en dramatisk konflikt, en uppladdning och en
tragisk urladdning. Erik kanner sig frammande i dotterns hem.

Dialogen belyser ater aspekter av arbetslosheten (Eriks) och av
det fackliga och politiska arbetet (Ellens). Synopsisskissen fran
december 1976 anger en forebild: "Hon triiffar sin doende far
(Svart-Erik) i nan kvart i Stockholm. Hamtad fran Pelle Erovraren
- nar Pelle hittar sin pappa och denne drommer bade framat och
baUt i tiden. Ett slags frarntids-tro-folkhemsdrom" (se Nexo.
1910/1976). Dramatiken cirklar kring Ellens andra rum (i t 27·i
HSB-visan konstaterades att hon har "tva rum och kok"). Erik ar
nyfiken pa det extra rummet. Ellen ger en halvsann forklaring: att
sonen Ake ska studera, vilket blir froet till Eriks anklagelse mot
att dottern har forborgerligats. Konflikten skruvas upp, och det
kryper till slut fram att Ellen har en ny man. Samtidigt avslojar
Erik skalet til1 sitt intresse for rummet: nu ser han sin sista vag
bort fran baracken sparrad. Erik forsvinner igen, som ett forlorat
offer for valfardsutvecklingen. Detta ar Eriks sista framtradande i
forestallmngen, och eftersom han super kan man formoda att han
dor i misar och alkoholism. (Vid turm!ns bOrjan fanns i tredje ak
ten en scen dar Ellen och hennes bada barn bes6ker Eriks grav.)

"Matchen" mellan Erik och Ellen later dessa tva huvudpersoner
konfronteras. De belyser de interna problemen i arbetarklassen,
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Det ar inte mojHgen sa att du har lite brannvin, inte?
Ellen: Jovisst.
Erik: Ja, tack, det sku lie varabattre, ser du ... hm ... Jaha ja. Ja tack, jag kan hjalpa
mej sjalv, ser du, det gik fint det ser duo Jaha ja, du ska aka till kongress i Goteborg. Jaja,
det ar ju fina grejer det ser dU, jora ... sa var det med den saken.
Ellen: Hur ar det, far?
Erik:Ja, det ar inget vidare, inte.
Ellen: Nej, jag ser det. Super du mycket?
Erik: Det blir en hel del, ja.
Ellen: Har du fortfarande inget jobb?
Erik: Nej, det ar omojligt precis det ser du, det ar stopp overallt, det gar inte att fa nat
jobb i dessa dagar inte, det ar helt omojligt som det ser ut nu har i samhallet, ser du, att
fa nih ... riktigt arbete, inte,joda, sa ar det med den saken,ja .' . Ja,jag hade ju det dar
AK-jobbet, vet duo Jag byggde en vag som inte ledde nanstans. Ja, det var rent for Hivligt!
Ellen: Ja, ja det vet jag, .. "som lnte ladde nanstans" ... Det har du berattat, far!
Erik: Man hade fem kronor om dan, hade man vet duo Det rackte ju till ett halvt kilo po
tatis och en halvliter ser duo Ja, fan, man bara gick ju och vantade pa battre tider. Ja, sa
kom det da battre tider, som man sager, och man blev erbjuden ett riktigt arbete darnere
pa snickeriet dar ser duo Glad som en larka gick man dit och jobba' sa ogona blodde pa
en vet duo Ja, sa vantade man att man skulle HI toningen da ser duo Ja, d§ skulle man ju
ha to Iv kronor, sku lIe man ha, for det var ju ett riktigt arbete det dar, ser duo Tolv kronor
ser duo - "Fem kroner", sager den dar da. - "Fem kroner?", sager jag, "det maste ju va
ra nat fel, det. lnte faan ska jag val ha AK~lon for ett riktigt arbete, inte?" - "Jaa, fem
kronor och inte ett ore mer far master." - "Tror du attjag ar sa forbannade dum", sa jag
at han, "sa jag gar och sliter ut mig for AK-Ion? Da kanner nj inte Svart-Erik Westerberg! ",
sa jag. "Tack och adjo", sa jag, sa gick jag, for det ska javlar inte krypa ...
"Ellen: Jag vet det, far, men det var ju ett haJv§r sen.
En'k: Ja, det ar ett halvar sen det har handa ser du ...
Ellen: Det finns ju fler jobb nu. Du far val forsoka igen!
Erik: Finns fler jobb?!
Ellen: Jaa.
Erik: Men- begriper du ingenting, du flic~a lilla? Man blir ju svartlistad, man blir ju stamp
lad! Det borde val du veta, som jobbar sa fint tllsammans med sossarna i facket! Har man
tackat nej sa har man tackat nej, Det ar ute over hela stan pa en gang, det, ser duo Dom
vill inte ha sana sam tackar nej, inte. Det vet val jag, for faan. Du ska inte komma har

.som en fin fro ken och saga till mig, att jag ska forsoka! For det har jag tamejfaan gjort!
Jag far inga fler jobb - Det bara ar sa! Det ar slut med Svart-Erik, det ar inget mer att
prata am den saken.
Ellen: Men far - du ger ju upp!
Erik: Ja, sag mig de vad faan jag ska gora!
Ellen: Maste du bo kvar i den dar baracken?
Erik: Ja .. , ja ... var ska jag annars bo da? ... Jaha ... Grabben ska studera vidare,
han ... Han kanske ska ta studenten ocksa?
Ellen: Ja, om det gar, sa.
Erik: Jaha, ja . , . Den vita mossan! Jo, dom har mycket glitter for si9 - borgarna!
Ellen: Horru far! Jag bryr mig vat inte om den vita mossan oeh sant tjafs! Men Ake iir en
begavning. Varfor skulle inte en arbetarunge.ku,nne fa lite av kunskapens frukter?
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Ellen tar fram flaskan och ett snapsglas
- de stod vid mittscenens kant.
Erik hailer upp at sig, oeh dricker sedan
ivrigt ur, hostar sedan.
Ellen ser oroligt pa fadern.

Erik dricker ur 1gen,

Med hogre rost.

Ellens replik borjar efter att Erik sagt
"AK-jobbet", Bagge slar ut med ena
armen mot publiken, som spegelbilder
av varanc!ra. Erik talar vidare, lyssnar
inte pa Ellen. Han reser sig och berattar
for publiken.

Han satter sig ner,

Erik reser sig igen.

Ellen reser sig haftigt.



avsikten. Jag minns aU vi talade am
det flcra ganga: -faan. han bam
fbrsvinner.. :· am man hade tagit in
honom sen igen hade man varit
tvungen att hehandla det mer utfor
ligt. Man hade inte bam kunnat liHa
hO!1om pappa upp oeh sen fOrsvinna
igen. utan att fOrklara vad sam hade
hant i mdlantiden. oeh varfor hjalpte
inte nu Ellen honom mera. nar han
inte finns i sinnevarldcn'! Huvud
figurernas utvcekling gcnomfOrdes
inte. utan dom forsvann. oeh det var
oti Ilfredsstiillandc.

S6ren Brunes: Det var myeket dis
kussion am den seenen. Henrie drev
fram den myeket. Han hade mer an
nagra andra en tra att Taltet skulk
haIla for sana typer av seener.
Nationalteatcrn drev ju myeket det
h~ir spcktakuWra. att det hela tiden
m~lste vaf<l sa. Den seenen bIev ju.bra.
men det var manga sam varit mot
st~indare till den oeh menat aU det inte
skulk halla for att det skulk bl; sa
hemskt litet dar pil mitten osv. Men
dam gjorde den ganska hra. Det ar det
hUr fOrtraendet fOr sk~ldespclaren.

Nationalteatern jobhar pa ett satt som
inte bygger pa nagot totah fOrtroende
for skadespclaren sam en punkt. Men
det bcvisades trots alit gang pa gang i
TaItet att det fungerade javligt hra.

Ninne Olsson: Erik.\' hesok hos Ellen var
en omdiskutcrad seen. ifall den skulk
hiWa i taltet. Jag hade iden att man
skulk kunna sUilla korta. sma. nara
sCl.~ner mot det har stora. sa att man
plotsIigt hittar en manniska i det hela
oeh ftlllgar upp den. Efterat tyekte nag
folk att det var bra. men det fanns en
iingslan dar anda hur det skulk ga
mcd sant. ... Och det handlar om
splittringar. hur de olika skikten inom
arbetarklassen forhaller sig till var
andra. Dam sam vill klara sig oeh
klnttm upp ; HSB-byggel. och dom
som slas ut. ... Dam som klarar sig.
som har en hyfsad Ion och hyfsad
Iagenhet oeh sa. darn armcr hatade av
Jam som intc klarar av proJuktions
takten oeh maste ta hidrag. Darn ar
mycket mer hotaJe av sina egna. .for
att Jom precis har kravlat sig 6vcr
kanten. an vad t ex en borgare ar
egcntligen. Det ar JarfOr man haekar
pit sina cgna.... Erik akt:'f ju ut. Han
super ncr sig oeh giir under pit ett eller
annat vis. tack van: att Ellen st6ter ut
honom. oeksa. Dct ar hart.... Han
aker ham av banan. punkt slut. ...
Ellen vaIjer ju konstigt. Man kan nog
kritisera henne.

Berit Persson: Det var myeket svart att
spcla Ellen. utom i anJra akten. dar
jag kande att hon var en riktig man
niska som fiek finnas. Det var motet
mcJ Svart~Erik oeh ett sjok dtirom
kring. Dar hade man utrymme att
g6ra nanting utav Jet. Sen i tredje
akten ham plattas han tilL staekarn.
For henne nr motet med fadern
valdigt komplicemt. Hon bade kan
och kan inte. viii oeh vill inte. Hon

mellan generationema savaJ. sam mellan fackforeningsaktiva och
marginaliserade. Scenen ger dessutom nycklar till forstaelsen av
huvudpersonemas individuella Oden. Tydligen skilde sig Ellen fran
sin forste man Par, barnens fader (?), sam gralat sa haftigt med
Erik under Storstrejken 1909. Det fmns ocksa en allman parallelli
tet mellan de har tva scenema: 1909 byttes pa liknande satt sam
nu en naiv och engagerad optimism bland arbetama mot bitterhet
och pessimism i familjelivets ramar. Ellens br6110p ledde da over till
griilet 1909. Nu har HSB-visan mynnat ut i en familjart inscenerad
tragisk vandpunkt igen. Bade Erik och Ellen framstar sam fOrlora
reo Erik gar under, men dottern forlorar Mer sin oskuldsfulla opti
mism. Han har inte ens formatt hjalpa sin far upp pa fotter igen.
Va1f<irden belastas med skuld gentemot dess offer: de sam stallts
utanfor. Pa det viset forbereder denna seen aven 1968-balladen
med dess va1f<irdskritik och engagemang for tredje varlden i akt 3.

Folkets Dagblad (1917-30 Folkets Dagblad Politiken) utgavs 1916-40
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Erik: Jamen, vad ar det for kunskaper han flh da?
Ellen: Hor du du, jag tror nog att han far lara sig mer pi! laroverket an dam som blir upp~

fodda pi! Allers Famitjejaurna1!
Erik: Men det finns val andra tidningar att lasa?
Ellen: Ska du saga, som inte ens gitter ta nagra tidningar att salja pa baracken!
En-k: Ja, det gar at helvete, med eller utan tidningar och ditt fack, Atminstane for mig ...
for jag ar slut, jag ar tamejfaan slut!
Ellen: Men ge upp dlH Ge dig ivag till lassen och sup ner dig! Men kam inte och klandra
mig for att jag viii fortsatta att kampa!
Erik: Ja •.. UII-Ellen ... Ou far inte bli arg pa mig, inte. Ja, fan, jag ..• jag trodde jag
skulle kunna bott i det dar rummet dar, jag .. , Ja, sa hade jag kommit ifran superi"et i
baracken och sadar, ja. Ja, ach Sa kunde jag gatt till HSB da ach fraga om dam behovde
nan som stada' nara trappor, eller tomde nara tunnor eller nat santdar.
Ellen: Oet gar inte, far.
Erik: Nahej. Ou har ju ditt duo
Ellen: Oet ar inte bara det.
Erik: Jasa.
Ellen: Men jag har ju klarat mig sjalv ganska lange nu, Oet har inte varit sa latt for mig
heller, alia ganger. Men jag har traffat en karl, som ska ba har. Ha-n ar murare, snail och
rar.
Erik: "Snail och rar" ... Oa ar han val som den dar tafsen Par som du drog omkring med?
"Snall och rar" , ..
Ellen: Med Par var det nanting annat. Nu galler det att klara sig.
En'k: Ja, just ja Jag ska inte stora Ia:ngre, jag, flicka lilla.
Ellen: Men far .
En'k: Tack ska du ha ...
Ellen: Om du visste hur garna jag vii! hjalpa dig!
Erik: Nej ja ... Det ordnar sig nog med den saken, ska du se.
Ellen: Ou ar valkommen hit, sa efta du viII. Om du vHI bada eller ....
Erik: Adjo med dig, flicka Iilla!

Han satter sig.

Ellen satter si9.

Erik tar hatten, reser sig ach gar ut,
mellan Ellen vid bordet och huset, gor
sorti forbi flaket.
Ellen reser si9 och ser bart mot sin far.

Erik forsvinner.
Ellen satter sig uppgivet.
Det blir morkt.

27.20 Gliidje till varje pris i bistra tider 07.55

Fyra manniskor - tva man ach tVa kvin
nor - kammer in, De ar kladda i guld
blanka byxor med vita revarer, och ar
kraftigt sminkade. Pa overkroppen har
de vita korvliknande saker, som inte dol
jer brosten. De star framfor orkestern
och ror sig utstuderat sexuellt. De har
var sin fast mikrofon framfor sig,

(M: ?oldberg, T: Goldberg ~ Hokon Wennberg)
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kanner en stor karlek fOr honom. och
skulk garna vilja. men det hon kan.
det viII inte han. Det gar hans ara
fOrnar. Det var en ganska kornpli~

eerad seen. Det ar roligt att det gick att
spela. Det gar all spela en monolog i
~tt talt. det ar Iattare an att speta en
seen pa tva. Det var roligt att den
scenen var sa bra. fOr det var den. Den
fungerade nastan alltid:- Det var
nastan den coda som iOle var mono
log eller ell sant har sang- oeh glam
nummer.... Man skulk ha vagat lite
mer sant i Taite!. Jag tyckte aldrig all
Ellen gjorde fel nar jag spelade den
scenen. Det varju Med Deh iOle Ninne
som fc:-gisserade. Jag trQf att jag har
h6rt Ninne saga att hon var kritisk till
Ellens stallningstagande dar. men jag
hlir iOle fOrvanad. For san var hon ju
iote. Ellen. kanner jag direkt. Hon
gjorde det hon kunde. Ninne tanker
val pa en problematik som hon har
johhat med dar. men sam iDle riktigt
gar fram.

Bernt Andersson: Glad)e lil/raJje prj.\'.
den har 20-tals-scenen. ar ocksa sa
gcnornarhctad musikal~skt. fran hor
jan till slut. ... Musik och seen bliren
hclhet.
Christina Olqfson: Har stammer ju
textco valdigt val Oleo rnusik~n. am
musiken uttrycker nagOl sa uttrycker
tcxtcn det ocksa.

Peter Wahlql'ist: Bertil har framfor aUt
bidragit Oleo spannande lcatcrmusik.
Bitde Re\'olurionsoperan och Tjugotals~

hilen. En musik som det ar oerhort lau
at! gora hilder till pa teatern. Dom ar
hildmassiga redan i musiken och
texterna. Det ar Bertils stora hidrag.

Christi'r BOl/Sled,: 8erti1 ar skicklig pa
teatermusik. som funkar elegant. ...
Han ar 70-talets stora scenmusiker
hegavning. ... Det ar en typisk Gold
herg-musik. med manga olika turer.
Han tanker mycket i teatrala hilder.
verkar det sam. Men det ar Bernt sam
har arrat det dar. tror jag.

Vir Dageby: Jag tycker det ar sil javla
hra melodier. Och jag gillar ofta
melodier. S~n tycker jag att ackord
och harmisar. det kommer i andra
hand.... Jag alskar fracka melodier.

och 1942-45. Den knots till SKP men gick vid partispriingningen 1924 med
Kilbomfalangen och hamnade till sist hos nazistema genom Nils Flygs markli:
ga utveckling. Nagra av tidningens redaktorer var Ture Nerman, Frednk
Strom, Zata Hoglund, Karl Kilborn och Nils F1yg.

Att saIja tidningar ar nagot som saval aIdre kommunister som en
yngre vansterpublik kunde ha stor erfarenhet avo Det ar en central
aktivitet i mycket politiskt arbete, sa aven i t ex Vietnamrorelsen
(Vietnambulletinen) och i 70-talets vanstergrupper. Att "inte ens"
vilja saIja tidningar innebar att dra sig undan sitt politiska och
moraliska ansvar, det ar namligen det minsta man kan begara, en
ligt normer som ar val forankrade i dessa olika sammanhang.

Efter den inledande pianomelodin Iyser musiken med sin fran
varo i denna seen. I relation till den tidigare starka narvaron av
livlig musik okar avsaknaden av musik koncentrationen pa dialo
gens spanning. Talscenen erbjuder ocksa ett avstamp infor den
aterigen radikalt annorlunda foljande scenen, ungefar som Ellens
monolog efter Storstrejken 1909 forberedde Riittegangsinmarsch
en. Ater har kontrastverkan anvants. Nu byts det vardagsrealistis
ka spelsattet mot ett helt annat, fyllt av overdrifter och spektaku
lara effekter. Vi har tidsmassigt kommit till forestaIlningens mitt.

Efter den langa talscenen kommer en lika lang operamassig seen,
dar inga av huvudpersonerna deltar. Spelet forsiggar framfor orkes
tern, rumsligt avlagset fran huset och arbetama. Nu ar det over
klassens liv som skildras, som vanligt i groteskt fantasifulla former
(medan vardagsrealismen och det patetiskt forhojda framstaIlnings
sattet reserveras for arbetarklassen). I Gliidje till varje pris ar gro
teskeriet extremt, genom att ramen ar en chockerande och vaIlus
tig orgie: en kokaindrom. Mellankrigstidens storpolitiska forlopp
pa det internationella planet antyds, friimst da nazismens seger i
relation till kapitalens ekonomiska intressen. Men scenen mystifie
rar ocksa, som en svarbegriplig ond men sinnlig drom. Klangliaa'
och visuella effekter skapar bilder som obearbetade lamnas ov~r
till ·publiken. Hur forlopte krisen och vad blev det av arbetsloshe
ten? Vilka levde i Iyx? Hur var forhaIlandet mellan Kreuger och
nazisterna? Vilken relation hade Sverige till det ovriga Europa?
FramstaIlningen ger ingen entydig bild av det faktiska handelsefor
loppet, som i staIlet sveps in i drogdrommens dimmor. Men de losa
tractarna lamnar istallet oppningar och mojligheter for publiken till
kanslomassiga projektioner och associationer till nutiden 1977.
Kristid och dekadens, drogbruk, hogervindar och krigsrisk hade
lika stor aktualitet 1977 som pa 20-talet.

Formmassigt ar scenen ett montage av olika avsnitt, som binds
samman av rollfigurerna och musiken (bl a melodislaktskap mellan
avsnitten och atergangen till inledningsmusiken pa slutet). Scenen
ar separerad. fran den omgivande handlingen, bade innehilllsligt och
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och i Gliidje till \'arje pris finns det ju
massor av [facka melodier.

Sl'en Wol/ler: Gliidje Till varjl' pris inne
haller alit fran ironier till under
stOdjande musik. Dartycker jag det ar
Brecht-musik i allra Mgsta grad. Det
ar teatermusik utifr.io ett slags Tolv·
ski"ingsopera-fo rha IIningssatt.

Bertil Goldberg: Det sades pa ell tidigt
stadium att vi skulle gora mlgonting
av Kreuger. faU ospecificerat. Oet var
Tolla och jag som skulk halla i det
forst. Sa vi Histe lite om Kreager oeh
den tiden. Det fOrsta sam hande var
all det blev en jallelang. ordrik kuplell.
sam handlade om nastan hela 20
talet. Det handlade om forbudsrost
ningen. oeh det var ett sanr klam
kackt arbetarperspektiv pa det. text
massigt oeh musikaliskt. Det stroks av
Hakan Wennberg. som sa "sahar ska
det absolut inte vara - g[l hem oeh gor
nat nyll!-. Och da kom den har iden
att man skulle skippa att sjunga om
nagonting. utan i sUi.lkt gestalta oagot
inifran. [ och for sig var alia dom har
figurerna med i den forsta versionen.
men det var aldrig riktigt bra utfort.
Och da kom den har iden med all
skapa den har gruppen. dom har fyra.
Vi kallade det for -Manhattan
Transfer"" - darn hade just kommit
upp da. dom korde ju den har
nostalgiska musiken.... Alltihopa ar
ju en enda stor kokaintripp. egent
ligen. Det ar kokain och sen ar allting
bara bild och show. Detta ar ju bora
underhallning! Den kom ju ocksa
som kontrastverkan i andra akten.
som borjar med Afdrig mera krig. man
bygger huset. Ellen flyttarin. Man har
nu vistats hos arbetarna valdigt lange.
och sa kommer kontrasten dar: Det ar
vitt. och det arsiden och kokain.det ar
"rrrroyar och det arnakna brost. Man
har verkligen tagit ut alit vad man
kunde ta ut av det:Och sen kom
Ada/en direkt efter. med stenarna och
sant dar. ...

Aja Eriksson: Kvartellen i Gliidje till
\'arje pris fick ganska fr~cka klilder.
Det var -korvar- bara. Guldshorts och
korvar. Vi sall dar och sydde korvar
det var skumgummi och blankt tyg.
Sant som rasslade hade dom pa sig.
guldkedjor m m.

Giiran du Rees: I den filmade 20
la/sscenen star Krilk plotsligt och
spelar trumpet och nan annan spelar
sax.

Christina O/~fson: Dom drev med oss.
musikerna dar. for dom gillade inte
playback. Alia bhlsarna bylle instru
ment.

Vir Dageby: Vi stod ju och mimade
playback ell par ganger. Vid ell till
falle ser man orkestern som star med
heIt omojliga instrument. Det var var
hamnd. haha!

Ale Moller: Krilk och jag hylle saxen
och trurnpcten. Och sa hakade Stik
kan pa och bylle med Nikke. Det

formellt. Den skildrar andra personer, mi1joer och handelser i en
annan spelstlL Scenens inledning ar abrupt och oformediad, men
dess slut kommenteras av Tiggaren som leder in i nasta seen.

Visuellt betonas det erotiska starkt. AHa ar kliidda i vitt - over
klassens farg i pjasen, kokainets och drommens fargo AlIa ger in
tryck av att vara utkladda: kladema saknar armar och ser "oakta"
ut. Det ar inte verkligheten, utan en mardrom som spelas upp - el
ler kanske ar denna verklighet sjiilv en mardrom? De fyra sangamas
sexuella utspel i bo:tjanbetonas kraftigt. Aven i den senare tangon
[mns sexuella element. Dar infors en storre aktivitet och utveck
ling i den dessforinnan ganska statiska scenbilden. Musikaliskt och
visuellt finns en forebild i popgruppen Manhattan Transfer, som
Goldberg papekar. Det yore ocksa mojligt att jamfora med Brecht/
Weills sangspel och opera Mahagonny (se Wagner 1977: 157ff och
Kahnt 1982 - jag vet dock inte om Goldberg m fi kande narmare
till detta verk).

Scenen har sex huvuddelar: A (takt 1-16), B (17-40), C (41
69), D (70-148), E (149-184) och F (185-188). I A och B fram
trader den sjungande. kvartetten. C ar en monolog till samma
musik som A. I F Aterkommer fragment av A-delens text och
musik. Det ar ingen fyrkantig och regelbunden struktur utan en
intrikat vav av text och- musik. D- och E-delama (tangon resp
skottmusiken) ar skarpt atskilda fran de ovriga. Jag gar i fortsatt
ningen igenom varje .del for sig.

. Figur 18.

ABC D E F
, i t
16 t 24 30 80 37 4

Den inledande sangkvartetten tematiserar i A- och B-delen over
klassens fiykt fran 20-talets sociala verklighet: cynism, njutnings
lystnad, nostalgi, Iyx och frosseri. Stamningen ar "efter oss synda
fioden" - en inte ovanlig nidbild av derika. Dar finns fiera citat:
"bistra tider" kanns igen fran Tiggaren; samtal med arbetama fore
husbygget; "ananas, jarpe, frossa och njut" hade Nynningen med
pa sin Majakovskij-LP For full hals 1973, invavd i "Atlantiska
oceanen", och med fortsattningen ''borgare, snart ar din saga
slut", sa som den ocksa genljudit da och dil vid dem\mstrationer
(det ar en vers som Majakovskij skrev 1918, se Harding!Jangfeldt
1976:206: "At ananaser, frossa och njut - Snart ar din saga, bor
gare, slut "); raderna "var nya skona varld" kanns igen fran Hux
leys kusliga framtidsroman fran 1932 (en titel som i sin tur ar
hamtad ur Shakespeares Stormen V:I). "Hotel Royal" och nagra
meningar till uttalas med kraftigt rullande "r", vilket ger en asso
ciation till Paris, som vid sidan av Berlin var en nojeslivets och
lyxens huvudstad pa 20-talet. Det var ocksa i Paris Kreuger dog,
dock forekom inget hotell med just det namnet i samband med
hans dod. Formmassigt ar de fiesta av B-delens rader uppbyggda .
som "svar" pa gemensamma enstaviga utrop ("Se! ", "Hor! ",
"Kann!", "Drick!", "Njut!").

Inledningskvartetten bygger musikaliskt pa en tat vaxling mellan
de fyra, och meHan enstammig och fierstammig sang. Den perio
diskt konstruerade, syrrimetriska melodin i G-dur-inledningen (A)
framfors legato, och ar inte uppbyggd av sma melodiska byggste
nar (som de motiv som kopplades till arbetarklassen). Snarare pa
minner melodins langa nedAtvanda bilge om Mendelssohns Bral
lopsmarsch vid Ellens brollop 1905 eller Xngelns sting vid Ellens
fOdelse i akt 1. Denna melodityp tycks nu kopplas till arbetarklas
sens motpol, overklassen, och darigenom ges den en negativ ladd
ning. De fiesta musikstycken som kombineras med overklassens
upptradande gar i durtonarter, ar relativt funktionsharmoniskt
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Valkomna hit till Hotel Rrroyal! A en san fantastisk natt! Sana fantas-
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for han har hatten pa det dar IOJliga vlset? Hohohoho. •. Ni kan inte gissa!
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Tank; Hon nar oara en oga. Ni:iaa , .. Kungenl Aah! Valkommen hIt! Detta b If en

Kung Gustaf V stapplar in, vitkladd.
Han kysser Greta Garbo, de bagge gar
fram mot de fyra s5ngarna. Gustaf V har
en batformad amiralshatt pa huvudet.
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Herrmann kommer in, fr§n andra hal let
(medsols fran orkestern), kUidd i vit uni~

form, mad bara armar, tiksom de andra.
Han har medaljer pa vanstra brostet.

Ivar Kreuger kommer in fran samma hall
sam Herrmann, i vit kostym Dch hog vit
han. Han hailer en jattelik tandsticka i
en track gast ut fran underliv8t.
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Kvinnan sniffar innan ordet "kokain".

En man mad violin trader tram bland de
fyra. Kladd scm de spelar han och for si9
mot en av kvinnorna. Tva andra ur kvar
tetten hanglar mad varandra, och medan
Gustaf V har satt sig pa trappan vid
orkestern dansar Kreuger tango med
Greta Garbo.

Herrmann 6vertar dansen med Garbo,
medan Kreuger sjunger.



roliga var att man visstc ju precis hur
dom .mdra spdatk. s~l var gilng det
var trumpet S~I spdadejag pii altsaxcn.
Sil timingcn oi:h allting var undcr~

hart. n1tt. dct var hara dd att det var I'd
instrument! Dom hlev S{I fOrhannade.
Oct var eftcr tn~·tton tagningar...

Maria Grahn: Man synar inte den
allmanna naden oeh desperationen
oeh arhetsl5sheten, utan man skildrar
det uppifrJn isttillet oeh ser hur nojes
livet da tedde sig. Det tir loekande, f5r
det tir seeniskt roligt oeh det ger
variation At det. Oet var en tid av
dekadens. Det ser man ju tydliga
upprepningar av nu: att i tider av stor
oro, dar manniskor egentligen kanner
valdigt stor angest oeb oro f6r fram
tiden, ntir det tir valdigt hotfullt, sa blir
det en valdsam flykt till extrema
varianter. aven sexuellt. i nojesliv osv.
Det kan man se som en del utav en
flykt, att man inte riktigt hittar ut
vagar. Kanske oeksa naturligtvis att
dava oeh vrida intresset mot andra
saker. Greta Garbo spelade oerh5rt
vaekra. fOrfallna, men anda ol1tkom
liga oeb innerst inne adla roller. Hon
stAr sam symbol mer an som man
niska. Ett manniskoideal - den
gudomliga... Jag tror inte att man
som publik ska identifiera sig med
nagon dar. Oet ar en slags dragkamp
sam utspelar sig pa en bogre niva, dar
l\!innan spelar en traditionell roll.
Hon ar offer i kampen meHan man,
oeh inte bara offer: hon ar fOremal
oeksa. han valjer ju sjalv den rollen.
Oet af sam veekotidningar ungefar.

Eva Remaeus: I G1iidje Iii! valje pris sa
sjong Maria Grahn. oeh vi stod oeh
;'dD de oss oeh dansade. oeh det var en
mdngfald av uttryek som kanske
stjalpte innehallet i texten mer an det
hjalpte. Men det var oeksa viktigt att
ge den dar stamningsbilden av den
tiden. med dekadensen. Det ar samma
uttryek som i Cabaret med Liza
Minelli. samma dekadens.

Bertil Goldberg: Tangon tir en gammal
tango som jag har haft. .. , Det tir
scenen som har styrt detta. Om man
ska hitta nanting mellan G5ring oeh
Kreuger sa far man ju da saga pa nat
satt att det finns en rivalitet kring den
moderna tiden, kring vad sam skulle
handa da. . .. Den tangon byter
instrumentering hela tiden - fOr varje
vers byter den stamning. Det ar mjukt
nar Kreuger sjunger. oeh det ar kraf
tigt nilr G5ring sjunger. Den har bade
elgitarr i slutet da, oeh dragspel oeh
fiol oeh sant. . .. Det har ingenting
med verkligheten att g5ra, det htir.Jag
tror aU den ar en ganska oproblema
tisk grej - den ar mera ett under~

hiHlningsnummer. Oet redovisas i
alia fall nagorlunda, milj5n oeh
stamningarna pa den tiden .

uppbyggda och innehil1ler antingen Ifmga legatobilgar eller olika
fanfarmotiv. I Gliidje till varje pris utnyttjar Goldberg schabloner
och stildrag fran sentimental revy- och schlagermusik, dar smekan
de melodier kombineras med harmoniskt raffinemang, Stilen ligger
nara senromantisk musik och 30-talets jazzinfluerade underhiUI
ningsmusik. Blasarrangemanget ar fylligt, sangen bitvis flerstam
mig i h-mollpartiet (B), tempot lugnt. Melodin ror sig i sma inter
vall och langa linjer. Det galler saval A- som B-delen. Ocksa den
senare ar periodiskt byggd, dock med en tydligare uppdelning
i fraser om vardera tva takteL Aven dar ar harmoniska spanningar
och raffinemang viktiga. Samma 8-takters struktur upprepas tre
ganger, vilket skapar en forfOrisk monotoni som val passar till det
dekadenta drogbruket som namns senare.

Efter h-mollavsnittet (B) aterkommer i C-delen inledningsmelo
din i G-dur, sa att A, B och C tillsammans musikaliskt utgor en
nagorlunda symmetrisk tredelad enhet. Melodin framfors nu dock
enbart instrumentalt, medan en av kvinnorna fnissar fram sin
monolog, Det 8 takter langa motivet upprepas om och om igen,
vilket forstarker monotonin; en som i ett drogrus stillastaende
tidsupplevelse, Utan synkronisering eller rytmisering i forhallande
till den bakomliggande orkestermusiken skamtar kvinnan om de
historiska personer som nu kommer in, Dar ar skildespelerskan
Greta Garbo (f 1905), som debuterade i borjan av 20-talet och
redan fran 1925 slog igenom internationellt via Hollywood. Dar ar
kung Gustaf V (1858-1950), som var tyskvanlig och ofta spelade
tennis, under namnet "Mr GO'. Sa kommer nazistim "Herrmann",
en blandning av propagandachefen Joseph Goebbels och Gestapo
chefen, officeren mm Hermann Goring, Goring var f 0 tidvis hero
inist och hade Sverigeanknytning genom sin forsta hustru Karin
Fock (dod 1931), Slutligen konuner den store svenske finanskung
en Ivar Kreuger (1880-1932), som med bas i Svenska Tandsticks
AB byggde upp ett framgangsrikt ekonomiskt imperium, men dog
under mystiska omstandigheter samt.idigt som hans koncern
kraschade och en rad oegentligheter uppdagades. Presentationen av
alIa dessa ar fylld av sexuella antydningar, och till sist namner
kvinnan att hon anvander kokain, varvid musiken stannar upp mitt
i sitt fjarde chorus, och tangon borjaL (Overgangama mellan delar
na var annorlunda utformade under repetitionsarbetet och pa ski
van, Jfr s 245 och s 31 Of.)

D-delen ar en Tango som genom sin helt annorlunda musik och
innehall framstar som en kontrasterande ny del i forhallande till de
mer sammanvavda A-, B- och C-delama, Den ar sa avskild (aven ge
nom pauser fore och efter) att den ibland gick under eget namn
som Kreuger-Goring Tangon (se t ex inlagan till LP:n). Tavlingen
mellan rivalema Kreuger och Herrmann har sagoaktiga drag 
Kreuger som "tandstickskung" och Herrmann som den onde utma- .
naren, De bjuder over varandra i sjalvkarakteristik infor den atrild
da Garbo, Kreuger ar mild och vackert oskuldsfull, medan Herr
mann ar kraftfull och djarv, Han tar till sist till viUd for att brutalt
vinna segem, Texten innehaller dels nivan med sagan om de rivali
serande friama (inklusive det erotiska elementet), dels den faktiska
beskrivningen av Kreuger och nazisten, och dels aven pa ett ab
straktare plan bilden av tva altemativ for 30-talets borgarklass: libe
ral kapitalism eller militaristisk diktatuL Kreuger utlovar guld,
ungdom och njutning, vilket knyter an till Iyxen i scenens borjan,
Herrmann lovar i stiUlet makt och antyder forhoppningar om det
tusenariga riket, I sin andra replik kritiserar han pengamas falskhet
i linje med den antikapitalistiska retoriken inom nazismens vans
terflygel, och bryter sedan brutalt hela illusionen genom att skjuta
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Sven Wollter: Nittio f6restiillningar
tjatade vi om och bad musiken ligga
pa ett sadant satt, i en sMan takt och
tempo,'att det var mOjligt att uppfatta
vad hon sa, eftersom det var centralt.
tyckte vi skMespelare, Men dar ar den
eviga motsiittningen mellan skadespe
lare och musik Det var omOjligt att fa
en andring till stand dar. ' , , Vi borde
varit mer hardhanta. Da var det dam
hiir haftiga tanema sam var viktigare,
tempot osv, an innehallet

Berti! Goldberg: Det ar ju samma som
"vi vill ha brOd, vi vill ha potatis" i
Revolutionsoperan. Det ar alltsa den
vanliga bluesskalan har. Ja. sedan
kommer arbetama ochAdalen -31 '"

ner Kreuger. Danned skingras de tidigare dimslojorna och ersatts
med naket vald.

Tangon fyller i seenen en liknande funktion som marschen i
Revolutionsoperan i akt 1. Den gar i markerad (marsehartad) fyr
takt och anvands som ett krigiskt inklipp i den gungande, svavande
kontexten. Liksom 1917 inleds avsnittet har av ett rent instrumen
talt parti till rorelser pa scenen, oeh aven har har pianot en huvud
roll. Det var naturligt att valja dans- i stiillet for marschmusik efter
som scenen skildrar dans och nojesliv. Tangon ar en danstyp som
later sig forenas med rockmusikaliska medel och som bar med sig
associationer till obseenitet, farlighet, opalitlighet, dekadens, raf
finemang oeh doende epoker Ufr Piil 1981 :222 om den danska
gruppen R0de Mors anvandning av "beattango"). Tangon uppstod
som sallskapsdans i Argentina pa 1800-talet, med afroamerikanska
rotter. Den introducerades i Europa pa 191 O-talet och blomstrade
sarskilt i Finland fran ca 1940. "Narheten till vaId, ond brad dod,
misar och svartsjuk karlek" dominerar den argentinska tangons
texter, enligt Sohlmans musiklexikon (art "Tango"). Den var dar
popular bade i medelklassen och som kampsang bland arbetama.
Tangon var inte ovanlig som dans- och kabani'musik i det svenska
2Q-talet, t ex hos Karl Gerhard. Pa slutet av 60-talet uppfordes pa
svenska scener tjecken Mrozeks pjas Tango om fascismens fram
vaxt. Och 70-talets musik- och teatergrupper anvande inte sallan
tangon. Goldberg har i denna seen satt samman mellankrigstidens
populara musikstilar pa ett "eget" satt. Framforandet med elgitarr
Ijud mm gor tangon modem och tidl6s.

Tangons inIedande violinsolo spelas fran seenen av en kostyme
rad skAdespelare (Henric Holmberg) som agerar tillsammans med
sangkvartetten. Darigenom vavs orkestem in i iiktionen, som en
nattklubbsorkester. Sangmelodin har likheter med inledningsmelo
din i A-delen, men framfors olika i varje verso Kreuger sjunger den
f6rsta versen mjukt, svagt oeh legato till ackompanjemang av violin
oeh piano. Hernnanns sang ar hArdare, kraftigare, underst6dd av
blasarackord oeh av en slaende Ijudeffekt pa elgitarr efter orden
"j ag ar en om" i takt 98ff. I tangons andra halva byggs skillnader
na mellan de tva rivalemas sang pa ytterligare. Violinintroduktio
nen ar ungefiir likadan som forsta gangen, men Kreugers piano
ackompanjemang blir mer utsirat an forut. I gengald blir Herr
manns sang brutaliserad, far kraftigare blasarstod oeh gar over till
skrikande talsang pa tyska strax fore skottet. Det ar kompositoren
Goldberg sjalv som spelar Herrmann. Nar de tysksprakiga inslagen
dyker upp blir det uppenbart hur mycket av hans kompositions
satt som paminner om Weill-Eisler oeh den tyska kabaretraditio
nen. Exempelvis tyeks melodins rytm passa battre.for tyska spra
kets intonation. Detta skapar en del forstaelseproblem i den f61jan
de skottmusiken Ufr aven betoningsdilemmat med "a'rbeta'r" L
Revolutionsoperan).

Herrmanns skott mot Kreuger ledsagas av orgelns nedatgaende
figur, baserad pa en bluesskala pa tonen e. Figuren har melodiSka
likheter med tangotemat (t 80) och aven med melodin i A-delen
(t 9 oeh t 13f), vilket ger seenen sammanhang och klargor hur
bluespentatoniskt inspirerad melodiken over huvud taget ar under
den eleganta ytan. Kvinnan kommenterar mordet i en hektisk och
desperat sang som efter ryckiga rorelser stiger kromatiskt till e",
for att sedan efter en kort paus falla ner till e' i samma nedatgaen
de rorelse som orgeln forut spelade. Kadenskaraktaren ar tydlig,
men den nedatgaende rorelsen paminner oeksa om en omfattande
musikhistorisk tradition av dodssymbolik (t ex i J J Frobergers
Tomheau fait a Paris sur la mort de Monsieur Blancrocher fran
mittenav 160Q-talet, hos J S Bach, wienklassikema, romantikema
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Herrmann skjuter Kreuger mad en pistol.
Madan kvinnan sjunger star Kreuger
blick stilla mad bakatlutat huvud. Han
har slitit upp sin skjorta i brostet och
hailer den oppen.
Alia andra utom den sjungande kvinnan
ar ocksa stilla, frusna i sina rorelser.skjuten, .
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Greta Garbo som dtrliviirt och svenskt objekt for nazismens glupande hunger. Dekadensen sJ..t'ldras med en blandning av iickel och fasci
nation.

eller i sentida filmmusik). Sangens vindlingar pa ett em4.7-ackord
upplases sedan i orkestems rena E-dur i takt 179ff. Sangrytmen
kolliderar delvis med sprakrytmen, vilket gar textens inndliill
svart att uppfatta, sam Wollter beklagar. Aven am man urskiljer
orden kan skeendet vara svarbegripligt. Kvinnan sager att Herr
mann inte kan ha skjutit Kreuger, vilket strider mot vad publiken
nyss sett, men stammer battre med den historiska verkligheten.
Vern sam var den skyldige, och vilken slutsats man kan dra darav,
framgar knappast.

Officiellt begick Kreuger sjalvmord, men snart restes rnisstankar om mord,
sa t ex av Heed/Stolpe 1955. Misstankar riktades mot Jakob (1892-1980) .
och hans far Marcus Wallenberg sr (1864-1943), som efterat billigt kunde
6verta restema av koncemen Kreuger & Toll. Annu mer rnisstiinkt blev
finansrnagnaten John Pierpoint Morgan d y (1867-1943), en av Kreugers
farligaste konkurrenter. Hela aWiren fick omfattande och komplicerade kon
sekvenser, som kan leda tankama till fmansaffarer runt 1977 (IP:ns bilaga
namner ocksa Anders Wall som en modem motsvarighet till Kreuger). Mig
veterligt har affaren annu inte helt klarats ut.

Aven am publiken kan ha svart att uppfatta handelsefarloppet
har scenen anda ett tydligt moraliskt budskap. Kvinnan saker
tacka aver katastrofen genom att be musiken spela upp. Inledning
ens musik aterupptas fragmentariskt och kaotiskt, men nazistens
maktavertagande Ufr Hitlers makttilltrade i Tyskland 1933) leder
till att alit tystnar och stelnar sam i en farvriden gest, i en dads
dans anfard av Herrmann. Uppvaknandet ur drammen blir for de
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r,f---
Skit samma nu i:ir han

De fyra mi:inniskorna amar sig, pa befall
ning, nagra av dem grater fortvivlat.

Det uppstar kaos. Tre av de fyra springer
ivi:ig. Garbo star vid Herrmann, Gustaf V
gar bakom dem mot hoger. Orkesterns
dirigent, kli:idd i vit frack, syns i bakgrun
den.

Arbetare syns komma in vid flaket, de
schasar liksom bort de vitkladda manni
skorna, som kaotiskt forsvinner ut vid
orkestern,

t,

~
me-elo

Frohe'zu jeder Preis ir scpwar
ze Zelten ....

hetens

c

En san skandal! Spela! Spela!
Herrmann: Was ist denn los, Fritz?

,"

bistra

evig-

prisvarie

1: Tjugo-otalets repris

tp +oS)(

Kvinna 2: ...
I

HeY'nnann:

und mit die Ewigkeit . , .Nazistmelodien fur die Himmel,

Die werden ja aile sterben, neh?
Kvinnorna: Aaaaa!

r --------- ---- - - - - r.-

Skrik,

35.15 Adalen 1931 02.05

Tiggaren: Se! Se hur overklassen flaxar bort som sjuka Higlar, och flyr fran trettiotalets
motsattningar och kris! .
Se hur underklassen - flera hundratusenden som mist sitt arbete och brad - svarar kapi
talets kris!
Arbetarna: StrBjk! Strejk! Strejk!
Tiggaren: Mot svartfotter, militar och polis, insatta att skydda overklassens makt, star
folkens S\l<irta vrp.de - klass mot klass,
Arbetarna: Ner med strejkbrytarna! Ner med strejkbrytarna! Ner med strejkbrytarna!
Tiggaren: I Halmstad 1931.

I"!=M '{="....,.~
I AdB:~,l, i Kicm(:nsnas, i Sandarne star slaget om ett samhalle i kris,

Tiggaren star halvvags medsols fran or~

kestern mot flaket, dar arbetarna befin
ner sig, Han visar forst mot orkestern,
dar overklassfigurerna just farsvinner,
sedan mot flakets arbetare.
Arbetarna skanderar och hotter med
knutna navar,
Arbetarna skanderar i::iter taktfast och
hotter med'knytnavarna.

Arbetarna gar fram till mittscenen.

Se - en gamma! gumma tranger fram!
CUlilman: Siapp fram mig!
Tiggaren:TiJibaka mor, ni blir ihjalslagenl
Gumman: Jag maste komma fram!
Tiggaren: Men vad har du da i ditt knyte, som ar S.:l viktigt att du riskerar livet?
Gumman: Jag har bara det sam fattighjalpen bestar med, istallet for brad.
En arbetare: Karingen har ratt!

Ivh'tl' t I
(Sk<l~

En gammal gumma trader fram ur arbe
targruppens mitt.

Gumman hailer ut en hog stenar ur sitt
farklade. Arbetarna rusar fram, tar ste
narna och tanker kasta, men da skjuter
soldater fran andra sidan ytterscenen.
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Bernt Andersson: Arbetarna far ut
rymme att upptrada som kollektiv
anda aven efter fOrsta akten. i Metall
strejkscenen oeh Ada!sgrejoma. ... I
efterhand kan man tanka sig att man
hade gjort den grejen till en stor seen.
Men vi' bestamde oss fOr att Adalen
-31 ar det gjort sa vansinnigt mycket
om i fOrhiillande till sa manga andra
grejer scm folk inte har en aning om
nar det gallef arbetarklassens historia
i Sverige, oeh vi valde att med en kort
text bara placera det avsnittet i
historien. "Fern skott small ..." sager
den blinde Tiggaren. oeh sa laser han
det poem som star pa graven i Kram
fors... Detta passerades ganska
snabbt fOr att vi bedOmde det som
fOrhiillandevis valkant av folk i
allmanhet.

fyra sangarna skraekfyllt oeh brutalt. Man far intryeket att over
klassen i det langsta blundade for det fascistiska hotet. VaWirden
oeh freden var bara tilWillig oeh illusorisk. Det varnade Tiggaren
arbetarna for innan i Blues 16 oeh aven i Aldrig mera krig. Nu visas
det ur borgarnas synvinkel, med arbetarna som iiskadare i niva med
publiken. Nazismens seger ar annu en inomborgerlig affar. Mora
liskt ges en yarning for att hedonism kan minska vaksamheten mot
reaktionen. 6verklasslivet skildras med bade fascination oeh av
stiindstagande, skarpt atskilt fran arbetarnas robusta vardagsvarld i
nasta seen. Man satt i sjalva verket aldrig trygg i nagon vallustig
seen i Taltprojektet. I forsta akten visade Den vUe clownen denna
eirkusens opalitlighet. Dess koppling till overklassen kan ses som
ett puritanskt drag i forestallningen.

Tiggaren vander publikens bliekar tillbaka till dehandfasta oeh
tryggt realistiska arbetarna, oeh han poangterar kraftigt den pa
flera plan betonade kontrasten mellan klasserna. Publiken far veta
hur foregaende seen ska tolkas, oeh leds in i en kort, stiliserad seen
om arbetarklassens aden fram till 1932. Autentiska hiindelser
namns oeh askadliggors, oeh Tiggaren liiser texten pa gravstenen
over de dodade arbetama i Adalen. I originalet, skrivet av Erik
Blomberg, heter det " ... Arkebuserad av okanda kulor ... ", vil
ket dock knappast motsvarar verkligheten (jfr Arvidsson/Olssonl
Palmstram 19'81:7). 1932 bildades myeket riktigt den forsta
soeialdemokratiska regeringen, ledd av Brantings eftertradare Per
Albin Hansson.

Adalshandelserna skildras pa samma satt som Sundsvallsstrejken
ett halvsekel tidigare. Dar finns en liknande stiliserad dramaturgi
oeh samma handelsefor1opp. Arbetama drivs av fattigdom oeh
nod, oeh mots av ansiktslost oeh skoningslost vald. Denna gang ar
stamningen an hardare oeh bittrare. I Sundsvall dodades ingen, oeh
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Tlggaren: Fern skott i Adalen - en enkel skrift pa en grav: "Har vilar en svensk arbetare,
stupad i fredstid. Vapenlos, varnlos, arkebuserad av militarens kulor. Brottet var hunger,
Glom honom aldrig."
Man sager att trettiotalet var den tid i Sverige da arbetarklassen tog makten. Naja, vi far
val se. Det ar dock otveWdigt att 1932 fick vi sa antligen en socialdemo.kratisk regering! Morkt overallt.

37.20 Grannsamjan 07.30

Ragna: Ni:ihi:.i, nu tar ni det lugnt med spriten, pojkar!
Lundstrom: Jamen, morsan, morsan , , .

.~ 50ng

Ska man in- te va' gla' en da' som ida', nar fan ska man da va- ra gla'?

Ragna, jag har kopt en present!
Ragna: Present? Inte har val vi rad med sant?
Frasse: Naj, nej, nej, nej. nej, nej ... Det var det lojligastel Har du gatt och kopt en staw
av Per-Albin??!!
Lundstrom:Ja, det ar han som ska gora't! Eller hur, Johansson?
Johansson: Ja, just det! Lave den socialdemokratiska valsegern! Den level
Johansson, Ragna, Lundstrom: Hurra, hurra, hurra, hurra!
Erland: Nej men, hall nu antJigen kaften darnere!
Lundstrom: Hall kaften daruppe du!
Johansson: Kommunister!
Lundstrom: Just detl
Ellen: Sluta snattra, ni gastar ju sa att hela huset skakar!
Ragna: Ska ni sta daruppe och skrika och vacka alIa grannarna, eller? Kom nar i stallet
om du viii nat!
Erland: Oii a viii bara fan sjiilv, som hojtar "Ieve socialdemokratin", nar var' och varannan
miinniska gar arbetslOs.
Johansson: Ha! Oet ska viii inte du saga, nar du och hela byggnadsarbetarkaren gar och
strejkar, i dom har tiderna? Ni har val ingenting att strejka for? Ni med era ministerloner!
Erland: Ministerl6ner? Ar du inte klok, gubbe? Jag tjiinar ju knappt sa jag kan forsorja
ass. Ellen gar arbetslos, grabben hennes studerar ...
A'ke:Jag forsoker i alia fall.
Erland: Ja, fors6ker i alia fall .. , Ifall det inte var Sant javla liv had Sa tiinkte dom sanka
lonerna for oss - jamen, tacka faan for att man strejkar diH
Johansson: Ni ski:! veta attni star alldeles ensamma! lnte en enda socialdemokrat i det hiir
landet stoder den dar kommun ist-streJken.
Erland: Skit~prat!
Ellen: Johansson!
Johansson:Ja, Ellen, vad viII du?
Ellen: Kom ett tag, far jag saga en sakI

Oet iir fler sociaJdemokrater an kommunister i den har strejken.
Johansson: Oet ar ju kommunisterna som har satt igang strejken! Splittrare, det ar vad ni
ar!
Kommunister och fascister ar tamejfan samma sakI
Erland: Nu Hivlar i helvete! Ta hit de dar forbannade, .. ska jag vrida om arslet. , .
Ragna: Namen , .. braka inta, pojkar! Nog borde val du och Erland veta att regeringen
har gripit in i den har strejken fOr att radda hela samhallet, nu nar vi har flitt an arbetar
regering?
Erland:Sni:illa lilla rara Ragna - anvand h'uvet!
"Radda samhi:illet", sager duo "Radda kapitaJismen", sager jag!
Lundstrom: Nu, Erland, nu far du ta och lyssna pa mig lite hik va, AJitsa, har inte varan
arbetarregering till och mad kommit overens med Bondeforbundet, du?
Erland: Ha!
Johansson: Just det!
Frasse: Alitsa, skarp dig farsan! Har sitter ju folk!

Erland: Hehe! "Kommit overens med Bondeforbundet" - ja just det! Den har ji:ivla ko~

handeln - dom kohandlar at hoger och slar at vanster - det ar socialdemokratisk kris~

politik, det! Beskylla en hederlig arbetare att strejka for ministerloner - man blir sa for
bannad!
Johansson; Aja, aja. Badkar. , . badkar, det har du minsann!
Erland: Badkar? Folkhemspolitik och ministerl6ner - ar det bara badkar som ni social~

damokrater viII ha, da kan du javlar i min sjal fa ta det har!

Forriittningsmannen: Oppna i lagens namn, oppna!
Frasse:Titta! Namen, titta! Nu a porisen har!

~(Med tillsto~d av Edition Sylvain AB.)
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Svagt Ijus pa huset. Pa overvaningen sit
ter Ake och forsoker lasa, Ellen och hen~

nes nye man Erland. p§ bottenvaningen
finns Lundstrom, Ragna, Johansson och
Frasse.

Lundstrom visar fram en byst av Per
Albin, som han hallit bakom ryggen.

Johansson sticker ut huvudet genom
fonstret, varvid Ellen hiiller vatten over
honom fran sin balkong,

Lundstrom instammer.

(oh6rbart ord)

Hon tittar pa Per-Albinbysten.

Frasse, som alltsa ar Lundstroms son,
gor en gast mot pUbliken.

Erland borjar hava ut badkaret fran
balkongen,

Ett par poliser i gammaldags uniformer
dyker upp, tillsammans mad en likaledes



dar upptradde fienden personifierad i Treffenberg. Har framtrader
inte t ex den ansvarige kapten Mesterton. Mer vilar ocksa pa Tigga
ren som berattare. Scenen ar kort och sammandragen, och forut
satter pa satt och vis minnet av Sundsvallsscenen, som aterkallas
genom den likartade konfliktbeskrivningen och iscensattningen.

Fran den kollektiva och stiliserade klasskampsskildringen byts
miljo och spelstil till arbetamas vardagsliv i det HSB-hus dar Ellen
med familj och grannar bor. Huset som forut byggdes fungerar
som spelplats. Det ar en oppen konstruktion av staIror och plankor
som tillater full insyn fOr publiken. I borjan sjungs nagra takter ur
Sverker Ahdes F6delsedagsvals fran 1946, med till situationen an
passad text. Det ger en'ungefarlig tidsstamning - sangtypen passar
i sin naiva oskuld in i folkhemsidyllen. Annars saknas musikinslag i
denna ganska langa seen, som i stallet bygger pa situationskomik
och vitsar i stil med HSB-visans inflyttningsskildring. Scenen soker
koppla intimsfaren med tidens politiska och sociala skeenden. Dar
med har publiken aterforts till samma spelsatt, miljo och proble
matik som fore Gliidje till varje pris och Adalen 1931, som·repre
senterade tva andra "lager" i forestallningens totala montage.

I Grannsiimjan stalls motsattningarna mellan socialdemokrater
och kommunister i centrum. Den spelas ut pa olika plan, inom en
teaterform som inte ar olik svenska filmlustspel fran 30-40-talen.
Da framfordes ju ocksa sociala och politiska resonemang (men
med motsatta, borgerliga eller klassforsonande innehall) i bekym
merslosa, idylliska komediers foml, Har diskuteras politik oppet
mellan husets grannar. Dialogen bygger pa historiska fakta, men de
har dels valts sa att en enkel konfliktbild uppstatt, dels framstalls
de sa att det ar givet var publiken ska lagga sina sympatier. Scenen
tar t ex inte upp de stora splittringama bland kommunistema, inte
heller betydelsen av Komintemstrategins svangning fran ''klass
mot klass"-politik till folkfrontspolitik i bOrjan av 30-talet. I stal
let framstar socialdemokratema entydigt som dummare, kommu
nistema som mer hjalpsarnma och solidariska, t ex i samband rned
vriikningen. Scenen bjuder pa en dubbel moral, dels den allmanna
att sammanhaIlning och solidaritet ar livsnodvandigheter for arbe
tama, dels den att kommunistema var mer solidariska, riittframma
och klassmedvetna an socialdemokratema. Denna argumentation,
som ingick i hela Tiiltprojektets syfte, fors hiir bade pa det histo
riska-politiska planet (berattandet om faktiska hiindelser) och pa
det kanslomassiga-personliga planet (i grannskapsrelationema·
runt Ellen). Politik har med moral att gora - "det personliga ar
politiskt" lyder ett ofta citerat slagord fran kvinnororelsen och
70-talets nya vanster.

En byggnadsarbetarstrejk av stor omfattning och betydelse agde rum fran
april 1933 till februari 1934. Den angreps hart av borgerlig press, som be
skyllde byggnadsarbetama for att krava "minister16ner". Den angreps ocksa
av socialdemokratiska tidningar, eftersom den innebar ett hot mot genomfO
randet av Ernst Wigforss' krisprogram (i linje med den brittiske nationaleko
nomen Keynes' ideer). Den hotade darigenom aven den unga socialdemokra
tiska regeringen. Strejken ledde till kraftiga forluster - en lonesankning pa
20 %(Estreen 1980:64).

Efter valframgangarna 1932 bildade Per-Albin Hansson en minoritetsrege
ring med stM fran Bondeforbundet (sam 1957 bytte narnn till Centerpartiet)
i en overenskommelse som triiffades 1933. Derma s k kohandel innebar att
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Forriittningsmannen: Far jag be sr att oppna!
Ragna: Vad sa Vilgot i m-orse? Mycket ar underligt.
Stoppa ner flaskan, Lundstrom!
Ellen: Vad ar det fragan om?
Forriittningsmannen: En liten vrakning, frun! Ingenting att oroa sig for.
Ellen: En liten fra ... ?
Forriittningsmannen: Ar ni fru Lundstr-om?
Ellen: Nej, se hon bar inte har!
Erland: Nej, vi har jnga Lundstrommar har, ne].
Forriittningsmannen: Ajo!
Ellen: Det ar lika sa bra att ni ger ar av!

, Forriittningsmannen: Har ska alIt finnas Lundstrommar ...
Ellen: Neaj, det gor det inte ...
Ragna: Jaa da, jag heter fru Lundstrom. He. Vad ar det fragan om?
Ellen: Gomiddag, fru Lundstrom ...
Ragna: Gomiddag!
Forriittningsmannen: Vi har en liten avhysning har bara, inganting att oroa sig for. Verk~

stall!
Ragna: En liten avhysning - det ar ingenting att oroa sig for, det ar bara att ta det lugnt.
Avhysning ...
Ellen: Halla dar, hemska paltar! Vart ar ni pa vag, om jag far fraga?
Polis: Hall kaften, karring!
Erland: Hall kaften sjaJv, gubba! Det ar min fru du talar till!
Forriittningsmannen:Jasal Far jag da be dig be henne att halla kaftan?
-Ragna: Namen vad tar ni er till? Ska ni kasta ut mina mobler pa gatan?
Forriittningsmannen: Alldeles riktigt, fru Lundstrom. Oerhort begavat observerande.
Ragna: Och dar star du, ditt krak, och ser pa, nar vart hem slas i spilJror! Ett fa, det ar dU,
och det har du alltid varit. Och ni, ni era satans hantlangare, stall gen:;lst in dom moblerna
igen! Stall in mina mobler, sager jag!
Ellen: Stall in hennes mobJer,sager hon!
Forriittningsmannen: Min basta fru Lundstrom. Jag har har i min hand e1:t papper - en
vrakningsorder gallande lagenheten numero tio i fastigheten Korpen. Jag laser innantill:
"Enar likvida medel icke influ1:i1:, och icke upphor1: an icke inflyt:a, ser vi oss nodsakade
art medelst vrakning i laga ordning med omedelbar verkan verkstalla densamma. Om icke
hyresgast efterkommer denna form av konkreta uppmaning, kommer foljande ... " etce
tera e1:cetera etcetera ...
POlisernu: Hjalpl Polis! Hjalp!
Forriittningsmunnen: Vad ar detta for nanting, fru Lundstrom? Ar det pa det har viset ni
vill ha det?
Ragna: Ja, det tir det!
Forrdttningsmannen: Jaha. D§ ber jag att fa meddela att vi kommer tillbakal Och d§ med
lagens langsta arm! Mannar, hitat!
Ragna: NiHil Naa, nu gar det sannerligen for langt! Det sager jag bara.
Lundstrom: Ja, nu gar det tamejfan for 18ng1:!
Ragna: Jasa, sa har ska ni komma och kasta ut hederJiga manniskor pa gatan?
Lundstrom: Hur kan sant fa forekomma under en arbetarregering, va?
Ragna: Ja, de1: undrar jag ocksa. Har, har har jag sJitit och slapat vareviga manad i tio ars
tid for att betala den uschla hyran. Och vad hander da? Jo, dll kommer polisen, mad en
fogde i spetsen, och forolampar en, skammer u1: en infor alia ens grannar som yore man
en simpel tjuv!
Lundstrom: Du, Ragna, det var en liten sak jag kanske maste tala om ...
Ragna: Och du, Lundstrom, du har ju betalt hyran, du kunde val ha visat dam kvitt01: sa
slipper dom att komma tillbaks.
Lundstrom: Ou Hh inte blj arg pa mig, Aagna, men du forstar att ... mmmm ... jag ...
Ragna: Har du tagi1: hyran till Per-Albin?
Lundstrom: Nja, bara deJvis ... Oet fattas en tia aJt1:sfl ... aaa ...
Ragna: Lunds1:rom, ditt forbaskade krak! Akta dig bara, vanta ska du fa!
Erland:Spring for livet, Lundstrom! Heja Lundsnom!
Ellen: Heja Ragna, heja Ragnal
Erland: Heja Lundstrom! Rappa pa dig, annars ... akta huvet ... jaha, jaha, gon falk 
det har var nog saval forsta som sista gangen sam hl1ve1: pa Per-Albin Hansson var ett vapen
i arbetarkJassens kampl

uniformerad forriittningsman. De gar
fran orkestern tvarsover mittscenen fram
mot huset. Ragnas replik sager han for
si9 sjalv, den ar svarhorbar.

Ellen och Erland suckar fOrtvivla1: at
Ragnas uppdykande.

Ger order till poliserna.

Vrakningen inJeds. PoJiserna kastar ut
mabler fran bottenvaningen.
De kastar vardslost stalar och bord upp
pa mittscenen. Men Frasse och Erland
tar upp dem till husets overvaning.
Ragna talar till sin man, sam skamset
gammer sig undan.
Ragna vander sig till poliserna.

Poliserna hoppar forgaves upp mot bal
kongen efter moblerna.

Ragna och Lundstrom gar ut pa mitt
scenen och hotter mat poliserna, som
forsvinner ut pa den yttre scenen och gar
medsals forbi arkestern och ut.

Hon grater.

Han visar henne Per-Albinstatyn, som
han hallit bakom ryggen. Hon ser den
och farstar, nar han gor en gest mOt den.
Hon tar bysten och jagar honom runt
ynerscenen ett varY motsaJs fran flaket.
Han ha!ler bysten som ett hotfullt
vapen.

Lundstrommarna jagar Ut, det bJir
morkt.

44.5(' I Folkets Park 17.30

(M: ~onns Eisler)'"

45.45

Per-Albin: Vid h6gtidliga, och for ovrigt aven ibland vid vardagliga,tillfallen, talar vi garna
am samhallet - staten, kommunen - sasom det for oss alia gemensamma hemmet, falk
hemmet ... Hemmets grundval ar gemensamheten och samkanslan. Det gada hemmet
kanner inte till nagra privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.
Den ent") ser inte ner pa den andre, dar forsoker inte den ene skaffa sig fordel pa den and
res bekostnad, den starke trycker inte ner och plundrar den svage .. l det gada hemmet di
der likhet, samdfbete, ordning och hjalpsamhet.

/ J::.cl30 "" ~.. "' ~ F , E F Ii: .. 'l/d;..Ar
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"'(Mad till~tand ov YES Edition Pote:s Musikvorlog, 19ipzig)
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Per-Albin Hansson syns nagot medsols
fr~n orkestern, pa ytterscenen.

Det blir markt.

Ljus pa Ake, nagot motsols fran orkes
tern, ensam med resaska i handen och
kladd i beige trenchcoat.



Bernt Andersson: I vissa scener
fungerar den tidstypiska musiken bra.
I den bar 30-talsscenen i folkparken ~r.

den ju helgjuten - d~r skulle man inte
vilja ha nagot annat, hur mycket tid
man ~n hade pil sig.

Kalabalik i folkhemmet. Socialdemokraten h(1ller Per-Albins huvud under armen.

Bondeforbundet stodde regeringens arbets16shetspolitik (med vissa nedskar
ningar i krisprogrammet) mot att jordbruket fick vissa krav tillgodosedda.
Sommaren 1936 bildades tillfaJligt en ren Bondeforbundsregering, som efter
nyvalet pa hosten ersattes av en koalitionsregering meUan dem och socialde
mokratema. Denna koalition, med Hansson som statsminister, levde till 1939
ars samlingsregering, och ateruppstod iren 1951-57, da den upp16stes for
gott genom ATP-striden.

Det ar dags for andra aktens fina1scen. Den knyter an till den fOira
scenens allmanna karaktar, men nu ar det en Fo1kpark som bildar
ett mangsidigt rum for spe1et, alltsa en offentlig fritidsmi1jo. (Den
forsta svenska Fo1kparken oppnades i Malmo redan 1893, och
1905 bildades centralorganisationen FCO.) Fo1kparken komp1ette
rar HSB-huset som sinnebi1d av det korporativa fo1khemmet, och
iir samtidigt en nojesinrattning som ger en fo1k1ig motsvarighet till
mi1jon iGliidje till varje pris. Scenen behand1ar en rad skilda
aspekter av motsattningama och prob1emen, drommama och illu
sionerna i folkhemmet infor krigsutbrottet. 01ika dialoger interfo
lieras avbakgrundsmusik pa piano, fram till sangnumret Hostsol.
Scenen har.komponerats ungefar som Stockholmsscenen i akt 1.
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(H: ~rnfrid Ahlin)·

Ake: For tva ar sen reste jag till Spanien sam frivillig i inbordeskriget. Nar jag 5kte var jag
ung och stark, och trodde pa den internationella solidaritetens mojlighet att sla ner fascis~

men. I skyttegravama vid Ebros strander sag jag mina kamrater do. Jag kommer aid rig att
riktigt kunna forklara for nagon vad jag upplevt. Inte ens ... for min mor ...
Ellen: Ake Ake ... ar det verkligen du? ... Jag trodde nastan att du var dod ... Poj-
ken min .

Frasse och Per gar Ake och Ellen till
motes. F rasse och Per har hattar och
trenchcoat:s.

Ellen narmar sig. Aka bojer sitt huvud
ner mot: marken.
Ellen gar fram till Ake. De omfamnar
varandra, vaggande. Ljuset forsvinner
fran dem, men i stallet bJir det (just runt
hela den yt1:re scenen. Par vandrar dar
omkring, dar finns tombala och ett kate
bord, rinnande Ijus mm. Det hela fore
staller en Folkets Park.
Figur 20.

J 9

Det ar JU Akel
p

Frasse: Ake?

r ke

va?

Allan

schJ)Ckerdncka hart·,

, J ,J

sJ utton ocksai},xton

I"

"~l."'n ., g" e> n '

,--,'" I'" r 1- r r' to i r f' V t I I
lono p ., • I , I I . ,

t' ..f' . .J' tl
tflv,

'PT
tor -q [,n, fTmton.Yvonne: S'utton sutton sutton ... Elva, t.retton,

& A,?

v ~ r r lv I 1 r
J J 1 J I , I I L L

~ r " r iro-ken kan
p'

... 0, . F 0 n! a fa en
II

c~ f? en ~

v' \ I \ I \- '1 I I W ~
~

J J -J .. 1 I J..J I.~ ~."----'-"

"f" ~
. .,

..

47.05

ZI ? t- (, t- ..... >Jof I 'a, G h-

I r r '[ 'v ~I\ '. I r [If ""'''ff f7lr' fF I or-
[ , , , ' 1 1 , . ~J ,-<J

,~.

~no, t' I r , ,
f " r'

~

Per, titta vem om har kommit hem fran • Spanienl Ake tar de bada vannerna i hand.

Alia halsar pa varandra.Gaddag Frasse!Ellen:Hej Frasse!
~

Nagra flickor:
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Nazze 1: Hor du du, Ake eller vad du hette ... Ja just du, ja.
Nazze 2: Ou!
Nazze 1: Ackel!
Ake: Vad sa du?
Nazze 1: Kommunistackel! Har du nat emot det? ... Va? ... Hor du ilia, eller har du
apelsiner i orona?
Nazze 2: Hahahaha!
Nazze 1: Oet gick inget vidare for er darnere i Spanien ... Heeee ... Och nu kommer du
hem och stoppar svansen mellan bena pa morsan ... tetete ...
Nazze 2: Din lilla rod a skit!
Nazze 1: Har du tranat upp dig nu di:'i, sa vi kan ga en match?
Ake:Sa ni viII LEKA KRIG? Kom mor, sa OANSAR vi!
Nazze 2: Pissar du pa dig nu, din lilla roda skit?
Frasse: Hall kaftan slaktardrang! Och passa dig javligt noga - vi ska knacka bade er och
er FUhrer.
Nazze 2: Vara motstandare ar bara maskar.

Tva nazister dyker upp medsols fdln fla
ket, gar mot Aka och Frasse. Nazze 1 har
brun uniform och vanster arm i svart
band. Nazze 2 ar stor, har vit skjarta,
bruna byxor och studentmOssa. Bada
har tombolagevar i handen.
Nazze 2 skrattar hogljutt.

Nazze 2 gar fram och talar i den hand~

mikrofon som Nazze 1 hailer i.

Aka och Ellen glh forbi framfor Naue 1.

+(Mcd tillstond ov Ahlins Musikforlog AS, Stockholm)
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Den yttre mi1jon tillater skilda, delvis improviserade och ibland
samtidiga hiindelser och samtal att utspela sig pa olika delar av den
yttre cirkelscenen. Det blir ett lost collage dar pianomusiken anger
stamningar och skapar en tidslig rytm och indelning mellan olika
smadelar.

Scenen inleds med att Per-Albin Hansson (1885 -1946, statsmi
nister fran 1932) citerar sitt beromda folkhemstal fran 1928. Han
aterkommer da och da i scenen for att lagga ut sina tankar om
klassarnarbete, reformer och vaWird, utifran autentiska citat ur tal
och shifter (ifr Janzon 1983 om folkhemsideologin).

Som en motpol till Per-Albin kommer Ellens son Ake in, med
bittra erfarenheter fran spanska inbordeskriget (1936-39).

Over 400 lokala Spanienkommitteer bildades i Sverige, och ungefar 500
radikala arbetare deltog som frivilliga i den antifascistiska kampen mot
Franco, trots 1937 ilrs f6rbud mot sMan varvning (Estreen 1980:66).

Akes erfarenhet av fascismens seger star i skarp kontrast mot
den svenska folkparksidyllen, och Ake forstummas ocksa efter
hand i denna seen. Hans entre' ledsagas av nagra takter ur Hanns
Eislers Solidaritatslied (text av Brecht, ingick i mmen Kuhle Wam
pe 1931) pa pianot. 'Solidaritetsbegreppet f6rknippar Spanien
rorelsen med grannskapsscenen tidigare, men ocksa med 60- och
70-talens Vietnam- och Chilerorelser mm.

Nasta pianostycke ar Hostsol. Det aterkommer ytterligare tre
ganger pa piano, samt till sist med sang och orkester. Stycket upp
levs till en borjan sam en allmant tidsenlig sentimental schlager 
endast de som var minst ca 50 ar gamla torde ha kommit ihag
sangtexten. Genren ar latt att identifiera och koppla till aldre
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Vld orkestern star kafdmobrer, och en
servitris pratar med en berusad man som
sitter med en sockerdricka pa sitt bordo

KO,nstapeln pekar forst pa nazisterna.
darefter pa Ake, Frasse och Per.

En gammaldags poliskonstapel kommer
och staller sig mellan nazisterna och
Frasse och Per.
Per grymtar,
Konstapeln vander sig till nazisterna,

Han har ju

dricker, jag! Allan: Socker-han

skltar . (.)

vad

fler sockerdricka?Ska han ha

Jag vet nag

skallsordb,a

fullt! ...

Sockerdricka?

Javllgt

bordet

jtf
hela

Nazze 2:

S 't 'sen

Frasse: Din !ilia javla vitsippa .•. Fy faan!

Nazze 2: Vi ska gora slut pa det demokratiska kaekJet, oeh skapa lag oeh ordning har i
landet.
Konstapeln: Vad pasiggar har for brak?

Per: Ja, det ar bara en liten nazze som forsoker gora om honsgarden till en svinstia.
Konstapeln: Jasa, jasa, han sager det. Jaha. Ar sa fallet?
Nazze 1 :SjalvfalJet Intel Vi forsoker bara ordna in kommunistsvinen i sina fallor.
Konstapeln: Nu ar det namligen sa, att har i Folkets Park far det ieke forekomma nagra
pe!itiska diskussissioner! Ska ni gora det har, far ni ga ut! Nu ar ni sa gada och skingrar
pa er med omedelbar verkan!

Nazze 2: Ja, just det, konstapeln. Sku lIe konstapeln vilja vara vanlig och ta bart den har
ohyran? Jag blir illamaende.

Frasse: Konstapeln kanske skulle hamta sin chef? Han lar ju vara hogsta nazistsvin hi:ir i
stan ...

Konstapeln: Nuuu ... Nu ska ni icke sta har och missfirma peliskaren, utan nu, nu ska
ni vidtaga de atgarder som jag har sagt! Skingra pa er!
Frasse: Sag det till dam!

Nazze 1: Ja, vi skulle just till att skjuta, sa oss ar det ingen fara med!
Konstapeln: Ja just det - ska ni skjuta •.. sa far ni gal Skingra nu pa er! Ji:ikla drumJar!
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kerdricka ..• dricker jag. Ni:i nu spokar det - ar det inte Per~Albin sam gar dar?
Servitrisen' Jovisst ar det Per-Albin! Men sag inte n£h dumt nUl Allan!
Allan: Jag' sager inget dumt och har aldrig sagt nih dumt. Per-Albin! ..• Nu sa jag nat
dumt ... Ar det du som ar Per~~lbin?

Per-Albin: Det stammer nog det, ja. .
Allan: Hehehe ... Ar det han som ar Per~Albin ..• Da ska du ha en sup. Kom med mig
skaduse ...
Per-Albin: Nej, det gar jag inte, for kom ihag, vanner: allman nykterhet ger landet styrka.
For mig far dctracka da och da med en sackerdricka.
Servitrisen: Sockerdricka!? Per-Albin dricker sockerdricka, AI lan, va!?
Allan: Det ar ski"" med Schverige ...

Allan reser sig och gar mot Per~Albin.

Denne har gatt motsols forbi orkestern
och tillbaka till kafeet.

Allan satter si9.

EHen staller sig vid Allans bordo,,. "".. ~.. .~ .--i.e.
-Gi"\'" - I ~ r r' t. r f' y or I y
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"Sockerdricka!" Ellen: Hejsan Allan! Allan: Hejsan Ellen! Ellen: Men vad du sertrott

52.40
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svenska filmer och stenkakor med liknande 30-40-talsschlager.
Valet av piano som bakgrundsinstrument ar inte direkt relaterat
till folkparksmilj6n, men pianot var och ar ett vanligt bakgrunds
instrument pa kafeer och restauranger (och tidigare aven pa
stumfilmsbiografer). Dessutom ger pianot associationer till en
sfar av aldre borgerligt hemmusicerande. Darmed far saval intim
sfiirsmi1j6n som tendenserna till f6rborgerligande i denna scen
sin motsvarande musikaliska stamning.

Den f6rsta gangen musiken spelas kommer livet i parken igang
pa allvar, och diirmed r6relsen i scenen. Per-Albins och Akes mo
nologer angav utgangsf6rutsattningar - nu fylls taltet av liv: tom
bolastiind, promenerande par, en kaffeservering etc.

De tva nazisterna representerar tva bilder av fascister: den l6j
lige fjanten. och den hardhudade sadisten. Den aningen stupide,
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ut. Allan: Jaa, det iir schockerdrickan. Ellen: Jaa, sockerdricka, det ska man val inta
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Allan och Per gar.
Frasse pekar ~h Ake pa den stol Allan
forut suttit pa. Ellen och servitrisen
pratar med varandra men servitrisen
gar senare ut.
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drick,a. Men nu Hir du halsa pa Aka, min son. Korn har, det har ar Allan. Allan: Hejsan

r.-

Aka! Du Ellen, satt dig har oeh ta en Pommac!
"Frasse: Aka! Strunta i poJisen ou oeh san dig har oeh beratta om Spanien istallet!
Ake: Om Spanjen? Om Spanien finns det ingenting att beratta, Frasse.

En polis smyger forbi.
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Trummisen: Grabbar, grabbarl Ni fih la vanta pa er trummis va?

En berusad (?) trummis kommer in
springande med massor av stora trum
.lador under a:omarna och i handerna.,
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Trummisen snubbJar med alia sina vaskor
framfor nazisterna och ett promenerande
par, vid flaket. Polisen, som smugit runt
motsols och natt flaket, hja!per musikern
UPp. Alia gar vidare, orkesterledaren
hamtar sin trummis.

Per-Albin: Jaa, ni ungdomar, tank vad ni harfattdet bra! Har kan ni g13 en harlig sommar~

kvell och svarma ... och ha nld art roa er. Annat var det pa tjugotaJet. Da gick hundra
tusentals manniskor arbetsJosa, och noden i vart land var mycket stor.
Yngve: Sa Per-Albin menar ... statsministern menar da alltsa att ...
Per-Albin: Sag du Per-Albin, min van!
Yngve: Tack! Sa Per-Albin menar da alltsl:l art det ar ni socialdemokrater sam har gjort
att vi ungdomar har fart det battrooo?

Ett ungt par star vid tombolahjuret vid
flaket, de kramas och har halm pa kla
derna. Per-Albin gar fram till demo

Yngve uttalar sista ordet pa bred stock
holmsdialekt.
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Per-Albin Hansson, statsminister och folkhemsbyggare. Han framstiills htir sam en godmodig, smart lojeviickande men iinda faderlig
gestalt.

grisliknande polisen paminner am polisema i flera av den forsta
aktens scener. Pa Akes sida dyker vannen Frasse upp, sam i forra
scenen var son till Elle:ls socialdemokratiska grannar. Han bjuder
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Per~Albin: Ja, det har vi. Vi fick namligen lana ihop pengar, for att kunna ge arbete fh
alta, och aka kopkraften. Det var manga sam sa, att staten inte borde lagga sig i samhalls~
ekonomin, men vi stod pa ass. Och idag har ni ungdomar bade arbete och pengar att kopa
saker for. Jaha da. Se pa v8r vackra stad,

(M: Thore Ehrling)*
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se hur det byggs overallt!

,"i ~" .1~

Det var vart program - att satta igang alIt detta

Ii' A.. • Per~Albin gar tram och tillbaka och talar
till publiken.

"t

offentllga
~~ J

byggande. Det skapade

..,.
arbete at

I ,

att ha n1:instans att ta vagen den
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JO~ jag
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sa Just det att
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De tva kysser varandra intensivt och
lyssnar uppenbarligen inte langr.e.
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Naz=e 2: Ji:ivlar1 Satans. javla grejer! Satan ...
Tomboladllmell;Sluta! Sluta nul Drummel!

Frasse: Ja, du Ellen; Jaa. jag har giht ur partiet.
Ellen: Jasa?
Frasse:Jag tyckte det har med Saltsjobadsavtalet tog knacken.
Ellen: Ja, herregud!
Frasse: Ellen, sag mig, vad faan·ska en arbetare gera?

De tva slutar kyssas. bugar och niger
mot Per-Albin.
Skott hers under musikens sista tre tak
ter. Det ar polisen och nazisterna som
skjuter vid tombolan vid orkestern, utan
hejd. Nazisten misslYckas och stampar
argt p~ sitt gevar.

+(Med tillztond av Nordizka Muzikforloget AS, Stockholm)
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militant motstAnd mot nazisterna, medan Ake sjalv ar tyst oeh
nedslagen.

Nazistiska sympatier var pi! 30-talet inte ovanliga i Sverige, inte minst
inom poliskaren Ofr Warenstam 1970). Man kan anta att publiken 1977
kiinde val till att nazistiska grupper var verksamma i Sverige aven pi! 70-talet:
Nordiska Rikspartiet, Nysvenska Rore1sen m fl hade uppmarksammats en del
i massmedia.

Nasta, mlgot kortare Hostsol-fragment leder uppmarksamheten
till den alkoholiserade Allan vid kafebordet. Han samtalar forst
med Per-Albin, oeh under en tredje Hostsol-spelning aven kort
med Ellen oeh Ake. Allan framstar som en komisk figur, trots att
hans alkoholism skulle kunna leda tankarna till Svart-Eriks dystra
ode. (Mojligen kan Allans namnlikhet med Ellen undermedvetet
skapa ett slags koppling dem emellan:) Tragiken koneentreras pa
Ellens son Ake oeh allmant pa soeialisters utsatta lage infor faseis
mens hot. Liksom morfadern Svart-Erik ar Ake vansterradikal utan
att framtrada som partiorganiserad kommunist, oeh han har sam
rna bitterhet oeh dystra enstorighet som denne. Ake blir ett nytt
offer for arbetarklassens tragiska nederlag. Han konkretiserar det
ode som Tiggaren i Aldrig mera krig symboliserade pa ett allmant
plan. Det sista Ake sager i andra akten ar att han inte har nagot
mer att saga. Han kan inte kommunieera med manniskorna i folk
hemsidyllen, dar hans tragiska erfarenheter inte langre far plats.

Under fjarde spelningen av Hostsol ramlar en overforfriskad
trummis in (Ulf Dageby oeh Taltorkesterns trumslagare Per Melin
turades om i den rollen). Vid en annan forestallning Rallar sig Da
geby "Alrnhults Gene Krupa ", efter den amerikanske trumslagaren
oeh orkesterledaren som slog igenom i Benny Goodmans orkester
1934-38 oeh darefter ledde ett eget storband: Att musiker har
deltar pa seenen bidrar till att integrera orkestern i spelet, aven om
t ex pianisten inte fokuseras visuellt.

Per-Albins tredje oeh sista samtal i denna seen ger honom moj
lighet att ytterligare beskriva folkhemstankens, krisprogrammets
oeh reformpolitikens fortjanster. Han spelas pa ett ganska stelt
satt, vilket forstarker intryeket av att han verkligen citeras. Han
framstar som bade faderlig oeh mesig, en valmenande oeh ofarlig
figur med manga illusioner. Den unge stoekholmaren han talar
med visar ett svalt intresse, men ar desto hetare gentemot sin flie
ka. Kanske ar han ett uttryek fOr en begynnande avpolitisering hos
ungdomen, en foraning om den generationsklyfta som sedan ska
komma att utveeklas under efterkrigstiden Ufr Studentskivan i akt
3).

Den musik som pianot spelar sista gangen ar En mtinskenspro
menad, komponerad 1943 av Thore Ehrling (f 1912) till text av
Nils Hellstrom. Den (aldre) del av publiken som vet sangens titel
kan gladjas at en fmurlig symbolik: Det blir ju kvall i parken, oeh .
paren promenerar i manskenet, oeh dessutom blir det en lustig
koppling mellan solen oeh manen i de tva sehlagertitlarna. Musika
liskt finns har en del latinamerikanska influenser, vilket var trio
dernt under ilren kring 1940. Mojligen ger detta en exotisk eller
mondan nyans, jamfort med den mer troskyldiga Hostsol, men
skillnaderna ar harfina.

Kvallen lider mot sitt slut, oeh nazisternas skjutgladje fOrebadar
det annalkande kriget. I Ellensavslutande samtal med Frasse visar
hon sig for forsta gangen tydligt som aktiv kommunistpartisympa
tisor. Hon har mognat, Jart sig av sina erfarenheter oeh anda behal
lit sin kampvilja. Har teeknas ett vagval, dar Frasse lamnat SAP
oeh uppmanas ga med i SKP. Samtidigt betonas vikten av enighet
bland arbetarna. Dialogen forklarar inte myeket, utan forutsatter
att publiken ar inforstadd med Ellens slutsatser. De sista orden
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Ellen: Jaa, du ska i varje fall inte 9t.. oppJ Du kan val 908 in i kommunistpartiet,och
fortsihta kampen dar?
Frasse: Ar det inte att sp)ittra arbetarna annu mer?
Ellen: Vet du Frasse, den som splittrar arbetarklassen, ar den sam staller sig pi! borgarnas
sida. Den her saltsjobadsandan, det ar ingenting annat an ett slags neu.tralitet i klass
kampen, och det ha:- hela mitt liv lart mig att aJdrig ga med pa.
Frasse: Jaa .. , Det borjar bli kalJt.
Ellen: Sommarn har gatt, kvi:illarna borjar bli kyligare. Snart har vi hasten har.

Kapellmiistaren: Kara danspublik - hjartligt viHkomna till kviillens forsta vilIs, som pa
begaran blir "Hostsol". Det ar Aaabergs kapell som spelar, med Ulla Billquist som croO~

ooner, Hjartligt valkomnal

57.40 H6stsol 03.00 (M: Ernfrid Ahlin. T: Nils Perne="Jokern")'"

Folk gar upp pa mitten i Ijus och bildar
cirka fern par, sam borjar dansa vaJs.
Mannen har trenchcoat ocr. hatt, kvin
norna baskrar och 30-talsklanningar.
Under tiden spetar nazzarna runt om~

kring. Sangerskan U1Ja Billqu·lst star
framfor orkestern, i ganska svag belys
nir:g. Han har bl§ klanning.
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U!fDuxehy: Dd arverkligen den tredje
av musikformerna - den har genre
musiken. Dd ar nastan det enda
exempld i forestallningen faktiskt, det
enda renodlade exemplet pa riktigt
akta xenremusik som ar genom fOrd
med hela orkestern. Oct var jatteskoj.
Det ar ju ocksa en lysande melodi.
Sen sjunger hon lysande ocksa, Eva
Remaeus.

Berti! Goldherg' H6stso! ar ju ett prakt
exempd pa just xenremusik fran forr.

Christer Boustedl: Det ar perfekt
arrangerat for instrumenten. Det
ligger i varje instruments fylligaste
Wge. Det ar en proffsarrangor som har
skrivit det, fast dd var pa 30-tale1. Oct
fanns da sakert rnycket hattre
arrangora an manga idag.

Bernt Andersson: Jag skaffade faktiskt
en platta med Ulla Billquist oeh
plankade tkt arret i princip som var
oar. ratt av.... Modulationerna ar inte
exakt likadana. Dom Var jag tvungen
att anura nagot darfOr aU inte
tonarten var sii passande att sjunga i.
... lnstrumentens sound och late ar ju
myckd haure nu an vad de var da fOr
40 ar sedan ocksa.. Det gar ju inte att
jamfOra skivinspelningar med verk
ligheten: hasen finns ju inte aIls,
trummorna ar ju ingenting, osv. Men
just detta med fiolen plus hIasinstru
menten och pianot da, det val' ju
valdigt vanligt da. Fiol ihop med sax
och sordinerad trumpet dd armycket
det som direkt ger den tidstypiska
stamningen.

Eva Remaeus: Det hade varit en god
hjalp att vi hade jobbat med Sven
K!angs K~'in1etl: det har vokalissesattet
att sjunga, det hal' lite serverande
sattel. som inte gar ner pa djupet och
som inte tar fram sa mycket av ens
egen personlighet. utan serverar
IMarna sam dam ar skrivna ungefar.
Det ar ett mer spolformigt salt att
sjunga ... Jag lyssnade ett par ganger
pa plattor med Ulla Billquist, tittade
pil henne pil bild, oeh sen sa fiekjagju
god hjalp av den har masken som jag
hade. Jag hade peruk, jag hade 10s
Ogonfransar oeh jag hade 10sbrOst.
Det var liksom inte sa mycket av mig
sjalv kvar. Oeh sen hittade jag pa ett
satt att stil med kroppen - det pa
minner om Gunnel i Sven Klangs
Kvinretl, med handerna uta1. Det ar sa
markant att det ar manniskor sam
ingenstans i sangen blottar sig sjalva,
utan det af en bild av minting som
finns i text oeh musik. Det ar

antyder (tillsammans med de b:1da scWagermelodierna) en poetisk
koppling mellan den kalla kvallen, den kalla hasten och den kalla
tiden fore krigsutbrottet.

Saltsjabadsandan ar beteckningen fOr socialdemokratins "klassamarbets
vilja" i och med Saltsjabadsavtalet meUan LO och SAF 20/12 1938, som bl a
beskar majlighetema for lokala fackliga stridsatgarder, erkande arbetskapar
nas ralt att leda och fOrdela arbetet ("§ 23", sedermera "§ 32"), oeh allmant
angav ramaroa for avtalsfOrhandlingar och naringslivsrelationer fram till 1970
talet (fOr en starkt kritisk beskrivning, se Hulton 1971 :138ff) ,

Orkesterns saxofonist Boustedt trader fram som ''kapellmasta
re" och presenterar sangnumret pol tidstypiskt satL Benamningen
"Abergs kapell" uppfanns i stunden, inspirerad av att Lennart
Aberg (bekant for Boustedt) rakade sitta bland publiken just den
har kvallen, Genom H6stsol hamnar orkestern tydligt inom Folk
parkens fiktion,Pianomusiken har hittills haft filmmusikaliska
funktioner, men nu blir det fraga om renodlad genremusik, Eva
Remaeus trader fram som sangerskan Ulla Billquist och sjunger
den schlager som pianot redan spelat fragment av fyra ganger i
bakgmnden av scenens handelser. H6stsol komponerades 1937 av
Ernfrid AWin till text av Jokern (pseudonym for Nils Perne, som
aven skrev text och musik till den kanda storsaljaren Min soldat,
som Billquist sjong in 1940 och som sakert hade kunnat passa ut
markt i tredje aktens skildring av svensk beredskapstid), Ulla Bill
quist (1907 -46) var fran 30-talet oerhOrt popular som radio- och
grammofonartist. Beteckningen "crooner" (dar croon = gnola,
nynna) uppkom i USA i slutet av 20-talet, och syftar pol den inti
mare sangstil som mikrofontekniken mojliggjorde (oftast i sam
band med manliga artister),

Texten till H6stsol skildrar naivt flykten fran en hard yttre varld
till den intima karleken, Den uttrycker stamningar infor ett hotan
de krig. Det ar inte alIa samhillleliga ogonblick som upplever sig
som hosttider. (Kanske kan titeln ocksa associera till det "Host
sol" som ar alderdomshem for scenartister?) Har gar linjer bakat
genom akt 2: till verklighetsflykten i Gliidje till varje pris och till
Aldrig mera krig, dar "knopparna pol tradet ej slagit ut forr'n nya
(krigs-)planer fotts", Nu faller redan loven igen, Akten har gatt de
utstakade 20 ilren fran krig till krig,

Texten understryker vandningen mot privatlivet, mot familjen,
Cirka 2/3 av andra akten utspelar sig i hem eller fritidsmilj6cr, vil
ket ar betydligt mer an i akt I, Det kan tolkas som en sorts specia
lisering akterna emellan, sa att andra akten dyker in i det privata
och naraliggande. Men samtidigt innebar det att arbetarklassens
historia skildras som praglad av valfiirdens privatisering och indivi
dualisering - i forlangningen ett forborgerligande, I 20-talsscener
na var det overklassen som agnade sig at hedonistisk eskapism, me
dan arbetarna upptradde som politiskt aktivt kollektiv, Mitt under
det annalkande krigshotet ar det nu i stilllet arbetare som flyr sam- .
hilllets konflikter. Folkparkslivet skildras i ett nostalgiskt skimmer,
som nagot i grunden valbekant och behagligL Darigenom kan pub
liken valja mellan att kritiskt notera skenidyllen eller att igenkan
nande gladjas at hemkanslan dar. Avsikten maste rimligen vara att
identifikationsmojligheterna gar att publiken kanner sig desto star
kare drabbad av scenens kritik. Aktens slut ger onekligen distans
till folkhemsidyllen,

Musiken kopierar datida grammofoninspelningar, men med
nagra distanserande effekter inlagda, Det ar tidstypisk, lanad
genremusik som fungerar som en nostalgisk och autentisk glimt
fran sin tid, Det markliga glissandot pol elgitarr i bl a takt 9lf och
t 105 har en ironisk, distanserande effekL Dess steglosa glidning
paminner om Kadriljen och for in den hisnande cirkusmusikens
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poserande, bade i det kroppsliga
uttrycket Deh i sangen. Till intet f6r
pliktigande pa nagat satt. Det ar som
en kuliss... det ar oforargligt - aven
om det d<1 anvands som nagat slags
hot, en bild av nagot annat.

Olle Westholrn: Det ar nanting som gor
att Hostsol anda inte ar helt och Mllet
nostalgisk. Men det kan bero pa att
tekniken forandrar s:1 mycket att man
iote kanner igen det. Niir man har
hart Ulla Billquist sjunga HoSlsol sa ar
det en djavulsk skillnad i stamning pa
oat vis.

Ale M6Iler: Pa Hostsollade vi till en san
dar tidsenlig coda pa slutet. Vi gjorde
det fOrsta kvallen jag var med. Jag sa
till Krille: ....Det aT ju Armstrong-arr
det har:. Paminner mycket om
amerikansk dansmusik fran 30-talet.
Oeh har gor vi en coda som man
brukar pa jazzvis: Och sa bara hall
dam ut sina toner. istallet for aU sl:1 avo
Oeh sa improviserade jag da va. Deh
sa ska man sluta pa en hog ton. Oeh
dom fattade ju ingenting folk, och sa:
....Vafaan i helveteT. Oeh det var en
javla massa folk som var framme sen
Deh liksom dunkade mig i ryggen 
alltsa bland skadisarna och sadar. ..
Bara fOr att det var roligare. och sa var
det tidstypiskt. Oa hade man ju alltid
folk som skulk glansa lite grann dar.

dubbelbottnade associationsfaIt. Tmmpetens trevande men non
chalant sjalvsakra spel i de bada slutkadenserna bidrar tillsammans
med sangerskans "poserande" framtoning till att befasta styckets
karaktar av genremusik. Darigenom markerar Taltprojektet sin
egen avstandstagande Mllning till den utveckling av folkhemmets
ide som Folkparken blivit sinnebild for.

Medan de tva nazisterna marscherar till hotfulla tmmrytmer
infor den forstelnade danspubliken hors en radiospeakerrost nam
na krigshoten och samtidigt forkunna att akten ar slut. Rosten
kanns latt igen som forna tiders nyhetsupplasare i radio och jour
nalfilmer. Hela Folkparksscenen har pamint om gamla svenska fil
mer, inklusive musikens funktioner i skiftena mellan spelplatser
och i si'mgnumret. Speakern betonar ytterligare det massmediala i
scenen, och anger ocksa det nyhetsbetonade i orden' detta ar
"fakta" och inte langre underMllning ("fiction ").

S.peakern overskrider ocksa gransen mellan fiktion och verklig
het genom att utlysa pausen, Publiken kunde nyss kanna sig sam
folkparksbesokare 1939, men speakern vander sig ocksa till dem
i tiiltet 1977, Scenen upploser sin egen tidsfiktion och gar over i
nutid, Ingen av pjilsens huvudpersoner (Ellen, Ake eller ens Tigga
ren) tar nagonsin pa sig denna prosaiska funktion, Ake och Ellen
stannar troget kvar inom fiktionens tidsplan, aven da de ibland
talar ut mot publiken. Tiggaren ar sedan Aldrig mera krig alltfor
upphojd for att anvandas till en sa profan uppgift sam att utlysa
en paus, I forsta akten var det domaren sam proklamerade pausen,
nu far en annan bifigur samma uppgift. Att speakern spelas av
Bjorn Granath, sam fomt var Svart-Erik, var det val knappast av
sikten att publiken skulle dra nagra slutsatser av,
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Paren appladerar. Nazisterna star vid
orkestern och appH3derar, och gar sedan
motsoJs. De marscherar till trummornas
marschtakt runt forbi flaket och vidare
motsols. Paren star stilla, hailer "I varand
ra, tittar ut i mark ret mot nazisterna.
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Radiospeaker: Stockholm, Motala, fredagen forste september 1939 klockan tolv och
trettin. Formiddagsnyheter fdin TT. Som redan i att par extrautsandningar meddelats,
har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Flera stader har bombarderats, bland annat
har. Warszawa angripits tva ganger ifran ruften. Madan orosmolnen skockas over Europa,
tar vi femton minuters paus, Slut fran TT. ,.
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Paren sager adjo till varandra, tackar for
dansen och gar ut. 51st av dem gl:ir Ellen
och Ake. Publiken tom mer tBltet medan
orkestern spelar annu en repris av musi
ken.

Ater informerar en hogtalarrost om for
saljning mm, SOm vid forsta pausen.

62.20 PAUS
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Det var ju hela den harG lenn Miller
Benny Goodman-grejen.

Berti/ Goldberg: Nar Ale kom sa blev
dar grejer utav~

I andra aktens finalscen har Tiggaren Iyst med sin franvaro. I
forsta akten saknades pa matsvarande satt Ellen. Det kan ses sam
typiska uttryck fOr de tva akternas alika karaktar.

Akten avrundas med en repris pa H6stsols sista, instrumentala
refriing, inklusive trumpetkadensen. Det ar helt parallellt till hur
Riittegangsinmarschens musik i forsta aktslutet gay en musikalisk
ram for saval skiidespelarnas sam publikens uppbrott ach utgang.

I denna paus rAder en folkparksstamning aven utanfor taltet, vilket
planerades redan i forsta synapsisutkastet. Pausen fungerar sam
den forsta, men nu ar forstar publiken trottare ach har kanske mer
att diskutera ach kritisera. Eftersam slutscenen var lugnare an i akt
I kan forvantningarna infor akt 3 vara annarlunda an infor akt 2.
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00.00 Andra varldskriget 22.15

(M: Melin)

A::Jff";~
Det ar merkt. En speaker sitter pa flaket,
kladd i gra hatt och trenchcaat, med en
gammaldags radiomikrofon av Sven Jer
ringmodell framfor sig.

~bruset fr&n synt forts~tter tills speokern talat ftirdigt)

Det blir merkt, madrar och saner for·
svinner.
Edvaro Persson Hir Ijus pa si9, dar han
dykt upp halvvags motsols fran flaket.
Han ar kladd i ljusgrona byxor, vit skjor·
ta, m6rkgron vast och hatt. Bredvid ho
nom star en kortvuxen dragspelare med
hatten langt ner over cronen och vinkar.
Persson gar fcrbi framfor han om, slar
hanom pa hatten sa att han nastan tril·
lar omkull. Sedan borjar de sjunga och
spela.

Pa mittscenen star Ake och Ellen med en
resvaska mellan sig. Flera andra likadant
kli:.idda ach utrustade par star runt den
yttre scenen. Modrarna har gUla klan·
ningar och bla hucklen och fcrkladen.
Sonerna ska rasa ivag och packar sina
klader. Modrarna hjalper till och sager
farval. Alia par gor och sager ungefar
samma saker, med sma variationer, aven
Aka och Ellen. Man talar inte koordine·
rat i kar, utan improviserat i mun pa
varandra, och inte med samtidiga repli~

ker.
Mammorna Iyfter skorna, men sonerna
rycker at sig dem och tar pa dem, knyter
dem, tar sina vaskor och borjar ga ivag.

Omfamningar och avskedskyssar. Mod
rarna vinkar med vita nasdukar och gra·
ter lite.

(M: Alvor Kraft. T: Charl•• Henry)-

p

(I J,.c.(IO (,0' Co Co1 ~, D1

dnp.t mt ~ 'Il" "1l'..... ~: ..
Jag har bott vid en landsvag ; he~la mitt ach sett m..:c: ni~ skar
~

, . -

Edvard Persson: Ja •.. Satt nu ljuset pa mel, sa ordnar allting sej! Ja, Dar har vi det goa
Ijuset, jahaha ••. Ja, min Hile pag, nu tanker jag ta och sjunga en bit, sa nu far du spela.
Itta tva a tre .•.

Radiospeakern: Stockholm Metala. Det andra kapitalistiska omfordelningskriget rasar ute
i Europa och kommer alit narmare Svariges granser. Danmark och Norge iir ockuperat av
nazisterna, och i Sverige saljer vi kullager som aId rig forr. Men ieke dessforutom ty har
den svenske owrbefcilhavareo, general Thornell, bagart allman mobilisering. Har sar vi
dam svenska sonl;lrna ta farv~i1 elV sina madrar ••.
Mammoma: Jag har lagat dina strumpor ... Jag ska bre nagra smorgasar ...
S6nerna: Det behovs lme ... Fram mad skorna j stallet ... Det iir bdhtom!
Mammoma: Som dam sar ut! Sa fih du iota ga ... Jag ska putsa dam lite ...
Sonema: Hit med dam!
Mammorna: I nte den tanen ... Vi kanske inte ses pa flera vackor!
Sonerna: Det blir nog inte sa lange .. ,
...ike: Jag har varit ute forr, morsan, ~Ii:irn inte det!
Ellen: Precis kommen hem fran Spanien ach nu mobilisering igen!
Mammorna: Har, term os ... Jo, braka inte nu . SkoJ;"na ... Tandborste ... Vackar-
klocka ... och ... sa ... Har du alit med dig?
Sonema: Hej dlH
Mammorna: Hej d£i! ... Glom inte att skriva!
S6nerna: Nej da.
En son (h6gt niir alla andra repliker tystnat): Nej, j~g skriver hela tiden!

03.10

<..

I ......

kornnoa och git Jag har sett skardar· na ...

d. 1-.1 , \ I -i -!I-

R.lJiospeakern: 1 dom mest oanade aganblick dyker en fantastiskt formidabelt snabb lo~

pare upp - Gunder Hagg pa vag emot sin femtonde varldsrekard, och satter Ijuset pa
vart lilla avlanga land Sverige., Gunder Hagg. Gunder Hagg satter sitt femtonde varlds
rekard. Det ar helt otroligt! Ett fenomen, mine darner och herrar - Gunder Hagg! Har
ligt att se, hi:.irligt att set

Plotsligt avbryts sangen av att loparen
Gunder Hagg rusar forbi framfar dem,
kladd i vit troja, langa bla kortbyxor och
en bla mossa. Fran orkestern springer
han runt 1 1/2 varY motsols ach ut vid
flaket.

~(Med tillstond av Intersong-Forlagen AS)
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Ale Moller: Det skulle ha varit. ..
musik som vandrar runt i taltet. Det
kunde man ju garna ha gjort tckniskt
ocksa, genom aU ha haft kanske i alIa
fall <Uta kanals stereo, sa aU man hade
kunnat fa musiken aU vandra runt.
Flygplanet dar t ex.

BerntAndersson: Syntljuden gjordes av
Per Melin eftersom jag sekunderna
dter spelade dragspei i Edvard
Persson-seenen Deh alltsa befann mig
pa annan plats i tal teL Principen var
aU man anvande den s k "gliden'" pa
polymoogen i kombination med aU
PA-teknikerna lade pii eko/rymd
klang Deh samtidigt panorerade !judet
i hogtalarsystemet.

Bertil Goldberg: Hela detAndra viirlds
kriget var ett slags collage. Oet var
litegrann cirkus. Det var en kavalkad
- allting haode ju samtidigt.

Tredje akten inleds med en seen av liknande typ som Folkparks
seenen sist i akt 2. lett skamtsamt Mllet svep skildras olika aspek
ter av ankdammen Sverige mitt i det stora kriget. Handelser utspe
lar sig pa olika platser i taItet, oftast med musik (genremusik).
Sammanbindande fungerar speakern samt ett flera ganger aterkom
mande mote mellan Edvard Persson och Gunder Hagg. Uppbyggna
den associerar till gamla journalfIlmers montageteknik, som liksom
tidningsklipp ger ogonblickbilder ur ett skeende. Varken Ellen
eller Tiggaren upptrader sedan Ellen tagit farval av Ake i scenens
borjan. Det hela far formen av ett slags revy, med ironiskt distan
serat hallen musik i avskilda nummer och med konferencier. Talt
projektets medverkande grupper hade har nytta av sina tidigare
revy- och kaban!erfarenheter. Spelstilen p1lminner om slutet av
forra akten. Fargskalan i kladseln ar annu densamma som dar, men
genomfors i akt 3 inte lika strikt.

Scenen inleds med ett flygplansliknande Ijud som for tankarna
till kriget i den ovriga varlden. En forebild kan vara de bombplans
Ijud somelgitarristen Jimi Hendrix pa Woodstockfestivalen 1970
lade in i sin version av den amerikanska nationalsangen (dar de
fungerade som musikaIisk kritik av Vietnamkriget). Liksom i Ald
rig mera krig men i mindre skala ar det har fraga om en handelse
som skildras i bara musik. Dock ar det har snarast fraga om en
Ijudeffekt Ofr resonemanget om Maskinmusiken i relation till
Blues 16 s 127).

Speakern forflyttar uppmarksamheten tillbaka till Sverige.
Mobiliseringen skildras i form av en multiplicerad avskedsscen som
betonar relationen mellan mor och son. Den delvis improviserade,
koordinerade mangfalden gor avskedet snarare stereotypt an per
sonligt, mer komiskt an tragiskt. Perspektivet fOrskjuts fran Ellens
narmaste ut mot ett st6rre, mer allmangiltigt skeende. .

Tre ganger upprepas en sekvens dar loparen Gunder Hagg trots
den folklige sangaren Edvard Perssons motstand vinner bade sitt
lopp och speakerns och publikens uppmarksamhet. Perssons visa
skrevs 1943 av Alvar Kraft (190 I-59) och Charles Henry (1901
67) for filmen Kalle pd Spdngen. Persson och hans dragspelare
utgor en sinne.bild for svensk folklig "buskis"-humor, en idyllisk
lantlighet i det patriarkala folkhemmet, fjarran fran varldens
hardhet och kaos utanfor granserna. Det ar samtidigt bade tryggt
och roligt, och trangsynt och instangt. Hela sekvensen kan symbo
lisera en ny tids och kulturs segertag: overgangen fran land till
stad, fran fornojsamhet till frama tanda, fran patriarkat till tekno
kratisk karriiirism. Den kande Gunder Hiigg ges cllirmed en ny och
originell symbolisk betydelse.
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Mina damer och herrar! Det svenska monopolkapitalet, med Volvo, LM Ericsson och sKF
"I spetsen, har t111sammans med den kacka svenska borgarklassen gjort Finlands sak till

sin egen ...

Tre damer kommer in, kladda sam i
honsbr6st och med var sin star plym i
hatten, i blatt, gult respektive vitt. De
har en sorts sk61dar i handen.
De marscherar till musiken, och viftar
med insamlingsbossor. Deras kH~nnlnga,

ar gra och rustningsliknande.

(M: Goldberg.·.y: Ninne Olsson)
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Berti! Goldberg: Finlands sak iJr var har
jag gjort ocksa. Det var rnarsch Deh
jenka tillsammans. Det parodiska har
satt bade i damernas utseende oeh i
musiken - i rnusiken var det val just
jenkan.

Edvard Persson (1888-1957) gjorde miingder av populiira komiska fIlmer
under !iren 1924-56. Gunder Hagg (f 1918) var under !iren 1941--45 varlds
mastare pa distanserna 1500-5000 meter lopning, men avstangdes 1946 pa
grund av brott mot amatorbestarmnelserna.

I nasta episod far tre overklassdamer i lottauniformer samla in
Finlandspengar. Speakerns presentation paminner om en forevis
ning av mo deklader eller hastparader. I sangen idkar dessa rika
kvinnor valgorenhet med dubbel moral. Sangtexten ar konstrue
rad ungefar som liknande autentiska texter, t ex AIf Henrikssons
Obligationsmarsch fran 1940 (med musik av Lars Erik Larsson).
Det speciella ar fr a rimformen: samtliga rader har samma rim:
"-ar".

Musiken ar en glad marsch med fanfarinslag, och darfor en latt
militarisk pragel. Tonarten C-dur anvands i forestallningen ufta
vid borgerliga figurers framtradande. Marschdelens avslutning ar
rytmiskt overraskande, med inskjutna taktartsbyten som ger en
ovantad oregelbundenhet och en overgang till triodelen. Denna
triodel ar utforrnad som en jenka, en typiskt finsk variant av
schottis, med rotter till 1800-talets mitt. Jenkan hade 1961
spridits som en modedans over vastvarlden och blivit popular aven
i Sverige, genom bl a olika svenska schlagerartister. Pa 40-talet var
den gissningsvis mindre valkand i vart land.

30 november 1939 anfoll Sovjet Finland, oeh det rysk-finska kriget ledde
till omfattande ekop.omiska stOdatgarder fran svensk sida, inte sallan forenade
med antikommunistiska stromningar. Pa Trettondagen 1940 arbetade t ex
100000 miinniskor ihop over en miljon kronor (Edstrom 1982:179). Aven
inom Svenska Musikerforbundet gjordes insamlingar oeh stOduttalanden.
Vissa ville ga annu langre - Gustaf V var exempelvis fOr ett direkt svenskt
engagemang i vinterkriget 1939--40. Kanda politiker oeh kulturpersonlighe
ter, La, SAF oeh diverse hogerorgaulsationer stod bakom hjalpverksamheten
oeh frivilligrorelsen under parollen "Finlands sak ar viir!", vars u,Pphovsman
var Olof Lagererantz (enligt Sven Iindqvist i Dagens Nyheter 22(8 1984, jfr
aven Estreen 1980:68, Andreen 1971 oeh Johansson 1973).

Finlands sak iir var: tye overklassdamer samlar in pengar till Mannerheim.
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Speakern Ivfter och hailer upp sin mik
rofan.

Speakern viftar takten, livligt engagerad.

Per-Albin och en till tiger utkJadd skade
spelare kommer in fran flaket och gar
in direkt pa mittscenen. Per-Albin har
svart-rod-vit-randiga bvxor, vit skjorta,
rod vast, svart frack och hog svart hatt.
Tigern ar bHigulrandig. Per-Albin har en
piska sam han anvander for att Jeda och
stvra tigern, som mjukt ror sig pa alia
fvra. Per-Albin sttiller upp en rund, rod
cirkuspall. Han dompterar tigern med
piskan .

Fin-lands

-

7
(M: Sam Cas!aw. T: Ninno Olsson)*
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~. Per-Albin: Hoppla! Hoppla! Radiospeakern: En Svensk Tiger, med landsfadern Per-
* Mod tillstcnd ov Gehrmans Musikf~rlo9 AS)

_A_ _ __ "
Radiospeakem: Bravo flicker, bravo.
I nte mindre an 490 miljoner kronor Iyckades dam sarnla in till Finlands sak, Den gamle

rr;::ner:,e::ne'he,m tog emot med vamm hand. f !
lOCh nu, mina darner och herrar, har jag det stora n6jet att

[

....J-... ,1.... ,"'"
t y "' rn..r--ffft .t:r!.'

_"begara ~:OJut koncentration, mini;l darner och herrar! Vi kommer

~
har att framfora at! nummer mad absalut osakerhat. En sakerhets-

1
t~e

r';'k' mioa dame, och hwa" pa g,an,.n ti" det onoli~'Jt

ljag nu det stora nojet att for er presentera: En Svensk Tiger!

06.05
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Palme. Branting. och den svens~a tigem viirvar publik pa dagen fore forestiillningen.

Henrie Holmberg: Man hade kunnat
fullfOlja den har vaxlingen mellan
cirkus och historia mera genom~

gaende. Det fanns ju vissa sadana
saker: tigertamjningen t ex.

Peler Wahlqvisl: Oct ar riktig genre
musik!

Berti! Goldberg: Det var nog mer
praktiska skal att det hlev nan melodi
dar, en bakgrundsmelodi. Det kunde
bli precis vad som heIst. Utom Tiger
Rag, fOr den gar for fort

BernI Andersson: Det ar Cocktails for
/Wo. Oet ar en san dar standardl<\! som
man alltid kor bakom illusionister
och nar dom gar pa trapetser och sa.

Den ena sangerskans stigande, starka och falska slutton under
stryker det uppblasta, pekorala, Detta ar genremusik, aven om den
ar nykomponerad, Speakerns betoning av "varrrrm" fOr tankarna
till aldre radiorosters overtydlighet, , men ger ocksa en ironisk
touch at att den omstridde finske overbefalhavaren Mannerheim
fick svenska st6dpengar.

Gustaf Mannerheim (1867-1951) hade star betydelse for de finska krigs·
insatserna och blev aven president fran september 1944. Han utbildades i
Ryssland och horde till den vita, konservativa sidan ifinsk politik.

Nasta episod hor till de som mest tydligt knyter an till cirkusens
symb 01varld. Speakern fungerar som cirkusdirektor och introduce
rar vitsigt Per-Albin Hanssons dompterande av den Svenska Tigern,
Per-Albins uppdykande knyter an bakat till fOrra aktens slut. Tex
ten citerar ur dAtida anvisningar.

Slagordet "En Svensk Tiger" lanserades under beredskapsaren, tillsammans
med bilden av en bJagulrandig tiger, av tecknaren Bertil Almqvist (signaturen
Bertila) 1941 (Grenholm m flI968/1979:239),

Musiken ar Sam Coslows Cocktails for two fran 1934 (text av
Arthur Johnston), en i cirkussammanhang ofta anvand bakgrunds
melodi. Den skrevs for mmen Murder at the Vanities 1934 och
fOrekom aven i mmen Ladies' Man 1947. Spike Jones' inspelning
1944 saJ.de oven en miIjon exemplar. Klarinettens mjuka, intima
ton till ackompanjemang av enbart piano, bas och latinameri
kanskt klingande rytminstrument (melodins rytm har likheter med
En Mdnskenspromenad i forra aktens Folkparksscen) ger en karak
tar av intim kfogmiljo_ Den avslutande fanfaren kan ge vissa asso
ciationer at beredskapshallet, men hailer sig anda inom cirkusens
sfar. Balansakten kan paminna om den svaravvagda svenska neutra
litetspolitiken. Per-Albins roll som statsledare och landsfader ges
har ett symboliskt uttryck. Numret kan vacka minnen hos en aldre
publik, som minns 40-talet (eller atminstone kommer ihag 50-tals
broschyren Om kriget kommer, med liknande anvisningar). Alia
kan kanna igen cirkusstamningen av tric\<: och prestation.
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Tigern gar nar igen och forsvinner ut
med Per-Albin.

Tigern star upp pa pallen och haIler
sina tassar for munnen.
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Radiospeakern: Pa gransen till det otroliga! Varsagoda, varsagoda! Vi ska tiga,
. Per~Albin! HeJlre biter vi av oss tungan an sager ett ljud.

180



Per~Albin Hansson i sminklogen,(ovan) och tillsammans med den svenska tigern (nedan).
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Edvard Persson: Ja, sa var det Ijuset pa meL sa att allting kan ordna sej ... Ja, dar har vi
det. Itt a tva a tre ...

07

c c

Persson och dragspelaren dyker upp och
far !jus pa sig igen. Speakern gl6r surt pa
demo

Speakern till Gunder Hagg.

Persson farsaker nu fargaves stoppa
Gunder Hagg, som kommer springande.
Gunder springer 1 1/2 varv medsols och
rusar tVa ganger farbi framfor det skans
ka pareto

he - la mitt liv, och sett manniskor korn ...

P : ..f
dnp

Jag har bott vid en landsvilg
Stepp dar!

Radiospeakern: 0, har dyker han UPP igen, den rent fOrmidabelt snabbe loparen Gunder
Hiigg, pi:! vag mot sitt sextonde varldsrekord. Den eVige tvaan, Arne Andersson ligger
tatt j halarna pa honom, men Gunder satter ena benet fore det andra Dch komr:,er €Itt

satta sitt sextonde ... Han gar over rna) Dch slar sitt sexton de varJdsrekordJ Helt Otro
1igtl Under-Gunder Hagg!
Ah, jag far en intervju?
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~f Kvinnan i mitten: Vill
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Ole 0/.
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mad en brodkant till

Nagra kvinnorgar i en ko som borjar pa
flaket och mot mit-tscenen. Dar star en
annan kvinna med en korg med brad.
Alla har gul klanning p§ sig, bla forkla
den och huck len, liksom madrarna i
aktens borjan.
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Kvinnan i mitten delar ut brad till de
andra, som lamnar sina ransonerings
kuponger till henne. Alia hamtar var sitt
brad, och sangerskan blir ensam kvar.
Hon sjunger sista versen riktad mot pub
liken.
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Maria Grahn: Kvinnor star traditio
n~llt och avcn fortf:lr::wd.; myck~t fOr
h:l!l,l1"1d\'andct av mateR dar br6d
;j;-i~Lan ar en symhol fOr mat.

Uif Daf!.(!b.v: Kupongvisan var det
myckct snack om. Oct var manga som
intc ville ha med den. Det var ska
disarna mcst, tror jag. Jag tycker den
ar g6rbra. Bertil har gjort musiken.

Benil Goldherg: Det iif Merit Hem
mingsson. svensk folkmusik. lite mo
dern jazz. Det ar jag som spelar orgeL
TeX1en ar ju sa valdigt handfast: "'br6d
och potatis och sardiner" och santo
samtidigt som det da ar folkliv fran
fOrr. Och sa var dct en revival pa den
tidcll. med M~rit H~mmingsson. som
kom m~d en rad LP med gamla visor.
och hon had~ just det har soundet.
och ihland l10jt ocksii, faktiskt. och sa
ar det en vals ocksa. Oppet. naivt. En
typiskt hlond sv~nsk som star och
sjunger. blond svenska.... Oet var
knokig och sa. och det var krangeL
och dam stod i koer och skulk hamta
dam dar kupongerna som delades ut.
Hon stod meo en korg och ddade ut
kupongcr. Oct handc inte sa myckct
mer an att hon stod och sj6ng den. och
dom stod i ko.... Vad man har tagit
har. det ar ju ett sant enormt svenskt
grodperspektiv pa kriget. Dar kriget
cgcntligen hara ~ir en kli:i,mki:ick
historia. dar Niigonsrans i Sverige hda
tiden finns i hakhuvudct.

Speakems omnamnande av Haggs 10parkollega Arne Andersson
(f 1917, aven han framgangsrik medeldistans10pare som diskvalifi
cerades som professionell 1945) fyller ut tidsHirgen och illustrerar
ocksa framatskridandets baksida: konkurrenshetsens fOrlorare,

. Den foljande episoden saknar inledande overgang, Speakem ar
upptagen med att soka intervjua Hagg, Darmed lyfts denna episod
ut en aning ifran den satiriska revyns niva, Det iir inte langre fraga
om nagon ironisk skildring av rika eller maktiga personer. I stallet
skildras i sang och scenisk demonstration krigstidens ransonering
ar, Kvinnan framstalls som moder och familjeoverhuvud, Brod far
symb olisk betydelse, liksom tidigare i Revolutionsoperan och i
Adalen 1931, Ater ar det ett anonymt, kvinnodominerat arbetar
kollektivs behov av foda som skildras, Men nu tar de inte strid for
sina intressen, utan koar snallt fOr sin statligt bestamda ranson.
Disciplineringen av arbetarklassen har haft framgang. Medan kvin
nomas sang 1917 var heroisk och storslagen, framstar denna hand
fasta text om vardagens fOrnodenheter som lite banal och naiv.

Musikeh bidrar starkt till Kupongvisans lattsamma, naiva grund
stamning. Det ar en folkmusikinspirerad jazzvals, med flojt och
elorgel som framtriidande instrument, Sangmelodin har bitvis den
formelartade karaktar som vi fann i tidigare arbetarteman (t ex
Vi viiva), men motiven ar har inte bluesartade och inte uppatrikta
de i samma utstrackning som tidigare. Har finns fler langre, sam
manhangande melodibagar. Tretakten, sangsattet och sattningen
med "akustiska" instrument utan elgitarrer, b1eckblasare eller ror
bladsinstrument anvands liksom i Vi viiva till kvinnliga arbetare. I
HSB-visan var det inte tretakt, men annars passar den ocksa in i
monstret, Tvarflojtsolot mellan Kupongvisans. tva sangverser ar
lekfullt och avspant, i diametral motsats till saxofonsolot i Aldrig
mera krig.

Goldbergs omnamnande av Merit Hemmingson (f 1940 i jamt
landsk spelmannaslakt) visar pa en sakerligen medveten stilinflu
ens, som Taltprojektets musiker kande stor distans till. Hemming
son gay ut en serie skivor pa 1970-talet som presenterade gamla
folkmusiklAtar i jazz- eller poparrangemang. Sjalv spelar hon orgel,
och ofta medverkar flojtisten Bjorn J :son Lindh (ifr Ling 1978:
53ff). Kupongvisans musik bar drag av landsbygdsnostalgi, modem
sentimentalitet och svenskt vemod. Det finns ocksa nagot amatO
ristiskt i framforandet. Trots molltonarten, som ar typisk for en
mangd popu1ara svenska folkliga melodier, handlar det inte om na
got tungt allvar, utan snarare om ett latt stank av vemod och nos
talgi, Det ar en tydlig pastisch med drag av genremusik, aven om
musiken hamnat narmare det tid16sa an tidigare nummer i denna
scen (kanske beroende pa att det har anda ar arbetare som fram
trader).
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Pa sin vanliga plats hors .§ter Edvard
Persson, och far spotlighten pa sig igen.
Nu har han med sig en kraftig rod-gul
randig trafikbock som han staller tvars
over den yttre scenens "Ioparbana", som
ett hinder fOr Gunder Hagg.
Givetvis kommer Gunder anda rusande
och hoppar over hindret. Han springer
ett par vary motsols med en segergest.

Det blir morkt.
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Edvard Persson: Ja, s§ var det hit mad mitt Ijus! Omedelbart hit mad det! Dar har vi det,
ja For nu nu ska min liv oeh kniv oeh loppalada allting ordna si9. Jaada! Itta tva atre .. ,

rr'~)~£ j ~
l~J: "f ~

Jag har bott vid ...
Radiospeakern: Neeei, ingenting kan hindra den formidabelt snabbe loparen till att satta
sitt tjugoattonde varldsrekord. Gunder Hagg gar det igen, den evige tvaan har inte en chans!
Gunder Hagg - var tids Ingemar Stenmark!

09.45

Var och en har skyldighet att besinna vilken verkan for
landet hans ord och handlingar kunna fa. Allman ...

10.15

13.15

Fiingen (Frasse): Valkomna, till arbetskompaniet utan arbete - Storsien. Ett svenskt
koncentrationslager. Dom fiesta karlarna har ar grovarbetare. Det ar skogsarbetare, vag
arbetare, flottare. Det ar karlar som ar vana att slita hart for sitt brad, och gora ratt for
sig. Men sant har arbete - sitta har och vanta, knacka sten - det ar dom inte vana vid.
Ja, det ar riktigt: Manga av oss har ar kommunister. Andra ar utplockade av anledningar
som vem som heist aver skulle kunna skriva under pit Ja, vi hade en kille som upPtackte
att man hade dragit av tio kronor pa hans lon, utan att fraga honom. Dom pengarna skul
Ie ga till Mannerheimlinjen. "Nej, sa fan", sa han, "jag har hustru och barn att forsorja,
jag har inga pengar att ga till Mannerheim!". P§ kvallen fick han order att Himna in ge
varet och ammunitionsbaltet. Han fick en enkel biljett till Niemsel och sa kom han hit.
Nar han 'fick reda pa vart han hade kommit, brat han ihop. Han vagrade prata mad nan,
gick bara for sig sjalv. Ja, det gick sa langt att vi fruktade for hans Iiv, och turades om att
vaka aver honom. Andra.har tror att Per-Albin inte kanner till de har lagren. Att han en
dag ska komma hit och radda oss. Jag vet inte vad som kommer att handa med oss. Kan
handa blir vi skjutna alJihop - man vet ju vad lappororelsen i Finland gar med- kommu
nister. Och det ar klart - det yore ju ett bra satt att bli av med oss. Det ar ju ingen som
vet att V'I ar har, inte ens viha anhoriga. Fast fan vet om dom vagar, aven om dam vagar
en hel del. Ja, dom sprangde ju Norrskensflamman i luften - ett gang officerare mad
stadsfiskalen fran Lulea j spetsen. Fem dada, tva av dom barn. Det var folk har som kan
de dom som dog, som hade lekt med ungarna. Sa pa begravningen sa satte sig fem man i
en bil och i!kte dit. Hur dom kom igenom sparrarna, det vet jag inte, men dom vart val sa
forbannade att dom gay fan i om dom blev nerskjutna. Pa kvallen kom dom i alia fall
tillbaka. "Var har ni varit?", fragade officeren. "Ja,vi har varit pa begravningen", sa dom.
"For denna forseelse ska herrarna fa ett mycket strangt straff. Ni ska grava en grop som
ar tVa meter i fyrkant och minst en och en halv meter djuP. Vad denna grop ska anvan
das till, det kommer ni, mina herrar, attHi reda pa, nar gropen ar fardig."

r
b U

l,.l~~ -=::: F -=. "'\- : TT
"Men", sager nan, "sa gar det val an'da inte till i Sverige?"

, VariiSr inte? Vad far er att tro att j~st Sverige sku lie ga fritt fran fascismen?
Tlieet: Fffah, ffiSh, fiSh, foh . . . )

Per-Albin: For ett Iyckligare genomforande av varsvenska tinje ar aven den enskildes hall
ning av betydelse.

~
(~«ro)

~lkr7 r···1
f ongvhsla

Rekryt: Nej, det ska inte faan ligga i beredskap nar dom slapper igenom tYskdjavlarna i
alia fa!!!
Hemviirnare: Jo ... Hemma har jag ett par kilo dynamit. Och nar taget kommer sa spranger
jag det i luften!
Kvinna: Det ar en tysk trupptransport. Vi springer ner och staller oss pa sparet! Vi maste
stoppa taget!

~re'fj

Det blir markt. Ljuset tands over mitt
scenen. En man kladd i blaa institutions
klader (sjukhus- eller arbetsklader) star
stilla pa mitten. Nar han sager "Storsien"
hissas ett grovt nat ner runt honom. Han
talar i en handmikrofon Ut mot pub
liken.

En trumvirvel som vaxt i styrka mynnar
direkt i muntJigt framstallda tagljud.
Det blir morkt.
Per-Albin syns igen, kladd som fa rut,
med tigern i band. Han gar motsols fOrbi
flaket och mots halvvags mot orkestern
av "taget", som i form av en man i tysk
officersuniform med gra rock kommer
medsols darifran.

ROster hors i mark ret, men ingen syns.
Per-Albin ser radd ut, dar han star i spot
light, omgiven av marker. Tagljuden akar
och minskar ater i styrka.

Per-Albin: Alimanheten har ratt att fa upplysningar om alIt av vikt far bedomande av den
politiska kursen, och sadan upplysning lamnas ocksa.
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Kvinnoma och brodet - en central
symbolik.

Storsienflingen beriittar fran sitt fiingelse
om faran for fascism ocksa hemma i
Sverige.

Perssons tredje och sista intrang stegrar konflikten med Gunder
Hagg. For tredje gangen besegras Persson, trots sitt nya vapen.
Gunder tar till hinderlopningsteknik och segrar lika elegant som
forut. Speakerns fyndiga referens till det sena 70-talets stora skid
loparstjarna Ingemar Stenmark skapar en lustig tidsforskjutning.
Den poangterar likheterna med Taltprojektets egen tid, samtidigt
som speakern darigenom ocksa understryker for publiken att
handlingen utspelar sig i en forgangen tid. Repliken bryter den rea
listiska illusionen pa brechtskt vis, genom vandningen till publiken
och overklivningen mellan tidsplanen (som annars sker mycket
sallan i forestallningen). Darigenom' avrundas ocksa denna forsta
del av inledningsscenen. De fOljande episoderna utspelar sig i sam
rna tid, och speakern aterkommer, men stamningen ar allvarligare,
cirkus- och revykaraktaren viker till forman fOr en tyngre spelstil.

Sceneriet med natet runt Storsienfdngen iir en uttrycksfull poe
tisk bild som samtidigt ar sluten och statisk. Fangens mattade ord
bar ensanuna upp dramatiken. Natet och placeringen pa rnittsce
nen bryter med de foregaende episoderna, som agt mm runt den
yttre cirkelscenen. Dessutorn finns har ingen musik.

Det ar Frasse, Ellens grannson och Akes van, som berattar fran
intemeringslagren (jfr Molin 1982 och Kieri/Sundstrom 1972/
1984). Han blev enligt slutet av akt 2 formodligen kommunist, och
monologeninnehaIler implicit en kritik mot socialdemokratins roll
i interneringarna av kommunister och andra oppositionella
under kriget. Mannerheimhistorien knyter bak:l.t till Finlands
sak ar var. Attentatet mot Norrskensflamman agde rum 3/3
1940. Hela episoden med dess dramatiskt laddade slut skarper
aktens grundton med sitt allvar och genom att till publiken stalla
fragan om en svensk fascism.

Storsienfangen forandrade starnningen fran komik till allvar,
musikrevy till talteater. Darefter foljer ytterligare tva episoder i
denna seen, dar komiska inslag finns, men som behaller en allvar
ligare grundton i botten. Gemensamt for dessa sista episoder i
scenen fran Andra varldskriget ar bristen pa musik. Genremusi
kens upphorande markerar ett nagot tyngre innehall an tidigare.
Gemensamt for de tva nu foljande episoderna ar vidare huvud
personerna Per-Albin Hansson och Gustaf V. De framstalls som
svaga och lojevackande personer, den ene riiddhAgsen, den andre
sel1.il. Trots det star de i spetsen fOr landet, och uppenbarligen
formar inte de arbetare som forekommer i episodens boIjan bryta
deras maktutovning.
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Regeringen har icke nagot
intresse av att halla hem
ligt det som kan uppen
baras....

Tagljuden saktar in och det blir tvst.

Taget tuffar och ..... isslar alit starkare.

Aah, ah ...
Tyst!

ij
~\ I Tage': ... Huh, fuh,r'G ·r fuh, fUh, fuh, fuh,

fuh, fuh, fuuu .•.

Tystl Det ska
vara tyst nar
jag talar!

16.50

Den tyske officeren: Guten heute aile schwedische Leute, dies' ist ja die Division Engel
brecht! Heil Hitler!
Per-Albin: Det ska vara tYst nar jag talar.

Gustaf V: Hansson! ... uh ... Hansson! ... uh ... Det har taget med tYska soldater,
det ska upp till Norge, jaa, for att sedan aka over till Finland, for art dar mota ryssarna.
Uh nu tagen ga, annars kan det handa att jag .•.
Per-Albin: ... avgar?
Gustaf V: Ja, Hansson, jag abdi kerar.
Per-Albin: Jasa, minsann,
Gustaf V: Uh nu t§;gen rulla!
Per-Albin: Men. , , men det finns vissa i regeringen, som inte viii det.
Gustaf V: Vilka da?
Per-Albin: Jaa .•. ja, det ar Wigforss, till exempel. Och Moller ar det, ,och Skold .. ,
Tysken: Ja, ja tack, tack ...
Gustaf V: Hansson - du da?
Per-Albin: Ja, jag ... vet inte, j8g . , . Ja, jo, ja - Jag viii att det ska vara tYst nar jag talar!
Gustaf V: Ja, ja, ja, men du beh1"Jver val inte tala just nul
Per-Albin: Men ...
Gustaf V: Taxi!
Per-Albin: Darat - ar Norge!

Gustaf V: Uh ... uh ... Hansson - har kommer en annan glidande , ..
Per-Albin: Jag ser det.
(;ustaf V: Heja Anglarnal Hansson, kan du inte se lite gladare ut?
Per-Albin: Vad har jag att vara glad over, da?
Gustaf V: Ja, snart blir det fred, och, ja, socialdemokraterna har ju for forsta gangen ma
joritet i riksdan, i bagge kamrarna, Jag tycker inte ails att det ar roligt, men du maste ju
tYcka att det ar ji:it~ ... -teroligt?
Per-Albin: D-d-d~det !:ir val inget roligt langre nu, nar vi inte far ha kvar samlingsregeringen,
ach jag far vara l,mdsfader langre? Det ... det ar inget raligt alls1
Gustaf V: Du ska alltid vara sa barnslig! Folkhemmet da?
Per-Albin: Asch, falkhemmet hit och folkhemmet dit ...
Gustaf V: Vart da? ... Vad ar det for ett papper du viftar med dar?
Per-Albin: D-d-d-det har? Det ar efterkrigsprogrammet, sam Wigforss har skrivit.
Gustaf V: Usch!
Per-Albin: Ja, det sager jag acksa!
Gustaf V: Las upp, men fort!
Per-Albin: Nej, det ska Ers Majestat lasa upp!
Gustaf V: Jag?
Per~Albin:Jaa, det ska Ers Majestat lasa upp nu.
Gustaf V: Usch ..• "Svenske man och kvinnor! Sveriges forhallande till frammande mak
ter ar gott," Nar Hir vi middag? Bara vi inte far s.1!:nt sam jag inte tal, sam al. Och inte le
ver, for d§ dor jag!
Per-Albin: Fortsatt nu, Ers Majestat!
Gustaf V: Ja , ..
Per-Albin: AI - t&1 . , . !
Gustaf V: "Men, for att uppna ett gott forhallande ..." Har jag inte last det har innan?
Per-Albin: Nej, det har Ers Majestat inte last innan!
Gustaf V: Nej. "Men for att uppna ett gott forhallande , . ," Nej, men det har har jag last
innan!
Per-Albin: Nej, det har Ers Majestat inte gjort!
Gustaf V: "foreslar den nya regeringen foljande atgarder: Full sysselsattning och sam-
ordning " Det kammer manga nya ord nufortiden, Hansson! Tacka vet jag forr ..... da
fanns det inte sa mycket att saga. " ... och samordn[ng under statens ledning." Usch. Nar
kommer algen, Hansson? .
Per-Albin: Men, Ers Majestat! Detta ar ju riksdagens hogtidliga oppnandel Det ar ju ingen
jaktl
Gustaf V: Vet dom andra Figarna om det, da?
" ... Rattvis fordelning och utjamning av ktassskillnaderna i samhallet ... " Jag viiI inte
lasa mer!
Per-Albin: Nej men, Ers Majestat!
Gustaf V: Titta dar! Dar sitter ju den dar forbannade algen och glor! Nu ska jag dji:ivlar i
mig ga pa jakt, sen far ni saga vad ni viii. Nu ska jag skjuta min egen middag.
Nu ska jag djavlar [ mig visa vem som ar kung i det har landet!
Satans alg!
Det sk.1 jag nag faan visa.
(Skott ~ors)

Aj! Nu rnissade Idg, nu d6r jag!

Xlgcl1: All makt ih i:ilgarnal

Officeren gor hitlerhalsning.

Taget pyser.
Tigern lagger sig nero Gustaf V syns v'ld
flaket, vitkladd med bla axelklaffar med
guldfransar, vit amiralsmossa och ett
tennisracket i handen.
Per-Albin, tigern och tysken finns kvar
ni:ira orkestern.

I bakgrunden hors roster mumla.
Tysken forhandlar med nagra.

T§gljuden startar och gar alit snabbare.
Tysken gar och "jagar" Per-Albin fram
for sig ett halvt varv. Per-Albin staller sig
medsols om flaket, medan tysken for
svinner ut dar, dit Per-Albin pekat.
Gustaf V bars fram i en lada av tva ang
lar i rosa kortbyx'or och sma vita vingar,
Ladan ar en svart kista. Vid fotandan lig
ger ett blatt tYg tvarsover, ach vid hu
vudandan ligger 6tt guldtyg pa samma
satt utvikt. De tva anglarna gar Gustaf V
i ordning och dansar balettartat ut,
Kungen vinkar omt at den manlige och
den kvinnliga angeln och faller atminsto
ne i Goteborg repliken am "Anglarna".
Per-Albin kommer fram till kungen pa
flaket. Han petar med ena tan i marken
och snyftar nastan, Ur kavajen har han
tagit fram en pappersrulle.

Per-Albin lamnar papperet till Gustaf V,

Kungen borjar lasa.

Kungen suckar,

Pub1iken appladerar.

Tvarsover scenen, dvs vid orkestern, syhs
en man ktadd i alghorn, med bar over
kropp under en gronbrun lurvig vast, och
rrlad vida grona byxor. Kungen gar upp
u~ kistan, rusar mo15ols mot algen p§
stapplande ben, med ett gev,ar i handen,
A.lgen star och "sparrar", boxas i luften,
Kungen skjuter, men missar. Han faller
dod ner, A.lgen joggaf fram, tar bossan,
satter foten pa kungen, hojer en knuten
nave och ser sig triumferande omkring.

21.50 Radiospeakern: Stockholm MotaJa. Den tyske storam[ralen von Donitz har idag, den at
ronde maj 1945, undertecknat en villkorslos kapitulation. Det tyska tredje rikets saga ar
all. Sa kan det ga, sa kan det ga . , , Den .. , Den enda smolken i fredsbagaren ar att Sov
jetunionen star sa langt framme som i Berlin. Men, mina damer och herrar - det ar fred!

Det blir morkt forutom vid speakern,
och kungen m fl forsvinner ut.
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Ninne Olsson: De! har med kungen
och Per-Albin var tankt sa att kungen
skulk stu pa cn stor bro, sam Soren
Brunes fran borjan hade tiinkt skulle
finnas hogt uppe mitt i talte1. Kungen
skulk sta daruppe ach snacka ner till
Per-Albin. sam Gud pratar ner till sin
son. Det hade varit roligt om det hade
blivit sa.

Per-Albins tal om allmanhetens ratt att ta upplysningar kontras
terar mot hemlighetsmakeriet mnt de tyska transiteringama. Epi
soden skildrar hur socialdemokratin vid regeringsmakten klams
mellan omojliga hansynstaganden och tvingas uppfylla tyskamas
krav. Samtidigt kan den symbolisera en allman tankegfmg om vad
som sker i det fordolda utan folkets inflytande eller insyn.

Tyskland framtvingade svenska avsteg fran neutraliteten, bl a permittent
trafiken av trupper genom Sverige, materialtransporter meUan Norge och
Tyskland, samt den division Engelbrecht pil 18 000 man som i juni 1941
tillats resa fran Norge till Finland. Per-Albin liir ha anviint kungens avgangshot
for att fa regeringen att godkiinna transiteringama (WahlbackjBoberg 1966:
149f, Andreen 1971, Karlsson 1974, Birgersson m £11981 :157).

Sista beredskapsepisoden ar en skamtsam talscen som fOrmedlar
utdrag ur socialdemokratins efterkrigsprogram. Fler utdrag kom
mer senare i scenen fran Metallstrejken. Mycket i replikvaxlingens
humor ar beslaktat med tidigare svenska komiker: Hasse Alfreds
son och Tage Danielsson, Povel Ramel och Martin Ljung. En del
repliker improviserades olika fran kvall till kvall. (Det galler f 0
hela scenen - bade speakem och Edvard Persson varierade sina ord
en del mellan forestallningama.) Kungen kunde vid scenens slut i
stallet saga: "Nu far det javlar i mig vara alg upphor har! Nu ska jag
javlar i mig visa vern som ar kung har i landet! Satans alg! Det ska
jag nog faan visa. A, det var en stor rackare. Jag tror jag lagger mig
ner och dor". I vilket fall dor kungen pa eget grepp, och "skogens
konung" segrar darigenom over Sveriges.

Wigforss' efterkrigsprogram lades fram 1944. Per-Albin ville ha samlingsre
gering aven efter krigsslutet 1945. Han avled ett iir senare. GustafV var myc
ket jaktintresserad, och repliken ''Vet dom andra jagama om det?" ar en ofta
berattad (sann?) historia om hans seniUtet. Han dog i verkligheten 1950.

Gustaf V liiser efterkrigsprogrammet, liggande i en draperad kista.

Detta ar nu sista gangen speakem framtrader. Forsta gangen var
vid meddelandet om krigshotet i slutet av akt 2. Genom honom
har skildringen av andra varldskriget fatt sin sarpragel och avgrans
ning gentemot handlingen i ovrigt. I hela detta parti har Ellen, Ake
och annu mer Tiggaren haft mycket liten plats. Formen har varit
en nummerrevy och musiken oftast genremusik, i en slags satirisk
tidsrealism som inneburiten markerad distans fran Taltprojektets
egen position i nuet 1977. Alit detta har kontrasterat skarpt mot.
hur det forsta varldskriget skildrades i Aldrig mera krig.
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22.15 Metallstrejken 10.50
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22.15 Kadrlljen 00.50
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(M: Ddgeby) Det blir !just. En polis visar vi:igen for tva
ankor sam gar over ytterscenens "vag
bana" framfor 9 cyklister scm kommit
incyklande, Samtidigt hors en Kalle
Anka-rost kvaka i takt mad musiken.
Cyklisterna kemmer in vid flaket ech
cyklar medsols ett par vary. Deras ring
klocker och manniskors rop och skratt
blandas ocksa med bul~ret.och musiken.
Ringklockerna hors pa varja taktslag fran
oeh mad takt 5 nagra takter framlh.
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Cyklisterna vander tre av cyklarna ech
forvandlar dem till en sorts modeller av
maskiner i en metallindustri. cyklarna
har for andamalet pasvetsade roda kenst
ruktiener. Andra eyklar stalls vid sidan.
av flaket. Cyklisterna blir till arbetare
som arbetar vid sina maskiner, vars buller
la9gs till de andra Ijuden.
Arbetarna har blaa eller vita forkladen
eller roekar, svarta byxor och trojor,

Arbetare 1: Hordudu,detgamla gruppackordet, det harju spruckit nu - gor du i0geotin9
ih det?
Fackombudsmannen: Jojojo ...
Arbetare 2: Men forihelvete, da f!h du jobba pa battre ...
Arbetare 3: Oet ar ju faan iot8 mitt fel att maskinhelvetet ar at helvete ...
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Musiken slutar, men m-askinerna bullrar
vidare. Arbetarna pratar med varandra,
sprjdda roster ur en samtal kan urskiljas.



Bernt Andersson: Kadri!jen ar ju en
uppsluppen rnusik, karnevalsyra
ungdar.... Det ar ju sa all i gada tider
da har ju ofta foiket eller arbetar~

klasscn overseende med dam javla
svinen. tanker att "dam ar ju ,inte
kloka. men det gar ju anda bra fOr
ass", Nar det ar nod och elande, da
tvekar dam ink all skjuta ibjal folk
am dd skulk behovas, am det nu ar
tankt pa det sattd nar man tar fram
KlidriUen efter kriget. vet jag ink
riktigt. Men helt plOtsligt har jag en
kansia av att hela Sverige sitter i
samma hat - sa var ju kanslan eftcr
krigeL undantaget vissa kommunis
tiska informationer - dam sag ju
aldrig pa dd sa, men det var dd
forharskande synsa.ttet.

UIlDagehy: KaJriljen visade sig ju har
kunna, uttrycka en feststamning. dar
for p<.lssade den hra haL

Fredsslutet firas denna gang med Kadriljen. Manniskomas be
kymmerslasa gladje kan gestalta det hurrande "uti fredens skalv
ande minut" som Tiggaren betraktat med misstro 20 ar tidigare.
Den ligger ocksa nara den sorglosa stamningen i de tidigare episo
dema fran beredskapen. Kvakandet fran ankorna leder tankama
till Kalle Anka, den ber6mda Disneyfiguren vars segertag over
varlden var parallellt med den USA-kulturs som efter 1945 bJev
helt dominerande, inte minst i Sverige.

Vilken laddning bar Kadriljen med sig? Primart ar den liksom
i forsta aktens bo:tjan en glad och livlig cirkusmusik. Men da kopp
lades den till den vite clownen som forvandlade sig till fortrycka
ren Treffenberg, som i sin tur kopplades samman med harskaren
Oscar II, bl a genom likheten mellan Oscar ll-fanfaren och Kadril
jens huvudmotiv. Kanske overfors en smula av opalitlighet i denna
glattiga musik till denna seen? Ocksa nu visar sig freden vara be
driiglig. Dels kommer om en stund den fruktansvarda atombombs
explosionen i Hiroshima, dels inleds en ny imperialistisk epok med
USA som ledande nation, och med mangder av nya krig, fortryck
och utsugning over hela varlden. Freden irmebar ingen verklig fri
gorelse for manskligheten eller fOr arbetarklassen. I pjasens bo:tjan
"Iurades" publiken av clownens festliga infart. Nu later sig folket
pa scenen bedras av fredsgladjen, medan publiken denna gang ges
en chans att vara mer vaksam. Det ar slutligen ocksa tydligt att den
festlighet, som Kadriljen och det cirkusartat komiska represente
rar, i derma fOrestallning inte star fOr frigorelse och Iycka. Det uto
piska representeras i stallet av fr a Segerhymnen efter 1917 och
finalen Vi dro tusenden, som bada har en helt annorlunda musika
lisk karaktar. Allmant ar det oftast borgerliga roller som framstalls
med cirkusartad komik, medan arbetarklassen skildras antingen
realistiskt eller patetiskt-heroiskt.
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Arbetarna sjunger gemensamt.

En arbetare;som spelatgitarr i forsta le
det av gruppen, borjar sjunga em.am, ma
dan en kvinna iotHI haller'mikrofon,en.

De hailer takten mad cyklarnas ring
klockor,

En man i bakre ladet (fackombudsman
nen) borjar spala pa en trumpet. Vart
after kommer andra instrument med: gi
tarr, dragspel och akustisk bas, spelad av
Aka.

F
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(M: Lasse Dohlquist / Goldberg. T: Ninne Olsson)*01.30
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·(Med till stand ov Nils Georgs Musikftlrlogs AS, Stockholm)
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Bernt Andersson: Arbetarna filr ut
rymme att upptrMa som kollekliv
anda aven efler mrsta aklen. i Metall
str({ik~scenen oeh Adalsgrejorna.

Henrie Holmberg: Man ska val oeksa
skilja mellan vardagsrealistiska see
ner pa det manskliga planet ... oeh
andra realistiska seener som skulle
skildra hela situationer"som t ex
Merallstre;ken. Del ar klart att de inle
aIls varn:::alistiska pa samma salt. men
de lag anda narmare det realistiska
planet an t ex Angeln. som ju var
··forhojd-.

Sven Wollrer: Den mest utvecklade
politiska diskussionen sam jag hade
var vid utvecklandet av sista akten.
fr a nar vi skulk diskutera Melall
slrejken.

Berril Goldherg: Sen kom det efler
midsommar en lat. som jag minos aU
jag gjorde pa midsommaren. Det var
en slags marsch. som Sven WoHter
spelade lrumpelsolo pa -Slig upp
aeh prova dina vingar ...

Uii Dageby: Den har scenen var ju ett
enda sorgeharn ocksa. Den andrades
aeh andrades oeh andrades. Alia tick
spader pa den till slUI. hatade den.
Ingen tick nan egentlig ratsida pa den.
Mest d<1 textmassigL naturligtvis. ...
Det var en av de fa gangerna i Taltet
diir dom politiska skiljaktigheterna
hur man uppfattar politiska historia
oc-h handdser. oeh vad man vill saga
med det. dar det vcrkligen kom i
dagen .... Deh mu~ikalisktvet jag att
vi sa att det Hit som Fria Proteatern det
har tom. sag ut som Fria Proteatern
oeh allting. Dc-h ett tag lahorerade vi
med att: "Ju men dil kan vi val se det
som en parodi p~i Fria ProteaternT' ...
Det var ingcn sam kundc skriva nat
bra eller uttryeka nat starkt. Del blcv
liksom hipp som hafs alltihop. Ingen
som fattade riktigt vad scenen gick ut
pit. vad den sa. Den var konstig. Nu ar
vi ju vcrkligen mitt inne i Talt
projektcts hemskaste de1ar. ... Det var
aid rig n~in som hley nojd med tredje
aktcn overhuvudtagct.

Berril Goldberg: Oct var ihopkllyeklat.
... Nar vi snaekade om hur det skulk
vara. sfl skulle det inhyggt ligga en
sorts kritik mot den' har arhetar
kamps-musikcn sam var popular diL
. .. Jag vet inte am det var snaek da am
"imperialistisk musik" oeb "folkets
musik" - det hade horjat sadana
debatter da. och vi har ju alltid hatat
SKP Deh Fria Proteatcrn i den har
gruppen. Sa det var ju en intern liten
kick atl gora en san kWmkaek lat.
Aven har innehallcr ju tcxten sadana
trivialiteter. valdigt hanala oeh var
dagliga. sam "arhetsmarknaden~ oeh
~efterkrigsprogr<im~oeh s::1nt. Det hlir
en san verklig pannkaka i alitihopa.
Oeh da nu'iste musiken oeksa varu det.
Dct ar viildigt internt alltsa. Jag tror
iote -det ar nan sam tanker sa. utom vi.
.. . Det var val mera kanske ett internt

Det har ar tredje gi'mgen som industri- eller kroppsarbete visas i
forestallningen. Aven i Textilfabriken i akt loch Husbygget i akt
2 visades arbetet med visuella,-seenografiska medel f6renade med
musik. Har handlar dialogen mer om politiska-fackliga fragor an
om sjiilva arbetsprocessen. Motsattningen mellan socialdemokrater
oeh kommunister far sin sista belysning, men nu star biida lagrens
ledarfigurer kraftigt atskilda fran arbetarkollektivet, som i stallet
verkar salla sig till en radikalare, sjiilvstandig kampe, ThyrelL Tig
garen oeh Ellen ar fortfarande franvarande, men Ake hiiller en
kontinuitet bakat, sarskilt i sin slutmonolog. De historiska perso
nema skildras aterigen satiriskt-parodiskt, men nu finns det oeksa
en viss distansering gentemot det hurtfriska arbetarkollektivet, fr a
i inledningssangen.

Det maskineri som eyklarna forvandlas till ar tydligen en metall
industri, oeh man marker hur aekord, tidsstudier oeh extrem
arbetsdelning har splittrat arbetarna. De star vid var sin maskin, till
skillnad fran det tatare samarbetet i Textilfabriken ett drygt halv
sekel tidigare.

Goldberg namner sangtextens blandning av hogtravande oeh
banala ord. I saval spriil<: som musik distanserar sig Taltprojektet
fran dessa arbetare pa ett helt annat satt an skildringen avarbetar
kollektivet i akt I (oeh 2). Skillnaden ar stor mot krigsslutscenen i
borjan av andra akten. (En tidigare version av Offensiv bestod f 0
av en replikvaxling i kuplettform mellan Ellen, Ake och Frasse,
och dar refererades uttryekligen till Aldrig mera krig.)

Redan i akt 2 intog Taltprojektet genom Tiggaren en nagot
skeptisk hallning till arbetarnas optimism. Arbetarna hoppades
pa "nya tider", men Tiggaren vamade for 'bistra tider", ord som
knot an till den dystra profetian i Aldrig mera krig oeh som senare
togs upp i Gliidje till varje pris. I akt 3 forvantar sig nu arbetarna
i stallet "samre tider". Det stammer med forvantningarna efter
1945 hos kommunister, Gunnar Myrdal m fl, oeh det kan ses som
en lardom av forra kriget. Det visade sig dock att efterkrigstiden
denna gang rent ekonomiskt blev en tid av hojda realloner oeh
sociala reformer. Arbetarna misstar sig igen, 1945 lika val som pi!
2Q-talet, oeh de gor det dubbelt upp. Pa det politiska planet visar
de namligen upp en kampgladje och optimism som kommer att
visa sig helt orealistisk - Metallstrejken slutade verkligen foga
framgangsrikt, som seenen strax visar, och over huvud taget avtog
de revolutionara krafternas styrka och mojligheter i den svenska
arbetarklassen under det kalla krigets 40- oeh 50-tal.

Sangen inleds oeh avslutas med att en av arbetarna i gruppen
(Sven Wollter) pa trumpet spelar refriingen ur Gil upp och prova
dina vingar, inramad av vandningar som for tankama till Interna
tionalen (takterna 7-8 av dess vers). Musik (oeh text) till Gil upp
... skrevs 1944 av Lasse Dahlquist for Ivar Johanssons fIlm Orn
ungar, med bl a Alice Babs. Filmen handlade om karleksbekymmer
oeh segelflygning i offieerskretsar. Denna musikaliska inramning
ger darfor bade en tidsbestamning (genremusik!) och associationer
till nagot klamkaekt smaborgerligt. Trots allusionema till Interna
tionalen bar trumpetsolot en helt annan laddning: arbetama spe
lar en musik som visserligen ar marseh- och kampartad, men som
kommer fran 'en kommersiell underhallningsfilm oeh hor samman
med en halvrnilitar overklassmiljo.

Sangen Offensiv har stora likheter - som elak parodi - med
Fria Proteatems tidiga produktioner, bade musikaliskt, textmassigt
och i seenisk framforandestil Ufr t ex LP-skivoma Hor upp allt
folk 1970 oeh Har ni hart kamrater 1971). Fria Proteatems musi
ker kom bi a fran 60-talets Beatlesinspirerade popband Mascots (se
Eriksson 1.975: 140 oeh 171, samt Musikens Makt 3/73: 10f).
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Ernst Wigforss: Jaa, nu ska vi ta det lite mad ro har, pojkar och flicker, nu ska vi ta och
reda ut den har saken. Jag heter Ernst Wigforss och ar finansminister i den nya socialde
mokratiska regeringen. Och det har., det ar min medhjiilpare, Gunnar Emanuel Stdlnq.
Strang: Jag foddes i ett fattigt lantarbetarhem, bland vaggloss, ratter och kackerlackor.
De fiesta utav mina barn,domsvanner strok med i lungsoten, och mitt universitet bestod
av de backer jag Iyckades samla ihop pa soptippen.
Wigforss: Jaja, Gunnar, det var en hard tid, det vet vi alia. Men anteckna har nu ... Han
ar en begavad pojke, han kommer att ga l.angt, sanna mina ordl
Strang: " ... en begavad pojke ... "
Wigforss: Jaja. Anteckna har nu, for nu ska jag beratta for publiken hur vi har tankt oss
vSr efterkrigspolitik - hur vi ska uppna valfardssamhallet. Aren som nu ligger framfor oss
ska bll arbetarklassens skordetid. Forstorre effektivitet och okad demokrati i naringslivet
foreslas en samhallelig planering av investeringarna, socialiseringsatgarder, okad arbetar~

kontroll over produktionens ledning - med andra ord: planhushallning. Na, hur ska da
arbetarklassen kunna fa ta del av dessa goda frukter, fragar ni kanske? For en rattvis for
delning, foresUkvi solidarisk lonepoJitik, allman arbetsloshetsforsakring, forbattrade folk~

pensioner och sjukpension, och arbetstidsforkortning. Och detta innebar ju, som var och
en aver har kan forsta, en utjamning av klasskillnaderna i samhallet!
Linderot: Ah, nu ar socialdemokraterna ute och cyklar igen!
WigJorss: Jasa? .

Linderot: Jag heter Sven Linderot, och ar ledare for Sveriges Kommunistiska Parti, Alltsa:
Socialdemokraterna kan ju inte klara av det har programmetl Kapitalisterna viII fa storre
profiter. ArbetarkJassen viii fa detbattre. Dom kan inte klara bagge sakerna, Det kommer
ju att bli ekonomisk kris nu precis som efter forsta varldskrigetl
Wigforss: Nej, nej, det dar ar en bristfallig analys ifran kommunisternas sida.
Strling: ft ••• analys ... sida ... "
Wigforss: Det ar ju ingenting som sager att historien upprepar sig mekaniskt, inte.
Strang: ft••• upprepar sig mekaniskt, .. "
Wigforss: ... Historien alltsal . , . Jaja . , . Alltsa; det ar ju bara att se sig omkring i
varlden, sa ser man att det visst gar, att tillfredsstalla arbetarklassens materiella behov
samtidigt med naringslivets. Vi gar mot battre tider nu - hjulen kommer att snurra som
aid rig forr, Antecknar du?
Strang: Jag antecknar (")som aldrig ford")!
Wigforss: Jajaja .. ,
Linderot: Alltsa, kamrater! Det har socialdemokratiska programmet ar naturligtvis inget
revolutionart program, Men det finns punkter i det som vi kan stodja, som kommunister.
Och vi ska stodja det. Och nar socialdemokraterna skandligen har misslyckats och star in
for arbetarklassen mad skamsen blick,da hallervi fast vid dom har kraven, och har flyttat
fram vika positioner i svensk poJitik.
Darfor ska vi stodja det har program met, darfor ska vi erbjuda socialdemokraterna var
hjalp!

Strang: Det blir alldeles for tungt med kommunisterna bak, for det gar ju inte att styra!
Wigforss: Nej just det.

192

Wigforss och Strang kommer in pa en
vit tandemcykel. Strang sitter framst,
Wigforss bakom, De cykJar motsols fran
flaket, framfor det och mot orkestern .
Wigforss har en mikrofon.

De bagge stiger av och parkerar vid
orkestern. Arbetarna Iyssnar.

Strang har vit skjorta och blS hangsel
byxor. Wigforss har blikandig kostym
och bla~grarutigstickad pullover.

Sven Linderot kom.mer in fran flaket
pa en rod trehjulig- sparkcykel, kladd i
gra kostym och med stara glasogon med
svarta bagar. Han cyklar medsols en
drygt vary och stannar mittemot tandem
paret och nara <:I'rbetargruppen, nagOt
medsols fd'in flaket.

Strang antecknar hela tiden,

Linderot pratar med arbetarna vid deras
maskiner.

Han cyklar igen, motsols, och hoppar
upp bak pa tandemcykelns paketh§lIare.
Wigforss g§r av, men annu ar Linderot
kvar pa pakethallaren.



Infor Metallstrejken: Arbetarna sjunger Offensiv, med Ellens son Ake pa bas. Cyklarna fungerade sam maskiner. Numret'var en f6rtiickt
parodi pa. Fria Proteatern.

stod ocks~l: hur man ska fbrstora den
UHen, pit ett riktigt satt. Sen galla det
iu hela seenen - hela seenen ar en san
"anti-seen". Den svenska metall
industrin, det ar uppochncrvanda
eyklar. Oeh det kommer en vansinnig
tidsstudieman, oeh det Hr Strang. oeh
Linderot.., Egentligen skulleju tredje
akten inneh,:illa en viktig seen, som
speglade just den saken. oeh tog fram
den ordentligt. MTM. Men vi kastade
hara in en snahh tidsstudieman med
en san stor klocka. Jaggjorde sjalv den
rolkn vid ett par tillHilkn.

Bernt Andersson: Jag vet inte om Fria
Proteatern gorsiln musik·nu fortiden,
men dom hade ju en period nar dom
gjorde san musik da dom skulk gOra
~sin-musik, Oeh sen hela seenen dar
dom sWllde upp sig oeksa. med hlaa
kWder - kHimkaekt! En populistisk
style.

Sl'eIl Wall/a: Dar stod jag plOtsligt upp
oeh spelade trumpet vid ett tillfalle 
hara det ar ironi! Vi lekt::r d:l med
musiken... , Vi skojade ju med Fria
Proteatern. det ar riktigt. Den har ett
slags ironisk effekt. ... Jag glOm mer
alltid av att vi har den har Merall
strr;jksrnusiken. den har jag sa valdigt
dtlligt minnt:: utav. For jag tyeker
aldrig vi lOste den har Studenrfesten
Deh Mewlls/rejken pa nat salt. Jag har
f6rtrangt valdih'l myeket av det. ...
Fram till Mewllslreiken kan vi

Parodin var medvetet giord, och understryker clistansen till arbe
tarna, eftersom grupperna i Taltprojektet inte hade speciellt goda
relationer till Fria Proteatern och inte framfarde detta med inle"
velse. Farestallningen anvande aldrig denna typ av kampsangstil .
for arbetare som man entydigt solidariserar sig med. Jamfar man
med t ex Arbetarmarscherna i akt I marker man att Offensiv sak
nar blueskaraktaren, de elektriska rockinstrumenten och inte har
till den tid16sa musiken.

Sjalva sangen har en nagot oregelbunden byggnad, aven om
varje versrad har en symmetrisk, visartad form. Storformen'k\ln ses
som A-B-C-A'-C-C, dar A ar de farsta 12 takterna (8+4), B
12 takter (6+8+4) och C 8 (4+4). Vaxlingen mellan farsangaren
(Sam Westerberg, som har ocksa spelade akustisk gitarr) och karen
i A'-delen samt 'en annan struktur pa texten dar gar formen otyd
lig. Vad som framtrader ar fr a tva typer av harmoniska kadenser: ,
dels den som inleder B-delen (takt 36-40), dels C-delen (t 52-59, ,
och 7 Iff). Bagge ar framtradande genom sin schablonmassighet
och genom den nagot klumpiga parallellfarflyttningen av ackord
och stammor. Den farsta leder in i en sorts mellandel (B), medan
C avrundar det som kan uppfattas som tva verser. Att cykelkloc
korna markerar takten och trumpeten spelar osakert pa slutet bi
drar till att uttrycka ihaligheten och brackligheten i arbetarnas
kampgj6d.

Men om det parodiska' i Offensiv ar avertydligt, ar det inte lika
klart vilket syfte och mal parodin egentligen har. Senare framstalls
ju (liksom tidigare) arbetargruppen solidariskt, inte ironiskt. Arbe
tarna utsatts for MTM och arbetshets, ocIi for politikernas lagner
och svek. Scenens inledning later publiken roa sig at arbetamas
illusioner och uppblasta optimism - det som i borjan av akt 2
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Linderot: Wigforssl
Wigforss: : Ja, hej Linderot!
Linderot: Alltsa: ... ni-ni-n i kan j u inte klara det har efterkrigsprogrammet utan var hjalp,
men det kommer att kosta ert par platser i rageringen!
Wigforss: I regeringen?
Linderot: JuSt det! En ~od tribun i regeringen!
Frasse: Jaja, regering eller inte regering, nu viii jag veta: Det har efterkrigspragrammet
innabar det verkligen att vi arbetare far makten i foretagen?
Wigforss: Ja.
Linderot: Nej.
Wigforss: Ja: Andemeningen i vikt program ar ju naturligtvis detta, men det ar klart art
det kommer att ta lite tid.
Linderot: Nej: For art genomfora ert sant hiir program, sa maste man krassa kapitalismen.
Det gar inte att kopa saeialismen!
Wigforss: Ja, ja, art kopa ... men alltsa ... Det ar klart att ni ska stodja det soeialdema
kratiska efterkrigsprogrammet, men nagra platser i regeringen, det kan ni ju inte rakna
med, Linderot. Det ar ju palitiskt amojligt!
Strang: Sesa, stig nu genast av eykeln!
Wigforss: Ja, vi far diskutera den har saken nan annan gang i lugn ach ra, Linderot. Ja, du
forsdir, Gunnar Emanuel, kommunisterna, dom viii alltid att vi soeialdemokrater ska gora
bart ass, oeh sen ska dom kunna komma aeh ta over sen pa nat satt. Jag vet inte hur,
men lagg det pa minnet dul
Ake: Wigforss, du ... Wi-Wigfarssl Du, du sager ju att vi gar mot battre tider nul
Wigforss: Ja, det gor vi.
KVinnlig arbetare: Vi har ju lagre loner nu an fore kriget!
Arbetare: Maste inte det forsta vara att bryta lonestoppet?
Wigforss: Ja, alltsa, pris- oeh lonestoppet, det iir ju bara en temporar atgard, det ska vaek
sedan. Nu maste vi li9ga lite lagt har, sa vi far plats med reformarbetet.
A, det var en valdig trafik harinne! Vad ar det dar for nan sam kommer dar da?
Strang: Det ar den dar drummeln Roland Thyrell fran det Fria Faekforeningsfolket.
Thyrell: Kamraterl
Arbetarna: Jaa!
Thyrell: Kapitalisterna har skapat- sig feta vinster pa kriget. Maskinparken star askadad.
Det finns ingen anledning for ass att vanta. Darfor kraver vi att lonestoppet bryts - nul
Arbetarna: Ja!
Thyrell: Stressen oeh olyeksfallen okar pa arbetsplatserna. Tidsstudiemannen, dom ranner
sam stlikna rihtor runt bena pa ass ...
dknd arbetarkantroll over produktionen, sager dU, Wigforss?
Wigforss: Jamen, vet dU, dam ska vaek, dam ...
Thyrell: Ska vaek? Dam blir ju bara fler oeh fler oeh galnare oeh galnare for varje dag!
Wigforss: Jaja, det ...
Thyrell: Det ar ju vi, sam blir kontrollerade! Det ar ju vi, sam far betala dom sa kallade
gada tiderna, med blod, svett oeh lagre Ion! Darfor gar vi - 130.000 metallare - ut i den
storsta strejken sen storstrejken 1909, oeh det bums!
Arbetarna: Ja!
Wigforss: Alltsa, nu ska ni inte gora nih forhastat har, som ni inte klarar upp ordentligt.
Nja, den svenska arbetarklassen ska ieke behova betala derta kriget, sam dam fick gora
med det forsta.
Thyrell: Vem ska da betala?
Wigforss: Ja, kapitalisterna f;h val vara med aeh betala ...
Thyrell: Och varifran far dam prafiterna?
Wigforss:Ja, det kan vi diskutera, Thyrel!. Ah! linderat ...
Linderot: Ja.
Wigforss: Ni kammunister, ni ska ju stodja det soeialdemokratiska efterkrigsprogrammet.
Da ska ni ju inte rusa ut i en san star strejk nu, ah?
Linderot: Tja, alltsa, det har ar en om6jlig situation. Dar rusar massan i f6rvag. Oeh soeial
demokraterna, dam kommer aid rig art lata ass lyekas.
Thyrell: linderot, nu strejkar vi!
Arbetama: Ja!
En arbetare: Ror pa pakarna da!
Linderot: A ... Alltsa, varfer maste man i alia lagen stodja en strejk, bara for att man ar
kommunist? Aah ...

Ake: Jaa ... Ja, vi giek alltsa ut i strejk - 130.000 metaJlare. En strejk sam manga av ass
trodde skulle bli upptakten till den sista striden mot kapitalismen. Det, det blev den nu
inte. Vart eget faekforbund giek emot vara egna krav, slot avtal over va-ra huvuden. Ja,
det var val inte orena i sig som Var det viktiga. Men, men.varfor utvidgades inte strejken?
Varfor ... varfor stannade man vid dagskrav pa 15 are mer i timmen, nar kampen kunde
ha gallt nagat mycket mer? Ja, jag vet inte hur det kunde sett ut idag, am vi verkligen
hade fersokt ta makten, nu nar vi var sa starka ... Men, tiden var val inte mogen ... Vi
fick atta orB. Det var alit.
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Strang Iyfter framhjulet sa att linderot
trillar av eykeln. De andra tva eyklar
vidare motsols forbi orkestern oeh stan
nar strax fore arbetarna vid flaket.

En cykelklocka hers igen. Thyrall eyklar
in vid flaket, ett varv matsols aeh upp
mot mitten, dar han trillar av sin rada
cykel.
Thyretl reser sig snabbt samtidigt sam
han borjar prata. Han har svarta skor oeh
hangselbyxar, (ada hangslen, vit t-shirt
aeh vit skarmmossa.

En man i vit rock rusar in medsols fram
fer arbetarna, granskar dem fran hager
till vanster oeh rusar ater ut at h5ger.

Alia eyklar ivag med Thyrell, naStan ett
varv medsols. De stannar halvvags mel Ian
arkestern oeh flaket.

linderot, Wigforss oeh Strang ar nu en
samma kvar pa sin sida av seenen.

Arbetarna oeh Thyrell eyklar ivag med
sols oeh ut vid flaket.

linderat eyklar aeksa ivag.
Ake star ensam kvar vid sin grona eykel
framfor flaket.

Ake eyklar ivag. Det blir morkt.



analysera. Merallstnjken hade ju
problem Oled sig i det att vi dar iote
fann den basta losningen. Vi gick iote
i land med det prajektet. Resultatet
bkv aU det ar nastan lonlost aU hiUa
en genomtankt struktur yare sig
musikaliskt eHef dramatiskt i den.
Den hIev ett litet hopkok av en massa
olika ideer. Sa darfOr tror jag att det ar
dd sam iir den riktiga analysen av
fOresUillningen: Jet finns ingen kama
i den!

Ninne Olsson: Metallsrr<{iken har jag
skrivit. Usch. den var sa sv:1r. Del var
sa svart att men riktig bild av hur det
egentligen fOrholl sig.. .. Dds var den
javligt sYilr aU gestalta Deh g6ra dra
matiskt bra. Deh Jds ar jag iote saker
pa att analysen ar riktig i alia fall. ...
Jag tror att vi hade cn av dam absolut
Wngsta oeh basta diskussionana am
den scenen. Vi var i BorIange... For
min dd skulk jag ju vilja se det fran
Akes sUl.ndpunkt. Del ar hara det som
kan galla. Oeh for hans del sa trar jag
aU det var dt misslyekande - a11 han
inte hcgrcp vad han hade strejkat for.
egentligcn.Jag tror atl det ar sa manga
kanne.r sig infOr sadana h~ir faekliga
fOrhandlingar fran oeh med den tid
punkten. Folk kanner atl dom inte
kan ga in oeh p~lverka oeh delta oeh se
saker oeh ting konkret. fa konkrcta
resultat. Thyrell oeh Fria Fack
fOrcningsfolket tog forskarna fram fOr
att visa pa vilka alternativ som fanns.

Ninne Olsson: Ake tog ju aldrig
stu<kntcn. Han horjadc ju johha
ist~ilkt. Det var onda tider. oeh han
var en san som inte ville kWttra. Det ar
vilrt fOrsok a11 tOlja arhctarklassen
dar. Han gkk ut i Mctallstrejken.i
sWllet. Ellen skullc forsoka fa honom
till att ta studcnten. men sa hIev detju
krig. oeh han gkk ut i kriget. oeh sen
horjude han johha. Han gar ju ifran
henne dar. sager adjo till morsan. i
stiilkt for atl ta studcnten.

Tiggaren snarare oroade sig over. Kanske markeras darrned ocksa
en distans till den arbetargeneration som ocksa ar foraldrarnas ge
neration for majoriteten i Taltprojektets ensemble, Akes genera
tion. Offensiv lagrar olika betydelser pa varandra: hanvisningar till
40ctalet, till en viss typ av arbetaroptirnism, och till populistiska
konkurrenter inom 70-talets musik- och teaterrorelser. Musiken
forstarker dessa betydelser, samtidigt som den skildrar bade arbete
och karnpvilja i storsta allmanhet.

Metallstrejken 1945 varade is manader. Medlemsmajoriteten var militan
tare an forbundsledningen, som till slut utnyttjade sin vetoratt fOr att avsluta
strejken (Estreen 1980:70f, Olsson 1973, Tell 1945 oeh Hermansson 1980:
180fl). Avtalet innebar ett dlligt resultat oeh darmed nederlag pa kort silet,
men strejkens resultat pa langre sikt ar svarare att vardera entydigt. Den brot
t ex pris- oeh lOnestoppet fran 1942 oeh mojliggjorde stora lonestegringar i
foljande avtalsforhandlingar. Men samtidigt okade fortroendeklyftan mellan
faeklig bas oeh ledning.

Efterkrigsprogrammet presenterades redan av Per-Albin oeh Gustaf V i
samtalet fore fredsslutet. Det antogs 1944 av biide SAP oeh SKP, oeh lade
bl a grunden for den under toljande iirtionden sa eentrala "solidariska lonepo
litiken" (Estreen s 721). MTM, dvs detaljerade aekordberakningar oeh tids
studier infOrdes under 1950-talet, med LO:s godkannande. Det ansags vara
ett nodvandigt pris for valnird oeh soeiala reformer.

Thyrells Pria Paekforenings-Polk drev i metallstrejken en militant linje,
som vann ganska start stOd bland forbundets medlemmar. Man anvande okon
ventionella agitationsmetoder, med eyklar, fJ.lmvisning mm.

Ernst Wigforss (1881-1977) var finansminister 1925-26 oeh 1932-49.
Han forespr:lkade aktiv sysselsattnittgspolitik av keynesiansk typ, utarbetade
efterkrigsprogrammet 1944 oeh en ny skattepolitik med hojda skatter fOr att
finansiera sociala reformer 1947. Gunnar Strang (f 1906) var aktiv i Lantarbe
tarforbundet 1932-51 oeh medlem i riksdag oeh regering fran 1945. Han var
finansminister 1955-76. Sven Underot (1889-1956) blev ordforande i den
Komintemtragna falangen av SKP vid partisprangningen 1929. Han satt i
riksdagen 1939-49. 1944 niidde SKP sitt hogsta rostetal ttagonsin: 10,3 %.
Metallstrejken vande den utveeklingen, med hjalp av det sedan alit kyligare
krigets kommunisthets.

Metallstrejken behandlas som en vandpunkt i kommunistparti
ets historia. I en tidigare version av scenen utropar ocksa Strang:
"Se dar cyklar kommunisterna ut ur arbetarrorelsens historia".
(I Katescenen i akt 1 hade ju liberalismen och anarkismen gait
respektive burits ut ur arbetarrorelsens historia.) Tidigare scenver
sioner laborerade ocksa med utfOrliga skilc1ringar av omrostningen
om avtalet. I det sammanhanget fallde en man i forbundsstyrelsen
repliken : "Ni ar tusen. Jag ar bara en. Men jag ar en aver" nar han
gick emot arbetarrnajoriteten. Ater forsokte man koppla tillbaka,
denna gang till Sundsvallsstrejken 1879, dar Treffenberg i stallet
for det socialdemokratiska fackets ledning stod emot arbetarkol
lektivet med en liknande replik.

Metallstrejken ar den, tredje storre strejken som skilc1ras utforligt
i forestallningen. I Sundsvallsstrejken krossades arbetarna av sta
tens och kapitalets forenade overrnakt. Metallstrejken paminner
mera om Storstrejken 1909 senare i akt 1. Dar visslade arbetarna
Arbetets saner - nu spelar de Gil upp och prava dina vingar. Da
svek de socialdemokratiska ledama - nu visar sig tom de komtnu
nistiska ledama vara mer partitaktiker an arbetarkampar. Och da
var det Ellen som i en dyster slutreplik rundade av och ledde over
till Rdttegilngsinmarschens groteska intag. Nu ar det Ake som dis
kuterar huruvida tiden ar mogen fOr revolution eller inte. Tanke
gangen gar igen fr:ln Zata Hoglunds resonemang 1917 och den
aterkornrner i Finalen. Det ar en fragestallning som dykt upp

, manga g:lnger i arbetarrorelsens historia, och som aktualiserades av
7()..talets unga vansterrorelser. For Taltprojektets egna medlemmar
var det sakert en central fraga 'att stalla till historien. Akes slutmo
nolog ar .ater dyster - arbetaren har sta11ts utanfor besluten och
star maktlqs och fragande infor skeendena.
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33.05 Atombomb och kallt krig 13.15

Atar hanger ett nat over mittscenen, fran
taket. Ett svagt Ijus syns uppifran. Tigga
ran star i ett ensamt ljus vid ytterscenens
ena sida, halvvegs medsols fran flaket
mot orkestern. I ovrigt ar alit morkt och
stilla.
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Det blir markt.

I natet syns tre luggslitna figurer, med
bara overkroppar, fargade av rott blod,
vita halvtrasiga kli:ider med svarta strim
mor/flammor som oregelbundet gar neri·
fran och upp pa kladerna. Nagon har t
shirt av silver, nagon en hog silverhatt,
en tredje har svart hatt och paraply.
Mittscenens golv i:ir blankt, och ser ut
att vara fullt av vatten, och natet ger
intryck aV att vara regn .

Vid flaket kommer en vagn in pa tva sto~

ra hjul, dragen av en man med bar over·
kropp och kladd i trasor. Pa denna
kalesch sitter en hopkurad, bevingad och
svartvit skepnad. Vagnen aker att halvt
vary motsols runt ytterscenen.

Vagnen stannar och skepnaden pa den
- Mme Marshall - vecklar sakta upp
sig, samtidigt som dragaren stracker ut
sin hand for att ledsaga henne ner fran
vagnen.

Natet lyfts bort.
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S6ren Bru11l~": Det h~irmed AfOmhom~
hen som kom till senare. var visuellt
oorhart All' Sjahorgskt pi. niigot siitt.

Garon du R£'es: Den dar musiken arju
\·~ildigt angestladdad.

Vir Dug"".": Jag tyckto dOl var
suggestivt med akustisk gitarr h~ir. Per
Melin sitter och drar pinnen pa cym
hakrna.

U(j'Dagehy: Detta ar gammal musik.
som jag gjorde till indianpj~isen Vi
kommer all lera igen. efter n~lgot slag
vid Wounded Knee. Oil skulk det
vara indiankvinnornas sorgesang... .
Men (kt utgiek ur den pjasen. Det hkv
fOr Ic:Ingt. dkr framgiek inte. elkr vad
det var. ... I inJianpj~isen skulk det
hlta 6Jsligt oeh kusligt. lite oUickt
Oeh den passaJe ju javligt hra till
detta. tycka jag. ... Jag.vet inte sjalv
vad ackorden heter. utan jag plockade
fram dom pi~ gitarren. oeh si~ haJe jag
melodin sorn medvdd skulk striJa
mot aekorden. men andi~ vara ... Dd
til" en Fandangorytm som ligger i
hotten hda tiden.. .. Det var inte tankt
med sax fran h6rjan heller. det kom
till senare. Ocksi~ jattebra. Det enda
jag inte gillar nar jag h6r den nu. det
~ir att Jet inte ar mit eko p,\ moogen.
Det skulk naturiigtvis vara dt javla
eko. Det haJe varit mycket haure. Nu
hlir den sa stum.... Dd ar ju typisk
filmmusik. ... Dissonanserna i
ackorJen g6r aU dd blir otackt. Man
hlir ofta lite sadar ilIa her6rd utan aU
vda det. nar ett mdodiinstrument
spdar tona som inte stammer med
ackorden egentligen. Det stammer ju i
stamningen. men det stammer inte
egentligen al1ts". melodin till dom
ackorden. Mdodin iiI" utanf6r kompet
pa tIct sattet. ... Det hlir en motr6rdse.

Akes ord leder liksom Ellens 1909 over till groteska och fientliga
makters entre, men dessforinnan har ett kort avsnitt inmonterats,
dar musiken och Tiggarens ord beskriver den forsta atombomben.
Det ar foljdriktigt att Tiggaren nu antligen dyker upp - hans ord
och allvaret i musiken knyter stamningsmassigt tillbaka till andra
aktens Aldrig mera krig. Man har valt att av andra varldskrigets
scener fr a skildra just atombomben med tidlGS musik och inleveJ
se, vilket bl a kan hanga samman med att atombombshotet aven
1977 upplevdes som aktuellt och reellt (en ny fredsrorelse kring
denna fraga holl just pa att ta form).

Musiken till Tiggarens Odesmattade ord bestar av stillastilende,
frysta klanger, med skarande Ijudpa cymbal och ett varmt mansk
ligt ackord som tva ganger slas an pa akustisk gitarr. Sedan kom
mer Odesmusiken med sin tunga angest, med tritonusintervall,
sekundforflyttningar och andra klangliga reminiscenser fran Aldrig
mera krig. Melodin bestilr, liksom de melodier som tidigare anvants
i sa)1lband med arbetarklassen, av sma, latt varierade formelartade
byggstenar (har om vardera 3 toner). Tempot ar dock langsammare
och dissonansema och kromatiken storre an i tidigare exempeL

Dageby associerar sin rytmik till den spanska dansen Fandango.
Det ar en dans i ganska snabb tretakt med enligt Sohlmans musik
lexikon (artikeln "Fandango") foljande grundrytm:

/
.3'1 '1 '1'1
'8 •

Likheten ligger fr a i vaxlingen mellan betonade och obetonade
taktdelars ackord respektive arpeggion. Man kan ocksa hora stora
likheter med Erik Saties Gnossiennes och Gymnopedies for piano
(1890 respektive 1888: "sma intuitiva masterverk, dar melankolis
ka melodier rinner fram over en bakgrund av dissonanta ackord"
sager Sohlmans musiklexikon, art "Satie"). Men har ar uttrycket
intensivare, och man kunde namna andra paralleller i symfonisk
rockmusik fran 70-talet, t ex hos Pink Floyd.

Det ar en angestfylld sorgemusik som under nagra korta ogon
blick skjuts in mellan Akes dystra monolog och Mme Marshalls in
tag. Sjalva forloppet kan jamforas med overgangama mellan dels
Prologen och Kadriljen, dels Storstrejken och Rdttegdngen i akt 1.
Sorgemusiken ar klart tidlGS musik. Det ar Tiggaren och Taltpro
jektet sjalvt som sorjer atombombens offer. Musiken ger stam
nings och kanslomassigt en hallpunkt for publikens reflektion over
vad som hander, en plattform av identitet mitt i den dramatiska
omgivning som i ovrigt har ar sa distanserande - inte ens arbetar-.
kollektivet har man tidigare i akten knnnat leva sig in i.

Redan under Odesmusiken syntes tre kapitalister, samma tre
som publiken motte redan under rostrattsstriden vid seklekts bor
jan mitt i akt 1. Ocksa nu ar de lojevackande, yntkliga och foga
skrackinjagande. De ar utlamnade at Mme Marshall, representant
for USA-imperialismen. Kalla kriget-episoden skildrar olika aspek
ter av USA-imperialismen, Marshallhjalpen och den kapitalistiska
rekonstruktionen efter kriget. Framstallningssattet ar stiliserat,
och det loper musik hela vagen, uppdelad i olika avsnitt ungefar
som i Glddje till varje pris.

Mme Marshall gor entre pa samma karra som clownen/Treffen
berg i borjan av akt 1. Hon ar forst dold och mystisk, av okand
identitet - liksom man forst inte visste vern den vite clownen var.
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Spotlight pa Mme Marshall.
Hon tittar forst upp, och breder sedan ut
forst den ena, sedan den andra armen.
Hon stiger av ~agnen och g~r in mot de
tre kapitalisterna pa mittscenen. De har
redan en stund bugat djupt for henne.
Hon har vit kjol med slits, vit overdel
med bla stjarnor pa ena brostet och det
andra bostet bart med en blodrod kant'
pa drakten runtom, vit huva som hanger
ihop med den, ovriga drakten samt vita
solglasogop av 50-talsmodelJ. En man
och en kvinna hailer mikrofonen at
henne, bagge halvnakna och fattigt klad
da, som infodingar. Mme Marshall ror sig
medsols fran orkestern mot flaket och
samtalar i sang med kapitalisterna.

(M: Goldberg. T: Peter Wahlqvist) .07.00
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kapitalister;Vl hi:ilsar A- merika, segrare i en odets strid J Vi
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Mme Marshall: tal Har star nj och vantar; Den europeiska kapitalismen i
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.... ruinerna av sitt alskade Tredje Rike ... Shitl KapitaUst 1:
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Nej men min fru, Kap1td list 1 har svart hatt och paraply..,

jag ber Er] Mme Marshall: Nej for faan, be inta... har hji:ilper inga boner!

A.oJ.rJitalist 2: Men Madame, vi ar ju totalt u,tblottade ... MmeMarshall: Hehehehe Kapitalist 2 har kapp.

11 "J..,. l ..

Kapitalistema: .... f \lara fabriker brinner, vara stader och byar

pi "1.tr;., !J.. J.':-'" I..J ~ ..l- .;"'t I~ .. ..l~ .............. --l-
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Musiken till introduktionen A har, som Goldberg papekar, drag
av amerikansk storbandsjazz eller showmusik. Manga i publiken
kunde formodligen associera till amerikanska langfilmer eller TV
program av showkaraktar. I sa fall understryker musiken att det
handlar om amerikansk kulturs segertag over varlden. USA's kultu
rella inflytande over Europa starktes betydligt under fr a 50-talet.
Elgitarrerna ger associationer till amerikansk rockmusik och dar
med till en tradition som ligger nara Taltprojektets egen musikalis
ka hemvist. Rockmusiken vaxte fram under 50-talets mitt och blev
snabbt oerhort popular aven bland Vasteuropas och Sveriges unga.

D- - - - -..----'~~
40

C

76

B

96
(

20 t

Men ganska snart uppenbarar hon sig som "Miss America" eller
Mme Marshall. Svart och vitt ar de dominerande fargerna i detta
nummer - kapitalismens aterupprattande efter krigets stora dod.

Kalla kriget har flera huvuddelar. A: 20 takters introduktion
(entremusik). B: 96 takter med vaxling mellan melodramavsnitt
med rubatoartad musikbakgrund och ett marschtema. C: 76 takter
dar funkartade riff och instrumentala soli star mot melodram och
pantomim. D: 40 takters avslutning, dar entremusiken upprepas
tva ganger med varierad text. Jag granskar vaIje del for sig.

Figur 21.

A'

U!r Dageby: Det ar en blandning av
genre- ochfilmmusik. skufle jag vilja
saga.... Harmonif()ljdcrna har skri~

ker Bertil Goldberg.

SW!n Wollter: Det fanns grejer scm
hade mer uppvisningskarakUir. bara
var en javligt haftig hild. sam Oaf

krigsgudinnan aka runt. Nar man
hartagit ut den. oeh den musiken. oeh
uppfOljningen kommer. sa hander del
inget mer. Del gar upp. och sen gar del
ner. ... Och det ar precis en fara med
cirkusens medel. ... Ihland stOttade
musiken det sceniska med kontrast
verkan. det gjordes faktiskt ocksa.
AK~l'isan oeh Kalla krige! ar tva
exempd.

Bmil Goldberg: Kalla krigel kom in i
Sodertalje - det maste ha varit nan
gang i skiftet juli·augusli.... Del
fanns en kansla aU man sku lIe bjussa
pa plats ill liven anura an -elit~

sangarna-. Nar vi gjorde Kalla krigel
var del tankl all Boc! Hajeberg skulk
vara Miss America. Och sedan ut
vecklades den seenen meT oeh mer.
och Jet hltv meT Deh mer sang. oeh
det hley mer oeh mer poi henne - hon
hkv en storre och storre figur. Ol.:h till
slut hkv det en mastodontfigur for
henne. Det var den storsta figur hon
mlgonsin hade gjort i hela sitt liv. och
det var liksom knlngel pel slutet om
hon skulk fixa upp del averhuvud
taget. ... Den ar svararhetad pa alIa
plan. aven seeniskt. Mikrotekniskt.
Oct var ett fruktansvart smink. det var
vingar. oeh Jet var mask. det var
massor av vitsmink. oeh verkligen
prohlcmatiskt. Det var en vagn. oeh
att ga ned ifran en vagn med dom har
mikrofonerna. Men samtidigt ar det
en styrka at man harden stamningen i
cn grupp. att man kan saga: "Det
bjussar vi pa - della gar Boel! Vi slar
alia med hapnad!" .

Entremusiken ar ju en gammal
vanlig amerikansk storhandsl)'tm.

Har ar det tal med svavande musik
hakom. Det var mera Wge for att gora
prat. ... Raken ligger aver Europas
6de slatter. alit ar ruiner. man riktigt
sa roken svava. oeh regnet som kom
mer ncr.... Det ar praktiskt aU kunna
anvanda textcn som poesi. utan aU
den heh6ver vara rimmad ella inga i
musiksySlemet. Det ar myckel prak
tiskt i teater. Oeh dessutom ar det
ocksil effeklivt. far man kan Iyssna pa
orden pa ett annat sau. Man tonar ncr
musikens roll och lMer budskapel
komma fram. oeh sen,sa slar man pil
musiken igen.l)'tmeroeh sa.... Sen ar
en del saker valdigt svara aU utf6ra
helt integrerat musikaliskt~tcxt~

massigt. sa att Jet ar hattre aU an
vanda teaterns uttl)'eksmedeL med
musikcn som bakgrund... .

Oeh sedan sa kommer da det har
hreehtianska. __. Det ar ingen marsch.
riktigt - ja. skenhart. en san hrechtsk
marsch da. Fast del ar inte Uinkt som
en militarmarseh.lag tyeker inte det
ar utfOrt riktigt heller som en militar~
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Mme Marshall: tal Jag
_4.

I
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Mme Marshall satter sig nar med den
haJvkH:idde mannen p,§ sin hogra och
kvinnan pa sin vanstra sida. Kvinnan har
en korg pa ryggen, av vietnamesisk typ.
Hon hailer ibland mikrofonen at Mme
Marshall.

,1 I ,"" L

T'~ V--
I

). , "FIT ,\ .....

... flutna. Mitt arende galler framtiden. Viska bygga upp Europa igen.
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marseh. D~t Ur vissa hrista i silIlgcn.
d~11 sUipar ener hda ti<..lei1.

Bam Am!erssol1: A.-aI/a kriXd kunJe
man 1~1 ut hra. men den hie\' aldrig hr:.l
spdad. Dam had~ oeksa det tekniska
prohkmd att Jom var ut~ i mitkn m"
Uiltet m('d s~indannikar som int(' alltid
fung('rad(' som <..10m skulk'. oeh Jet
hIe\' f(>rdr(>jt sound till dom fr~lI1

ork('st~rn. Plus att Jom sjiil\'a int~ var
rutin~radc sangar~. inte Jussi Luno
oeh Hass~ Mosesson i alia fall. .. _
ML'iodkrna ~ir ocksa lite kluriga. Ar
det s\arighcter rent musikaliskt sa
rOrstoras de kkniska prohIemen upp
ol'h gor det ll~istal1 om()jIigt.

Den langa B-delen (takt 21-116) bestiir i sin tur av fern avsnitt:
tre melodramavsnitt med en pulslos, svavande bakgrund (taktangi
velsema i notbilden ar bara en ungefarlig efterhandskonstruktion)
varvade med tva marschavsnitt med sang.

Texten i melodramdelarna handlar om de europeiska kapitalis
temas forflutna kontra USA-imperialismens modernitet. I klang
vaven kan man ana nostalgiska aterklanger av svunna melodier (fr a
i trombon- och trumpetstarnmorna). I langsamt tempo hors frag
ment av skona melodier som knappast gar att ideIitifiera men som
bar med sig minnen och ekon fran en Ijuv, forgangen tid mitt i
krigsforodelsens kaos.

Det forsta marschavsnittet ar en dialog mellan Mme Marshall
och kapitalistema, dar krigsforodelsen och skuldfragan namns. Ka
pitalistema bedyrar sin oskuld, vilket kan fora tankama till nazist
forbrytarnas standiga pastiienden om att de inte visste nagot om
judeutrotningarna mm vid t ex Niirnbergrattegangarna 1945--46.
I forestallningen hiivdas att kapitalet bar skuld till saval fascism
som krig Ofr Tiggarens ord om kapitalets profithunger i Aldrig
mera krig).

Texten till marschsangen ar orimmad och oregelbunden i fras
langd och rytmik. Oregelbundenheten matchas av musiken, dar
melodins flexibilitet kompenserar for textens asymmetrier, och
dar Goldberg skjutit in enstaka takter i avvikande taktart (2/4 i
takt 36, 42 och 50, 3/4 i takt 37) for att dels fOlja textrytmen,
dels bryta upp marschkaraktaren. Han kallar det ju ocksa for "en
brechtsk marsch", formodligen syftande pa Eislers anvandning av
liknande taktartsvariationer i t ex Solidaritatslied. Marschen borjar
if-moll men hamnar efter nagra takter snarast i c-moll, innan den
upploses i ett svavande melodramavsnitt over ett Ass-sus (Giss-sus)
ackord.

Det ar Goldberg som komponerat Revolutionsoperan, Gliidje till
varje pris och Kalla kriget. De ar konstruerade pa likartade satt,
sammansatta av ett antallangre avsnitt eller block. Marschen har
fyller liknande funktioner som marschen 1917 eller tangon pa 20
talet. Har kontrasterar marschen starkt mot introduktionens mer
svangiga och modema rytmer, men ocksa mot den stillastaende
melodramen. Liksom marschen 1917 ar den influerad av Eisler,
men har mer legatoartad melodik som ror sig i I1ingre biigar. Har ar
det heller inte arbetare utan kapitalister som sjunger. Marschen ar
med .sitt pianoackompanjemang och sin raka, osynkoperade ryt
mik symbol for det europeiska, medan t ex entremusiken stod for
det amerikanska. Vaxlingen mellan musik och teater, mellan sang
och melodram (och senare aven pantomim till musik) later musi
ken skifta mellan olika funktioner inom ett och samma musik
nurnmer. Marschsangen har drag av genremusik, melodramens
musik kan ses som filmmusik, medan helheten blir tid16s. Melo-·
dramavsnitten paminner om recitativ i traditionell opera. Talet ar
inte helt avspant vardagligt, utan har en grad av fOrhojning, en vag
antydan om rytmisering, piiminnande en aning om Brechts

. "Sprechgesang", talsang, men nagot mer at talhallet.
Ocksa det andra melodramavsnittet fylls av vaga reminiscenser

av en svunnen tid, saval i text som i musik. Nu uttrycks tydligare
an tidigare motsattningen mellan det forflutna (Europa) och fram
tiden (Amerika).

Det blir ett skarpt brott i harmoniken vid overgangen till det
andra marschavsnittet. Spranget fran Ass-sus till a-moll (takt 78) ar
storre an motsvarande sprang till f-moll i forsta marschavsnittets
borjan (takt 29). Men denna okade spanning tycks inte motiveras
av scenen i. ovrigt. Relationen mellan melodramen och marschen
ar innehiillsmassigt och formellt ungefiir densamma som forra
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" -..- ..
gangen. Uppflyttningen en ters fran f till a ger ingen extra bety
delse, utan bara variation till episoden, som annars har ganska lite

. verkligt dramatisk utveckling och spanning. Den verkar relativt
godtycklig, men kan ha fyllt funktionen att bryta enformigheten
eller att Mttre passa kvinnans rostIage. I andra marschen ar det
namligen enbart Mme Marshall som sjunger.

Texten ar som (forra marschavsnittet orimmad och oregelbun
den, och liksom tidigare finns takter i andra taktarter inskjutna
(3(4-takten ar dock forskjuten framat en takt i takt 88). Genom
andrastammor och utsmyckande figurer i elgitarr och flojt astad
koms variation gentemot forra marschavsnittet, och det blir annu
tydligare att detta verkligen inte ar en utpraglad "marsch", precis
som Goldberg sager. Den narmar sig mer tangon i Glddje till varje
pris, dar det fa ocksa fanns variationer i instrumentation.
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Bmil CuMhe/x: Hiir har det v;i\ hlivit
~tt misslyckandc.. .. Oct vaf ju rnc
ningeD aU I..kt skulk VUf<.l en span
ningsladdandc grej: mera funk-musik
hade jag Uinkt mig i den har afro
grL'jcn alltsa. ... Associatiol1cl1 var at
James Bond~hiUkt. ... Nu hlir tict all
ddl:s fOr glatt oeh lite yilt. Oct ar spd
gWdjc diir. oeh det ska det intc vara!
Sen Vet jag intc om id~n ar hra
cgcntligcn. Jag skulk kanskc ha [or
sakt mcd nan annan losning. Oct hlir
ju rfitt uppsplittrat no mcd den har.
Man kundc.iu kanskc hu tagit nan
utav dom gamJa tcmagrcjcrna. Man
kunue ha <.lIlviint (takt i.JXf-mdoJin)
isWlkt. kanskc lite mjukarc. Nu hfllkr
Jet ink riktigt ihor. Men Jet har
{)(,:ks,t 'Itt g6ra mcd utf6randct. tror
jag. Oct kravs cttjiivligt hra utfOrandc.
Mcd lite Hiua ~indringar har hade man
kunnat gora det jiivligt hra. ... Det ar
tidshrist som g6r a11 man liksom
kOpcr deaa i oell med a11 seenen som
hdhet iir hra. funkar hra setniskt mcd
regn oeh allt. Dc-t var ju nastan det
som VHf tkt viktigaste. med regntt som
kom. oeh Moder Amerika dkr
Madame MarshalL

Mme Marshalls ord om "ekon av ett dott kapital" som stalls
mot de levande resurser som kapitalismen kan utnyttja "utanfor
Europa" (arbetskraft och ravaror) motsvarar ganska val en marxis
tisk analys av hur kriget och imperialismen skapade nya oppningar
for en kapitalistisk expansion pa ruinema av tidigare fasta kapital
tillgangar. Hand i hand med den "keynesianska" statsinterventio
nismen lostes darigenom tilWilligt krisproblemen, eller riittare sagt
skots pa framtiden. Det var nagot ovantat for datidens kommunis
ter, vilket de felaktiga forvantningarna i Offensiv tidigare illustrera
de. Forestallningen visar daremot aldrig hur krisen pa nytt slog ige
nom nagra artionden senare, trots att detta var tydligt 1977, det ar
da punken pa den ungdomskulturella nivan artikulerade erfarenhe
tema av kapitalismens djupnande kris.

En variant av riffet fran takt 55 leder i takt 105 over till det
tredje och sista melodramavsnittet i B-deIen. Kapitalistema hailer
envist fast vid sina gamla, halvt feodala anor, markerade av gamla
slott som Mme Marshall nyss beskyllt for att samla pa damm. I
staIlet for det sOder om GoteborgbeIagna Tjoloholm namndes vid
andra forestaIlningar aI)dra slott, narrmire den aktuella spelplatsen.
(I ett manusutkast star det t ex "Uicko".) Schonbrunn ar ett
1700-talsslott i Wien, Chenonceaux ett franskt renassansslott fran
1500-talet. Med detta melodramavsnitt avrundas B-delen, vars fern
underavsnitt (tre melodramer om ca 8, 22 och 10 takter, varvade
med tva marschsanger om vardera 28 takter) tillsammans bildar en
ganska symmetrisk storform. Symmetrin ar dock svar att uppfatta
vid en forsta Iyssning. Melodramens musik por1<ir tredje gangen
bort i intet, medan Mme Marshall dramatiskt leder over till C.

I C-delen anger USA-imperialismen villkoren for ateruppbygg
naden och kapitalismens framtid: jamridan (som lanserades fran
ca 1946), Marshallhjalpen, det kalla krigets antikommunism samt
USA:s ekonomiska och politiska dominans over varlden. Visuellt
antyds aven utsugningen av tredje varlden som en ny niva i impe
rialismen genom de tva halvnakna manniskorna.

MarshallhjaJpen (European recovery program) presenterades 1947 av
USA:s utrikesminister George Marshall. Den innebar ekonomiskt i!.terupp
byggnadsst6d till ett femtontal vasteuropeiska stater, pi!. villkor att de sam
arbetade sinsemellan. OEEC bildades 1948 for att fordela bistandet pi!. totalt
ea 15 miljarder dollar, varav Sverige mottog 107 miljoner dollar. Detta inne
bar samtidigt en polarisering av Vast- mot osteuropa, oeh ett Jed i antikom
munistiska striivanden i vast. Givetvis medforde det oeksi!. en snabb i!.terhamt
ning for hela Vasteuropa, inklusive Sverige.

C-delen rytmiseras av musiken, som bygger pi!. afrorock- eller
funkartade riff i elgitarrer och bli!.sare. Det ar uppenbart musik
som kombinerar USA med tredje varlden, och som ar betydligt
modernare an exempelvis B-delens musik. C-delens musik talar ur
det modema Amerikas perspektiv, och den illustrerar musikaliskt
neokolonialismens utnyttjande av tredje varlden. Men samtidigt
hillier sig aven denna del inom ramama for det tid16sa. Ja, den .
kommer tom narmare det musikema sjalva gillar, vilket Gold
bergs klagomi!.1 over denna del antyder. Musiken staller sig vid
sidan om det dramatiska forloppet, och musikema lever sig sa att
saga for mycket in i musiken har - det blir mer spelgladje an
kritisk karakterisering av imperialismen.

C-delen indelas i flera underavsnitt genom ett tva (sista gangen
tre) takter langt elgitarriff (takterna 1I7f, 125f, 142f och 182ff).
Med sina tritonusdissonanser och sin dramatiska spanning pamin
ner det om riffet under solot i Aldrig mera krig eller musiken efter
skottet i Gliidje till varje pris. Funkkaraktaren leder associationer
na till en tradition av fJlmmusik i deckare och thrillers - har han
der det uppenbarligen nagot spannande efter melodrammusikens
stillestand. Riffet leder forsta gangema over till underavsnitt som
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Kapitalist 1 : tal Hmmm ... Madame, pengar i all ara, men vad....

Kapitalisterna samlas ater pi) mitten av
mittscenen.

Ni har just forlorat ett

Kapitalisterna bugar igen ach tar sina
pengar.

Mme Marshall hailer ut sina armar sam
vingar och gar upp pa vagnen igen. Den
dras sakta ut vid flaket, medan den halv
nakne mannen delar ut nagra vapen till
kapitalisterna.

Mme Marshall ror sig ett kvar"tS varv med
sols fdin flaket.
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Kalla kriget: USA-imperialismens Mme
Marshall delar ut pengar till Europas
sonderkrigade kapita!ister. ar godtyckligt langa passager byggda pa ett annat, en takt langt riff

i blasare, elbas, elgitarrer och slagverk, upprepat det 3ntal ganger
som erfordras av texten och den sceniska handlingen. Forst spelas
det 6 ganger medan Mme Marshall benamner jamridan. Darefter
kommer det 15 ganger medan hon utlovar pengar som ersattning
for stodet i kampen mot kommunismen. Tredje gangen upprepas
det forst 24 ganger medan olika blasare improviserar var sina 4 tak
ters solon, och Mme Marshall delar ut sina miljarder till Europas
kapitalister, darefter ytterligare 14 ganger under det att de ageran
de talar om ny upprustning och kallt krig. (Tyskland och Japan
fick i fredsslutet inte ratt till egen militar rustning.) Musiken i
dessa avsnitt ar snabb och rytmisk, med influenser fran jazz- och
rockmusik med stark afrikansk paverkan. C-delen avslutas med att
det funkartade riffet utvidgas till tre takter och leder aver till ett
stillaliggande Ass, som ar annu mer statiskt an B-delens melodram
avsnitt. Efter denna uppbromsning och vila startar sa sista delen av
Kalla kriget, med samma musik som dess inledning.

I D-delen spelas alltsa samma musik som i A, men upprepad tva
ganger och med en aningen varierad text. Nu sjunger kapitalistema
om ilteruppbyggnaden under beroende av USA, under kalla krigets
skugga men i modernitetens neonbelysning. Musiken fladdrar till
sist bort i intet, samtidigt som Mme Marshall forsvinner ut igen.
Nar denna symboliska gast forsvunnit stannar kapitalisterna kvar
och mater senare Erlander, sa att deras narvaro mjukar upp over
gangen till den foljande dialogen.
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\. Erlander:Se dar ja, sa dar ja - nu tinar lilla solen fram 1gen!

Ursakta mig, mina herrar, men vad sysslar herrarna mad?
Kapitalist 1: Eeeh ... Vi stadar upp lite efter kriget bara.
Kapitalist 3: Angar det en san sam han?
Erlander: Det angar i alJra hogsta grad den svenska arbetarrorelsen, vad sam handar haf i
landet. Ja, vem tror nj det ar sam regerar egentJigen?
Kapitalist 3: Ssss ... regerar?! ...
Kapitalist.2: Vanstyre, herr Erlander, det ar vad det ar!
Kapitalist 3: Ja, det har vi nog kunnat konstatera hur socialdemokraterna skater regerings
innehavet! For avrigt - var det inte ni som foranstaJtade den haringa MetaJlstrejken?
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Tage Erlander dyker upp fran flaket, i
grabrun kostym och med en insektshav
bakom ryggen.

De tre kapitalisterna kurar ihop sig i
mitten, och reser sig igen nar de h6r
Erlander.
ErJander riktar sig mot kapitalisterna.



Mme Marshall - symbol [or USA -imperialismen. En monstruos bild av makt och modernitet, [or[orelse och iskyla. Denno kl-'inna [tyge}'
over var/den och tar Europas kapitalister under sina vingars skugga.

Sammantaget ar Kalla kriget en komplicerat uppbyggd sang med
manga underavdelningar och tonartsbyten vars mening och rikt
ning sallan kanns sarskilt klar for lyssnaren. Revolutionsoperan
hall sig hela tiden ie-moll, och dar fungerade harmoniken inte alls
strukturerande for det storre dramatiska forloppet. Har anvands
daremot rikligt med tonartsbyten: C-dur-Ass(Giss)-f-moll/c-moll
-Ass-a-moll/e-moll-Ass-Ess-Ass-C-dur. Harmoniken avgriinsar
olika avsnitt och skapar ibland spanning som bidrar till den drama
tiska intensiteten. Men i det stora hela ar det svart att se nagon
konsekvens i denna struktur. Harmoniken anvands inte egentligen
formgenererande, i stallet ar det ett montage av sjalvstandiga av
snitt i mer eller mindre godtyckliga tonarter.

Erlanders poJitiska position i talscenen med de tre kapitalistema
ar ambivalent. Dels framstalls han som kommunistjagare, dels som
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Erlander: Na-e, det var kommunisterna! Och det ska herrarna vara glada for, for genom
Metallstrejken sa forlorade kommunisterna mycket av det fortroendet dom hade efter
kriget.
Kapitalist 3: Sa - en san som han hyste alltsa fortroende for kommunister?
Erlander: Na~e, det gar jag inte. Jag har lovat, att jag ska fervandla kommunisterna till
en ... beWdelselos sekt inom svensk politik, och ... det star jag for. Ha ... ursakta
mig, mina herrar, men vart tanker herrarna ta vagen? Jag ser £Itt herrarna har gott om
pengar!? .
Kapitalist 1: Nja, ankans skarv, bara. Ingenting £Itt tala. om.
Erlander: Ankans skarv - jo jag tackar! Da kanske man skulle kunna passa pa £Itt hava in
ett och annat till barnbidraget - nej Vanta: for arbetsfredens uppratthallande?
Kapitalist 1: Ah, ja, ah ... Det var ju en annan femma fersdis ...
Erlander: Jaha, da kanske man sku lie kunna fa - en och annan femma ... for barnbidra"
get? Jag tror nastan jag borjar hos herrn har, som ser ut £Itt ha massor, bade dar och har.
Tack sa mycket. Jaha, sa var det bostadsbyggandet som ska ha sin lilla pase. Tack for det,
ja. Men vi hade ju tankt £Itt bygga lite mer ... Tack, jag tar en pase till, tack. Jaha, Wins
tepensionen ska val inte heller vara utan? Dar kom den, ock ... Se dar, ja.
Tarara-tan-tan-tan ... Du~turu-turuuun...
Kapitalist 3: Det ar alltsa detta som kallas fOr socialdemokratins skordetid?
Kapitalist 2: Det har ska, han bittert fa angra, tro migl
Kapitalist 1: Ja, ar det sa han vill ha strid, sa ska han fa det. En garde; Monsieur!
Erlander: Nej, nej, socialdemokratin viii inte ha strid. Na~e, vi viii ha samarbete med na"
ringslivet. Ja"a! Jag har ett forslag: Jag inbjuder herrarna pa middag till Harpsund, sa kan
vi i lugn och ro ... resonera oss fram till var gemensamma framtid.
Kapitalist 3: Men kladseln? ... Jag menar, skulle det verkligen? ...
Erlander: Ni ser lite slarviga ut, ja. Ta den har da, och kop varsin koswm ... pa Konsum!
" .. Hej da, vi ses pa torsdag!

De tre kapitalisterna ar pa vag £Itt smyga
sig bort, men stoppas synbarligen £IV
Erlanders ord.

Erlander tar fram haven som han hallit
bakom ryggen.
De tre gar upp pa mittscenen igen, fr~n
var sitt hall. Erlander gar runt bland
dem, latt bugande.

Erlander tar nagra 'sedlar och pasar fran
Kapitalist 2, darefter fran Kapitalist 3.
Till slut presSar han fram nagot aven
fran Kapitalist 1.
Erlander nynnar forst rytmen fran Kad
riljen, darefter nagot annat.

De tre samlas i mitten av mittscenen,
De gor ett faktningsutfall mot Erlander,
med hotfulla gester med paraply, kapp
och knytnavar.

Kapitalist 3 gor en gest mot de trasiga
och sotiga eller blodiga kladerna. Erlan
der kastar till dem en £IV penningpasarna.,

De~ blir merkt, applader utbryter,

46.20 Studentskivan 10.15

I det all manna ovasendet fran prat, skral
och rorelser hors sangtexten mycket
oWdligt.

Fran flakets ingang kommer ettb'rokigt
sallskap in. Forst vandrar en orkester
bestaende £IV fem bLasare: en i rod vast,
tVa i gron vast, en i gul och en i vit vast,
I ovrigt ar de vitkladda, och de fiesta
andra i sallskapet ar ocksa kladda i vitt
och ljusa pastellfarger. Alia gar motsols
forbi flaket och runt den yttre scenen ett
varv, tillbaks till flaket, Efter orkestern
kommer en bla sparvagn, sedan ett bad
kar dar den unga flickan Eva ligger,
kladd i vitt och med studentmossa. En
del av de ovriga har ocksa studentmossa
pa sig. Badkaret ar pyntat med bjorkris
och det dras av en ung student, Evas fast
man. Efter badkaret kommer en telefon
kiosk, och ytterligare festkladda mannis
kor. Ballonger, bjorkris och vita student
mossor skymtar har och var.

latom ossAlla:Sjungom studentem dyckliga dag,
II'tf b1.. J.

~ i;~ Ilk a/Bb j;J, EiJ, OM ".it(p &'_ II! fi' JI... .
I' I e.J. I L:j r 1"' L-:rl'

An klappar hjartat med friska slag, oeh ,n JUSnn '(lml*lar
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Sjung om studentens Iyckliga dag 01.20
(H: Prins Gustof. T: Karl He~an S~th.rberg)

J.,IZ. <:~ ••0. IV, c a. ~> a a II\.

46.20

Ellen och Ake gar sist i gruppen, De ar
nu bada gamla och har beigefargade,
nagOt morkare klader an de ovriga.
Alia staller upp sig vid flaket. Orkestern
star langst bak, allra framst star Evas
foraldrar, som inte har studentmossor.
Evas far har vit kostym mad rod krage,
gron slips och gron nasduk i kavajfickan.
Evas mor har rod klanning mad grona
jatteblommor och en stor rOd, blom~

prydd hatt. Fadarn far alia £Itt hurra. Eva
star i mitten, medan Ake och Ellen star
lite vid sidan, medsols fran den ovriga
gruppen. Dar star aven en yngre man i
beige byxor, vit skjorta och gulrutig vast
- Akes son Rolf.

l20 f1

210



Sven Walller: Jag minos diskussioner
mellan Ninne Olsson. Henrie Holm
herg och mig i Borlange efter som
maruppehallet dar. nar vi skulle gora
forandringar oeh skriva den bar SIU
dentfesten .... Jag ryeker aldrig vi loste
den.... Ocksa i den musik som fanns
pa Srudentskivan fanns det en slags
ironi.

Christer Boustedr: Dam har student
latarna var hemskt kul. Vintem rasa!
det ar Charlie Redlands arr. Tram
hon. altsax. haryton. trumpet. ... Och
vi skulle da forestalla dom bar snuh
barna som gar Deh r6jer pa student~

skivoma Deh lirar. Det ar en va.ldigt
djupt kand tradition under manga ars
tid R>r mig. sa det var ju lite att driva
med det. Oeh det var hemskt kuL For
dar stod vi liksom i hakgrunden pa
den dar SlUdentskil'an och drack.
Oftast var det ju riktiga grejer vi drack
ocksa. Oeh sen sa lullade hela den har
orkestern ivag dar. Deh gjorde bart sig.
Nikke spydde. ja. det var ju hemskt
kuL Det var ju en av dom fa spel
seenema vi hade. Det var synd. fbr det
hade man ju velat ha mycket mera.

Ale M6/1er: Det var javligt raligt med
den har studentgrejen. fOr hade Krille
och jag spelade for Iangesen i sana har
dixielandorkestrar och sa. som spe
lade pa sana bar studentfester. Sa man
liksom minns alla dom har ryperna i
detalj. Det var precis sa. Det ar Sven
Klang-grejen liksom. aU man minns
precis. .. Fran h5rjan f()rsokte man se
artig ut. for all inte hli Ulkord. och sen
sa hara svinade man.

reformator i opposition mot (och allians med) kapitalet. Badadera
rollerna har stad i historiska fakta. Farestiillningen ger inga ledtra
dar till hur dessa reformer ska tolkas utifran arbetarklassens stand
punkt. Klyftan mellan SAP-Iedningen och klassens vardag ar total.

Den populara slagdangan Se nu tittar Zilla solen in igen skrevs
1955 av Ake Wassing, och fungerar har bade som tidsmarkar och
for att fartydliga att krigets regnmoln skingrats - "socialdemokra
tins skardetid" vantar.

Tage Erlander (f 1901) blev riksdagsledamot 1933 och ecklesiastikminis·
ter 1945. 1946 eftertradde han Per·Albin Hansson som partiordforande och
statsminister. Viktiga sociala reformer tillkom under hans regeringstid (han
avgick 1969). Allman sjukforsakring och Allman tjanstepension (ATP) 1957
och allmanna bambidrag redan 1948 ar nagra sadana exempel.

Kooperativa Forbundet KF startade 1899 och borjade egen tillverkning
1919. Det storsta antalet Konsumaffarerfanns just omkring 1950.

Erlander inledde 'langtgaende overlaggningar med "naringslivet" redan
1946 ("Torsdagsklubben"), och fran 1955 traffades representanter for den
socialdemokratiska regeringen och det privata kapitalet regelbundet pa
Harpsund, dar Erlander ocksa brukade ro i en eka tillsammans med gastande
statsman m fl.

Studentskivan avbryter abrupt den tidigare scenen - milja, tid,
aktorer och innehillslig problematik farandras helt. Nu hamnar vi
hos arbetarna pa fritiden, bland Ellens narmaste, och varken sym
boliska eller historiskt kanda individer deltar. Spelstilen iir realis
tisk. Det handlar om arbetarklassens farborgerligande och svarighe
ten att upprattMlla en klassidentitet och samhiillskritisk install
ning i tider av valstand och kommunistskrack. En blasorkester som
agerar bland skadespelarna pa scenen framfar olika genremusikaZis
ka stycken.

Fiirgerna ar vitt och blankt hos dem som "farborgerligats", me
dan Ake och Ellen behallit mer jordnara bruna nyanser. Arbetarna
har antagit den fargskala som tidigare statt for averklassen. SaIlska
pet gar entre med diverse rekvisita som anvants tidigare ; pjasen:
telefonkiosken fran Kafdscenen i akt I, badkaret fran HSB-scenen
i akt 2. .

Orkestern deltar i den sceniska handlingen, liksom tidigare i
t ex R6striittsmarschen och H6stsol. Att musikerna kommer in
"pa scenen", "i bild", ger dem en starkare bindning till den tid,
milja och situation som skildras. (Tidl6s musik skulle daremot vara
svarare att flytta in pa scenen, sa lange de andra teaterskikten ar .
relativt realistiska-historiska.) Orkestern distanserar sig ytterligare
fran Taltprojektet genom att spela berusade, bara studentmassor
osv. Musiken ar typisk genremusik som passar in i situationen (stu
dentskivan)_ Det Ale Moller har intill hanvisar till ar att Boustedt i
Sven Klangs Kvintett spelade en bohemisk bebop-saxofonist som
pa 50-talet harnnar i ett konventionellt och auktoritart styrt dans
band. Ofta ville man undvika associationer till Sven Klang, men i
Studentskivan passade daremot nostalgin utmarkt.

Musikarrangemangen harrar fran jazzmusikem Charles Redland
(f 1911). Sjung om studentens lyckZiga dag komponerades for
manskar 1851 av prins Gustaf (1827-52), som gay K H Sather
berg (1812-97) uppdraget att sedan skriva texten. Den framfardes
farsta gangen i Upps21a 1852 och har till studentsangamas staende
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Gert-Ove (Evasfar): Ett fyrfaldigt leve for de nybakade stuctenterna! De leve!
Alla: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

47.50 Ja rna han leva / Vintern rasat ut 00.45
(M:Helge Lindberg/Otto Lindblod.T:C~stoStevens/Karl Herman S~therberg)·

J<ell-nob tp 111' n f\) Fl,..

Eva hissas av de ovriga, darefter tar fa
dern fotografier av henne oeh hennas
fastmanGreger. Alia skalar for dem oeh
med varandra.
Figur 23.
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Gert~Ove: Bravo musicus, bravo!
Hrrm ... Min kara lilla dotter! Du star idag pa troskeln till livet. Nu ska du ut oeh prova
dina vingar. Vi alIa som samlats har idag - din mor och jag, din mormor Ellen, din mor~

bror Ake, din kusin ROlf, GrErgar, alla dina vanner och kamrater, och sa naturligtvis din
chef, direktor Svalberg, mad fru, bror och svagerska ... AlIa vi, vi glader oss mad dig.
Detta sr en mycket stor dag for din mor och mig. Ja, for dig oeksa, naturligtvis, Eva lilla,
men jag undrar om du riktigt kan forsta, att nsr din mar och jag nu ser dig sta haf med
den vita mossan pa ditt ljusa huvud, ja da ar det sam om vi ocksa sag ass sjalva, som om
vi kanske en gang hade onskat att vi sjalva hade ... ja, det vi idag ser bara frukt ...

"'(Med tillstond OY EMI Publishing AS)

Fadern hailer tal till sin dotter.

Han visar runt pa personerna, och ler
insmickrande mot ehefen Svalberg mad
familj.

Gasterna serveras under tiden drinkar
fran en bricka.
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repertoar. fa md han leva komponerades 1928 av Helge Lindberg
(1898-1973) till text av Gosta Stevens. Den ar en ofta anvand [0

delsedags och gratulationsvisa. Vintern rasat ut (Ldngtan till lan
det) skrevs for Lunds studentsangare (manskor) pa 1840-talet av
Otto Lindblad (1809-64) till text av samme Satherberg som for
fattat Studentsangen. Framforda av en liten blasarensemble ar de
har tre styckena typisk studentikos festmusik.

Att arbetarbarnet Eva tar studenten nagon gang runt 1960 ar
tidstypiskt. Under 50- och 60-talen expanderade utbildningsvasen
det, och Der studenter rekryterades fran arbetarklassen an nagon
sin tidigare. Denna utveckling anges ofta som en orsak till saval
den nya ungdomskulturexplosionen som den politiska radikalise
ringen och studentrevolterna kring 1968 (se t ex Bjurstrom 1980:
43 och Fornas 1979:52). Flera medlemmar av Taltprojektet kom
fran arbetarhem men hade studerat pa universitet och/eller valt en
konstnarlig bana. Intressant nog ar det musiker med jazz- och me
delklassbakgrund som kanner igen sig i studentorkesterns roll. Ut
bildning forblir, och frarnstiills i denna scen som en klassfraga.

,villI/£' O/XWJJJ: 11.)6~ var dd ju sa att tor
mrsta gangcll i histonc-11 gick en Lid <.IV
arhclarklassc-lls ham in vit..! uni\'L'fSi
k'l('t ncll ran~rkad(' s~ikalig('n lite av
dl.'t som hande dilr.

Gert-Oves tal till sin dotter Eva kan jamforas med Svart-Eriks
tal till sin dotter Ellen vid hennes forsta brollop 1905. Liksom da
ska fadern saga visdomsord till den unga kvinnan, men medan Erik
var blyg, osaker och proletar ar Gert-Ove insmickrande, talfor och
karriarlysten. Man kan lagga marke till att Me inte har tagit stu
denten, trots att Ellen uppenbarligen hoppades pa det i samtalet
med Erik mitt i akt 2. Han avbrot sin studiekarriar for att i stallet
ga ut i spanska inbordeskriget. Darpa foljde mobiliseringen under
kriget och industriarbete, vilket klargjordes i Metallstrejken.
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Margit (Evas mor): Men Gud - frukten!
Gert-Ove: ... Ja ... Tadet varligt, Margit lilla!
Kara lilla Eva! Du blir den forsta studenten, saval i din mors slakt sam i min, och det ar
vi mycket stolta over, din mor och jag, inte sant, Margh?
Marglt: Jo!
Gert-Ove: Jo, ja ... Men ... Nu har du ju f~ht din start i li"et. Nu blir det din tur att visa
att ocksa vanligt folk kan klattra uppat, an man inte ails behover heta Gyllenlimpa for
att hamna i direktorsrummet ... Hehe Nej ... NeL for du ska dit in, Eva lilla - ja,
inte i knat pa direktorn, utan pa egna ben hehehe ... Ne], du behover inte vara oro-
lig, Greger lilla ... Allvarligt skamtat, Eva, inte for att jag vililagga mig i din framtid 
vi leve, val alia i ett fritt land, tack och lov - men am du viii ha den har sekreterarut~

bildningen vi talat om, ska du fa den. Ja, det ska jag bli man for!
Eva: Ja, mt'ln pappa! ...
Gert~Ove: Jag ar kanske bara en vanlig enkel tjansteman, och Margit kommer ocksa fran
enkla forhalianden.
Marglt: Ja, det gor vi ...
Gert-Ove: Men du, Eva, du ska upp i toppen, som en Sputnikl Jag anh~Hler om ett fyr
faldigt leve for alias var lilla Eva. Leve honl Hipp hipp-
Alla: Hurrn! Hurral Hurra! Hun"a!

Ellen: Lilla Eva! Ja, det var vackert, det dar ni sjong forut: "Den Ijusnande framtid ar
var ... " .
Eva: Mormor!
Ake: Jaa du Eva, det ... Eva, Eva, ja det ar nog riktigt som din far sager, att manniskan
viii strava uppat, och kunskap, det ar nog bra att ha, detar det. Men du forstar, vi i ar
betarklassen vi maste lara oss att anvanda den har kunskapen sa an den kommer till ratta

- - - (ohorbart) - - ~ som verkligen behover ...
Margit: Jaa, varsegoda da och stig ut till det dukade bordet!.
Ake: Ja, hm ... Ja ... Det ar inte ... Ja, det ar inte bara i skolan, det ar inte bar§! i sko
Ian som man kan lara sig saker. Jag hade tankt lasa en dikt, idag, som handlar om detta.
En man (Creger? Gert~Ove?): Lite kultur. . . .
Ake: Ja ... "VM Ime radd for att fraga, kamrat."
Ellen:Ta den, dl:'r"I ar bral
Ake: "Var inte radd for an fraga, kamratl

Uh inte lura dig, se efter sjalvl
Granska din rakning, du ska betala.
Satt ditt finger pa varje siffra,
Fraga: Hur kom den dit?
Du ska ta ledningen och makten."

Det ar en dikt av Bertolt Brecht det har.
Margit: Jaa, det var ju en vacker dikt, men nu vantar Janssons frestelse ...
Ake: Nehel, jag ar inte fardig an. Jansson ff-ir faktiskt vanta darute! Forlih Eva om jag
brusar upp pa din stora dag, men du forstar: Jag blir sa forbannad ...
Rolf (Akes son): Farsan!
Ake: ... nar jag hor din far tala om direktorer. Pa fabriksgolvet, Eva, fick jag li:ira mig na~

got som man aid rig kommer att lara dig i nih direktorsrum. Jag fick lara mig vad kapita
lismen ... ar for nagot. Ja, det har dom nog inte lart dig i skolan, du!
Gert-Ove: Ake!
Ake: Pa din far ... Pa din far later det som om det vore arbetarnas framsta uppgift att
bli riktigt goda borgare, men sa far det inte bli, Eva, for kampen maste ga vidare - det
maste du, och dina kamrater, se till! For du forstar, vi aldre, vi ... ja, vi orkar kanske in~

te alltid.
Lycka till, Eva! Glom inte ditt ursprung!
Margit: Jaa, varsegoda da horni, och jag hoppas det ska smaka nu ... Gert-Ove, kan du ta
hand om mitt glas? Kan du ta hand om mormor ocksa? Varsegoda d§ horni!
Vad menar du, Ake? Vad menardu med dessa eviga politiska diskussioner? Och just idag!
Ellen: Men Margit, det var sakert ingen som tog ilia upp.
Margit: Jasa? Vad tror du att Gert-Oves ch.ef tanker nu, nar han Hitt reda pa att Gert-Ove
har en svager som ar kommunist? .
Ellen: Det skadar val inte nan?
Margit: Han kan bli stoppad!
Ake: Det ar han redan, du - uppstoppadl
Margit: Du arbara avundsjuk! Du viii inte att andra ska fa det battre an du sjalv. Men det
ska jag sogn dig, Ake, att hade du haft lite fram~handa,sa kunde du haft det som vi har,
och sll.lppi t au bo darute i Hokarangen. Men det ar sa typiskt for arbetarna - dom har
inga ambitioner!
Ellen: Vad pratar dU, flicka? Du ar val arbetare sjalv?
Margit: !nte nu langre, mamma. Gert-Ove sager att som tjansteman sa tillhor mansocial
grupp tva.
Ellen Social\)1 upp eller inte sa har du val kvar tillhorigheten i arbetarklassen om du kom
mer d'::i"ftan'
Ake: Neej mo,', det finns dom som tar genvagar till va!standet. Det ar darfor det tar san
djavla tid ror oss andra, du!
II,Il1rgit. : Ilte ett ord till] lngen politik i mitt hus! Behall dina aSikter for dig sjalv!
Rolf f ·1kes son): Det tycker jag ocksa, farsan! Fattar inte du att du star och g6r bort dig
hela djavla tiden? Det finns ingen politik! Det beh6vs ingen po!itikl Detvar ju santsom
farm or pysslade med pa sin tid. Men det ar snomos for sana intorkade nyllen som dig! Vi
har det bra nu, farsan, hajar du det? ... Djavla gubbnylle ...
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Evas mor Margit.rusar plotsligt ivag fran
faderns sida och ger servitrisen en order,
varefter hon atervander till Gert~Ove.

Eva ser ner, blyg och/eller skamsen.

Eva ser annu mer generad ut.

Eva gor en gest mot fadern.

Gert-Ove och Margit drar in Eva I grup~
pen.

Orkestern spelar en fanfar. Musikerna
har druckit mer och mer och blivit
ganska sa berusade.

Ellen har guldfargad hatt och beige rock
med gUldkrage.
Eva rusar rord fram och omfamnar sin
mormor. Eva har en stor rod rosen
bukett.
Ake har blivit graharig och ar som Ellen
kladd i beigebrun 'rock.
Han avbryts av Margit, som nerv6st skri
ker for att avbryta och 6verrosta sin
bror. Men Aka hojer rosten och gasterna
fortsatter att hOra pa honom. Nagra fnis
sar hanfullt, andra verkar besvarade.

Margit overrOstar iher Ake, men f6rga
yes.

Akes son Rolf blir nu generad over sin
fars envishet och rusar fram.

Efter ordet "kapitalismen" uppstar fem
sekunders oronbedovande tystnad. Alia
star som slagna, stilla, och tittar forvanat
och gene rat pa A ke.

Gert~Ove skrattar. Eva ser tyst pa Ake.
Gert-Ove skrattar igen. Ake dricker ur
sitt glas.

Margit visar bort gasterna och vander
sedan tillbaka till Ake och Ellen.

Gert-Ove g~h fram och "trostar" Akes
son Rolf.

Rolf star och Iyssnar, upprord.

Ake och Rolf star ensamma kvar i Ijuset,
med de ovriga i bakgrunden pa flaket.
Ellen Iyssnar, en aning framfor de andra.
I bakgrunden fotograferar Gert-Ove de
andra gasterna. Sonen gar in mot mitten.
Ake och Ellen star och ser efter honom,
chockade. Det blir morkt. Applader.



Ake drabbar samman med system Mar~
gir, medan Eva, Greger, Ge'rt~Ove (i glas~
agan) ach Svalbergs ser pfi.

Gert-Oves tal innehaJler nagra tidsreferenser: till den forsta rymdfarkosten
- den ryska Sputnik (oktober 1957) - och till Volvodirektoren Pehr Gyllen
harrunar (f 1935, Volvochef sedan 1971), som liir ha fatt smeknarnnet "Gry
net" genom association till havregrynsfirman Gyllenharrunar.

Fanfaren ar konventionell, utan den speciella laddning som fan
farema i Sundsvallsscenen hade.

Ake laser den sista, tredje strofen ur Brechts Kunskapens lov
(Lob des Lernens) ur pjasen Modern fran 1931. Den har musik
som komponerats av Hanns Eisler, och i sangversionen ingick den
pa LP:n fran Oktobers och Bruksteaterns gemensamma uppsatt
ning av Modern 1973. Forutom att Ake varken tar med musiken
eller de tva forsta verserna, hoppar han aven over orden "Vad du
inte sjalv vet, vet du ej" fore "Granska... ". Brecht hade enorm
betydelse fOr de fria teatergruppema fran allra forsta borjan, och
influerade bilde Oktober och Nationalteatern. Det ar endast pa
detta stalle i forestallningen som relationen mellan kultur och
klass, mellan konstintresse och klasstillhorighet tematiseras pa
det hilr sattet: en arbe~are med konstnarligt och vansterpolitiskt
intresse hamnar i konflikt med sitt eget kollektiv. Temat har an
nars behandlats i manga sammanhang, t ex av en rad arbetarfor
fattare (se Ahlmo-Nilsson m flo 1979) och i Olofson/du Rees' film
Millaren fran 1982. Denna seen uppenbarar Akes isolation som ett
problem for en hel generation.

I tidigare versioner av forestallningen ersattes Kalla kriget, Stu
dentskivan och 1968-balladen av ett helt annat block av sceneI.
Efter Hiroshimabombenli musik kom en lang episod pa en kyrko
gard, dar Margit, Ellen och Ake demonstrerade liknade motsatt
ningar som haI. Darefter staplades i samma miljo olika tidsbilder.
med historiska personer som Tingsten, Olof Palme m fl. Alia so
cialclemokratiska partiledare sjong gemensamt en frejdigt satirisk
kuplett, imamade av portriittramar. Blocket slutade med att Ellen
och Tiggaren samtalade om historiens gang och sag ytterligare bil
der fran gruvstrejken 1969 mm, innan Vi firo tusenden klingade.
Studentskivan och nagra element i den foljande 1968-balladen
blev det kvarstaende forsoket att pa slutet folja upp Ellens familje
historia och knyta det 'llila" perspektivet till det "stOIa".

Slutrepliken fran Akes avpolitiserade och nonchalante son Rolf
tillspetsar situationen ytterligare ett steg. Med ilke tycks arbetar
traditionema och den sarnhiillskritiska kampviljan do ut. Rolf rep
resenterar kanske den forsta ungdomskulturgenerationen, pragl.td
av USA-imperialism, kallt krig och rock'n'roll. Liknande vamingar
for en ny opolitisk generation fanns f 0 i svang just fore 1977.

215



56.35 Balladen om 1968 06.25

Det ar markt. I svagt !jus nara orkestern
syns Eva, i lila t-shirt och bl§ kjo!. Han
star en aning motsols fran orkestern.

(M: Goldberg. T: Dogcby + Goldberg + Wohlqvist)
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Eva sjunger i en handmikrofon.
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Nagat medsols fran orkestern star nagra
manniskor mad vita pia kat. Aven de ar
kli;idda i blalila fi:irger. Demonstrationen
gar runt i cirkel medsols.
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Pe!er Wah/t!I'!\{. ". h'dtlll()rallt detta
att ytter'\"UrlLkll tr:J11gcr :-.ig pa. att
\'~irldell tlyttar hem till ditt kt)k. l'ng
dOlllellS urp\'akllandc fOr dL'1l trL'dje
\'~irlLkll har ju h'lft en oerht)rt stor
hL'tyddse.... Ett slags politiskt upp
\'aklHlIHk. Oom saker som har h~int

runtomkring i \':lrlden som har giort
att allt tkr unga m~ll1niskor intres
serar sig fdr rolitik. och mr sin
position i tiden.

BjiJrn Gruna!/]: Oct \ i rUtt mycket
kunde enas om. det \'ar det h~ir mL'd
11.)6:\, att det \'ar nagot positi\'t. som \'i
kUl'li.k skildra sa. Oct hk\ jag lite
!l:)rYanad tl\'e!". men d~lr fanns ink' sa
mYL.'ket mots:lttningar.... Oct fallns
.ill Lkn IUr idcn att man skulk lolja
Elkn OL.'h ilL'lllles familj. mL'1l del gkd
hOft. . , , SL'1l hyggdc \'i pa dOll) stora
rL'\YSL.'ellL'rna isWlkt.

.\1ikud S(:~eJ:''1riJl1I: M<.ln kan.iu s~iga att
del \ar ett <itt att Ily fran \'erkligheten
s<lmtidigt. 1)et \<If.iu ('11 s~itt att gOra
Lkt jU\'ligt Intt mr sig. att praw om d(,11
illlL'rnatioll('lla solidaritetL'n.

."1\('1/ ~ 'a/!ler: I ThL',Hre du Sokil:s 178<)
IwdL' man johhat myck('t m('d hur
man skulk skildra Bastil.iL'ns storm
ning. .. "Sa gt)r \i: Alia gilr ut i
puhliken. samlar ell krets omkring: sig
OL.'h hL'rnttar om Bastilj(,IlS storm
ning'", .. Det ga\' mycket starkarL'
\ isiol1er a\' hur det hade gatt till :in om
dom hade mrsilkt gestalta Lk'Il. OL.'h
Lkt \'ar dell idL'11 som lag hakom \'ar
-6:\-idL'. SL'1l WIldes dell \~11 pa att dL,t
kom ('11 h~ittrL' id0. tycktc man: att gt)ra
ett musiknunlIllL'f. Oct stiilldes kra\
pa att det inte skulk \'ara sa j~i\ Ia
\'erhalt OL.'h sa. Vi teswde \~ll Lkt. men
dL't \'ann ingL'n riktig i.lnklallg hdt
enkdt. (k!l sen \'ilk man \'~il mi.lxa
upp det da. mL'd \'~ildig nlrg os\' pOl
slutL't. Hda L'nsemhkll skulk \'ara
illllL'i det h~ir stora 0L'11 kraftig<l. och
sen sa skulk dell ensamma m~in

niskan da komma d~if. .. , I t('xt och
skadespekri OL.'h upps~ittnillg far mall
alit s\'arar(' att halla distansen. Da ~ir

man t\'ullgell att Ingga pa dl--"kkf - se
oL'ksa rellt kostymm~issigt \'ilka
dkkter d k(>rde in i sista aktell med
hda Vietnam-!ixel. sk()ldarna. krigs
gudinllall oeh SlUl!l'lI(It'S!ms ('norma.
b\'erJri\'lla. snllstiga secnhild. Diir
L'rs~ltt('r man \'ar oll:)fmaga att skapa
1...'11 slags textm~issigdistans OL.'h analys
med ('n \'isiol1iir analys, en \isudl
analys. Oeh det gar O\'er i musikell.
Musikl'n aL.'kompanj('rar dom \'i
suL'1la bilderna. oeh blir inte ails
kontrastcrandl' i sisla akten, myeket
mindrL'i alL.l fdlJ. I mrsL.l oeil andra
aklL'll kan mall hitta hetydligt llL-r
L'xempd pa s k Br('L"iH-musik ~in i sista

Brtittom i scenskiftet: Ut med studentbIasarna, in med kravallpoliserna.

Balladen om 1968 Hirdigstalldes mitt under tumen och spelades
endast under den sista manaden (september) i Stockholm och
Goteborg. (Diverse andra iindringar av tredje akten hade genom
forts redan tidigare under tumen.) Man ville gora en stor musik
teaterscen, lika genomarbetad och tidlos som Revolutionsoperan.
I likhet med denna kravde 1968-balladen mycket sceniskt arbete
med rekvisita, drakter och regi, samt helt ny musik. Ursprungligen
hade .man, som Wollter m fI namner, planer pa att anvanda en ide
fran Theatre du Solei! Ufr s 255), men de tycks ha fallit pa att
bl a skadespelama inte kiinde sig kapabla att improvisera fran na
got intressant om sina egna erfarenheter av 1968. Kanske fanns
det trots Granaths iakttagelse en viss osakerhet i ensemblen om
hur 1968 ars handelser skulle tolkas. Man ville i varje fall knyta an
till sin egen historia vid pjasens slut, och darigenom vava samman _
arbetarhistorien med Taltprojektet sjalvt. 1968-balladen och Fina
len blev medlen for detta. 1968-balladen har ocksa uppgiften att
fo1ja upp historien fran forra scenen (ca 1960) till nutiden 1977,

. samt knyta ihop olika tradar fran forestallningen och skapa en bas
for den slagkraftiga slutfinalen, i kontrast mot tidigare sceners pes
simism.

Scenen skildrar ungdomens politiska uppvaknande genom Eva
och en anonym pojke. Evas mognande beskrivs parallellt med mi!
stolpar i utvecklingen av en ung vansterrorelse i Sverige. Att Eva
inte sjunger ensam, utan tillsammans med en pojke, gar berattel
sen mer allmangiltig - det handlarom en hel generation, och de
som sjunger ar bade deltagare -och berattare. Paret kan ocksa ge
associationer till ett klassiskt hjaltepar som forenar karlek med
kamratskap i kampen. De paminner ocksa om en temakrets av sys-
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Poliserna rusar fram och slar ner de
monstranterria mitt i det instrumentala
orgel5010t. Det ar ganska markt overallt,
men man ser poliserna omringa demonst
ranterna och sJa ner dam med sina ba
tanger, bakom skoldarna.

Po(iser mad svarta, fyrkantiga skoldar av
korrugerad plast och med vita batonger
och 5varta uniformer dyker upp. De nar
mar sig demonstranterna i en rad.

Demonstranterna forsvinner genom att
krypa·ner genom ett for publiken dolt
hal 1 den yttre scenens goJv. Nar pol1ser
na flyttar sig vidare ar de borta.
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akt<n.... 1968-halladm Deh Vi liro
lUsendell- oar kommcrdt start sjok av
musik. som dominerar sista akten.Jag
tmratt den domincraf fOr puhlikcn
ocks;:l. Den forsta hitcn av sista aktcn
~ir nag intc sil hetyddsdull fOr man
niskor som Jd sam hander sen.

.Maria Grahn: Eva korn alJrig att
uttrycka nimting cgcntligen. Oct var
ham en hilJ. oct vaf ingc~I1 process
dkr nill1 lor~indring. Oct vaf ju hara
antydningar oeh oct vaf valJigt
vagt. . . Oct ar Jiir fOrcsttillningcn ar
tunnast. Dd visar sig att del svarastl'
nr att grcppa am den egna tidcn aeh
de cgIla tOrvandlingsproccssana.
Man har ingcn distans till den cgoa
ti<.kn. Jen cgna mIlcn oeh funktio!1cI1.

Berm Andersson: 19n8~halladl'11 ~ir ny~

proJuccraJ musik. nanling sam stilc
ft>r ass nu. som inle iirfilmmusik dler
xenremusik som iir hundcn till en viss
hiinddsc dIcr ett visst artaL , . . Som
idiom iir den ju egentligen en rocklat.
men dd iir jiivligt mycket en Nyn
ningenUlt ocksa pa det siitkt att den
hestar <.1\' m~lnga olika mindre hygg
stenar som kommer tillhaka och som
moouIcras i olika tonarter etc. Den ar
jll mera svitformat upph~..ggd iin t ex
Arhelurklassel/s uppkomSl, sam har en
helt annan formtyp. Dam enskilda
hitarna iir hiir myeket Wngre i tio iin
att det hara iir ett stick P~l 4 dIcr X
takter som kommer aeh sen S~l iir man
inne i versen dkr refriingen oeh sant
igen.. ,. Dd \'ar hara Nynningen
handet sam liraoe pa oen laten, Vi
tvekte det kunde vara kul om vi lirade
~n 1<.H sjiilv<.L pred:-- som vi gjorde
tidigare. .. . Dds sa pr(:)vade vi ocksa,
och vi tyekte ink att dd liit hra med
blasarna. Om det sen ocksil var S~l att
vi ink hann, det minns jag inte.. "
BertiL sam skre\' lilten, snackaoe lite
om att han vilk gora en typisk Nyn
ningenl<.H. aeh dd hk\' oct ju pa sUtt
oe!l vis . .. , Men tonalt och har
moniskt iir 1908 och GIa(fie lill I'ar/£'
pris ganska olika. '

Chrisla BOlfsledl: AlIa sk<\oisarna gil
lade dL'n oiir laten j~ivligt mycket. ...
Jag kiinde mig nog lite utanlOr Jen.
Dd iir en san oiir skepsis som jag har
inlOr latar oiir manga manniskor har
haft oeh har en viildigt gemensam
kiinsla: Boh Dylan. Beatks o('h silnt
diir. d~ir jag inh.' haft oct. lOr attjag har
kyat met! andra ideal oeh anora
miinniskor. som har skitit fullstiinoigt
i oct. Oil iir oct inte lidloSI for mig. f(')r
oa ar det en \'iss sorts mannis~or.

studenter dkr skildisar. aeh musikan
tcr dar. som har en gemensam pry!.
mcdan jag som jazzmusika aldrig
har kant deL

Ale Molla: Genrdos musik iir oct ju
inte. Det ar dam sam har skrivit den
sam upp!c\'er sig sam lidlOsa . .
Aterigcn iir det iiven den hiir grejen att
uppk\'<.1 den egna gcnrcn som
"'Musik" aeh resten sam "annan
musik",

kon som i olika sagor star i motsattning till foraldragenerationen
(t ex Hans och Greta). I slutet av Studentskivan utvecklades Akes
son Rolf i rakt motsatt riktning. Nu ar det Margits dotter Eva som
radikaliseras.

Liksom de tidigare av Goldberg komponerade operamassiga
numren ar 1968-balladen uppbyggd av en rad delar som fogats till
varandra. Har fmns trots det en tydlig och regelbunden vers
refrangstruktur. Storformen ar: Intro I - Vers I :...- Refrang 
Stick I - I 2 - V 2 - R - S 2 - V 3 ~ R - Coda. Den tredje ver
sen iir musikaliskt skild fran de tva forsta.
Figur 24.

II VI R Sl 12 V2 R S2 V3 R C
, i I I I I ii' I

18 t 28 6 38 12 29 6 10 26 8 25

Introduktionema, pa 16 (4x4) respektive 12 (3x4) takter, upp
repar instrumentalt forsta versens inledande fyra takter. Det ar
rockgruppens instrument som spelar, med rytmisk spanst och in
tensitet. Melodin gar i moll och startar stigande, men ar i ovrigt
inte sarskilt lik de melodier som tidigare kopplats till arbetarklas
sen. Den ar utstrackt i en lang legatobage utan stora sprang, men
med triolkansla, synkoper och en i bluesbaserad rock vanlig vax
ling mellan molltonika och molldominant. Den pilminner starkt
om inledningen i Rolling Stones' Paint it Black fran 1966. Liksom
i de tidigare rockbaserade sangema Revolutionsoperan och Aldrig
mera krig, spelar elgitarrema utfyllande figurer i mellanrummen
mellan frasema.

Texten i forsta versen beskriver forst Gert-Oves fOriildramoral,
sedan hur massmediema (TV!) for in krigen i tredje varlden i det
slutna folkhemmet och tvingar pa den unga flickan Eva en skuld
borda som blir ett fro till politisk radikalisering. Den utvecklingen
ar sakerligen typisk for den ungdomsgeneration som radikalisera
des pa 60-talet, t ex majoriteten av Taltprojektets medlemmar.

Musikaliskt ar forsta (och andra) versen indelad i fyra avsnitt.
Forst 8 (4+4) takter med samma tema som i introduktionen, i
c-moll och 4/4 med triolkansla. Sedan 8 takter som skenbart bOr
jar i C-dur men snabbt gar till a-moll, i rakare 4/4. Darefter ytter
ligare 8 takter som iltergar till c-moll men andrar rytmiken till nar
mare 6/4. Har anvands ackord med septiman i botten (t 36 och
40) och i allmanhet mer komplicerade harmoniska relationer an
forut. Till sist 4 kadenserande takter, varav den forsta overlappar
(aridentisk med) den sista takten av forra avsnittet (t 43). Det ar
en i rockmusik traditionell kadensmodell med stegvis fallande bas
linje och matchande uppiltstigande rorelser i elgitarr och orgel.

Refrangen formulerar symb oliskt en poetisk bild av det poli-
. tiska uppvaknandet som en fraga om solidaritet. Solidaritet har
varit ett positivt laddat nyckelord i hela pjasen - den kraft som
forankrats i arbetarklassen och bara dar. I Sundsvallsstrejken,
Textilfabriken, HSB-scenen osv gallde det solidariteten mellan
arbetarna i Sverige. Nu handlar det i stallet om ungdomars soii
daritet med tredje varldens folk. Det svenska perspektivet vidgas
till ett internationellt, den inre sammanhallningen blir till en utilt
riktad,moraliskt betingad medkansla med folk langt borta. Re
frangtexten arivander fargema svart och rott ungefar som den
spanska protestsangen Svarta tupp, dar den svarta tuppen ar
fascismen som kampar mot den roda tuppens socialism. Den
vaxande roda blomman paminner ocksa om den grundtanke Bru
nes namnde i samband med Prologen och Vid en stockeld i akt 1:
den vaxande roda fargen SGm symboliserar detsamma som orden
"fran intet alit vi vilja bli" i lntemationalen eller utvecklingen fran
"en ensam man" till "vi aro tusenden': Ufr Wahlqvists ord s 43).
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Ht I'ti'! (;oJdh('rg: l \ldataktarel1 i lY68 ~ir

dlhld mer 60-tabmibsig ~in dL'Il i
Reroluliol1soperan. ...

Peter Wahll/risl: Att gora J<)68 med
60"'Ialsroek som gel1re/1/usik. det tror
jag musikerna sa direkt Ilej till. Dom
tyektt: att har mall \'arit ll1eo om en
grej. sa \'i1l man uttry..:ka det p"l sitt
siitt. och inte pa nagon annans sHtL
Hda grejen diir\'ar inte hara ett histo
riskt spL'glandL'. utan det linns ett
persoilligt engagellwng iinda i del.

Cll Dagehy: Ja. ul'ergripa!ll/e ~ir den
absoluL Det Lir sa speddh fi.>r den
orkL'stL'fll. l.kt \'i skri\'L'f sjiiha. och
musik som \'i gillar. Hdt eget. out of
our heads.... f9f>N-/wlladel1 \'ar \'iil
kanskL' den som \'ar nLirmast da diir
rockmusikeflla lick ta o\'er lite.... Oct
finnsju ingen riktig san rock'n'roll-lat
i li)restilllningen. am \'i hade haft en
riktigt friiL'k rocklat sa hade .iu den
orkestefll liksom k()rt i)\'L'f \.kt tiiltet.
.. 1968 \'ar ett rappakalja- lapp\'erk

som sedan pusslaJes ihop - det hk\'
aklrig Ilan riktlgt stark laL ... Dell ~ir

ett sorgL'barn. Dds iir det ett par. tre
llliinniskor inhlandade i olika kd.
()eh sa ar det olika SOIll har gjort olika
lllusiksnuttaLJag hargjort naIl lexthit
hill' och diir tror jag. Och sell hk\' Jet
L'n liten rappakalja ,.1\' JeL ... Text
raden "SOl1l L'n rilLl hlomll1a" \'et jag
att jag har skl'i\ it. Men musikell iil'
Bertil~... Jag ~ir med och spL'lar
gitarr. pa mitt riiriga siitt. Jag \'<.Ir inte
bra pa lkn tiden. SOIll gitarrisL Jag
spelar nil' llly.:ket. Det ar en stor kOllst
att spela precis lagoll1. Bengall Blom
gren ilr ju l1lHstare pa del.
Petcr Wah/l/\'ist: Det !'anns oerh(>rt
nlanga utkast till dell hiir. "Som en rod
bloll;ma" iir L'n !at. oeh dd 1~IIlIlS Ilera
andra. Fit papper ll1ed dessa id0("f
\andraLk fram oeh tillhaka. minns
jag. Bertil hade till'sisl salt ihop dL'L.
Det ill' bara fl'agmL'nt. hela Jet sjoket.
hd"l den sista akten - sa manga tllrer
det \'ar fdr att fa ihop den! ... Den hiir
f968 ~lr hL'lt enkL'lt lyra olika utkast
SOIl1 ,il' saml1HIIl\'iinla till nat. som
Berti! till sist ly..:kades I~l ihop.... Jag
tror att den ilr salllmansatt i.I\' tre olika
\'ersioner. \'ara\' dell ena hanolar om
stora hilndL'lser i \·Urlden. mer sadar
halladartat. Den andra iir'"Som en rod
blomma"'. lllf gjorde nat utkast. men
han \ ilk inte sta j(ir det. han tyekte
ink dL't \'ar hra Od1 yjlk inte ha med
del. ... Vi enades om att Jet skulk
handla om sjiil\'a upp\'aknandet. Dar
!inns \'erSL'r om arhetarnas o..:kupa
tioner av RL'naultfahriker... , Det h~ir

med "hrinnande harn i mitt rum" hor
inte till \,are sig "hilndL'lserna i
\ iirlden" L'lkr -Som ell rilLl hlomma"
ulan ar ell trL'dje variant. Man kan
siiga att dell n'>rsta ilr en uppriikning
a\' hiinddserna. diir man inte tar med
det hiir jag-uppYaknandel. den anora
iir jag-upp\'aknalldL'l. oeh den tr~djL'

~ir "Som ~n r()d hlomma'·. O..:h da Ur
lktta en :-.ammanlliitning ay dom hiir
trL' grejerna.

Pessimismen fr 0 m mitten av akt 2 tilHit ingen kontinuerlig vaxi,
men nu blir 1968-handelsema det fro som pA nytt ska fA det roda
att blomma. Namnas kan att Michael Segerstrom vid en intervju
nynnade pA melodin Jag ger en rod blomma at en blond flicka nar
vi talade om Sam en rod blomma ~ en lustig och distanserad asso
ciation som antyder att inte alIa i Taltprojektet tog denna scen pA
fuIlt allvar.

Refrangens doriska melodi liknar mer an versen de forut horda
arbetartemana - uppbyggd av stigande fAtoniga· element i moll.
Den underliggande strAkklangen i synthesizem skapar en hogtidIig,
eterisk aura tillsammans med de IAnga meloditonema. Periodiken
ar har som sA ofta i fOrestalIningens sanger oregelbunden: de 7 tak
tema 47-53 indelas 2+3+2, varvid sista takten overlappar (dvs ar
Iika med) det foljande stickets forsta.

Detta forsta stick, pA 38 takter, ar ett orgelsolo over en pump
ande rytm i bas, trummor och elgitarrer pA ett c-moll-ackord (eller
en dorisk c-skala). Solot praglas av att vara bakgrund till visuell
handling, musiken flnns har klart "utanfor scenen". Det fylIs av
IAnga passager me d Iikartade utfylIande figurer och saknar av
naturliga skal den dramatiska struktur och intensitet som fanns i
t ex saxofonsolot i Aldrig mera krig. Musikaliskt hors influenser
frAn boogie-rocklAtar fran sent 60-taI: Traffics Giving to you fran
1967 eller IAtar av Canned Heat och Ten Years After kan namnas.
Trots tidlOsheten flnns har tveklost en bestamd genretillhorighet
och tidsbundenhet - Taltprojektets egen!
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Eva star ensam med en rod fana mitt pa
mittscenen. Medan slagord hors hojer
poliser sina batonger runt henne.

Eva lagger sig vid fanan. Oet bJir morkt,
men en spotlight tands, som Iyser pa
Eva, som rigger ensam pa magen mitt
i ta!tet. Man far intrycket att hon slagits
omkull av poliserna.



Bmil Goldberg: Oct var bestamt att
den skulk goras. tidigt p<.\ sommaren
nan gang. Oeh Pcter WahIqvist hade
nat slags utkast. som VIr jobbade pa.
vir jobbade om texten. men kom
ingen vart. Sa gick den tillbaka till
Peter Wahlqvist. som kanske skrev
mit yttcrligare till. ... Del var inte sa
anvandbart. utan jag jobbade pa den
sjulv da. under tumens ~6dra fesa.
Oeh jag andrade oeh pillade i texten.
sa att det skulk passa det som jag .
hade pa gang med musiken. Oeh sen
sa minos jag att vi sane den en natt i
MalmO. Peter oeh jag ihop.... Jag
minos att den fanns som en pappers
lapp - det var 1968. den bar pappers
lappen. Den gick jag omkring Deh
slapade pa tills jag hade en ny oeh
nirdig text. Och det far man val saga
att det iir typisk Goldbergsk svithank
ring. Jag har gjort flera sana liitae med
16rdc1ar oeh nackddar.

Fore andra versen kommer tre ganger instrumentalt samma
tema som i introduktionen och i versens boIjan. Observera de text
massiga parallellerna mellan vers 2 och vers 1. I stallet for Evas fars
egoistiska paroll minus pojken Parisrevoltens slogan "det ar ratt att
gora uppror" (som bl a blev titel pa Fredelius' bok 1970). I forsta
versen spelades frammande folk ut mot varandra, i andra angriper
de de vita imperialisterna. Evas passiva skuldkanslor infor varlds
problemen ersatts av pojkens aktiva ingripande genom politisk ak
tivitet. Han raknar upp Bast':ldkravallerna 1968, riktade mot apart-

. heidpolitiken i Rhodesia (en annan "Stoppa Matchen"-aktion, rik
tad mot Chilejuntan, agde rum i Bastad 1975), hartmarbetarstrej
ken 1972, gruvarbetarstrejken vid LKAB i MalmfaJten 1969-70
samt skogsarbetarstrejken 1975. Samtliga dessa'stora "vilda" strej
ker utanfor LO-ledningens kontroll var milstolpar for den nya
vanstern och for uppluckrandet av stelnade och passiviserande
monster i arbetarrorelsen (Jarhult 1982). Av tidens storre vilda
strejker ar det fr a staderskestrejken 1974 som saknas.

Musikaliskt ar andra versen i princip likadan som den forsta, och
detsamma galler den andra refrangen.
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Eva tittar upp och rasen en knuten nave.

Poliserna .har forsvunnit och pa vagen
lagt ifran sig sina skaldar pa flaket.

Eva reser 5i9 och gar mad en F N L-flagga
sam han dragit fram ur ett litet hal j

mittscenens golv ut pa den yttre scanen.
Oaf gar han mad flaggan fladdrande efter
5i9 runt motsols tillsammans mad manga
andra manniskor sam ocksa hailer FN L
fJaggor. Flaggorna hlHls over huvudet,
mad handerna i art fast grepp om de tva
flagghorn sam brukar sitta vid en stang,
Dessa 10-15 unga demonstranter spring
er 8t! varY och sedan ut vid flaket.



Berti! GoldherK: Det finns ju hela tiuen
trL ~tI1lLr I1leu. Oct ar OOI1l tre
Iy'tI1lerna som jag helt en kelt hl,muar
ol.."h f(:')rsokcr hitta olika Overgangar
som passar nagorlunda. Diir ar t ex
"Ho-Ho-Ho Chi Minh- diir det iir
Wttare att liga pa en rak fyrtakt. Sen
\'ander Sl.."e!1en dar oeksa. Innan oess
si) har tla alia poliserna segrat. aLh
sen \'iinuer oct. dler rilttare sagt: dL't
kommL'r L'1l ny vag oeh oen har
Ho-Chi~Minh~grejL'n. Forst ar det u,)
"FrL'o-. tioigt 6()-tal. SL'n kommer Oil
"Ho Chi Minh". ViL'tnamrordsL'o.
OL'h SL'n sa kommcroa strL'jkL'rna.oLh
"skogarna ty'stoar" aeh alit dL't oar.
OL'h sen komlller <..Ii) polisL'rna som
jagas hort. oeh uom som Higgcr
skoJuarna Odl sa rasar hda den ame~

rikanska llaggan . ... DL't var ju rda
tionerna oeksit. mellan kampen har
hL'mma oeh dL'n trL'dje varldL'n. ...
InllytelsLf frilO Canned Heat oeh
Trame iir rimJiga. fast jag vet ingen
sarskiJd Jat som inspirerat hiir. .
NynningL'n karde dell uIL' sedan. sam
L'n vanlig Jat. Da var UL'n mer kom
pakt. mL'r ullord i avcrgangarna. mcr
Jislinkt: mellanspdL'n nedkortadL' till
hara ett par takler. och sa dJare till
niista stick.

Sam Westerberg: Det iir ju sa typiskt alt
nar man kommer mot nutid. nar man
bOr dra konklusionerna, da blir det
flaggvifteri av det hela, Alla effekter iir
redan ultagna, sa det som da finns
kvar dar pa slutet blir ralt sa kraftlosl.
Geh det diir som skulle ha varit
vasentligt blev liksom bortsehabblat i
det hela.

S6ren Brunes: Det blev sedan vissa
}{:>sningar sam sakert upplevdes sam
valdigt genomarbetade. men som korn
till i sista sekunden. Den har ameri~

kanska flaggan som byggdes upp oeh
sam rasade sedan - det var manga
som tyekte det var fantastiskt oeh sag
valdigt laekert ul. men det var natur
ligtvis en grej som bara blev till
hastigt, oeh dar man verkligen kan
fraga sig: "Vad faan? Ar det Amerika
da, som rasar?- Det ar nan slags

Det andra stieket ar kortare an det forsta (10 takter, varav den
forsta ar identisk med refrangens sista) oeh gar i en rakare 4/4
takt, vilket Goldberg motiverar med behovet att passa in demonst
ranternas slagord "Ho-Ho-Ho-Chi-Minh" i rytmen, Ho Chi-Minh
var Nordvietnams regeringsehef under Vietnamkriget oeh alltsa en
hjalte i FNL:s kamp mot Saigonjuntan oeh USA-imperialismen,
Orgelsolot betonar tonen d (mot aekompanjemangets e-moll) sa
att klangen narmast blir ett em9, vilket forbereder overgangen till
g-moll oeh senare d-moll i den foljande versen. Orgelfiguren i takt
142f 1eder med sina pentatoniska tendenser assoeiationerna at
kinesisk eller orientalisk musik, vi1ket passar in i handlingens sam
band med Vietnam oeh utveeklas vidare i tredje versen.

Tredje versens text beskriver ungdomens uppvaknande mer "uti
fran" oeh kopplar det direkt till inspiration fran FNL:s befrie1se
rorelse. Kampen i Vietnam formu1eras i vandningar som gar att
associera till arbetarklassens kamp i Sverige, genom orden "fo1kens
rnakt", som forbereder for Finalen,

Tredje versen har en annorlunda me1odisk, harmonisk oeh ryt
misk struktur an de tva tidigare. Den boIjar ie-moll oeh passerar
sedan g-moll (t 149) oeh A-dur (t 158) for att na fram till d-moll
(t 170). Darmed formas en sorts lang "ii-V-i"-kadens (S"-D-T)
som 1eder till d-moll nar sista refrangen kommer in. Hela tredje
versen har en komplicerad harmonik, rytmik oeh me10dik som pa
minner om takt 36ff: vaxling mellan dur- oeh mollvarianter av
samma aekord, septima i basstamman, inskjutna 2/4-takter mm.

Sista refrangen sjunger Eva. oeh pojken tillsammans. Me10din ar
jamfort med tidigare refranger hojd en helton till d-moll. Demonst
ranternas "segervarv" med FNL-flaggorna knyter an till seenen
med de roda fanorna i Segerhynmen i slutet av forsta akten.

1968-balladen avslutas med en eoda som forst instrumentalt
upprepar oeh smyekar ut refrangen, oeh darefter i ett snabbt oeh
okande temp 0 i 4/4 under ea 18 takter 1eder fram till ett virv1ande
klimax samtidigt som demontranterna dansar ut. Efter en tydlig
men kart tystnad hors raset av den· av polissko1darna forma de
USA-flaggan pa flaket. Varken Brunes eller Wollter uppskattade
denna effekt, aven om den gay stora publikappladeL F1aggraset var
en poetisk bild med lattdeehiffrerat ideinneball oeh darmed stor
slagkraft men kanske inte sa stort djup. Bi1den talar for sig sjalv
oeh betyder seger over USA-imperialismen - en antydan om socia
lisme-ns moj1iga universella seger, som utopi. Den historiska bak
grunden ar givetvis USA:s slutiiga neder1ag i april 1975. Men detta
antydde oeksa ka.pitalismens moj1iga undergang i Sverige, vilket ut
veek1as vidare i Finalen.

Musikerna vill inte betrakta 1968-balladen som genremusik (60
talsroek) utan som tidlos musik. Den anger i myeket Taltprojek
tets egen identitet. 1968 var en politisk utgangspunkt for de flesta.
av projektets medlemmaL Pojken oeh Eva i sangen framtrader som
identifikationsobjekt oeh som sjalvbiografieL 1917 ski1drades ar
betarupproren tidlost, odistanserat. Nu framstalls den egna genera-

. tionens uppror pa ett ganska likartat satt. Det som skiljer ar nagra
tidsfargande element samt orsakerna till upproret (1917 nod oeh
hunger, 1968 moralisk solidaritet). Musiken framfordes utes1utan
de av Nynningens oeh Nationalteaterns roekmusikeL Det fanns ut
skrivna b1asarstammor i sill med dem i Aldrig mera krig, men de
anvandes aldrig. Det ar ingen "syntes" mellan roek oeh jazz, utan
renod1ad Nynningenmusik, med berattande text, byggstensstruk
tur, tungt sound, b1uesharmonik oeh -melodik, komplex rytmik
med vax1ande taktarter oeh synkoperingar mm. De exotiska vand
ningarna i andra stieket oeh tredje versen uttryeker relationerna
mellan kampen i Vietnam oeh den upproriska ungdomskulturen
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illustration som ar val naiv pa ett plan.
Men det var ju en tid dA man kunde
anvanda den amerikanska flaggan till
allt. att elda upp. torkasig i arslet med.
torka fiittema piL Den typen av teater
har man ju lamnat lite. Men de~ finns
ju fortfarande kvar. Det ar val kanske
darfar det gars sa mycket dalig teater
just nu - det har liksom inte struk
turerats mit nytt an.

i viistviirlden ~ sadana genreinblandningar var inte viisensfriim
mande for rockmusiken under hippievagen Cfr 0 m ca 1966-67).

Liksom i Revolutionsoperan forenar Goldberg hiir en symfonisk
men bluesbaserad rocktradition med stildrag fran Eisler och Weill.
Han skapar slaende kontraster mellan hart och mjukt, dramatiskt
och lyriskt, i overgangama mellan verser och refriinger. De olika
avsnitten bidrar med var sina musikaliska material till scenens
komrlexa helhet.
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63.00 Final 09.45

Tiggaren: Sa skall en gang dam fria folken tala till varandra, oeh fraga 519 hur alia dessa
rniljarder manniskor i slaveriets tidevarv, hur alia vi sam lever just nu, i detta ogonblick,
i detta tidevarv, sa kart sam en sekund, har kunnat tala oss, nar hundradelen, tusendelen
av sekunden, levd i ofrihetens kedjor, val borde vara nag at1: vacka upp en vredens storm,
i stYrka storre an den starkaste orkan, oeh utan hansyn svepa bart alit, sam star mel Ian
jordens alia arbetare oeh deras frihet.
Vi har historian pa vih sida!
Vi arc tusenden!

Tiggaren star ensam j mitten av mittsce
nen, pa det vita golvet, Han st~h stilla j

stdHkastarbelysning, men vander sig un
der sin monolog sedan sakta 1/6 varY
medsols (antingen ror han sig mjukt runt
mad f6tterna, eller Qcksa snurras mitt
scenen forsiktigt runt). Han ar sam tidi
gare kli3dd i rostrod~oranga kJader, deJvis
i nat och trasor. Armarna ar oranga,
byxorna svarta, och overst hanger ett
vitt nat. Han ser i borjan ut mot publi
ken som sitter medsols fran orkestern
mot flaket.

(M: Dogeby. T: Peter Wohlqvist)
07.35

- ,'hIUl eM fl+o" !""n 1 _l? ~; '. E>o-,-- eo: 11 '1 t1 P 1.'1"

" algi
1/- 17" ~'T) I,,> IT '\= l',T {"'i ~i,:oo'i

~ ;t(5tr6k)
r~'~J . ./ V ~lll ,l:U 1 1-, !·.:!l i·.:!.l ~ tJ.. ~I. ,. t

-
Il e1...b _ I, __ I, _ I, ,_ I, -- - , J

AI ..... _ <:. rT''';,O 1.., <::1.-- ... nl::"P ';',., ell

} -r } \ } } IYT~ \
..,. ll-- l ,T ';'}' . .....

~.!I ~.!j J. .t. ..I. ~, .6 • .tJ tl1 ~ ..iJ I,M): .J·.:!l
.. ... -

y I;' V Ii' _k If I... I'L_- - , J

Vi aro tusenden64.00

Tiggaren ser sig heJa tiden am, mot pub
liken. Blicken r6r sig sakta och stilla
runt, som tidigare. Under forsta versen
ror sig blicken 3/4 varv motsols och slu
tar mad att vara vand ungefar rakt mot
flaket.

,...- ~ • ng .."'-l~_ e.. .... -
...., .-.--,r--or '.'g1' 1 t f" DJf V1t ~Pi~J~'

..... :If
Tiggaren~'J Sa rullar historiens hjul, och ett lat I.f av~

:!·I -' org I

.
--.

I. I. : ,-I' I I \ ,
-p I i , , ~i':::!.

-=- T 'f y .:r bl1. of 'II I I I '\''' 1
/1~ e;, ~.~ e......r-J~ - .~

.
T . 1 V I r , C ... ~ l..L-l I t

manniskors liv, Sa elsar sig 6~onblick ~st, cch

.
, : .\ • I-'-'. .

gnistrande

~ ...~'. ....
klasse~ kamp, Sa hailer en

, -0-4-•• tiggare "

, .. I

228



Sven Wallter: Jag skrev ett prolog
f6rslag som sen blev epilogen f6re Vi
(iro tusenden. Det var dar jag kampade
valdigt hart fOr att vi inte skulle fOrIora
ass in i ett berattande som iute inne~

holl m\gra visioner. Det vaT min
kappbast: ''Vi maste fa in det
visionara. alltsa langsiktiga. kanslo
massiga djupet. all arbetarkampen
bandlar inte bara om fOrandring av
samhallsekonomin Deb trygghet Deh
sana grejer. utan det handlar om en
annan varId. en annan manniska".
Ocb som aldsta kamrat i det bar
ganget tror jag att det varviktigt attjag
bar ocb tjatade upp den biten. sa all
man iute bara hela tiden f6rlorade sig
i baftigbeter. vilket ju var lall gjort....

Peter Wahlqvist: Fran ell embryo till
minting valdigt stort - fran "En man
sa-ndes" till "Vi arc tusenden"... .
Tanken -Fr.ln intet allt vi vilja bU".
Men i detta finns ju hela tiden en slags
religios underton.

Christer Boustedt: Vi hade mlgra sana
som vaT. tycker jag. Overgripande Vi
liro tusenden kanske. i den formen .
Ocb jag tycker om Arbetarklassens
uppkomst ocksa.... Aldrig mera krig
tycker jag nog ocksa aT en sadan.

VI[ Dageby: Historiens bjul. .. En lite
storslagen lilt ville jag g5ra. som -har
en lite storslagen text oeksa.... Jag
bara lag en kvall ocb sa bara salt
inledni~gsfrasen i huvudet pa mig.
Oa stapplade jag upp ocb kOrde in
den pa bandspelaren. Sa gick jag ocb
lade mig igen. Sen byggde jag hela
lMen pa den. Den bygger ju pa fyrtal
oeksa nastan: Melodin gar ett varY.
men sa byter man aekord pa varje rad.
Sa fOrst ar det e-moll -. 0 - e-moll.
Nasta gang ar det e-moll - C - 0 - b
moll - e-moll. Nasta gang ar det bara
C - 0 - C. Ocb sa tillbaks till e-moll
o - e-moll. Oet var nan skiidis sen som
sa: ""Kan du inte stryka en av dom
raderna'?" Ocb jag blev sa javla argo fOr
da bade ban inte alls fattat all det ar
den uppbyggnaden - ban skulle ta
bort en rad. da skulle man ju bamna
ocb sluta pa C - 0 - C! Man maste ju
knyta ibop sacken ocksa! ... Jag
tan kte: "Kan man spela den melodin
mod olika ackordT Ocb sa prOvade
jag ut att det kunde man ju med alia
mOjliga ackord.... Oet var ocksa
hemskt att sitta oeh presentera denna.
Den skulle vara klar nasta dag. oeh
jag gick pa bio pa kvallen bara fOr att
fa lite avkoppling. Sen salt jag i
Nynningens lokal pa natten oeh
gjorde den. oeh var klar kloekan fern
pa morgonen. Sa lick jag.da ga till
taltet. ocb dar bade jag satt 60 pers.
ocb skulle presentera slutliiten i TaItet

Tiggarens ord utgor ca 1/5 av (slutet av) Sven Wollters prologskiss,
urspmngligen tankt sam alternativ till Martin Koch-citateti pja
sens boIjan. I originalversionen av Wollters text' utbroderas fr a
tanken att den enskilda manniskans liv, och den tid da klassfor
tryck funnits, ar en kart episod i ett storre perspektiv. Tiggarens
ard i Finalens inledning ger ett mycket start och allmant perspek
tiv pa arbetarklassens historia, och talar tydligt am att det ar dags
fOr Final. Tiggarens grundton ar inte langre dyster, utan segerviss.

Vi iiro tusenden ger en utopisk och allmangiItig avrundning pa
forestallningen. Ellen och hennes famiIj har helt uppgatt i det stora
kollektivet, sam vander sig ut mot publiken i taItet. Sangen ar
gjord av samma par (Wahlqvist och Dageby) sam gjorde Aldrig
mera krig, aterigen med Andersson sam arrangor. Sangen avslutas
med ett elgitarrsolo av Bengt Blomgren, men aven Boustedt har so
listiska inslag pa tvarflojt. Aven am numret musikaliskt har stara
paralleller till Aldrig mera krig, paminner dess gmndstamning och
dramatiska funktion snarare am Segerhymnen 1917: fladdrande
fanor mnt den yttre scenen, vandningen mot publiken, drommen
am varldsrevo1ution sam fOrlangning av samtida befrie1sekamper
och sam uppfordran till pub1iken.

Numrets storform ar: Intra - Vers - Mellanspel 1 - Refrang 
M 2 - V - Solo.

Figur 25.

I V MI R R M2 V S
;.,--'I"-:-...,"-:~ ...':;::'-r::'::"--1.nl~'--r-~---- - - - --...,
20 t 23 20 18 18 6 23 98

Verserna sjungs av Tiggaren, refrangerna av en kor bestaende av
pjasens alla skadespelare, kladda i morka eller brokiga "arbetarkla
der". Tiggaren star mitt pa mittscenen, korerna i grupper pa olika
platser pa ytterscenen. Efter vers 2 gar Tiggaren ut, och korerna
sprider sig langs ytterscenen och vander sig annu tydligare mot
publiken. Efter att de har sjungit titelns ord tar elgitarrsolot over.
Scenografm paminner am Segerhymnens med fladdrande fanor
och manifestation i hela taItmmmet. Fanorna ar nu framst olika
"befriade" landers flaggor, dvs stater sam i revolutioner eller be
frielsekrig sokt frigora sig fran kapitalism och imperialism.

Texten i de tva identiskt lika verserna handlar am historien, lik
sam Tiggarens epilog-ord nyss, men nu fr a am att skriva historia,
dvs am Taltprojektets egen uppgift och am det ,Publiken har sett.
Historien liknas vid ett hjul, sam spinner ett nat av manniskors !iv.
I efterhand blir historien "en gnistrande vav" (ifr den glansande
vaven sam arbetades fram i Textilfabriken!), och det anges att det
ar Tiggaren sam berattat hela historien - Tiggaren blir symbol fOr
Taltprojektets subjekt, den tankta berattare sam legat bakom alla
visade scener. Man associerar latt till bilden av en episk historie
berattare, en Homeros eller en bard. Datid, nutid och framtid stalls
sarnrnan, och Tiggarens slutord: "framtiden ar idag" oppnar pjasen
mot den 1977 aktuella verkligheten utanfor taltet.

I refrangerna ar det daremot arbetarklassen eller "varldens folk"
sam talar, i en vi-form sam aven omfattar de delar av publiken sam
kan identifiera sig med TaItprojektets hallning. Refrangen sjungs
sam vaxelsang mellan tva korgrupper pa olika platser i taItet. Pa
LP-skivan, men inte i filmen, lat man den ena besta av kvinnor,
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Det blir alit m6rkare.

I m6rkret tands gradvis ett svagt Ijus pa
tva grupper om vardera till en borjan
knappt 10 personer ~ kvinnor, man och
barn - som star uppstallda vid var sin
sida av ytterscenen, mitt emellan orkes
tern och flaket. De framtrader gradvis ur
m6rkret, och b6rjar till sist sjunga v8xel
vis och slutligen gemensamt.
K6rernas manniskor ar kladda som arbe
tarna under f6rsta akten, mest j m6rka
farger men inte helt Iikformigt.
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Det blir ~her markt runtom, och en spot
light lyser pa Tiggaren j mitten. Hans
blick ror siS, pa samma satt sam forut,
men nu under sist:a versen 1/2 varY
medsolsfran dik den forut stannade.



med en akustisk gitarr. Puuh! Det var
javligt brattom da.... Inledningen till
Vi lira tusenden pa plattan hade vi en
oerh6rt lAng diskussion om. Jag ville
att det bara skulle ligga ett e-mail
f6rsta gangen inledningstemat kom~
mer. i stallet fOr att byta aekord....
Det var vansinnigt svart aU fa Bernt
att ga med pa det. Den harmisen
stammer ju inte till den melodin, men
jag tyeker ju det later javligt bra oeksa.
Oeh sen blir det oeksa en utveekling.
fOr andra gangen det kommer. dd
kommer j;; D~et oeh da blir det ju en
extra grej. DA kommer f6rl6sningen.
Dessutom stammer det ju. ,f3.ven om
det inte stammer. tyeker jag.... Vi
gjorde aldng sa pa forestallningen. Vi
gjorde det fOrst med plattan.... Sen ar
det ju kOrerna. Det arrade jag. Det ar
ju k6rer som svarar varandra. vaxel
kOrer. Det tranade jag med kOren helt
enkel!. delade upp den i tva delar. Den
ena sjong en rad, sa kern den andra pa
nasta.... Jag Hinkte iute pel nat sceneri
har. utan det skulle vara Tall
projektets slullat.

Christina Olofson: I forestallningen vaT
det blandade kOrer. Det ar bara pa
skivan som man hastigt bestiimde sig
fOr att det skulle vara. .. en gosskOr
oeh en fJickkor. Det tyekte vi inte ails
om. Vi gjorde en nyinspelning av
kOren fOr filmen. Vi tyekte inte om att
dam hade gjort den pa det sattet.

G6ran du Rees: Vi tYekte det blev
frireligiost.

Berti! Goldberg: Hur Vi lira tusenden pa
plattan Oppnar. det ar ungefar som
Pro!ogen-musiken. .. En slags skogs
kiinsla.

Bernt Andersson: Modulationerna
mellan veTS Deh refrang vaT f()r art fa
sa stor kontrast som m5jligt. inte fOr
aU sangarna hade svart att sjunga i
varandras tonarter ... Pa plattan ar ju
k6rerna ocksa annorlunda, uppdela
de pa mi1n och kvinnor. Det var f6r att
det skulle bli en blandad klang helt
enkelt. Filmarna gillade det inte. All
k6rbesattningarna var blandade i
fOrestallningen berodde pa att dar var
dom i sina roller. oeh blandade sig pa
ett sant satt att dom kom in sa. Dom
kom fran fyra olika Mil. oeh dom
mittemot varann sj6ng samtidigt. Vi
rensade en hel del i blasstammorna
fdr plattan. Blasstammorna lag ju
oftast. i den har typen av Iatar.
blandade. som aekordklanger alltsa.
Oeh dartill sa fanns det bade gitarr.
orgel och aven polymoog i vissa av
versarna. Pa plattan ville vi renodla
den laten. ge den en viss soundmassig
karaktar. istallet fOr all ha alIt pa en
gang. [ fOrestallningen fanns det
oeksa en fJOjt sam spelade inlednings
melodin. oeh som oeksa lag oeh
flippade efterat samtidigt som Bengan
spelade sitt gitarrsolo. Och det var inte
ails med i inspelningen.... Det var
samma i refrangen. aU vi rensade i
instrumenteringen dar pa platlan. fOr

den andra av man. I forestallningen var b:1da korema hlandade.
Texten handlar om att atererovra livet och jorden. De antifonala
korema flatas i varandra i 2/4-taktema och gar samman i den sista
raden. Orden "Vi aro tusenden" aterkommer senare sex ganger i
den avslutande solodelen, men da till introduktionens melodi. De
centrala orden antyddes redan av Treffenberg i Sundsvallsstrejken
1879, uttalades av Tiggaren 1902 och ar ju dessutom pjiisens titeL
I texten utnyttjas fargema vitt och rott. Vitt har hela tiden varit
overklassens farg, medan' rott statt for socialismen (karleken,
livet). Blodet som fargade den vita jorden blir en poetisk bild med
manga bottnar. Att jorden ar vit och inte svart mojliggor bilden av
det roda som dranker och forvandlar det vita, dvs socialismens
seger.

Genom denna Final manifesterar Taltprojektet en overgripande
kollektivitet. Den uttrycker en identitet som del i en varldsomfat
tande rorelse och en tro pa arbetarkollektivet. Men handelsema
fram till 1968 har snarast skildrats som en okande individualisering
och uppsplittring. Varifran de nationella befrielserorelsema i tredje
viirlden, som 1968 formildde vacka upp Europas ungdom, hamtade
sina krafter forblir dunkelt, liksom sambanden mellan ungdoms
rorelsema och arbetarklassen i Sverige. Vandpunkten blir mycket
plotslig, med Vietnam-gnistan som "Deus ex machina". Katarsis
uppnas genom slagkraftiga effekter mer an genom att de tidigare
konfliktema genomarbetas och loses. Detta arbete overlats i stal
let at publiken, utanfor och efter fOrestallningen. Det var i allman
het mycket vanligt att pjaser och shower av progressiva grupper pa
7Q-talet hade den har typen av ganska lost pahangda optimistiska
slut efter en lang historia om fortryck och elande (ifr t ex danska
R0de Mors forestallningar, se Jensen m fl 1977:112ff och 17Off,
Pill 1981: l25ff och 136, och jfr Nationalteatems indianpjas Vi
kommer aft leva igen fran 1976).

Sangen inleds med en instrumental introduktion pa 20 takter.
Forst kommer 4 takter med en kompfigur ie-moll i elgitarrema.
Den paminner om motsvarande figur i Aldrig mera krig men ar
lugnare och stadigare. Sedan f01jer 4x4 takter med en melodi i
flojt och elorgel, starkt paminnande om melodin i piano och flojt
fore melodramen i Prologen. Diirmed sammanfogas pjasens slut
med dess borjan. Melodin upprepas ungefar likadant 4 ganger, men
med skiftande harmonisering. (Pa LP:n ar introduktionen nagot
annorlunda instrumenterad, med piano i centrum, och som Dage
by papekar spelas dar melodin forst tva ganger pa piano over en
helt stillaliggande e-moll-strakklang. Som Bjomberg (l984:374f)
papekar ar detta ett eoliskt ostinato byggt pa e-moll, D- och C-dur
ackorden, en harmonik som undviker ledtonsforbindelser och
kvintfallskadenser och darigenom gel' ett statiskt intryck - ett
"ororligt eoliskt klangfalt", som anvants alIt oftare i rock- och
populiirmusik fr 0 m Dylans All along the watchtower 1968 (ifI'
aven Bjomberg m fl 1983 :40ff). I Taltprojektet ar det framst
Dageby som anvander denna typ av harmonik, byggd pa sekund
eller tersvis flyttade treklanger. Goldberg och Boustedt utnyttjar
andra satt att variera ett grundIaggande tonalt eller bluespentato
niskt tonsprilk.

Dageby associerar introduktionstaktema till ''historiens hjul",
dvs musiken illustrerar har textens ide om historien som en tungt
framglidande vav langt storre an enskilda individers korta liv. Ett
hjul ror sig, men roterar runt sin egen axel, och i manga kulturer
har hjulet fatt symbolisera evighet, det stiindigt aterkommande, en
evig konstans, nagot statiskt mitt i rorelsen. Detta stammer val
overens med det eoliska klangfaltets musik och med bilden av
socialismens seger som ett oundvikligt resultat av ohejdbara histo-
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att kOrens klang skulle dominera. Och
sen ar ju pianot framtaget ganska
mycket pa plattan - det fanns inte
med i fOresttillningen. dtir jag bara
spelade orgel.

SiJren Brunes: Det var en stor berattar
gHidje, men det var ingen som gick
igenom helheten. Oet pratade vi om
pa m6ten migon mamrd innan. att vi
maste ha nagon form av genomgang.
Hela slutet var det t ex en diskussion
om ifall det var ltimpligt att alia kom
ut med jordens aHa fanor. Det fanns
synpunkter mot att man da skulle ga
den har internationalismens vag, att
man visar solidaritet i, varlden, med
andra folk. plOtsligt. och da hamnar i
oerhOrt vedertagna begrepp.

Boe! H6jeberg: Men det var Mrligt att
springa med fanoma dar!

Michael Segersrr6m: Ntiti! Alia ville
ha en san flagga som lag sa vackert i
luften. Sen nar man kom sist tick man
alltid nan san dtir bomullsfana....
Sen skulle man ha dom schysstaste
landerna i variden. Oet skulle vara
Cuba. det lag Mgt i kurs. meu Sovjet
unionen oeh sa - nana.

riska krafter. En sMan historiesyn ligger verkligen narmare Tigga
rens tid16sa gestalt an Ellens manskligare roll.

Versen ar fram till sin sista del uppbyggd av jamna 8-taktiga pe
rioder, och melodin ar sammansatt av mindre enheter ungefar som
i Aldrig mera krig. 3-4 olika melodiska enheter satts samman och
varieras pa olika satt. Efter de 4x4 forsta taktema kommer 4+ 3
takters avslutning som bryter regelbundenheten i ett framatpekan
de utrop. Uppdelad i enheter om 3-4 takter blir versens form
aabb'b"c, dar vaIje enhet 'i sig bestar av 2-3 mindre melodiska
element, ofta lika varandra. Harmoniken utnyttjar ofta tersvisa
relationer (paralleller och kontraparalleller), sarskilt mellan e-moll
och C-dur Ofr ater Prologen).

Det forsta mellanspelet upprepar forst introduktionens 4x4-tak
ters figur, men i stallet for det sista e-moll-ackordet kommer ett
ciss-moll som gar vidare till f-moll i takt 60, dar ett nytt, 4 takter
Iangt tema introduceras instrumentalt (refrangens inledning).
Modulationen ar djarv och ger en stark dramatisk effekt - resulta
tet ar en stegring med 1/2 tonsteg, fran e-moll till f-moll, och den
genomfors utan traditionella modulationsschabloner.

Refrangen, upprepad tva ganger omedelbart efter varandra, ut
nyttjar vaxelspelet mellan de tva korema, och vaxlar harmoniskt
pa ett accelererande vis mellan f-moll och Ess-dur, ocksa det ett
exempel pa en statisk, eoliskt orienterad harmonik. Ess-dur kan
ses som parallellen till f-moll:s subdominant c-moll, men refrangen

Fanor anviindes ofta med starkt ppsitiv symbolisk laddning. I finalen blandades de rada fanorna med flaggor fr/in "socialistiska" eller
"befriade" liinder pa jorden.
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Ocksa kar 2 springer ivag. Alia staller sig
mad sina oJika fancr utspridda pa den
yttre scenen. Aven Tiggaren och Ellen
m fl iir mad. Nagra star pMvis. och dar
finns ocksa barn.
Tiggarens och Ellens fanor ar roda, men
i ovrigt ar det fanor fran olika lander pa
jorden, f6retriidesvis "socialistiska sta~

ter" och lander i tredje varlden som be
friat sig fran koJonialt fortryck. Fanorna
har varierande storlek och tygkvalitet.
Alia star och later sina fanor vaja och
fladdra fram och tillbaka. De ar vanda
mot pUbliken omedelbart framfor dem.

Mitt pa mittscenen staller Ellen, som ater
blivit ung och kladd i svart, en lang rod
fana i det hal som dar finns. Denna fanas
langa roda tyg ligger draperat over mitt
scenens kant. Den far en egen spotlight
pa sig.



Runt publiken sviinger ,ens,!mqlen jordens flaggor, mitt i tdltet lyser en ensam rod lana som en appell tilliiskadarna. Liknande fan-scener
f6rekom efte,r Tiiltprojektet i flera rzndra pjiiser J1:lntom i landet.

BjOrn Granarh: Jag stod med Bruneis.
Det var det enda som var k'Var. En
bomullstrasa som hangde ratt ner.Jag
fick kampa sam faan fOr all fa den att
fJaddra.

G6ran du Rees: Dam liiter lite fjantiga
dam dar kOrerna. det ar inget tryck i
dam. Det ar fOr fa manniskar.

Bertil Goldberg: Idealet ar ju all det ar
stammor hela tiden, maktiga stam
mor, flerstammigt. Men i praktiken ar
det alltsa en stamma.

Per Melin: Slutsolot pa Vi tiro rusenden
ar fantastiskt.

upplevs som stillastaende genom bristen pa dominantisk ledtons
verkan och genom den monotona om ~ accelererande upprep- .
ningen av samma ackordpar och samma rhEilodiska rorelser. I taltet
tillkom en rumsJig effekt nar sangen kastades mellan korgrupper
pa olika platser i rummet Ufr den venetianska flerkorigheten och
1900-tals-korverk med liknande teknik, och jfr aven Sundsvallssce
nens Arbetarmarscher). Publiken blir omvarvd av roster fran alla
hall.

Ett andra mellanspel later orgeln leda tillbaka till versens e-moll
via (fm-Ess-)dm-C, dvs en aterigen icke-funktionsharmonisk,
sekundvis nedatgaende rorelse fran f-moll till C-dur. Liksom i
introduktionen och det forsta mellanspelet Jigger har en strakklang
pa synthesizem som en skir gloria over overgangen, som samtidigt
ar en symbolisk f6rflyttning mellan arbetarkollektivets och berat
tarens nivaer Ufr analysen av overgangama mellan solopartier och
sal.lg i Aldrig mera krig).
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Nar musiken b6rjar springer alia at! vary
motsols och sedan ut vid flaket. De st~i1

lar ifran sig sina fanor vid flaket och
springer sedan ytterligare att vary medan
de vinkar till publiken. Sedan springer
de ut, och den ensamma roda fanan i
mitten star ensam kvar i Ijus.
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Bernt Andersson: Slutkadriljen - det ar
bara festlig avslutningsmusik sam blir
fun ktionen dar. Men den far ocksa en
annan funktion eftersom det dA ar
massorna som har tagit over seenen,
inte en enda individ eller regent sam
spelar huvudrollen. am man bara
lyssnar sa marker man inte det, men
om man satt i fOrestallningen sa vet
man helt klart vilket rollbyte som agt
rum. Oeh aven am musiken ar exakt
densamma sa byter den da funktion.

Chris/er Boustedt: Som slutlat tyeker
jag den var ganska given - som
absolut sista lat. FOT da kom alia
skadisar in och sprang runt dar. Och
da var det ju cirkusen som sager ....hej
da. nu ar det slut". oeh Sa dansade alia
ut. Och Sa var det applad. tack. oeh da
satte vi igang igen, oeh det va'r givet.

Effer en repris av versen aterkommer introduktionsfiguren, nu
som grundval for en serie instrumentalsolon. De 4x4 taktema upp
repas sammanlagt 6 ganger, varfar detta parti ar en dominerande
del av Finalen. Den farsta omgangen pa 16 takter later flajten sir
ligt "svara" huvudmelodin i orgeln. I den andra omgangen aver
lagras dessa tva av karemas "vi aro tusenden". I tredje omgangen
(takt 161-176) har instrumentens frihet akat, strakklangen tonar
bort och orgeln blir rarligare, friare och med kraftigare volym, sa
att flajten hamnar i bakgrunden. De tre sista omgangama bestar av
Bengt Blomgrens solo pa elgitarr, understatt av bIasarackord.
Under hela detta parti akas intensiteten i spelet, och sologitarren
tecknar en serie melodiska hagar som laddar.upp till en klimax pa
tonen em i takt 216, fa!jd av en avrundande nedatgaende rarelse
som avslutar hela nmmet.

Solot kan jamfaras med saxofonsolot i Aldrig mera krig. Dar ut
trycktes skarande angest och smarta, och individen krossades av en
fruktansvard avermakt. Har saknas de dissonanta och konvulsiva
dragen i ackompanjemanget likaval som i solostamman. Redan
tonkvaliteten pa elgitarren - en klar och ren om an ofta bluesartat
"bajd" ton utan distorsion - ger en helt annan stamning an den
raasaxofonen. Solisten dranks har inte av sin musikaliska omgiv
ning, utan "Iyffs" i stiillet av den. Det ar som ett langt jubel, en
Iycklig orgasm, som later individ och kollektiv uppna harmonisk
och extatisk farening. Detta granslasa, oceaniska uttryck stammer
exakt till sangens utopiska och segervissa innehall, men medan ka
rema berattade om att de vantade sig en seger, lever musiken ut
denna seger. Sa far den musikaliska nivan aven i detta nummer en
egen innehallslig funktion. Tiggarens utrop i versens slut ledde i
Aldrig mera krig till saxofonens ohyggliga, subjektiva vittnesbard
om krigets fasor. I Vi {ira tusenden leder det i stallet till ett med
ryckande segerjubel. De sista takterna hamnar faljdriktigt ocksa i
E-dur i stallet for e-moll. I hada fallen striivar musiken att kanslo
massigt involvera publiken i spelet.

Men farestallningen iir annu inte riktigt slut. Kadriljen ledsagar
ensemblens tack for publikens appIader, och aven detta parti iscen
satts rued hjiilp av !jus och scenografi. Den ensamma rada fanan i
blixtbelysning farstarker appningen ut mot publiken och den sam
tida verklighetens strider. Socialismens ide framstiills som farank
rad, ett fro vars frukter kan anas och utmalas i vackra sanger som
Segerhymnen och Vi {ira tusenden; men vars farverkligande anda
aterstar for bl a manniskoma i publiken att genomfara. Man kan
i Ijuset skanja den rasade USA-flaggan, och minnas att delsegrar
har uppnatts i kampen mot imperialismen, men den rada fanan
Iyser som en uppmaningtill att fora kampen vidare i nuet. .

Vilken betydelse har Kadriljens musik i denna avslutning? Den
farekom farsta gangen vid clownen/Treffenbergs entre efter Prolo
gen ,sedan effer fredsslutet 1945. Bada gangerna fungerade den
som festlig och livligt glad musik till rarelse, men ocksa med en
nyans av opalitlighet och illusionsmakeri, majligheten av nagot
helt ovantat. Nu allra sist fungerar den ater som glad och uppslup
pen avslutningsmusik, som passar for att ledsaga detta cirkustalts
ensemble runt i takt med publikens tacksamma applader. Men dess
laddning av osakerhet och opalitlighet kan tankas vila kvar och ge
en dubbel botten. Denna laddning grundas dels i musikens karak
tar, med dess ovantade ackordbyten pch andra averraskningar och
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Appl§der.
Vid slutappladerna kommer alia in
igen, utan faner. Den rasade USA
flaggan ligger kvar framfor flaket, och
de elika nationella fanorna sdir upp
stallda vid sidorna av den. Alia staller
519 nu pa flaket bakom USA-flaggans
rester, mad Ellen [angst fram j mitten
av gruppen. De star sa pa flaket och
appladerar ih pubJiken. Det blir markt
i taltet, forutom ljuset pa den roda
fanan 1 mitten. Dess stralkastarljus
blir pl6tsligt alit intensivare under
nagra sekunder. Darefter blir det ater
Ijust overallt. Skadespelarna gar ut.

72.45 SLUT

"Publiken lamnar diltet. En rost j hog
talaranli:iggningen ropar "Hej da, och
tack ska ni ha", och publiken lotsas
ivag. Forestallningen ar over, kanske
vantar en nattlig taltrivning med hjalp
av lokala krafter, och en transport
till nasta ort, eller ocksa nya repetitioner
och andringar infer nasta ferestallning."
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dess associationer till cirkusens tricks, dels i dess koppling till
clownen/Treffenberg i akt 1.

Nu har en historia berattats av Taltprojektet - vad kan man
vanta sig hamast? Ensemblen antyder nya overraskningar, pa de
medverkande gruppemas scengolv och i den modema verkligheten
utanfor taltet. Kadriljen signalerar ater att detta ar cirkus, spel och
illusionsmakeri, att det galler att ha ogonen oppna och se upp sa
man inte blir lurad. Clownens vamande ord i inledningen aktualise
ras igen: publiken har anledning att bade kritiskt vardera fOrestaII
ningens historieskrivning och i allmanhet vara vaksam mot att
denna musikteaterforestalIning trots sitt medryckande lyckliga slut
linda inte har lost de problem som den avbildat: kampen for socia
lismen maste fortsattas ute i livet. Trots alIt har detta bara varit
fyra timmars musikteatercirkus...

For sista gangen lamnar publiken taltet. Kanske pabOJjar Taltpro
jektets medlemmar och hjaIpsamma manniskor pa orten (fr a i
den lokala stOdkommitten) rivningen av taltet och ihoppackningen
av rekvisitan. Taltprojektet drar vidare till nasta ort, och kommer
slutligen att upplosas. Publiken och de medverkande lever vidare,
berikade av nya erfarenheter - nya synsatt pa arbetarklassens
historia, nya intryck av kollektiv teaterproduktion och nya, rika
musikupplevelser. .
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S6ren Brunes: Vi var inne pa aU
anviinda projektioner ... Jag vet aU vi
talade om film f6r att dokumentart
redovisa saker, men det kandes till
slut inte som om vi hade behov av det
egentligen. Jag tror i oeh f6r sig att det
hade varit lite farJigt att g5ra det. Man
kunde fa nan san dar totalgrej. Det ar
ju en taeksam form i oeh for sig. att
man Wnker sig att man kan projieera
pa aUa vaggar samtidigt. Men det
kravs fruktansvarda maskiner fOr det
dar. det blir dyrt helt enkelt. Men jag
tror aU vi hade nat fOrslag om att stora
filmdukar skulle spannas upp eUersys
ihop med tiiltduken... Men det ar ju
inte direkt lampligt som rum, att visa
film i ett talt.

Sven Wollrer: Sen hade man ju ocksa
stor gladje av att jag yar fran en
generation som fortfarande hade
minnen fran 40- oeh 50-tal. Nar vi
kom in pa det dar med Studentfesten,
40-talet och kriget. sa hadejag fort
farande minnesbilder som trangde pa.
Vi gjorde sma seener som sedan
str5ks. Berattelsen om bananen hade

En djiirv scenisk ide: Den uppbiGsbara
krokanen, som liickte for mycket och
diirfor aldrig kom till anviindning.

Tidigare versioner

Forestallningen vaxte fram under hektiska varmanader 1977 och
andrades ocksa vasentligt under tumens lopp. Framvaxten ger
vissa ledtradar till vad ensemblen ville uppna och vilka problem
den motte. Har ska jag bara ge nagra antydningar om dels vilka
sceniska ideer som aldrig nildde fram till premiaren och dels de
viktigaste forandringama under tumens lopp. Pausmusik etc tar
jag inte ails upp.

Aldrig utforda idler

Skisser och minnen vittnar om ideer till scener som aldrig kom att
framforas. Det fanns scenografiska, textmassiga och musikaliska
utkast, men aven kombinationer av de tre. Lat mig rakna upp nag
ra exempeL

Scenografiskt hade man planer pa att i storre utstrackning ut
nyttja taltets vertikala dimensioner. En hangbro byggdes over mitt
scenen - den fanns pa plats men anvandes inte vid premiaren och
togs sedan bort Ofr s 37 och Olssons ord pa s 187). Scenogra
fema ville gama skapa organiska-kroppsliga former i tiiltet, t ex
forvandla takets insida till pulserande tygformer med eget liv, som
drevs av motorer, men det visade sig ogorligt. Man tiinkte sig flera
gigantiska effekter som fyllde hela scenrummet i olika fa.ser av
forestallningen, men det stannade oftast vid misslyckade experi
ment. Vid Ellens brollop 1905 tankte man sig att en enorm krokan
skulle blasas upp, for att sedan pysa ihop igen efter Storstrejken
1909.. Krokanen syddes ocksa, men lackte for mycket och kassera
des darfor. Ytterligare mangder av ideer fran Brunes och Eriksson
stannande pa papperet i fantasifulla beskrivningar och vackra teck
ningar Ofr aven Brunes-citaten pa s 34f och s 55).

Vidare hade man ett tag planer pa att anvanda fIlmmediet i fOre
stallningen. Synopsiset fran Wahlqvist i december 1976 namner
fIlmvisning i samband med 30-talets agitatorer, Adalen 1931 och
andra varldskriget Ofr Brunes har intill).
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. Manusgruppen sag mangder av text strykas ner i repetitionsarbe
tet. Sarskilt i boIjan skrevs scener ut och om i manga versioner. De
kortades som regel avsevart innan de blev spelfardiga. I samband
med Ellens brallop 1905, dar krokanen var planerad, fanns t ex
betydligt Der dialoger, och aven en her liten "SSU-kabaret" om
fredsfragan och unionsupplosningen med Norge.

I scenen fran Folkets Park stroks ett inslag dar en grupp med
Tiggaren som berattare skulle framfora komedin "Karl-Fredrik
regerar" som ett "spel i spelet" - en bondkomisk miniatyrpjas
som satiriskt skildrade klasskamp och klassforsoning i statarmiljo.

Nagra antydningar till episoder fran andra varldskriget kom
ocksa bort i hanteringen fore premiaren. Ett exempel berattar
Wollter om har intill. Visan Offensiv var annorlunda utformad i de
forsta skissema: den var da en dialog mellan Ellen och de unga
arbetama Ake och Frasse. Sjalva scenen fran Metallstrejken var
problematisk och andrades atskilligt saval fore som efter premia
reno Det fanns ocksa olika tidiga forslag till slutet av tredje akten.
BI a tankte man sig en scen med ett raggargang som vid en krasch
ad bil av market De Soto skul1e mota Olof Palme. Dar skulle ocksa
finnas TV-tittande pa Hylands Harna och man experimenterade
med olika losningar pa skildringen av tiden fran 1968, dialoger
mellan Ellen, Eva och Tiggaren mm. Sadana skisser fanns spridda
och bevarade hos nagra av de medverkande men uppfordes aldrig
for publik.

Det finns inte lika manga outforda musikskisser, eftersom
musikligan under tidspress utgick fran manus- och scenografifor
slag och sallan kasserade nagot. Endast enstaka korta notfragment
skvallrar om altemativa versioner till enskilda avsnitt. Det finns
ocksa extra stammor utskrivna till nagra stora musiknummer, bl a
blasarstammor till 1968-balladen. Intervjuema med musiker har
inte givit Der ledtradar, och forutom ett par minimala fragment
har jag bara funnit foljande mer omfattande skisser:
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S6ren Brunes' skisser till krokaniden.

vi ofta roligt at, men den str5ks. Oet
handlade am vad det innebar att i
elvaarsaldern fa sitt livs forsta banan.
Jag ar namligen fOdd 19340ch hade
inga rninnen av att fOre 1945. da den
fOrsta bananbaten korn till Sverige. ha
fatt en banan. sett en eller hallit i en
banan. Vi visste att bananbMarna
korn till GOteborg. Jag gick pa Hvit
feldtska och vi var Oera karnrater som
brukade ga till skolan tillsarnrnans. Sa
kommer den ena av dem en morgan.
nar vi vet att bananbiHen har kommit
men att bananerna annu inte ar i
handeln, med ett rutigt rakneboks
papper som han har knutit om
nagonting. Oeh han ar hemlighetsfull
som faan om denna strut. Sa oppnar
han den, oeh sa far vi lukta. Da ligger
det en rutten banan dar, alldeIes svart,
men det luktar hanan. Oeh vi som ar
sarskilt goda vanner tar sticka ner
fingret oeh ta e11 slick. Han levde hela
dan pa det - hans farsa hade fatt
nanting som trillat ur en kartong, som
var kasserat. ... Nan veeka senare fiek
vi ju da riktiga bananer att kopa pa
tobakskortet. Oa tick man en banan
per barn oeh en halv banan pervuxen.
Vi var sex i var familj oeh fiek fern
bananer. Jag skrev sjaiv en seen. en
liten berattelse am det har. Vi var inne
pa att hela tiden vaxla in pa valdib'l
nara grejer, kanslomassiga. Oeh sa
skrev vi en liten Hit: "Yes, we have no
bananas". Den seenen repetcrade vi
ratt lange, men det visade sig att den
holl inte aIls for Whet, sa nar vi
borjade stryka. nar det blev fOr langt.
sa var det bland det fOrsta som akte
ivag. Oeh jag fick aId rig nan form pa
den dar javla rnonologen. Folk boll pa
att garva knana av sig sa fort jag skulle
beratta om bananen - det bIev tj6tigt
sa smaningom.



Christer Boustedt: Den h,ar jag skrivi!.
Det ar en tango som jag har gjort rur
Hingesen. Den skulle ha varit nar
Oscar II kom in. sa skulle han haft
musik Nu tick han en fanfar istallet.
bade fore och efter sin entre, Den
skrev jag ocks:1.

1) Musik till Oscar II. Denna tangomelodi fanns i noter bland
Boustedts material, och ersattes av Oscar II-fanfaren i Sundsvalls
scenen. Skillet maste ha varit att den av nagon anledning inte pas
sademed scenens behov.

VI! Dageby: Oct var tankt all den
skulle ligga nanstans. en liten melodi.
Den ateruppstod iRockorrnen sen, den
snutten. Oet ar den sorn ligger i den
vansinniga restaurangscenen fran
Kiruna. Den finns iote pa skiva, men
dar ar det den som orkestem spelar
bakom hela tiden. Det var jag som
gjorde den fran borjan. Den skulle
ligga nanstans under Brantings
monolog, men det passade iote. Det
var lite klarinett Deh sa.
Bel1il Goldberg: Den korde vi som
dansmusik pi! "Hotell Ferrum- (i
Rockormen). Dar var ju ocksa musik
nastan hela tiden, i den restaurang
seenen.

2) The Branting lament. Ackorden fanns i Dagebys parm, och
Goldberg sjong melodins borjan for mig. Rekonstruktionen ar
hogst bristfiillig. Dageby komponerade den tydligen att ackom
panjera Brantings monolog i slutet av Kafescenen, men kanske gay
ocksa den fel slags stamning? Den ateranvandes i stallet i Rockor
men, vilket framgar av citaten har intilL

Chrisler Boustedt; Anvandes iote den'?
Menar du det? Det var ju javligt rolig!

Bmil Goldberg: Den hat Benflca 7-0.
en gammal "'charleston-boogie..... det
var en Wt som vi hade med i ett
Portugalprogram i Nynningen, och
som dom har skulle dansa till di! och
utf6ra olika saker. Men det strOks. fOr
det beriHtade ingenting. det var bara
show. '

Ninne Olsson: Dar var en javligt lang
seen som vi strok. Den var oandlig,
tycker jag. Det var dans och grejer. Det
var nog flera som $tod upp som en
man oeh strok ner det.

3) Boogie i 20-talet ("Benfica 7-0"). Denna "charleston
boogie" av Goldberg hade Nynningen anvant i ett musik-bildspel
om Portugal 1975-76. Nu togs den fram for att inga i Glddje till
varje pris. Bernt Andersson noterade i april 1977 pa ett papper
med arbetsanteckningar fo1jande upplaggning av hela den scenen:

"1) Intro (4-sangs-melodin) -pA ORKESTERSCENEN.
2) Nyiir 1929-30 (Cirkusboogie) -dansnummer.
3) Ngt om Kreuger (ev Jazzgossen).
4) Hermann Gorings sang.
5) Gliidje till varje pris (som introt)."

Punkt 3 ar redan dar overstruken, och det Goldberg syftar pa
ar'val punkten 2. Till Boogien i 20-talet finns ocksa utskrivna bl1i
sarstammor och ett samlat blasarrangemang signerat "Bernt A.
20/4-77". Numret repeterades med dans och musik, och var pla
cerat omedelbart fore Kreuger-Goring Tangon. Det stroks alldeles
fore premiaren 1/5.
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ifndringar under tumen

Forestallningen sag ganska annorlunda ut vid premiaren 1/5 an vid
avs1utningen 24/9. He1a scener hade strukits eller 1agts till, sarskilt
i akt 3, och dessutom hade mangder av mindre detaljer justerats.
Vid premiaren 1aste exempe1vis en hogtalarrost (Dageby) "tit1ar"
eller rubriker inforvissa scener ("Sundsvallsstrejken 1879" 0 dy1).
Med tanke pa den korta forberede1setiden ar det inte konstigt att
ratt manga smasaker maste andras efter premiaren - bade sceno
grafiskt, textmassigt och musikaliskt. Dessutom fanns det avsnitt
som inneholl improvisatoriska moment, och dessa var naturligtvis
olika fran forestallning till foresta11ning. Dar fanns t ex varierande
replikskiften i Stac khalmsscenen och i dialogen mellan Gustaf V
och Per-Albin. Man kan ocksa namna alla musikaliska solopassager
(t ex i Aldrig mera krig, Blues 16, Kupangvisan och Vi tiro tusen
den). Flera sadana avsnitt var kortare vid premiaren (t ex Eriks
brollopstal till Ellen 1905 eller Rtittegangens dialog), andra korta
des efterhand.

Scener som togs bort ersattes oftast av nya scener. Det skedde
kontinuerligt, fran forsta till sista veckorna av turmln. De viktigas
te skillnaderna mellan 1/5 och 24/9 var fo1jande:

Nar Kata Dalstrom ta1ade med Tiggarerr efter Textilscenen 1jod
Vi vtiva annu en gang, nu enbart instrumentalt (dragspe1, violin
mm). Efter Finlands sak tir va; kom Edvard Persson och Gunder
Hagg in annu en gang. Efter de tyska transiteringarna kom direkt
fredsslutet och Kadriljen. Darefter fo1jde samtalet om efterkrigs
programmet. men det avbrots av en fabriksviss1a och arbetarnas
entr~ infor Metallstrejken. Denna entre 1edsagades av.den instru
rncntala mdodin Vi cyklar runt i vtirlden, som hamtats fran Natio>
nalkall'nJs tidigare barnpjasrepertoar. Den framfordes med buller,
visslor. akustisk gitarr och violin, och me10din viss1ades. He1a den
folj:.mde Metallstrejken var helt annorlunda an i slutversionen. Dar
saknades speakems ord om fredsslutet och Offensiv. Strejkforlop
pet skildrades genom .en langre dialog om en manipu1erad omrost
ning om fortsatt strejk bland Metalls medlemmar. Darefter samta
lade Ake och Frasse om kommunism och kallt krig (dar Frasse
men inte Ake visar sig vara medlem i SKP). Fram till Finalen var
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hela resten av akt 3 annorlunda. Varken Kalla kriget, samtalet mel
Ian Erlander och kapitalisterna, Studentskivan eller 1968-balladen
fanns vid premHiren. I stallet besokte forst Ellen kyrkogarden med
sina tva barn Margit och Ake for att lagga blommor pol Svart-Eriks
gray. Deras dialog paminde om Studentskivans motsattningar. Ake
gick sedan till sin van Frasses gray, och stotte pol honom som val
nad. Frasse hade tydligen dott i nagon arbetsolycka, och de tva ta
lade ater om kalla kriget och kommunismen. Spionaklagaren Ryh
ninger och Herbert Tingsten dok upp; darefter aven Erlander och
ingenjoren Lindgren fran Frasses fabrik. Under hela detta kyrko
gardsbesok fanns dol och dol en sorgsen, statisk pianomusik i bak
grunden, ungefar som i Folkets Park tidigare.. Sedan stotte nagra
raggare ihop med Olof Palme, som i sin tur motte sina foretrada
res portratt och samtalade om socialdemokratins kris, dess bristan
de stod hos ungdomen mm. Portratten och Palme sjong en kuplett
artad SAP-ballad tillsammans. Darefter samtalade Ellen, snart 100
ar, med Tiggaren, och hastigt passerade nagra av hennes minnen re
vy. Man tick hastigt se gruvarbetarstrejken pol LKAB 1969-70 ge
staltad i en dialog, och man tick mota en pojke som i Alidshem
utanfor Umea hade ockuperat ett gronomrade. (Den lilla episoden
hade ungefar motsvarande dramatiska funktion som 1968-balladen
sedan tick.) Till sist sade Tiggaren sina epilogord, men innan Vi tiro
tusenden avslutade forestallningen kom Svart-Erik in med en hog
tidlig replik ("... For varje dag sa blir vi fler och fler. For varje
dag sa minskar imperialismens yta, och befrielsen kommer alIt nar
mare"). Just pol premiaren spelades allra sist, efter Kadriljen, nagra
verser av Internationalen, dar publiken sjong med, resta och med
knutna hander - det var ju forsta maj!

Tre av de namnda, senare strukna musiknumren var foljande:

1) Vi cyklar runt i vtirlden. Denna melodi ingick fran borjan i
Nationalteaterns barnpjaser och fanns med pol dubbel-LP:n Kdldol
mar och kalsipper fran 1976, dar den sjungits och visslats av nagra
downer. Har visslades den nar arbetarna gjorde entre infor Metall
strejken i akt 3. Den forsvann snart eftersom ommobleringar i
akten gjorde den overflodig.
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2) Pianomusik i kyrkogdrdsscenen. Bakom dialogerna pol kyrk;o~
ga,den forekom dol och dol fragment pol ensamt piano (Andersson).
Tre ganger var det bara korta fragment, men strax. fore raggamas
och Palmes entre blommade musiken ut enligt foljande, och dol
forstarktes pianot av bas och forsiktiga trummor.
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3) SAP-balladen. I slutet av akt 3 fanns en episod dar Olof
Palme samtalade med sina tre foregfmgare Tage Erlander, Per-Albin
Hansson och Hjalmar Branting. Dessa tre holl tavelramar framfor
sina ansikten, sa att man fick intrycket att Palme talade med fOre
gangarnas portratt. Goldberg hade gjort musiken till en enkel och
lustig kuplett, som Iyckligtvis stroks nar de nya stora slutscenerna
blivit kIara mot slutet av turm!n.

• t
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fU! r 1:krabat. Ryek upp dig oeh visa att du ar kavat. Visa vart alskade
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proletariat att klasskamp oeh streJker oeh hat . lnte ger nat
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bra resul-tat!
Palme: {tal} Oet har jag forsokt art p5peka 'I miftnga ar, mina herrart

2. De tre: (sang) Man kan kiva oeh kabbla i vik senat,
men det ar fel med skrik oeh pia kat,
oeh det iir fult kasta a99 oeh tomat,
ty aven med en finansmagnat
kan man umgas --fast privat.

Palme: (tal) Det tackar jag fort Jag ska genast ringa till Pehr Gyllenhammar oeh tata
om att det hela ar grant.

3. De tre: (sang) Hav tr6st, hav mod, kamrat ~
'. Framat mat nya oeh djarva datI

Sverige ,ar val, en ,fantastisk ,sta1:;
Har kan en god socialdemokrat
i sjal och hjarta va - moderato

Palme: (tal) Oat mots vi.!

f\~J·J.J~ ~i;j'JsJ Y;-I
Alla fyra: Sverige ar en fan-tastisk stat: Dar kan en god SOCl- aldemokrat I

1
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. sjal och hjarta va -Palme: Moderaaaaaaaaaaaat! kl+pi .......

Branting:.Moderaaaaaaaat!
Per-Albin: Moderaaaaaat!

Erlander: Moderaaaatl
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4) Dam tria medbargarna. Dageby hade en sida med ackord
under derma titel, men mindes inte vad det var for musik. Aven
Goldberg hade glomt den. Andersson var den som gay mig nyc
keln. Wahlqvist kunde beratta att det var en seen om 50-talet med
raggare vid en stor vit Cadillac De Soto med suff1ett, som skulle
kora in i Uiltet. Det visade sig inte ga att ordna rent praktiskt.
Sangen handlade om Kungsgatan i Stockholm, men stroks fore
premiaren. Pale Olofsson mindes scenen men inte musiken 
scenen hade repeterats utan musik nagra ganger. Ninne Olssons
papekande har intiIl stammer: pa premiaren 1/5 farms en mycket
kort replikvaxling mellan nagra raggare och Palme, utan sang.
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Bernt Andersson: Den var val lite grann
snabbt framplockad ur vastlickan. fOr
aU det maste vara nanting dar. Men
den var ju pinsamt dalig. Den hade
gjort sig pa Hagge-revy. eller mojligt
vis en annan revy oeksa, men i eU helt
annat sammanhang. Har hamnade
den i en omgivning som staller myeket
seriosare ansprak, sa darfOr funkade
den ju verkligen inte.

Ale Molla: Den var katastrof.

Bertil Goldberg: Det var val nan slags
ragtime, eller nan liten enkel
kup1ett-sak.... Den var valdigt
popular. Den var ju inte bra, politiskt.
fOr den var ju bara en fullstandig drill
med dom har personerna. Men a11tsa,
Hasse Mosesson var jujavligt bra som
Palme. Konstigt nog sa ar sana saker
f6rvanansvart effektiva, i underhall
ningssamrnanhang. Fbr publiken aU
ha kul.

Mikael Segerstrom: Den darjaUelojliga
seenen med portraUen - jag tyekte den
var sa pinsarn varenda gang jag giek
in i den. Sa skulIe vi skriva om den
sjalva, Hasse.jag oeh Johannes Brost.
Hasse alskade den - att vara Palme.
Alit hlev fel - dam var elaka idioter
hela ganget. den ene efter den andre.
Per Eggers var oeksa med. som
Per-Albin. Men Hasse korn ju aldrig
till dom m6tena - han ville ha det
kvar. Han fick ju garY pa det dar.

Ninne Olsson: Det var nog Peter som
skrev den seenen. Den skrevs efter en
ide fran aU Nixon giek omkring oeh
tyckte aU portratten talade. efter
Watergate. Det gar ju historier.om aU
Nixon blev galen, han giek i Vita
Huset oeh tittade pa alIa portdHten
oeh tyekte dom pratade med honom
oeh sa saker. Det tyekte vi var rol.igt.

BernI Anderxwn: Det maste vara
nanting som ar gjort innan hela
projektet kom igang, eller fbre
premWren. Det hlev val hara eU
utkast som sen inte kom till an
vandning. Jag minns att vi faktiskt re
pade en lat sam Bertil hade gjort. sam
handlade nanting om ungdomslix.
Sonja Lund sjbng en grej. och Pale
010f5son skulle vara med i den $eenen
oeksa. Det var en typisk Stockholms
grej. Antagligcn har det varit Uinkt till
60-talet. fbr £11 rod hlOlJlfHO f:l:-::-::; j;.;



Palme, Brantlng, Per-Albin och Erlonder
i kupletten med portriitten.
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+CF Bb G# F#
~~~~C",,# H Bb J' C#
F# G# C# 3 ggr
F# G# Bb

riff:

kor:

giL intra:

Ackord:

Intra:

inte oa. Sam jag minos Jet var Jet
nilgot sam vi repade pc."! men sam
spolades darf6r aU det iote hlev bra.

Ninne Olsson: Det skulle vara en bil
inne pa seenen. Deh sen skulle det
komma ett gang raggare. Den str6ks.
Jag tror aU det pa premiaren var kvar
fyra raggare sam stod Deh snackade
mod OlofPalme. men det strOks sedan
ocksa. Usch ... Kraschen var det nog
Peter som skrev. men han var ocksa
den f5rste aU saga aU den skulie
strykas.

Text:

En sal< ska ni ha klart for er
Jag ar inte den sam krusar eller ber
Har ser ni Lillen - kung i ganget
fran Saltvagen i Hokarangen.
En san karra vill ni ocksa ha
Postorder, direkt fran USA
Femtusen cash - inget snack
Ni trodde kanske jag var black.
For den sam inte ar riidd for a sIita
fInns det tjuge jabb pa varje strita
Man kan val mecka och lacka och hantera en svets
Sa for flisens del ar det ingen hets.
Sajer sam jag sa till farsan
Hernrna kan man inte ,va' .
Har man en Pontiac och klirr i kassan
ar det lika bra a dra ...

Det fInns tre sorters folk:
Svenne - han sam knegar.
Och packet ifriin societen,
sam drar ornkring i pals och degar.
Men har man en spis sam spinner .
i hundraatti knyck pa trean:
Da ar man en bland darn fria medborgarna.
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Alltsa
Finns det nat vackrare an Kungsgatan
en fredagskvall halv elva?
Nar neonen blanker i asfalten, cromen ar putsad
och brallisarna star sam span i baeken.
Lillen sitter vid ratten, Vivi och jag och en 75:a Gin.
Det ar da Lillen fluktar in Ekens lackraste brud: DORIS!
Ah vilken hack!
Marilyn Monroes var ett skrynkligt paron am man jamfor.

Hoppa bak sa jag till Vivi a Steppen ala i en vaxel
Och javlar va vi drog
Fran tomen runt Last Corner
Nar Doris smog in krattan under jackan.
Steppen konstatera lugnt: Va kan man mer begara av en fredag?
En sjuttifemma, nat att Mlla i nar askan gar och 350 hastar under huven?

Ja, javlar vad vi drag
Ja, javlar vad vi drog
Ja, javlar vad vi drag

. Alltsa
Dar sitter man helt lugnt a star ingen javel
Nar en snut sticker in nyllet i karran a sajer:
- Och korkortet, det ligger viii hemma?
- Sallan Randig, sa Lillen och fladdra i handskfacket
bland 16sblad, kalanka och alla plattema.
Steppen vaste i mitt ora: Veva upp for fan - det drar
A jag veva.
Snutcn satt sam en gurka mellan pattama pa han sam
kranger vurpa vid Medborgarplatsen. .
Da kn.ackar Steppen Lillen pa axeln och sajer: GUO!
Och javlar vad vi gled!
Fran tomen WI Last Corner
Dar vi sliippte han till gnoema.
Steppen konstatera lugnt: Den snuten skulle gora sucee pa Solvalla.
Sa sam han trava'.

Ja, javlar vad vi gled
Ja, javlar vad vi gled
Ja, javlar vad vi gled

"Nationalen"

Denna signaturmelodi eller kampsang skrev Oktobers Ninne Olsson
(text) och Jan-Otto Lindell (musik). Den framfardes nog bara vid
tva tilWillen: I ett Kviills6ppet-program pa TV varen 1977 och vid
Sprangkullens trearsjubileum ungefar vid samma tid. Den fanns
uppstencilerad i arrangemang far flerstammig sang ("i1 la klammig
manskar") och blasare (trumpet, altsaxofon, tenorsaxofon, trom
bon).
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en story som far
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Sven Wolller: Det fanns eU
demagogiskt drag i denna fOrestall
ning. Det var en propagandistisk
forestallning. Vi avsag alt havda alt vi
hade rat!. oeh att andra, sam skildrar
den har historien ur borgarnas
synpunkt, har eel. Dar kan man da
pasta aU det fanns eU manipulativt
drag i den, i det aU vi skapade
emotiondla grejor som stottade var
ambition. Men manipulation tyeker
jag bara det ar fraga am ifall man
manipulerar mlgon till aU tro
nagonting sam ar falskt. Har hade vi
aU kampa mot en gam mal historiesyn,
oeh vi behovde starka medd for att
krossa den, att fa manniskor med pa
vara noter. I var forestallning gav vi
inte publiken en ehans att valja. Det
var med ass eller mot oss.... Det var
en manifestatio'n, det bestamde vi oss
for. "Arbetarklassen behover deona
manifestation av sin histooa, for att
hli stolt over den." TiteIn "Vi arc
tusenden"" sager alIt - vi valde den
efter att ha diskuterat titlar valdigt
lange, darfor alt den gay fOrestall
ningens avsikt oeh foretagets avsikt.
Det ar riktigt alt det heter 'Talt
projektef och inte "teaterforestall
ningen si oeh sa". Det var ett projekt
som hade ett mycket vittgaende syfte.
Det var det som gjorde den sA oerhbrt
larook ocksa.... Den stora betydelsen
av Taltprojektet ligger i dom man
niskor som pa olika satt fick direkt
kontakt med del alltsii fOrst dom som
var med i det, sen stbdkommitteerna
oeh sen publiken. Det finns man
niskor som inspirerades av Talt
projektet att gii vidare.... Talt
projektet visade alt man kan lyfta
berg. att fantasi oeh offervilja ger
resultat. ... Jag tror aldrig alt Talt
projektet kommer att flJrsvinna in i ett
Weken utan alt ha belytt nagonting....
Det var en sista stor kraftsamling av
en massa grupper som visade aU dar
gick det alt funka ihop.... Det har

Fjarde kapitlet
Ord och bild

Taltet oeh temat

Utg(mgspunkterna

Utgangspunkt for Taltprojektet var att genom kollektivt samarbete
i den turnerande taltshowens form ge en politisk och estetisk tolk
ning av den svenska arbetarklassens historia,

Den farsta farutsattningen var att flera olika musik- och teater
grupper skulle samverka. Resultatet skulle fa bli en f6restallning
som brokigt blandade stilar och uttrycksmedeL Kollektiviteten
tvingade fram en montageartad komposition, atrninstone i vissa
avseenden. Detta aterkommer jag strax tilL

De tva andra delarna av utgangspunkten kan sammanfattas un
der rubrikerna "taltet" och "temat", Spelplatsen skulle vara ett
stort cirkustalt, vars egenskaper skulle utnyttjas maximalt, savill
rumsligt som associationsmassigt (cirkusens dramatiska struktur,
komiken osv). Pjasens tema skulle vara arbetarklassens historia i
Sverige. Man ville visa klassens kamp for identitet och enhet och
dess motstand mot kapitalet. Samtidigt visade man sin egen soli
daritet med en revolutionar, socialistisk tradition inom arbetarra
relsen.

Taltet och temat utgjorde grundlaggande harnstenar i f6restiill
ningen. Ibland kan man se deras betydelse som tva poler, som for
tankarna till relationen mellan form och innehilll, och som gay
skilda och kompletterande influenser till helheten. De har tva "po
lema" kan ocksa uttryckas med att Taltprojektet dels ville de
monstrera sina egna teatrala och musikaliska fardigheter, uttrycka
vad de progressiva kulturrarelserna farmadde, och dels ville de
monstrera sin politiska solidaritet med arbetamas revolutionara
traditionsgrenar och dar erbjuda sina fardigheter som ett vapen i
klasskampen, for att anvanda en sliten formulering. Det handlade
pa bilda planen om en sorts manifestationsteater.

Cirkus

Turnerande sallskap har lange utnyttjat tiRt som billiga och prak
tiska rum. Ett talt ar ett liitt flyttbart eget rum, som gar den turne
rande oberoende av den giistande ortens lokaler (bara man kan fin-
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Den vite clownens entre.

na en nagorlunda stor och plan taltplats). Talt har traditionellt
varit bostader for nomader och flyktingar, och i var tid aven fOr
turister. Talt har anvants militart, for massor och utstallningar, av
frikyrkor och cirkusar. De har ocksa dykt upp i underMllnings
och konsertsammanhang. Povel Ramel spelade sina Kniippupp
revyer i talt 1952-68, och fran 60-talets slut har talt anvants pa
rockfestivaler som t ex Roskildefestivalen. Artiondet fram till
1977 var det vanligare med taIt i musik- an i teatersammanhang,
trots att talt ger mojligheter att soka upp en publik som ar svar att
locka till institutionerna Gfr Winnark 1976 :213). Talt ger lag
lokalkostnad, rorlighet och en stor oppen rymd utan sa mycket
fast inredning. Tiiltet medfor saIedes ett bestamt visuellt-scenogra
fiskt rum med bestamda mojligheter och associationer.

Taltprojektets talt var ett cirkustaIt. Det var cirkusens associa
tioner man medvetet utnyttjade. Hela turm?ns inramning med
fladdrande fanor i mastema, husvagnskaravanen, det illustra beso
ket pa varje ort, forsaIjningen mm runtom taItet och i pausema
knot an till cirkus. Det gjorde ocksa betoningen av gyckel och
spanning i reklamen och i forestallningen. Clownen/Treffenberg,
Riittegdngsscenen och den Svenska Tigern utnyttjade uttalat cir
kusens fonner.

Det gar ocksa att finna paralleller till frikyrkliga taltmoten, spe
ciellt nar det galler de medryckande I :a och 3 :e aktfinalema . Men
det var anda fr a cirkusens talt som TaItprojektet knot an till. Det
cirkusartade innefattar en fysiskt p<l.taglig komik och ett span
ningsmoment byggt pa bade verklig och latsad farlighet. Cirkusen
ar Jessutom samtidigt professionell och icke-etablerad. Dessa
aspekter passade fint in i TaItprojektets avsikter och image.

"... hiir i cirkusen ar alit liv. Och till skillnad fr1m tivolit, som arbetar
mcd daljande, med scen, monter, farh1mge, ar cirkusen helt appen; det far
manegen med sig. Ja, det ar den enda arliga, ner i botten iirliga uppvisning
som konsten kanner; frarlfar lIskMare i en hagljudd krets runtom kan aldrig
en vagg skapas. Likvlil sker farfriirnligande ... (K)anske rentav farhistorisk,
ar'cirkuskonsten dock en sorts borgerlig rattskaffenhet i konsten och fOrebil·
den far en sMan. Den ar lokalen utan bakre rum, utom garderob och stall,
och de kan beses i pausen; alit ager i manegen rum i skarp belysning, pi tra-
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projektet bevisar socialismens styrka
som grundlaggande ideologi. for utan
den gemensamma politiska mals~tt·

ningen hade'detta varit en total
omOjlighet! Det var den langa
marsehen, i kulturell tappning.

Sam Westerberg: Det var ju meningen
att man skulle grava upp nan sorts
glOmd historia. men det ~r det ju
egentligen inte. Pjasen hade oerh6rt
h6ga ambitioner, som inte fullf6ljdes.
Men vad den daremot hade. det var att
den var en manifestation. Oeh den ska
val ses som det oeksa, inte som
dramatik eller: kampteater, tror jag.

Ninne Olsson: Den viktigaste driv
kraften var nog sjalva manifesta
tionen: att beratta nanting stort oeh
satta sin pragel pa det. och gOra ett
stort konstverk. ... TaItet var mani
festationen av de fria gruppernas satt
attjobba. att man flyttarrunt och fixar
oeh donar. oeh slar ner var som heIst.
sa fjarran fran en institution som man
kan komma, med dess fasta bankar
oeh sa.

Maria Grahn: \fad det bevisar ar ju att
det gar - man kan g6ra det. Det ar det
som ar sajatteharligt. Det gar att gOra
en san har sak om alIa manniskor ar
beredda att samordna sina viljor oeh
anvander alla sina krafter.

Hokan Wennberg: 1Taltprojektet
fanns det en enorm kansla av attallt
ar mOjligt.

Bernt Andersson: Vi staller malsatt
ningarna oeh 6nskemalen javligt
Mgt. Men det ar ju det som ger
resultat. Annars skulle resultatet blivit
obetydligt.

S6ren Brunes: Med Taltprojektet fick
man bevisat f6r sig att det gar, att en sa
stor samling manniskor kollektivt kan
genomf6ra ett sant stort projekt. ..

Bern! Andersson: Syntesen av alIti
hopa. det ar helheten tillsammans 
inte bara f6restallningen utan pro
jektet fran fOrste maj till slutet pa
september.

Bertil Goldberg: Jag tycker att det var
den basta ~how jag har varit med i
6verhuvudtaget .. Ingen av vara
gropper, som var med, har lyekats
astadkomma nagot sa pass storsiaget.
Temat hj~lper ju till mycket - ett sant
enormt tema. Sen ar ju den teatern
oeksa en speciell typ av teater: en
,manifestationsteater. Man mani
festerar sin samh6righet med arbetar
klassens historia. man manifesterar
sitt lage ocksa, sitt politiska lage. i
solidaritet med arbetarklassens revo
luti.onara mal. .. Det var en
oproblematisk installning: "Vi staller
upp pa arbetarklassens historia, oeh
speciellt d::1 den revolutionara sidan i
den. Det vill vi ta fram, oeh det staller
vi oss solidariska med."'



Sven Wollter: De ideer S,om finns i
Theatre du Soleil. oeh som fanns i den
har Magiska Cirkusen - en annan
fransk grupp som sysslar med valdigt
visionar, visuell konst - det ar klart att
de tankama om det visuella pa
verkade oss, genom olika personliga
kanaler: de paverkade manniskor
som sedan paverkade var fOrestall~

ning. Jag var sjalv en av dem som var
paverkade.Annu viktigare ar att fOrsta
att samma rorelse. samma visuella
oeh fysiska uttryeksform. utveeklades
parallellt oeksa i Sverige. via de fria
gruppemas arbete. Man bOrjar med
valdigt knappa medel. oeh just darf(jr
sOker man okonventkmella visuella
ullryek. De fria grnppema som fiek
jobba med valdigt enkla medel valde
grepp oeh visioner som var fysiska
oeh gestaltande. Man kunde inte
gama bygga en san har naturalistisk
seenografi. Oeh det arju sa Theatre du
Soleil jobbade oeksa. Oeh sedan
byggdes della pa. Allteftersom man
skaffar sig fler resurser pa olika
omraden. sa kommer det in mera
"scenografi" i bilden. Men scenografin
bar da drag av de har experimenten
som man bar gjort. Pfl institutionerna
var det ju grupparbeten med Kent
Andersson. Bengt Brall oeh Lennart
Hjulstrilm. som f(jrsilkte jobba med
andra seenografiska medel an vad
som tidigare var vanligt. Sedan finns
det myeket all Mmta i historien. t ex i
den expressionistiska perioden. nar
man oeksa jobbade med sadana har
fantastiska seenografiska 16sningar,
dar man bar lamnat det natura
listiska. Men nar man diskuterarTalt~

projektet sa ar det de fria gruppemas
erfarenheter. inte minst National
teatems egna. som ar viktiga. Och vi
ska komma ihAg var seenograf 56ren
Brunes, som var valdigt viktig.

Sven Wollter: Vad man miljligtvis
kunde kritisera ar art det inte finns en
enhetlig musikstil i Taltet. liksom det
inte finns en enhetlig teaterstil. en
enhetlig seenografisk stil. utan det ar
ett javla sammelsurium. pa gott oeh
ont. Det ar cirkus! lena ilgonblieket ar

petsen under taket, oeh iir trots det trolleri, en saregen 6nskevarld avexeent
rieitet oeh precis latthet... Att emellertid cirkusen ocksa iir fo1kn6jet utan
paus bidrar clownerna till, som upptrader i dessa pauser... Cirkusen fram
stiiller mnu idag den farggrannaste massuppvisningen eller sensationens bUd;
den iir arabisk fantasi pa den mest upplivade romerska arena." (Bloch 1959/
1977:4221)

Cirkusen anviinder sig av en speciell teknik for uppvisning och
spiinningsskapande. En cirkusfarestiillning bestar av relativt sjiilv
stiindiga nummer. Den anviinder manga uttrycksmedel - inte
minst ar musiken viktig. Och den har starka inslag av kroppslig
komik.

Det finns en lang folklig tradition diir gyckel fatt samhiillskritis
ka funktioner. Satir och burlesk komik roade men var ocksa
vapen mot makthavama hos medeltida gycklare och i kamevalen
Ufr Fomiis 1981c). Element ur kamevalskulturen fardes vidare i
arbetarklassens traditioner Ufr Hartwig 1980:83, 102 och 131f),
togs upp av kommersiell underhiillning men ocksa bland bohemis
ka intellektuella. Gyckel och komik fick ater en uttalad politisk
udd i 1920-talets revy och kabaret. Diir verkade Brecht, kommu
nistiska Ela blusen-grupper och fritiinkare som Karl Gerhard Ufr
t ex Kalmt 1982:72).

Kring 1970 fick cirkusens extravaganta form av fysisk komik
famyad aktualitet, inte minst i viinsterorienterade miljaer. Kame
valsartade former fick liv i ungdomskulturerna. En rad teatergrup
per tog upp cirkustraditionema. Genom massmedia, giistspel och
teaterfestivaler spreds inspiratiol!en. Redan pa slutet av 60-talet
hade t ex Narren inspirerats av Teater Ferns farestiillning Cirkus,
samtidigt som man genom italienska kontakter statte pa Dario Fos
farser, som i sin tur inspirerats av gycklartraditionen. 1969 gaven
italiensk grupp Ronconis version av Orlando furioso med avantgar
distiska me del i Stockholm. Wollter m £l hade inspirerats av den
franska gruppen Theatre du Soleils uppsiittningar av 1789 och
1793 i baJjan av 70-talet. Dessa skildrade franska revolutionen
med en fantasirik spelstil, annorlunda scenrum, kroppsligt utspel
och happeningartad aktivering av publiken. De uppmiirksammades
iiven av svensk TV, liksom den franska gruppen Grand Magic
Circus (se vidare Entre 4/1980 och Simon 1976:57-90). Det
fanns en lockande spriingkraft i den kombination av fest och poli
tik sam cirkusen kunde innehiilla Ufr Simon 1976:73f). I Danmark
hade grupper sam Solvognen utvecklat aktionsteater som tycktes
inspirerad av kamevalen (se Jorgensen 1981 :75 ff och Kj<ergard/
Reiche 1980).

Flera medverkande i Tiiltprojektet hade alltsa redan omkring
1970 lockats av cirkusens majligheter. De hade gjort sma farsak i
den genren (t ex Narrens F7ickan i Havanna med en vit och en rod
clown sam diktator resp revolutioniir), men viintade pa en chans
att utnyttja cirkusformen i stor skala. 1977 blev det verklighet.

Parallellt fardes ocksa en kulturpolitisk diskussioll am betydel
sen av att sammanfara politik och estetik i cirkusens former. (Jfr
H J Nielsen 1980, Flogstad 1981 och Nya Teatertidningens 'tva
temanummer 9 och 10 om gycklare, 1979 och 1980.) Cirkustiiltet
var inget slumpmiissigt val av teaterrum, utan ingick i en utbredd
stranming sam existerat £lera ar i Europa.

I Tiiltprojektet kombinerades tragiska med komiska inslag. Ko
miken bidrog till att ge rytm och tempo genom att bryta mot det
tragiska allvaret. Siidana kontraster framhavde och profJlerade vi
dare scener eller figurer mot varandra (t ex i Riittegtingsscenens
avergangar). En tredje funktion for komiken var att karakterisera
nagon eller nagot sam kbmiskt. De visslande och talkarspratande
arbetamaunder Storstrejken strukturerade och rytmiserade sce
nen, stod i. kontrast mot dialogen i Ellens familj och karakterisera-
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de mannen som komiska, dvs strejken som en fars.
Det komiska fanns pa alla spelets nivaer: visuellt i masker och

beteenden (Helan och Halvan i Husbygget t ex), verbalt i vitsiga
repliker, musikaliskt i Ijudeffekter eller genrecitat (Kalle Anka
Ijuden i Kadriljen 1945 eller trumpetsolot i Hostsol). Komiken
kunde antingen fungera som kritik och satir, nar det "onda" fram
stalldes i lojlig dager (t ex Hungerskjold), eller ocksa som utopi,
nar det roliga gay lattnad och befrielse fran nagot tungt tragiskt
(t ex Svart-Eriks skamt med Treffenberg) eller ingick i en varm
samvaro arbetarna emellan (Grannsamjan). Goldbergs koppling av
det roliga till distans och genremusik (s 281) och min tolkning
av scener som Kadriljen 1945 tyder pa att forestallningen oftast
anvande gyckel och komik negativt, som satir. De Iyckliga ogon
blicken framstalldes i stallet med djupt allvar (Segerhymnen, Vi
aro tusenden). Skrattet var ofta ett hi'tnskratt. (Jfr Pirrotta/Povo
Iedo 1982 om komikens dramatiska funktioner.)

Taltprojektets anknytning till cirkus via sjaIva taltet inspirerade
alltsa till att man kopplade historietolkningen och den politiska
agitationen till komik, fantasteri osv. Trots det var det ingen rent
cirkusartad gycklarshow. Ensemblen sag en risk i att publiken
kunde ha svart att ta nagot heltigenom komiskt pa fullt allvar.
For att uppna politisk trovardighet kiinde man sig tvungen att
markera en viss distans till cirkusformen, som framgar av Wollters
och Holmbergs ord har intill. Pa viktiga punkter hall man fast vid
former fran en mer agitpropbetonad, realistisk eller demagogisk
teatertradition. Pjasen hade ocksa gott om tragiska och heroiska
dimensioner, som inotiverades av dess tema.

Reform eller revolution?

Taltprojektet skapade sin forestallning kring ett tema om arbetar
klassens historia i Sverige utifran det perspektiv som angavs i
programformuleringarna (se s 7 och 26 ovan). Man ville
avsloja borgerlig och reformistisk hisiorieforfalskning och belysa
den· understrom av revolutionara arbetartraditioner sam officiell
historieskrivning hade tenderat att g]omma bart. I forloramas his
toria ville man soka efter krafter sam pekade mot en annorlunda
framtid, en seger for socialismens ideer. I centrum stod huvudmot
sattningar inom arbetarrorelsen, framst da mellan socialdemokra
ter och kommunister, men aven mellan bas och ledning och mellan
kvinnor och man. Forestallningen understrok betydelsen av valet
mellan reform och revolution, fran Kafi!scenen till 1968-balladen.

Temat kom framst till uttryck i det verbala, i textens ord om
ideologiska fragor och konflikter. Det influerade ocksa det visuella
(t ex valet av kostymer och spelsatt for arbetare, ledarfigurer och
overklassindivider) och det musikaliska (musik med anknytning till
arbetartraditioner, t ex Rostrattsmarschen). Temat angavs ocksa av
forestallningens titel "Vi aro tusenden" som direkt syftade pa
arbetarklassen och indirekt aven pa den rorelse av unga progressiva
kulturarbetare som Taltprojektet sjaIv tillhorde. Sammantaget
handlar temat mycket om en manifestation - av stallningstagandet
till arbetarklassens olika huvudriktningar.

Temat lag mycket val i tiden. Aven samtida arbetarspel gay arbe
tarhistorien teatral form, och inom den "nya" vanstern sokte man
sig ocksa till arbetarrorelsens och -kulturens ratter Ufr s II ff och
326). Det ar sakert inte nagon slump att temats betydelse ar mer
markbar i det verbala an i det musikaliska: musikrorelsen aktualise
rade sallan den typen av fragor, medan de fria teatergrupperna
mycket starkt intresserade sig for att na en arbetarpublik och spela
pjaser om arbetarnas forhaIlanden.
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det en trapets. och i nasta ogonblick ar
det nan som star och gOr en kortkonst.
... I cirkusen finns det bade ett
moment av' perfektionism Deb ett
moment av improvisation och glitter
oeb sa. I en cirkus vill man se nummer
dar det flnns en poang, saltomortaler.
Jag tycker att vi inte alltid ly'ckades
gora saltomortalen. Ibland blev vara
texter poanglosa: dom ledde inte fram
till nagonting. Folk kan ha blivit
besvikna pa enskilda bitar....
Cirkusen har det hisnande skrattet 
:'ska han lyckasT - det ar cirkusens
grundkaraktar. oeh dar flnns stam
ningen, det dar ofOrklarliga som
hander nar man kommer in i ett uilt.

Henrie Holmberg: Vi anvande inte
ordet "cirkus" i reklamen fOr att folk
inte skulle tfO aU det var en vanlig
cirkus med djur.... Vi hade manga
kvallar brakig publik som inte aUs
lyssnade andaktigt. utan hOgljutt lade
sig i det hela. Och det fanns ibland ett
idrottsligt drag i det. Cirkusformen ar
mycket kommersiell ocksa - det gar ut
pa att tjana pengar pa aUa mojliga
satt.

Henrie Holmberg: Jag anser nu (19t: I)
att vi inte aUs gav arbetarklassen dess
historia tillbaka - inte ens dess
politiska historia.... Var tyngdpunkt
lag i var aUmanna solidaritet med en
revolutionar stromning som i mycket
liten grad funnits inom arbetar
klassen, darfor forstorade vi upp t ex
kommunismens betydelse medan vi
inte aIls kunde fOrklara reformismens
dominans. Detta gjorde ju att det for
manga aktiva socialdemokrater var
svart att igenkiinna arbetarklassens
historia.

Francesco Ippolito: Pjasen visar vii ken
sekterism det fanns inom den har
gruppen, oeh vilken brist pa historie
kunskap.... I Taltet var det
nagonstans lite "krossa. krossa!"', men
det skulk istaUet ha handlat om att
oppna en dialog.... Nar vi var uppc
hos LO var dom inte ails avoga mot
det har. Problemet var att vi inte riktigt
kunde formulera oss, vi kunde ha
oppnat oss annu mer i det har arbetet
fran borjan.... Vi renodlade
"arbetarna" mot Branting oeh dom
som "forradarna.... det var ju en klart
statisk bild - det fanns ju otroligt fa
motsattningar inom den har
arbetarrorelsen.... Det ar ju svart fOr
vilken form man an anvander for att
fa igang en diskussion om reform is
mens fOrfalI sa tar ju alltid social
demokratin til! dom hilr medlen: d<l ar
man kommunist eller man vill
splittr". Det ar valdigt svart att oppna
cn dialog.



P~ter Wahlqvist: Jag tror att ett nytt
Taltprojekt, snarare an att vara
manifestativt gentemot socialdemo
kraterna. skulk vara sudant att man
verkligen tick manga socialdemo
krater att komma loss litegrann.

S6r~n Brun~s;Jag var oeh sag f6restall
ningen med All' Sjoberg. Han var ju
socialdemokrat till 110%. och dess~

utom valdigt hevandrad. sa han
kunde direkt se svagheterna i f6re
stallningen. Han m;nade att det var
ett for j~ivligt dciligt satt aU hehandla
de svenska arbetarna. han var hel
kritisk. Men han val' positiv till
formen. tyekk dd var fantastiskt
vitalL Han VaT lite Jag aU man hade
anvant all denna vitalitet pa det sattel.
Men han hade ju en annan politisk
grund.

GOrall till R~('s: N ar hlir det e11 svek'? Jo.
ett svek blir det ju om viljan ar
revolution. Oct ar helt klart att
socialdemokratin svek arhetar
klassen 1917, Oeh det har funnits
andra s,lna skarningspunkter senare
oeks<.i. Od ar iu klart att det ar ett svek
n~ir viljan ho~ massan. hos klassen. ar
s,in. Men sen har det ovcrgutt i
nagonting allmnnt. en slags vana. att
det fir b~ittre att samarbeta ::in att
konfronteras. Svek uppsUir i speeiella
situationer - man kan inte prata om
dt sUindigt svek. Nu var det ju s~i att
dom i forestfillningen hara hal' tagit
fmm si.idana situationer. som 1917
eller vid andra tillnillcn. Oct var vUI
var stont kritik. att kapitalismen ink
Ilnns skildrad. den kom for Wtt un
dan. oeh di.l kan man inte gura en
riktig analys.. ,. Dd ar klart att man
k,ln saga att dom sodaldemokmtiska
1c<..brna har svikit arbetarklassen. men
det inneh~ir ju uil att man m~lstc gum
klart ait arhetarklassen fir revolu~

tionar. ella vil1 nir~lndra samh~illcL

Annars kan man inte tala om n~igot

svek. Oet ~ir det som fir s~l kluvet med
rdormismcn, 1917 kravde folk hrod,
Brt)d ar ju ham en hit pa vagen att
niriinJra samh::illct. Men dom tick
arOd, oeh dom fiek tom demokrati.
Dd hade vi manga diskussioncr om
kring.

Em Remaells: Rent politiskt falll1S en
tendens att huvudmots~ittningen gkk
mcllan sodaldemokratin oeh arhetar
klassen. som kom mer fram riitt tydligt.
oeh som jag nu efterilt tycler inte
h,Ulcr. oeh det kanskc ar ner som
tyeker det nu. Dd fanns en litcn
tvcksamhct dii hos mig oeh hos yilT
grupp redan d~i.

Tilltprojektet motte mest kritik (och sjalvkritik) nar det gallde
dess tolkning av reformismens utveckling (se kapitel 6). Man
hade fOrsakt fOrklara socialdemokratins dominans i arbetarklassens
och samtidigt ge en traffande kritik av reformismens strategi och
ideologi. Man farberedde sig noga genom studier och seminarier
med inbjudna forskare. Anda blev ingen najd med resultatet i
detta avseende. Tilltprojektet statte pa problem och granser som
drabbade manga i den tidens revolutionara vanster.

Det fanns en tendens i farestallningen att skildra arbetarklassens
nederlag och splittring som en foljd av socialdemokratiska ledares
svek och farraderi. Reformismens dominans farklarades egentligen
aldrig, utan reducerades till en fraga om ratt eller fel personer i led
ningen. I andra akten gjordes nagra farsak att skildra reformismens
ratter i arbetarnas vardagserfarenheter. Men forsta aktens Kafl!scen
hade mycket mer abstrakt definierat motsattningarna som ett teo
retiskt kabbel mellan ledarpersonligheter. I flera scener togs den
revolutionara slutsatsen omedelbart for given (t ex i Ellens och
Frasses samtal i slutet av akt 2). Socialdemokratiska arbetare fann
fa appningar for att kanna igen sina erfarenheter. Aven borgarklas
sens aktiviteter och perspektiv framvisades alltfar oproblematiskt.
De framstod som lajliga galjonsfigurer. Darigenom tenderade pja
sen att mot den revolutionara vilja som tillskrevs arbetarkollektivet
i sista hand stalla enstaka individers ondska, framst da bland de so-
cialdemokratiska ledarna. .

Ett sadant har (i fartydligande syfte har averdrivet) synsatt var
inte ovanligt i 70-talets politiska vanster. Dess misslyckande inne
bar att temat inte genomfardes framgangsrikt i fOrestallningen. I
den faljande analysen ska jag emellertid agna huvudintresset at de
estetiska uttrycksmedlen. Valet av uttrycksmedel paverkades av
det tema man valt. Det marks t ex i hur karaktarerna skildrades.
Den f01jande analysen ska frarust ge bakgrund till musikanaly~eh i
kapitel 5. Nagon fulladig teatervetenskaplig analys av den typ som
Aspelin 1971 eller Forser 1983 ger exempel pa kan det har inte bli
fraga om. Farestallningens exakta relation till andra historiedramer
eller politiska teaterpjaser maste jag ocksa averlamna at andra att
utreda narmare Ofr t ex Neubuhr 1980, Hinck m fl 1981, Lukacs
1946/1981, Benjamin 1963, Innes 1972, Holm 1981, Hauser 1951
och Nordmark 1978).

Sceno~aferna Aja Eriksson (mec!. !ustiga madeller av ttiltet) och Soren Brunes (pa cykel)
[ram/or kollektivverkstaden vid Alvsborgsbrons [iiste i G6teborg, varen 1977.
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Seen, regi oeh struktur

Scenografi

Taltrumme t och det stora antalet deltagare och askiidare stallde
stora krav pa scenografin. Den maste astadkomma storslagna visu
ella effekter utan att anvanda otympliga medel. Dekoren maste
latt kunna tas in och ut, och den maste kunna fungera fran manga
olika publikvinklar. Nagra konventionella kulisser gick inte att·
anvanda. Man undvek att lata "scenarbetare" utanfor spelets fik
tion bara in rekvisita. I stallet fick skiidespelarna ta med sig diverse
fbremal in, antingen utifran i entrE!erna eller fram ur olika dolda
platser i det fasta scenbygget. Olika fordon kunde koras eller dras
runt den yttre cirkelscenen (cyklar, vagnar, sparvagn, telefonkiosk,
badkar mm). Skiidespelarna bar i akt 2 in byggnadsmaterial och
reste ett helt litet tvavaningshus infor publikens ogon. Pa samma
satt bars riksdagshuset in i akt 1, Brantingstatyn i Riittegdngssce
nen, alia fanor vid flera tillfiillen, osv. I Textilfabriksscenen drog
kvinnorna fram den rekvisita som bildade dekoren fran dolda posi
tioner under scenerna, Vissa foremal kundesiinkas ner fran taket,
framst da de nat som anvandes i episoden'med Storsienfdngen och
i Kalla kriget. lnte minst angav scenrummet, med vridbar mittscen
och darutanfor en cirkelformad ytterscen, med arenaformen, bil
flaken och taltdukstaket, mojlighetersom. fbrestallningen kunde
och maste ta tillvara. Holmberg betonari anteckningar som troli
gen tillkommi t efter turmin scenogriifins stora betydelse,inte
minst pa grund av att manustexten utarbetades sa sent. (Se citatet
harintill. Jag har haft stor nytta av Hblmbergs anteckningar om
scenografi och regi.)

Olika slag av ljus anvandes stamningsskapande i vissa seener,
men ocksa for att leda publikens uppmarksamhet mellan olika
handelseforlopp, for att skapa kontraster och darigenom strukture
ra scener, mm.

Farger anvandes medvetet och symboliskt i stora delar. av fore
stallningen. Det gallde bade rekvisita och klader. HSB-huset i andra
akten var t ex blagult, och roda fanor spelade stor roll. Arbetarna
gick i forsta akten ofta morkt jordfiirgat kladda, i andra akten an
vandes aven beige och ljusblatt. Kapitalister och overklassfigurer
hade oftast vita och/eller blanka kostymer. Den vita fargen brukar
i manga sammanhang sta for renhet, oskuld och godhet, medan
den svarta star fbr orenhet, skuld och ondska. I denna forestallning
var det inte sa, i stallet kopplades det Ijusa tilllyx och,o"erhet, det
morka till arbete och jord. Det kan man kanske tolkasom ett ma
terialistiskt stallningstagande.

I kollektiva scener var arbetarna ungefiir likadantkladda (i en
anteckning jamfor Holmberg med operett). Darigenom gjordes
olika typer av kollektiv latta att identifiera, samtidigt som de sma
variationerna inom grupperna tillat vaIje karaktaraH hada fram
som enskild individ. Kostymerna var liksom maskemastarkt stili
serade och forstorade, ibland nara nog till det groteska. Det hade
med rummets storlek att gora, men ocksa med en overtydlig, stili"
serad spelstil. Manga portratt av autentiska personer var kraftigt
karikerade, och aven djursymbolik kom till anvandning, t ex i
Riittegdngen.

Sammanfattningsvis var den visuella nivanstarkt icke-realistisk.
Den stravade inte efter exakt iitergivande aV"den historiska verklig
hetens detaljer. I stallet anvandes rummet och de visuella medlen
ofta emotionellt och/eller symboliskt. Med hjalp avkraftigt fbr
enklade och stegrade effekter skapades dels bestamdakansloladd-
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Henrie Holmherg (i arh.:tsanteckning
ar): Utg~lngspunktt'r: 1) En pjiis med
stor blandning <.IV kakrformer och
stilar. 2) En t~ilt. Vid ett fbrhcredande
scminarium i januari prCSl'Iltcraue
sccnografcrna en moddl av talkt aeh
ett rikt visudlt iJ0materiai. Ddta kom
vid en tiJpunkt Jar tcxtmatcriakt for1
farandc var oklart oeh fragmeotariskt.
Dnrfbr hkv sjiilva hJ~~n~/ell en fast
ram lOr fOrcstii Ilningcn, .. Jag tror intc
att textt:n - i vilken form oeh kvantitet
den ~in tOn..::kgat - hade haft en
avgorande h~tYddse for tOresWlI
ningen. i varje Illli inte pa samma av~

gorande vis som i all annan teatcr j:ag
iohhat m~d. Men. for Nationalteatern
'har nog detta alltid varit falkt vid
den.ls upps~ittningar.

Aja Eriksson: Oct var cit hlalt Wit. Oct
var ocrhort vaekcrt. O.:t skulk V..ln.l

l..'irkus. oell dil !1ck man kanske ha lit.:
klatsehigan: nirgef ~in vad lllan
vanligtvis har p~i teater. F{)r att
IOrenkl<.t det hda oeh h~dla ihop de
olika grupperna hmk vi hesWmt ..Itt
arhetarmassan skulk hi.! r()da oeh
svarta o.:h gr~la kHider. Det skulk gL'

ett ganska homogent intryek. i svart
o.:h gratt. Dct vm lite mer organiska
kinder - dd var som om dom v~ixtc ut
fran kropp.:n. Dc som sydde kWderna
johhade lite mer skulptur..dt ~in vanligt
'- oeks..t lOr att mdfektcr pi.iliingt. hall.
Man stoppade ganska myek.:t. oell
lllan hyggdc ungcl~jr som n~ir man
hyggcr upp vdxter. ... Av dem som
sydde s~l vm de Ikst"l Oebi.'l konsl
nnrcr. Oct gjordes konstn~lrligt. ...
Sen skulk ()vcrklassen di.l vara
vitkl~idd,vit oeh blank. Arbetarna vaf
mera jordn~lra. mustiga. svarta o.:h
levande. oeh ovcrklasscn finkHidd.
alltid vitkUidd. Oct ~ir vnl ganska
uckadent oeh lint. ... Oct var i fOrsta
akten. Sedan i andra aktcn assoeic
raul.' vi till d':l IjushUi oell det gub 
bWgult svenskt oeh s,-id~lr. lite mera
prnktigt. Oct dnr husct som uam
byggdc vm jll oeksil i ljushlM1. Vi hdll
styvt pa dom d~ir fargerna. ganska



konsekvent anda uppifran oeh ner till
minsta lilla strumpa, vilkd gjonk att
det blev ganska enhetligt. Oeh dd var
bra ide; cirkusmiljon,""dar det ink
fanns n~lgra bakgrunder oeh fonder
oeh sant J~ir. ." Tredje akten var lite
hlandad, pa alia mojliga satt. , , Det
var myeket sam man inte hann gora
fardigt i tredje akten. Man fiek bara
snabbt tillverka grejor s~i att det skulk
finnas nagot over huvud taget att spela
med... Aliting gjordes - det var
ingenting som kaptes, allting gjordes
nytt. Alia tyger fargades. ... Jag trar
det var 160-200 kostymer, oeh pa
slutet vm Jet v~i1 30 personer sam holl
p,'1 med det dar.... Vi hade ganska
okonventiondla material. Dam har
kostymerna som en del arhetare hade.
det var gamla madrassvar. som vi
nirgadc i rotl,

Hellri(' Holmherg (i arbe!Santcckning
ar): TUltets teaterverklighet f0rst~irkcr

id0planct i spdseenerna. Fr a dekorcn
ntr n~ist<tn alltid symbolisk funktion:
Kanske heror tict pil att det ~ir enstaka
objekt ryekta ur miljon, som fOrstoras
upp. som man scr fr~lIl alia siJor. de
kan liknas vid skulpturer. Hush)'XJ!.els
skiss"lrtade utscende forsHirkcr <.less
idcplan - folkhcmmct. Men oeks..'l
spekt herovat en realistisk miljo,
antar formerna av ett skdett. en skiss
(nIb liknade spelseenerna sericteck
ningar) - d~ir idcinnehillkt iir
hyggsWlIningarna. Bilder med mcr
dkr mindre medvetet symholv~irde: I.
Dds anv~ind<lndcav Uinda symhnkr:
politiker. tigern, llaggor. 2. K~inda

S)iJllbolcr I~lr ..lnnan bL,tydL'lsc: ~ilgen.

Gunder H~igg. .:t Nya hilder j~lr

symbolviirdc: ankorn ..!. J)etw liknar
mcra pocsins siitt att hL'skriv<l verk
lighcten ~ln dram ..ltikL'ns (diirn>r var
bilderna jt)rhrukade nilr de Uppll .. ltl
"in symholfunktioll. de kund\.' ink
llt\'cckhts i ett dram'.Itiskl forlopp),
J)essa poctiska hillier med klan
idL'innehall hade en ranwstisk
spriingkraft.

ningar infor olika karaktarer och scener, dels en symbolisk struk
tur som gay mojligheter att tolka in storre historiska forlopp i de
uppvisade scenema och att ge dessa scener inbordes samband.

Spelsdtt

Taltprojektet utsag en "regiliga" bestaende av tre personer (Bjorn
Granath fran Narren, Henric Holmberg fran Oktober och Med Re
ventberg fran Nationalteatern). Skadespelama fran de fria grup
perna var vana vid ganska stort spelrum for egna initiativ. Sarskilt i
Nationalteatem hade man liitit pjaser vaxa fram kollektivt, med ar
betsrotation i regifunktionen (Wirmark 1976:156 och 232). I det
ta jatteprojekt var det nodvandigt att fa skadespelarnas uttrycks
satt att samverka till en helhet, och man var enig om behovet av
regi. De tre regissorerna tog ansvaret for olika scener, som de dela
de upp mellan sig (efter vilken princip vet jag inte).

Forestallningen kan skiktas pa flera olika satt. Handlingen for
siggick pa olika plan. For det forsta foljdes Ellens och hennes fa
miljs historia: foraldrarnas deltagande i Sundsvallsstrejken, Ellens
fodelse, arbete och giftermal, barnens uppvaxt, iildrandet och till
sist dotterdottem Evas politiska uppvaknande.

For det andra fOljdes arbetarrorelsens debatter, motsattningar
och strider, dess vaxt, problem och splittring. Kanda historiska
figurer symboliserade politiska linjer och forde ideologiska resone
mango

For det tredje skildrades arbetarklassens vardagliga livsvillkor:
dess utveckling fran en homogen, fattig och fortryckt men kamp
beredd klass till va1f<ird och splittring, individualisering och forbor
gerligande. Allra sist antyddes en ny vag av medvetenhet och
kamp, utgaende fran ungdomens uppvaknande.

De olika handlingsplanen knots ihop av Tiggaren. Han utgjorde
den fasta punkt som da och da kritiskt kommenterade eller grep in
i handlingen. Han formedlade mellan scen och publik liksom en
regissor eller spelledare, atminstone i vissa scener (de enskilda ka
raktaremas funktioner samt berattarfunktionen aterkommer jag
strax till).

Vid sidan av dessa handlingsplan fanns en rad smascener och
perifera handlingstradar, dar publiken serverades tidsskildringar,
blev road och utmanad etc.

De har handlingsplanen var inte helt strikt separerade fran var
andra i skilda scener eller spelsatt. Kontraster anvandes ofta struk
turerande - overklassmiljoer stalldes abrupt mot arbetarmiljoer,
patetik mot komik, svart mot vitt osv. Sadana direkta kontraster
okade spelets tydlighet och gay mojlighet till symboliskt laddad
spanning. Men det var bara ibland som brotten var sa skarpa. And-·
ra ganger gled handlingsplanen in i varandra, som nar Kata Dal
strom besokte textilarbetarna eller nar t1ickorna pa Ellens br6110p

. sjong om kooperationen och fackforeningsrorelsen. Det ar darfor
inte helt tydligt hur strukturen i handlingen ("innehall") hangde
samman med valet av olika spelstilar ("form").

Henric Holmberg, som medverkade som regissor, har i sina ar
betsanteckningar sarskilt tre typer av scener: 1) Helt disciplinera
de kollektiva scener, som t ex Sundsvallsstrejken eller Revolutions
operan/Segerhymnen. Dar behovdes det strang samordning mellan
de deltagande skadespelarna efter i forvag bestamda monster.
2) Mindre scener med fa skadespelare, t ex Eriks bes6k hos Ellen.
Dar var problemet fr a att i det stora taltrummet skapa en tillrack
ligt intensiv koncentration pa ett intimt skeende med fa medver
kande. 3) Kollektiva scener med inslag av fria improvisationer, t ex
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Folkparksscenen. Dar var handlingen bara bestamd i huvuddrag 
detaljerna kunde skadespelama utforma i stunden. Olika saker
kunde hiinda parallellt i olika delar av taltet. Skadespelarna fick
anstranga sig att dra publikens uppmarksamhet till sig. De fick
hjalp av varandra och av Ijussattningen, men maste o~ksa sjalva
vara Qvertydliga nar de Iyfte rnikrofonerna, borjade rora sig osv.
[bland kunde sadana scener gransa till happenings, men oftast var
de improvisatoriska inslagen ganska begransade. Det berodde nog
dels pa den tidsbrist som forhindrade alltfor oregerliga experiment,
dels pa den stora politiska malmedvetenheten i ensemblen. Man
hall noga fast vid temats krav pa entydighet i pjasens inneMllsliga
uttryck, och det satte granser for hur mycket den formella oppen
heten och friheten i scenema kunde utnyttjas.

Det fanns aven improvisatoriska inslag i nagra mindre scener.
Olika personer kunde vaxla om i vissa av rollema mellan vaIje fOre
stallning. Barnen hade inga fasta roller men fick delta i de kollekti
va scenema om de ville (utan repliker). Fran borjan hade man pla
nerat att pa vaIje ort fora in lokalt utarbetade inslag. Nagra fa
lokala referenser i vissa improviserade repliker kunde forekomma
(se t ex Strindbergs entre i Kafl!scenen). Men planema pa lokala
tillagg forverkligades inte, med det enda undantaget att i Malmo
medverkade Lunds Kommunistiska Blasorkester i Rostrdtts
marschen.

Att Taltprojektet pa denna punkt inte fullfoljde sina ambitioner
forsvagade mojligheterna till lokal anknytning och aktivering. Det
kan ocksa ses som uttryck for ett "demagogiskt" drag i projektet.
Lokala inslag uteblev och svangrummet for improvisatoriska inslag
inskranktes till forman for den agitatoriska entydigheten. Det blev
vasentligare att tydligt fora ut de gemensamma slutsatserna som
man enats om. Pa det viset kom temats utformning och manifesta
tionskaraktaren att hamma och motverka det cirkusmassiga. Men
det var ingen definitiv eller entydig dominans for den ena sidan
over den andra. Dar fanns en stor heterogenitet och inre motsagel
sefullhet.

Jag har skiktat forestallningen dels i olika handlingsplan, dels i
olika scentyper. Nagon inbordes overensstammelse dem emellan
kan jag inte finna. De olika handlingsnivaerna kunde skildras i sa
gott som vilken scentyp som heIst. Ungefar lika oberoende av bada
dessa indelningar lopte en tredje, som ror spelstil, och dar en hu
vudpolaritet kunde skonjas mellan a ena sidan intimitet och rea
lism, a andra sidan schematism, heroisk tragik och storslaget gro
teskeri. [ viss man kan de forbindas med inflytanden fran a ena
sidan Oktober, a andra sidan Nationalteatern. Men groteska drag
kunde ocksa Oktober bjuda pa, och vardagsrealistisk intimitet gays
ocksa i insatser fran Nationalteatern Ufr Wirmark 1976:161 och
259, samt citaten pa s 273). Inte heller gar det att entydigt dela
upp scenema enIigt dessa kriterier, lika lite som det var mojligt nar
det gallde handlingsplanen. Men det fanns ogonblick och scener
som tydligt tenderade at endera Mllet, och ibland utnyttjades des
sa skillnader i spelstil fOr dramatiska kontraster, t ex i overgangen
frim Storstrejken till Rdttegangen eller fran HSB-scenen till Glddje
tilll'arje pris.

Flera medverkande grupper forenades i sjalva verket av att de
ansag sig anvanda en "forhojd realism ". Med detta ville de ta av
stand fran ett naturtroget avbildande av verkligheten, ett mer natu
ralistiskt spelsatt Ufr Goldbergs ord s 268f). [ stallet fOrsokte de
renodla, typisera och overdriva drag i verkligheten, och tvekade
inte att kombinera realistisk skildring med fantasifulla inslag som
skapade estetisk gladje och symbolverkan som forhojde den peda
gogiska effekten. Denna typ av "forhojning" av den i grunden rea-
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Bcmt Ande/:\'son: Vi had~ ju diskutcrat
aH ha lokala tilHigg osv. ML'1l
prohkmct ar hur ;;an sku lora in deL
Vi hade fullt Sj'-l att fii ihop hdhL'lC'n.

Henrie Ho/mhf!rJ.(: Man ska v~il ocksa
skilja mellan v<ln.lagsn::i.dbtisk:.t
SL'el1L'f pa del mtinskliga planet ... oell
andra n::alistiska sccllcr sQm skulk
skildra hela sitUi.ltiotlcf. sam t L'X
A1e!al/sfr(~ik('n. Dct ~ir klart att de ink
ails vaf rculistiska pii samma si.itL men
de lag ~inda n~irmarL' <.kt n:alistiska
planet ~in t ex AIIKe/n. som ju VUf

"fbrhbj"",



Henrie Holmberg (i arbetsanteekning
ar): Gransen mellan fiklion och tallels
verklighet var hela tiden flytande.
Sbldespelarna kunde sallan hanvisa
till nagon milj6. de kunde daligt IMsas
aU de var migonstans. Det finns bara
en enda seen sam ar helt privat: Ellen
- Smrt-Erik. men spelplatsen ar
utryekt ur huset. Taltets teaterverk
lighet ar fruktbar for scener som har
inslag av offentlighel. T ex alla scener
med Iedande poliliker. De uppfar sig
sam am de alltid hade publik. de
saknar privatjag. deras goranden har
alltid ett offentligt intresse. Men ocksa
andra scener dar publiken bildade en
slagsof{tmllig miU6. dar det inte aUs var
fel att man sag sittande publik bakom
och framfar spelet. Da spelade
skadisarna pa puhliken sam "med
agerande", Ex: som cirkuspublik
(Clownen). rattegangsjury. show
publik. "svenska folker. allmant folk
liv (SlOckholmsgalan. Studentskh'an).
folkparkspublik. idrotlspublik. Sam
politiskt samhorig motesdeltagare i
slutscenen.

listiska skildringen var grundlaggande i forestiillningen. Den under
stoddes av impulsema fran eirkusens sfar.

Rum och tid

En aspekt av det rumsliga ar valet av spelplatser i tiiltet, oeh ljus
sattningens fargande av dessa. Dar vaxlade man rytmiserande oeh
spanningsskapande efter vaIje seens behov (se Brunes ord s 34f).

InnehAllsligt avbildades darigenom olika typer av rum eller mil
joer. Flera ganger utnyttjades taltets visuella mojligheter for att
skapa uttryeksfulla bakgrunder utan sa myeket rekvisita. Med sma
medel antyddes vilken typ av rum det rorde sig om. I akt 1 fanns
riksdagshuset uppstiillt pa flaket, i akt 2 var HSB-huset en annu
mer dominerande referenspunkt. Som Holmberg sager har intill
lampade sig tiiltet fr a for seener med drag av offentlighet. Inom
den ramen fanns anda variationsmojligheter. I diagrammet nedan
har jag askadliggjort hur akterna anvande olika typer av miljoer. I
akt 1 overvagde landsbygd oeh offentliga lokaler (Rattegdngen). I
akt 2 var det fr a fritidsmiljoer oeh hemmiljoer, medan akt 3 rorde
sig pa obestamda platser. Rorelsen fran landsbygd till stad motsva
rade den historiska utveeklingen av arbetarklassen till en modem,
industriell tillvaro. Audra aktens mellankrigsskildringar koneentre
rade sig pa intimsfiirens forhiillanden. Tredje akten led av en abst
rakt karaktiir som inte heller ensemblen fann tillfredsstallande.

Figur 26. Miljoer i forestallningen. Andel av tiden som fOrestiill
ningen befann sig i olika rum.
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Vad galler tidsfaktorn utspelade sig de skildrade forloppen i en
val samlad kronologisk foljd. Det forekom endast ett fatal avvikel
ser fran den linjara sekvensen fran 1879 till 1977, oeh oftast var
det inte meningen att deskulle observeras. Nar speakem utnamnde
Gunder Hagg till "var tids Ingemar Stenmark" eller nar Adalen
'1931 skildrades efter skottet mot Ivar Kreuger 1932 var det sall
synta undantag fran en verklighetstrogen tidsfoljd. De flesta see
nerna utspelade sig vid en bestamd tidpunkt efter den foregaende
oeh fore den efterfoljande. Manga ganger angavs tom iirtal i ma
nustexten. Daremot fanns det nagra utflykter till imaginara, drom
artade eller utopiska rum oeh tider. Men aven siidana seener (t ex
A'ngeln eller Segerhymnen) gays ofta en tidslig forankring pa den
kronologiska axeln. Kanske har det med trovardigheten att gora 
fantasiinslag som helt lamnat den realistiska tidskronologin kunde
ha motverkat stravan att aterge en verklig historia med ambitionen
att avsloja historiska sanningar.
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Figur 27. Den kronologiska utvecklingen i forestallningen. Andel
av tiden som forestallningen befann sig i olika decennier.
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Kronologin motsvarade for Ellens del aven en livsvag fran fodel
se till iilderdom (men inte dod!). Det fanns ocksa andra typer av
tidsmarkeringar. Ellen foddes i vinternatten, andra akten slutade
en hostkvall osv. Dygns- och arstidsrytmerna som angavs kan fogas
samman till 5 1/2 dygn eller 3 ar. Dygnsgranserna gar da efter
Brantings monolog pa KaNet, fore Rostrtittsmarschen, i Gltidje
till varje pris, efter Hostsol samt efter Studentskivan. Arstidsgran
serna ger nyar vid Ellens fodelse, efter Hostsol och fbre Student
skivan . Pjasen borjade och slutade en sommar. Dygns- och iirstids
rytmerna: var dock formodligen som helhet inte avsiktligt uttankta.

1 en musikteaterforestallning korsas alltid flera olika tidsstruktu
rer. I Taltprojektet atergavs en historisk kronologi fran 1879 till
1977, och dar fanns inom varje seen aven andra avbildade tidsliga
forlopp, t ex dygns- och arsrytmerna. Forutom varje scens place
ring i ar, arstid och dygnstid vet vi att den avbildade handlingen
sjalv som process inte behover ha tagit just den tid den faktiskt tog
pa scenen, enligt askildarens klocka. Sundsvallsscenen skildrade
t ex ett flera manaders forlopp sammantrangt till nagra minuter.
Det visste naturligtvis publiken utan att det for den skull angavs
nagra datum eller dygnstider inom denna seen. Sedan fanns spelets
egna tidsnivaer. Forestallningen hade en objektiv tid som tit, dvs
dess datum och klockslag - en tid som jag har markerat i kapitel 3
genom .tidsangivelserna i vanstermarginalen. Dramats visuella och
verbala skikt skapade en tidsupplevelse som kunde skilja sig bilde
fran denna objektiva nu-tid och fran det avbildade forloppets diiti
da klocktid. Genom dramatiska effekter kunde man formedla upp
levelser av snabbhet eller stillastiiende. Dartill kom sa slutligen mu
sikens inneboende tidsstrukturer (se vidare kapitel 5).

Ndgra motiv

Det fanns nagra motiv som dok upp da och da med en stark sym
bolisk laddning, men utan att direkt utgora strukturerande huvud
ternan. Jag ska namna nilgra sildana motiv.

En iiterkommande symbol var brodet. Arbetarna behover brod
for att leva, och de skapar ocksil brod, som symbol for alIa varor.
Brodets bruksvarde fungerar som symbol fbr manskliga behov. Det
uok upp i Revolutionsoperan och Kupongvisan, och har tidigare
anvants i en rad arbetarromaner mm Ufr Sandel, Win!n m fl).

Kvinnorna vavde i Textilfabriken en skimrande vtiv, och i Vi tiro
tusenden skildrades historien som en yay. Vaven ar inte som bro
det direkt knu tet till lika livsviktiga behov, men ar i stallet mer
varaktig och har en piltaglig estetisk skonhet. Vaven ar vacker, den

/'v{arill Grahn: Kvinl10r star traditio
nt:llt ol..:h iin:n fortfarandc mycKL-t !l)r
handhavandcl <IV matcH, diir hr()d
nnstan iiI' L'11 symhol t{,r mat.
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SV('J] Waf/fer: Oet fanns en medvet~n

h~t i att aroctarklass~ns vanuring Deh
torllyttning i u~t har landd maste
skildras, pil olika siitt. Vandrings
temaL folkforllyttningstemat men
ocksi\ den enskilues gang. ar alltsa en
grundstruktur i arhdarklassens
historia. D~t !.ir alkkks givet att am
man har August Palm sam tigur. sa
m,'lste man vandra i nagon se~n.

Slirm BruJ1(~\': Vi johbad~ just i horjan
mycket s..l att det var en liten prick
som skulk fa viixa, att dct Yar dt fro
SOIl1 skulk finnas nilnstans. I v.. lrt
ft)rslag viixtc det myckct fortan.~ - dar
skulk det intc 'lara ('J] vagn som <'lkte
runt. utan det skulk vara myekct folk
sum stod pa varanuras "lxlar aeh S<'ll1t
dJr.... Od fanns ju sana d~ir id0er <Itt
m<'ln skulk lata den roda nirgen SOIl1

l~lnns i horjan nJr arhetarna s711l1ladcs
i Sundsy..dl- man Silgen rod n~isduk

att det d~ir skulk viixa kontinuerligt.
Det fanns iiven ideerom hur kWderna
skulk viixa fr.. lm under rjiis~ns gang,
fran \.kt 1l10rka neh syarta .... En fin
ide sum aldrig gjordes val' att d~t hal'
tygL't som harnet kom ur vid Ellens
J(hklse skulk pa nilgot san vJxa, sa ..Itt
hL'ia puhlikt.'n till slut I~lnns inom
delta t~ig.

Mu";o Grahn: O~ portriitt som l~lnns

<1\' kvinnor tyekerjag Vi.lf lina oeh hra
portriitt. Men d~t iirju ~ind ..'l skildrat ur
cit ganska traditioncllt oeh ll1anlibrt
persp~ktiv. Amoitionen fanns iu ..lit
gi)ra Ellen till en L'entralligur som
pjiisen roterade runtomkring. men
hon hkv aldrig d~n tyngdpunkt som
jag tror Vi.lf avsikten. Det t~lnns en
sY<lrighd i att man inte kunde \'~ilia

hara ell perspektiv att skildra de! I{el,l
ifriin. Haul' man vall Elkns
perspektiv hela tiden Sa h<.tde det hlh it
annorlunda. Men har hky lkt bel"l
tiden olika p~rspektiv - pel"SOller d<ik

bestar och den ar manniskoskapad. Vaven samlar ocksa sina tradar
och skapar genom komposition en ny helhet, dar bestiindsdelama
fOrblir synliga men anda tillsammans bildar en hogre enhet.

Tiiltprojektet vandrade runt och agiterade. Sa gjorde aven Mas
ter Palm och Kata Dalstrom i forestallningen. Svart-Erik vandrade
fran Sundsvall till Stockholm, rotlos och arbetslos. Arbetarklassen
vandrade fran land till stad, fran fOrkapitalism till kapitalism pa
vag mot framtida socialism. Ellen m fl vandrade sin livsvag. Tigga
ren vandrade runt i varlden och iakttog. Publiken fick vandra med
fran datid till nutid, fran forvantan till trotthet osv. Svart-Erik dog
utan att ha hittat "hem", men fOrestallningen sjalv "hittade hem"
i Finalen, vars ofullstandiga forberedelse anda liimnade publiken
med en kansla avatt en bit aterstiir att vandra: i verkligheten utan
for taltet. Vandring och agitation knyter an till politiska traditio
ner i arbetarrorelsen, till religiost m; ssionerande och till arbetar
klassens vardagshistoria. Vandringen ar en mangbottnad symbol
for rotloshet och "projekt", forandring och nyfikenhet, mission
osv. Vandringen fanns bade i forestallningen och i Taltprojektet.

Aven vdxandet forband temat med tiiltet: fanornas vaxt, den
roda fargen (socialismens ide') som exploderade fran en ensam rod
fana i Sundsvall over Ellens fOdelseblod till Revolutionsoperans
roda hay av fanor i akt 1. Den ensamme mannen fran Kummelnas
vaxte till tusenden redan i Sundsvall, och de ensamma Ake och
Ellen vaxte i akt 3 ater till tusenden i Finalen. Denna socialismens
vaxt stod i ett problematiskt forMllande till de skildrade nederla
gen for arbetama. Mycket av pjiisen var en tragedi dar klassens
enhet och kampvilja krossades. Det uppstod darfOr en spannings
fylld motsattning mellan tva skilda och motsatta rorelser: vaxten
och nederlagen. Den ensamma roda fanan i skarpt ljus under slut
appliidema (i kontrast mot massan av fanor strax innan och 1917)
antydde att det gallde att MIla fast vid socialismens hopp trots
alIa nederlag, att uppgiften var att lata denna ide' vaxa i verklighe
ten utanfor Taltprojektet.

Karaktarerna

Handlingen drevs framat av en uppsattning karaktarer - subjekt
som agerade och utvecklades. De band samman scenema och gay
konkret gestalt at forestallningens tema. Jag tar har upp fern hu
vudtyper av karaktarer: a) Ellen och hennes familj, b) Tiggaren,
c) arbetarklassen, d) historiska individer och e) symboliska figu
rer. Till sist sager jag nagot om relationerna dem emellan.

Ellen och hennes familj

Den individuella karaktar som framhavdes mest var Ellen Wester
'berg, den arbetarkvinna som faddes i pjasens borjan efter Sund
svallsstrejken 1879 och genom vars liv historien speglades. I nagon
mening var det hennes liv som berattades for publiken, kanske var
det hon som mindes tillbaka. Hennes fodelse under enkla forhal
landen i decembematten ger bibliska associationer till Jesu fodelse
i Betlehem, men kan ocksa ses som uttryck for en betydligt mer
allman mytisk forestallning om den nya framtidens fodelse i den
gamla varldens skate. Modern Dr-Ellen dog genast, och Ellen vand
rade med fadern Svart-Erik ner mot Stockholm. Dar arbetade hon,
motte vanner, bildade familj och fick sa smaningom de tva bamen
Margit och Ake. Hennes slaktingars erfarenheter och egenskaper
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fick komplettera hennes egen karaktar. I borjan var hon for ung
for att sjalv agera, pa slutet for gamma!.

Svart-Erik kom fran landsbygdsproletariatet som bruksarbetare
i Sundsvallsstrejken. Han var son av 1800-talets karva norrlandska
skogar, hederlig, rattfram och palitlig, men oformogen att anpassa
sig till ett modernt storstadsliv. Litterara rotter fanns i Martin
Kochs Timmerdalen. Erik gick sedermera under i alkoholism under
arbets16shetens och krisens ar runt 1930. Saval socialt som poli
tiskt var han en enstorig oppositionell, solidarisk med socialismen
men vid sidan av de organiserade sammanhangen (yrken, bostader,
partier etc).

Ur-Ellen beskrevs mycket kort - hon deltog med maken i Sund
svallsstrejken och drog gravid ivag med honom efter avskedandena.
Hennes sang till den nyfodda dottern visade henne som bade mo
der och reflekterande berattare. Sedan hon dopt barnet med sitt
eget namn dog hon. Hon var en trygg och stark modersgestalt, mer
mytisk an mansklig. Hennes dod var nodvandig bl a fOr att stalla
dottern mer i fokus - Ellens foraIdrarelation kunde da ocksa enk
lare koncentreras pa fadern.

Ellens son Ake paminner om sin morfar Erik. Han dok upp som
studerande grabb i HSB-scenen och vaxte upp som intellektuellt
orienterad arbetare, att jamfora med arbetarforfattare som Eyvind
Johnson, Harry Martinsson, Folke Fridell eller Erik Johansson.
Liksom Erik var han en radikal och klassmedveten socialist som
genom sitt fritankeri marktes extra hart av klassens nederlag och
fick bittra drag. Dar Erik drabbades av urbaniseringen och 30-tals
krisen, marktes Ake av fascismen och valfardssamhallets f6rbor
gerligande. Liksom Erik undvek han partiernas fallor och margina
liserades under 50-talets kalla krig. Han blev utfrusen av bade sys
tern Margit och sin egen avpolitiserade raggarson Rolf.

Ellens liv lopte mellan dessa bada. Hon bar drag av dem bagge:
en god, arlig, klassmedveten socialist. Men hon hade speciella egen
skaper som kvinna, dotter och mor - bade i relation till mannen
och i sin position i klassen. Dessutom var hon liksom sin mor
mindre konfliktfylld an mannen. Hon anpassade sig battre i arbe
tarkollektivet. Konflikterna kring henne brot inte ned henne sjaIv;
hon framstod som en stark individ. Hon var fackligt och politiskt
organiserad och vacklade aldrig i sin overtygelse. Dar var hon lika
bergfast som sin framste motpart: Tiggaren.

Ellen utvecklades till det yttre under pjasens gang. Hon aldrades
fysiskt och gick fran barnslig naivitet till mogen visdom. Men den
na process framstaIldes inte som nagot som kravde svara omstall
ningar for henne. Under Storstrejken och under depressionen
stalldes hon pa prov, men behovde till synes aldrig omprova sin
egen identitet. I stallet berattade hon om andras bekymmer. Det
var ont om konflikter kring henne, som bl a Berit Persson papekar
Ufr aven citaten till Erik bes6ker Ellen i akt 2). Denna konstruk
tion gjorde henne mindre spannande an mannen. Tom den tidlose
och abstrakte Tiggaren blev handfastare och fick mer gripande tra
giska erfarenheter av historien an Ellen.

Ellens ovriga slakt och vanner (dottern Margit med familj, de
bada barnbarnen Eva och Rolf, Akes kompis Frasse, arbetskamra
terna, grannarna osv) fyllde kompletterande funktioner, visade pa
livsalternativ, olika sociala och politiska positioner inom arbetar
klassen osv. De var medel att konkret visa motsattningar inom
klassen och skapa mojligheter fOr igenkannande, narhet till en dif
ferentierad publiks vardagserfarenheter.

Det ar slaende hur skort den roda traden runt Ellen var spunnen
i pjasen. Ellens intima relationer skildrades synnerligen vagt, utom
vid nagra fa tilWillen. Det var t ex omojligt att begripa hennes fa-
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upp och fOrsvann... Det skildrade
mycket den varld dar mannen ar
dominerande Deh styrande. Deh da
fick det ju and<l den slagsidan i en ratt
manlig dominans i scenfram
tradandena. Ellen skulle inte vara
nagon stor revolutionar pa barri
kaderna. Men det kommer kanske
inte [ram sa mycket av hennes
reaktioner pa vad hon sag. eller vad
hon tankte om det hon sag. Men det ar
ju mera en intim spelstit Deh kanske
en annan pjas. Del har var ju en stor
handlingspjas.

Ninne Olsson: Man viII fOrsOka skildra
stora skeenden. men ocksa visa hur de
paverkar enskilda manniskor. Man
kan tanka sig aU vi hade varit mycket
konsekventare dar. Men sen ar det ju
fragan om det fungerar pa det visd
anda. eftersom det var en san stor
tidsrymd. tidsepok. aU man inte hann
lara kanna dom har personerna i alIa
falL Det blir svart nar det blir farmor
och farfar och sant. Man skulk ha
kunnat siappa den har familjdanken
och bara dykt ner pa vilken manniska
som heist. Det var liksom nat halm
stra som man grep. for man ville ha
nan slags I)'ggrad. och fOrsOka all
anda fa det lite mer komplicerat: att
man tick se val fOr manniskor. hur
dom tog sUi.llning fOr och emot.
Annars bIlr manniskan bara ett offer
fOr omstandigheterna.

Sam Westerberg: Om man skulk
beskriva socialdemokratin sa borde
man hda tiden ha fOljt en familj och
tittat pa den kulturella utarmningen.
Jag trodde i alia fall all det skulk bli
sa. innan. men det sag man nastan
redan i synopsiset aU det var pa vag aU
bli som det blev: det bkv ju mera
glittrig uppvisning. Domhar
ambitionerna fOrsvann. och Ellen
kanns valdigt anstrangd nar hon
borjar dyka upp igen. Da ar hon en
frammande person. Hon ar ju ingen
rOd trad....

Beril Persson: Jag tycker att det ganska
mycket var en killpjas. Jag som hade
den sa kallade kvinnliga huvudrollen
tyckte aU jag bara var eU alibi fOr min
pappa. min man och min son. Ellen ar
en statisk figur - rejal och sa. men det
hander inget med henne. De det ar lite
spannande med. det ar hennes pappa
och hennes son. De tva figurerna ar ju
lite levande. lite mer komplicerade.
Som jag minns det. ...



Far oeh dotter - Svart~Erik oeh Ellen Westerberg - [ram/or HSB~huset under den laddade seenen mitt i andra akten. En intim seen med
drag av boxningsmateh.
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miljeliv och sexualitet. Uppenbarligen hade hon haft rninst tva
man: Par och Erland (programhaftet talade om fyra aktenskap).
Hon hade minst tva bam, men deras aldrar och fader klargjordes
inte helt. Familjeforhallandena fokuserades aJdrig skarpt utan fOr
blev en antydd bakgrund som bara klargjordes punktvis i den man
det behovdes for att skapa dramatiska effekter (t ex i konflikten
mellan Ake och Margit eller kontrasten mellan Rolf och Eva). In
timsfarens forhallanden togs upp pa ett vagt och abstrakt satt. El
lens tva man framtradde otydligt - mycket mer an att en var re
formist och den andre revolutionar far man inte veta.

Och hurdan var Ellen egentligen sjalv? Det var knappast nagra
livsval fOr henne som gestaItades. Hon var mer iakttagare an aktor,
och narmade sig darfor Tiggaren i sin dramatiska funktion. Kanske
var det darfor det blev allt svarare att anvanda henne i tredje ak
ten. Ju mer lik Tiggaren hon blev, desto mer overflodig blev hon.
Man utnyttjade daligt mojligheterna att gora henne mer blodfull,
historisk och dodIig an honom, och lyckades inte genom henne
formulera nagot riktigt centraIt om privatlivet eller konsrelationer
na. Ellens egenskaper gjorde henne aIltfOr okomplicerad for att
bara upp en intressant konflikt.

Svarighetema med Ellen har av de medverkande forklarats pa
olika satt: tidsbrist i arbetet med akt 3, problemen med att Ellen
blev sa gammal efter andra varldskriget, skadespelamas formagor
mm. Hennes typ av karaktar motsvarade samtidigt den avsiktligt
vaga personteckning som manga TV-serier anvander: den mojlig
gor dar stor fantasiinlevelse for en heterogen publik. Ellen blev
anda visare genom aren, hon levde ett sjalvstandigt liv och fram
stod som positivt ideal.

Tiggaren

Tiggaren hade helt andra egenskaper an Ellen. Ibland var han be
rattare, ibland kritiskt iakttagande kommentator och ibland med
agerande. Han hade nastan religiosa drag i sina hogtidliga repliker,
men var samtidigt arbetarklassens eller sociaIismens materialistiske
representant. Flera ganger var han publikens kontaktman och
styrde eller regisserade spelet. Han var bade en konkret individ och
en mytisk, overhistorisk, symbolisk figur. Tiggaren knot an till
den blinda siargestaIt som har en fOrkristen tradition hos bl a
Homeros i antikens Grekland: sanningssagaren med fOrmaga att
skada in i framtiden.

Tiggaren var blind. Han hade vit kapp och trasiga klader. Han
taIade allvarligt och alderdomligt och hade som siare storre kun
skaper an de ovriga. Han aldrades inte, men tyngdes av nederlags
erfarenheterna (fr a fOrsta varldskriget). Han var ofta dyster, men
kunde ocksa ingjuta mod i arbetarna genom att peka pa deras kol
lektiva styrka och. hoppet om en ljusnande framtid. Han styrde
pubiikens blickar it ex Revolutionsoperan och Adalen 1931. Han
fOrmedlade alltsa mellan scen och publik, som Tiiltprojektets tales
man, fungerade som berattare som ledde over mellan olika scener,
och bar upp vissa ideologiska perspektiv - de stora visionerna.
Med sin mytiska, oververkliga karaktar representerade han ett
sagoliknande moment, som oppnade for fantasi och distans gent
emot det historiska spelets realism. Det blev i sjiilva verket aIdrig
helt klargjort vern av Ellen och Tiggaren som egentligen berattade
historien fOr publiken Ufr Wollters ord pa nasta sida).

Tiggarens egenskaper andrades nagot under forberedelsearbetet.
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Aja Erik.\;son: Tiggarcl1 skulk vara
tidl0s pa .nagol satt. Oct h~ir tidlUsa
gjordc att man iOlt: kundc satta pii
honom vad som heist. Oct skulk vara
n~Lgot mer skulpturalt. Han skulk
vara eVlg.

Henrie Ho/rnherg: Att Tiggarcl1 hIe\"
den dar mytiskc siaren. oct hcst~imd('

ju oLksii kostymcl1 vakligt myckd. For
lIet vaf ju ingcl1 positivhalan:. utan
just en grckisk sian:.

Pe/a Wahlqrist: Ellen-figuren Ol.:h
Tiggarcn spcglar ju litcgranna dc
l110tsiittningar som [anns i TaItet
mcllan satlCI1 aIt gora tcater. Htlkan
oeh jag vilk nog mindre gam en siln
personhistoria. medan Ninne oeh
Bait nog ville ha ma personhistoria.
. .. Nationalteatans folk viII ha storre
hilder. starre sjok oeh mer storslagen



teater. Sit har vi vnl kornprornissat ass
fram. Dct ar likadant mcd dL'n hlinJe
Tiggarcn: Han skulk vara hilJc
komrnentator men oeksil kunna gripa
in i det llL'la. vara en !igur SOIll skulk
kunna stil hiiJe utantor oeh inuti ...
Den hlinJe Tiggarcn ar ju pit e11 siitt
en typisk N'ttionalteatcr-figur. IlleJan
Ellen ar Illyeket mera en Oktoher
figur. En figur sam Jen hlinde
Tiggaren kan Silv~i1 saga van.lagliga
sanningar SOIll i ett enda sn~ipp lyfta
hela pcrspL'ktivet upp pit en varlJs
oIllspUnn,lnJe niva... Han har en
tradition hablt till b')'cklama. men vi
ville intL' ha en bl)'eklarfigur. ulan vi
vilk ha en IllCf tragisk. rysk. Han val'
mCf gyeklarc i h0rjan. men tOrvand
lades mer aeh mer. Kanske vm det lOr
all vi iiI' mer fns<:inerade i.lV den hill'
softens tragiska figurer. Kanske o<:ksa
dUrn,r att" det traditiondlt nastan
alltid pa teakrn - Shakespeare
katern och den iwlienska tL'atem - ~ir

dL']1 hiir b"Y<:klaren sam har san spetsig
tunga. Den hlinJc Tiggaren hal' inte
sa spL'tsig tunga. titan hal' ett m0rkare
sinne. en hild ut,lV en morkare
unL!erstrOm sam I1Y1er. som inte ska
framga i form av ironi. En san person
hehOvL'r ink vara ironisk. utan kan
vara mera apokalyptisk. sam han ju
stundtals ~ir.

Si,,"l' Olsso)]: Tiggaren V"lr Peter
Wahlyvists idt? ~.'-ML'dan jag nog
mera gick in fOr att det skulk vara en
familj som man n'ljde. en tjej oeh del.

:')I'l')] WO///l'r: Tiggan:n skulk vara en
slags herUllare. Det f{,rsvann mer oeh
mer. det temat. men det val' rneningen
att han skulk vara heriitt<lre. Han var
intc sa mYLket gycklare. utan mera
tkn \'''llldrande. tidl()s<.! represelltan
kn f(lr klassen - dell blinde tiggaren
som aid rig aldras. Men hans her~it

tarfunktio~l stroks 'allteftersom vi
uppWckte att den inte hehonks. Vi
lick vartdter oerhorda krav pa
dTektivisering. aeh sa fort den blinde
tiggarell upptr~idde. sit Kunde han ink
hara heratta vad som hclst. Han val'
t\'llllgen <Itt hi.l ett f()r1li.lll]1ingss~itt till
det han hcriitti.u.k. I hans tigur rymdes
eH sWllningswgi.lnde. Oct ~ir nog
orsaken till att han int(" kunde
anvUndas i Si.H.lana beriitHlrfllnk~

tioneL O,,·t var en av dom grejor son]
yj tidigast var klara (lver. att den
blinde Tiggaren. en genomgaendc
figur. skulle gilras av Totta. Han hade
den utstralningen.

I det forsta synopsisutkastet fran december 1976 beskrevs han sa
har:

"Gustav Karlsson - blind arbetskarL
Gustav Karlsson ar Den Blinde Tiggaren - en figur som kommer att ater
komma manga ganger under f6restallningen. Han har manga namn, och
manga skepnader - men han ar alltid blind och han ar ett slags f6rmedlare
mellan scenen och publiken. afta sjunger han fram sina ballader mellan see·
ner, men han deltar ocksa i scenema som en person."

Aven de forsta fardiga manusutkasten kopplade samman Tigga
ren med Gustav Karlsson - den man som i Kochs Timmerdalen
kaftar med Treffenberg om lonen. I de slutliga versionema hade
Svart-Erik overtagit den rollen, men Tiggaren fanns anda med
bland arbetarna i Sundsvall - var han kanske den ensamme man
nen fran Kummelnas? I Soren Brunes scenografiska skisser fran
tidigt 1977 beskrevs Tiggaren sa har:

"Den blinde tiggaren:
munspel i stall I grytlock mellan bena I bastrumma pa ryggen I tuthom i
annh1tlan I olika instr att anv med handerna"

Har tanktes han tydligen snarare som gatumusikant eller gyckla
re, men det blev Wahlqvists tyngre och allvarligare version som
fullfoljdes. Tiggaren knots tidigt till Totta Naslunds skadespelar
insats, och blev nagot av en antik siare (Ifr Teresias i Oidipuslegen
den) eller rysk "orad" (se Volkov 1980:21 eller Bjorkvold 1984: .
320) snarare an en italiensk gycklare. Man kan observera hans
likhet med det krigsoffer som ornnamns av Dageby och Wahl
qvist i samband med Aldrig mera krig. Fotot av den gasblinde sol
daten blev en marklig parallell till Tiggaren. Just i den sangen skar
Tiggarens rost igenom som ett historiskt vittnesmallangt fran dam
miga teaterkonventioner och samtidigt som Taltprojektets eget
spriikror om kriget i allmanhet.

Det ar intressant att Tiggaren inte anvandes som kommentator
i sarnband med andra varldskriget, dar i stallet en radiospeaker
overtog berattarfunktionen. Tiggaren var for allvarlig, sarskilt i
relation till de lattsamt ironiska beredskapsscenema. Daremot
passade han for tragiken vid Hiroshima och for den storslagna Vi
iiro tusenden. Det uppstod dessforinnan en vaxande klyfta mellan
Tiggaren och den skildrade historien. Han var franvarande ett langt
parti, och kontrasten okade mellan hans tunga tidloshet och de
historiska figuremas ytliga tidsbundenhet. Darrned antyddes en
vaxande svarighet for socialismens ide' i den modema tiden. Dialo
gen mellan ide' och verklighet, Tiggaren och ovriga agerande, ater
upptogs inte forran efter 1968-balladen som genom ett trollslag
gjorde enheten totaL Dessforinnan var det framst Svart-Erik som
tycktes ha kontakt med Tiggaren (Vid en stockeld).

Gentemot Ellen upprattades daremot ingen tydlig relation. I
tidiga versioner av sista akten samtalade Tiggaren och Ellen pi!
slutet, men i den fardiga versionen saknades dessa moten. Ellen.
och Tiggaren var atskilda men trots sina olikheter tilldelades de
liknande dramatiska funktioner. Ellen fick darrned ingen att mata
sig mot, de blev bada en sorts ensamma stoder som historien passe
rade forbi.

Arbetarklassen

Den egentliga huvudpersonen kan sagas vara arbetarklassen som
kollektiv kraft, i enlighet med tema1. Den representerades ibland
av Ellen eller Tiggaren, men frarntradde ocksa som anonym massa
eller som grupper av individer. Tiggaren stod snarast for socialis
mens ide och klassens "daliga samvete", och han bar upp forestall
ningens patetiska och mytiska aspekter. Ellen deltog mer i klassens
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handlingar, men intog mer och mer en sarposition genom att avvi
ka fran gruppen, bl a som kommunist. Darmed blev hon nagot av
en utanforstaende ensling, liksom fadem, sonen och den andlige
Tiggaren.

Arbetarklassen upptradde som kollektiv massa fr a i akt loch i
Finalen. Sarskilt i akt 2 var klassen mer individualiserad. Detta
motsvarade en distansering fran Taltprojektets sida gentemot kol
lektivet som sadant. Individualiseringen innebar en uppsplittring i
delintressen och samtidigt en storre distans till kollektivet. Det
abstrakta kollektivet skildrades som revolutionart, medan grupper
av konkreta individer var betydligt mer problematiska.

I boIjan av fiirestallningen framstalldes klassen som i grunden
upprorisk, medan dess ledare "svek" genom sin alltfor forsiktiga
reformism. I andra akten var hilllningen mer defensiv, och senast
med Metallstrejken svek aven SKP:s ledare. Klassen formadde inte
langre onska revolution utan drag sig tillbaka i borgerliga vaIfards
illusioner (Margit) eller bitter besvikelse (Ake). Nederlagsmonstret
brots 1968 genom ett generationsskifte dar de unga av tredje
varldens befrielsekamp mot imperialismen inspirerades till solida
ritet och Merkniit forbindelsema med den inhemska historien av
radikala arbetartraditioner. Fran vandpunkten ca 1930, mitt i akt
2, tvingades Ake, Ellen och Tiggaren efter att ha forlorat fotfastet
i arbetarklassen att i stallet forankra sig i historiska rotter, mora
liska ideer eller andra landers handelser. Klassen som karaktar
tycks snarast ga under som revolutionart subjekt. Uppvaknandet
1968 handlade om ungdomen (som arbetarnas barn men inte som
nagon praducerande klass) och om tredje varldens folk (som sta
ter). De strejkaktioner som snabbt rullade forbi i 1968-balladen
gays aldrig hilllbar forankring i den askaclliggjorda arbetarhistorien.
Socialismens ideal fick ett abstrakt och moraliskt drag snarare an
att grundas i klassmassiga erfarenheter.

Den har skildringen var naturlig utifran de deltagandes bakgrund
i den ungdomliga vanster som inspirerats mycket av FNL-rorelsen.
Den uttryckte denna stromnings historieuppfattning och sjalvfor
staelse. Ett estetiskt problem uppstod genom att forestaIlningens
kulmen i Finalen blev sa lost pahangd. Arbetarklassen sags aldrig
sjalv overvinna nagra problem och na seger - den raddades i stallet
av utifran kommande rorelser. De inre motsattningar som visades
gays aldrig nagon egentlig losning inom spelets ramar. Ett tragiskt
slut med en total upplosning av arbetarklassen som karaktar och
kollektivt subjekt forhindrades bara ytligt genom 1968-balladen.
Darmed forlades det lyckliga slutet i Vi iiro tusenden till en fram
tid efter 1977.

Historiska individer

Stor plats upptogs av identifierbara historiska individer. De var
framst av tre slag: arbetarledare, borgerliga representanter (arbetar
klassens motstandare) och kulturpersonligheter ("kandisar").

Socialdemokrater reagerade ibland negativt pa fiirestallningens
satt att framstalla ledande socialdemokratiska personligheter (se
Fomas 1981b och Goldbergs kommentar till Kajescenen). Dessa
ledarfigurers repliker var genomgaende citat fran deras autentiska
tal och skrifter, alltsa historiska dokument. Deras spelstil var dar
emot ofta komiskt "forhojd", parodierad. Savalledande SAP-man
som "avvikare" av typ Bergegren och Linderot tecknades satiriskt.
Portratten av Kata Dalstrom och August Palm hade bilde karikera
de och karleksfulla drag, och inte heller de andra portratten var
helt entydigt negativa. Alla "arbetarledare" framstalldes med en

268

Berti! Goldberg: Oet fanns bara en
handfull riktiga m~nniskor i T~ltet:

Ellen och Erik oeh Z~ta Hoglund var
riktiga. Det var ett mycket litet autal
manniskor scm var riktiga manni
skaT. AlIa andra var bara groteska
seriefigurer. Narvi gjorde kahan~ter sa
fanns det ju inte nagon riktig
rnanniska - dar var det hara groteska
figurer alltihopa . .. I institutionsteatcr
vimlar det ju av'"riktiga manniskor'"
sam ar blodfattiga sa in i hdvete. iotill
dOdstrilkighetens gr~ns. "'FOrhOjning
en" av realismen 6kar underhall
ningsvardet. ... Nar det gkUkr den
politiska trovardighet:n s~ funkar det



jll ahsoillt int~, tvartam. Man far
stiindigt small pa fingrarna fOr att
kapitalisternu fir S<'l svartvita oeh
arh~tarna S<I kWmkiicka aeh sadiir. . ..
Men man hamnar i svarigheter nJr
man sku uppkvi:l en uvhildning uv
verkligheten pa scenen.... Oct fanns
jll i den svenska progressiva teatern,
sam kam da med Fria Pro oeh alia
dom hiir. en sorts "diskhiinksrealism"
n~lr man skildrade arhetarna. aeh sa
\ <If det liktorhannat en s<ln grotesk
1eater niir man skildrad~ kapitalis
terna m:h fackhyrakraterna. Medan
Nationaltcatern sysslade med
groteskl".'ricr at alia h~IiL oeh det hlir jll
da \ [ildigt roligr. Sedan kan jag inte
SV'.lra pa hur tkt funkar poliliskt. nh.'11
det ans~r jag person ligen att man inte
kan kriiva av en teater att den ska g()ra.
".. DL't handlar inte 0111 <ttt doku
mentera. utan om att fahukra. Ocb ju
Iller man tar fralll att del hundl<lr 0111

att fahukra. dcsto mer k<.m mall
kOlllma ifran C.\\"hildningar. aeb Hvell
da k,lIlskL' klichcartade musikaliska
insatser oeba.

forhojning och distans. Det enda undantaget utgjorde Zata Hog
lund i Den stora rdttegiingen. Han var ocksa fonnedlare mellan
klassen (och Tiggaren) och publiken (och rattegangsdeltagama) i
samband med Revolutionsoperan.

Det fanns en stor distans mellan arbetarledama och de arbetar
individer som fanns mnt Ellen. I nagra sammanhang mottes de och
talade med varandra (Rostrdttsrnarschen, Folkets Park), men ofta
vistades ledama i en egen varld (Kafi! International) och motte ar
betama med star distans (Metallstrejken). Arbetarledamas varld
var orten for ideologiska strider, medan arbetarindividema var
upptagna med mer konkreta overlevnadsfragor.

Arbetarkollektivets huvudmotstandare var ett fatal klassfiender,
representanter fOr kapital och statsmakt. Med undantag for lands
hovding Treffenberg och kungama Oscar II och Gustaf V var dessa
dock sallan historiskt identifierbara gestalter utan horde hemma
bland de symboliska figurema.

Den tredje gmppen var "kandisarna": Strindberg, Garbo, Bill
quist, Edvard Persson, Gunder Hagg, osv. De gay tidsfarg och
autentisk kansla, var underhallande och fyllde dessutom funktio
ner som berattare eller som motstandare till arbetama. De tillhor
de "etablissemanget" och kontrasterade darigenom mot arbetamas
varld. Ett undantag var August Strindberg, som framstod som
lierad med arbetama.

Symb oliska figurer

Nagra karaktarer var uppenbart avsedda att uppfattas som symbo
ler, inte som konkreta individer. Hit horde, fomtom Tiggaren sjalv,
bl a Mme Marshall, Angeln och den Svenska Tigem. Treffenberg
stod som ensam man mot arbetarnas tusenden, och genom att han
forst skildrades som anonym clown forhojdes han pol ett liknande
satt som Rdttegiingens commedia dell'arte-figurer. Dar gays doma
ren och aklagaren en mycket orealistisk framtoning, som i djurfab
ler. Pol ett liknande forvriingt satt framstalldes de tre kapitalistema
i rostrattsstriden och de tre under Kalla kriget. Dessa representan
ter for huvudmotstandaren (borgarklassen) verkade snarare lojliga
an farliga, aven om de halls under annama av militart och polisiart
vald. Treffenberg och Mme Marshall framstod daremot som bade
listiga och farliga figurer. Det kraftiga karikerandet innebar en
foroliimpning, genom att de maktiga darigenom frantogs sjiilva sin
mansklighet. Ett problem ar om de som kritiseras genom en soldan
gycklande spelstil estetiskt blev mer lustfyllda an arbetamas lite
mer oglamorosa kollektiv. Fantasin och den sinnliga lusten anvan
des kanske oftare till kritiken av fienden an till de positiva skild
nngarna.

Treffenbergs ord "Jag ar en - I aren tusenden" var typiska.
Arbetarkollektivet stod i kampsituationer alltid mot ett fatal sty
rande klassfiender och deras vapenforsedda hantlangare. Borgama
forekom aldrig sjiilva i kollektiv massa, inte ens i skildringen av
fascismens hot. Klassmotsattningama skildrades (realistiskt) som
motsattningar mellan majoritet och minoritet.

Slutkommentarer om karaktdrerna

Sammanfattningsvis var Ellen och Tiggaren de tva individer som
fanns med i hela fOrestiillningen. De bildade de stabilaste referens
punktema for publikens inlevelse. Arbetarklassen som kollektiv
kan i linje med temat dock ses som den egentliga ''huvudperso-
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nen". Men under li'mga avsnitt frarntradde denna klass enbart ge
nom enskilda individer. De historiska individerna skapade (liksom
genremusiken) igenkanning och tidsfarg.

Figur 28. Karaktarernas narvaro i f6restiillningen.

3

2

10

o
Arbetar- Arbetar- Arbetar- Borgore Berot_
individer kollektiv ledore tare

Ellen, Erik och Ake fOrsvann ganska mycket i akt 3 (raknar man
bort Finalen f6rekom de dar bara cirka en tiondel av tiden). Dar
kunde man ha f6rvantat att deras Oden borde ha behandlats och
kulminerat. Man kan ocksa marka att "intima" scener - med bara
1-3 agerande - var vanligast i andra akten (ca 1/4 av dess tid mot
bara 1/7 av akt 3), samma akt som mest sysslade med hem- och
fritidsmilj6er.

Vad galler relationerna mellan de olika karaktarerna har jag
redan namn t att de "goda" framstalldes mer realistiskt, de "onda"
mer groteskt. Jag har ocksa namnt att arbetarna ofta stod i flertal
mot ett fatal borgerliga fiender. Ellens relation till Tiggaren kan
associeras till Oktobers stilistiska relation till Nationalteatern, aven
om detta inte far hArddras.

Erik, Ake och Tiggaren hade alla pa var sitt satt problematiska
relationer till arbetarkollektivet. Fragan om solidaritet fick stor
plats i handlingen. I flera scener visades enskilda individers prob
lem med sin plats i kollektivet, aven om relationen individ-kollek
tiv inte var nagot huvudtema. Har fanns ber6ringspunkter med
Tiiltprojektets situation. Vandningen mot arbetarklassen var ett
fors6k for Tiiltprojektets individer att omdefiniera sin relation
till arbetarklassens kollektiv.

Distansering oeh identifikation

Berdttandet

Det fanns manga dokumentdra inslag i f6restallningen. Direkta
citat hade lanats ur autentiska tal och skrifter. Vissa sildana repli
ker, sarskilt fran arbetarledarna, markerades som citerade genom
skildespelarnas rostbehandling. Annars anvandes inga sarskilda
me del att framhava och sarskilja det dokumentara fran det fiktiva.
Det f6rekom varken dokumentarfilm, banderoller eller skyltar. I
stallet bakades citaten in i den 16pande handlingen, som darvid
gays en historisk trovardighet. Aven viss genremusikvar citerad
och kan darf6r kallas dokumentar.

I fOrestallningen framtradde ocksa berdttare som pa vissa punk
ter vande sig ut mot publiken och sa att saga paminde den om att
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Boe! HiHe!Jt'rg' N ~ir Jet gnlldt: historkn
ibOrjal1 Hisle manuslorfatlarna dirL'kt
fi.>r att skriva. lkt ~ir myt:kc{ ('itat oeh
sa. Men.ill niirmarc Ilutidc!l dom
kOIll. i..ksto mindrc Wstc dom. mr diir
visstt: dOlll 111L'r<.l sjLilv<l. dirckt. Och dii
k0111mef J11cningslllolsiittni nga n1<l
fram ty'dligarc,

Hakan W('I/Il!Jt'!X: Vi hal' jll plockat
fram vissa hiwr. som til' litt: till
rrtttal;.lgJa. men del V<lf ingc{ soI11 V<If

pahittat dkr sa. Niistan alit Val' ill
dIaL alltsa dell tYPCI1 <.IV n:plikL'r- SOill



var politiska uttalanoen var ju <:itat
fran tal och s:.lnt man' hade hall it.

Berir Persson: Nar vi planemde pa ell
tidigare stadium hade vi myeket s16rre
amhitioner. meu intervjuer oeh lite
mer kvande mataial. P~I grund av
tidshrist. for all vi horjadc fOr sent ...
tick vi trappa ncr alIa Jam dar
amhitionerna. Det var meningen fran
hi.)rjan au vi skulk aktivcra en storre
dd av meJkmmarna genom att samla
inten'juer pi.\. olika satt, Vi hade
jattetina planer. men det hlev istUllet
att plocka ur hoekerna.

S\,('11 Wo/Jrer: PuhIiken var h:.ld(' 111(,U
agcrande oeh Iyssnan<..!(', Ihland var
dom folk Pi.'l l~lektOreningsmote.

ihland var dam puhlik som stod vid
v[igkanten niir August Palm prome
n('f(.Hk. niir vi ocmonstrerauc, Sa dam
lick nnna sig i att ha en viildig massa
roller. Puhliken lick cn slags funk
tion. oeh det \'ar viktigt att puhliken
sagvarandra, Dom hlev alitsii puhlik i
situation en ocksa. D('t milstc m<.ln
hda tiden arhcta med nar man johhar
mL'd arenateatermdoden. oeh man
vet att puhliken Ser sig s.i~ilv. Man har
h('1a tid('n en dk~insia i puhIiken. oeh
kasws in i oIika rolkr.

Henrie f1olmh('Q~: D('t I~lnns en mot
srittning som \i inte l()stc nr'lr dd galkr
ht:lhL'ten: mots~ittllingen mcllan att a
L'!HI sidan skildra arhdarklass('ns
historia r('nt konkret - haiitta om
h~indds('f oeh strejker osv - oeh a
andra sidan gura det inte hara h('skri
vand(' utan ocksa kiinslomiissigt OLll

lilosofiskt OL'h sa. diir ju d(' mer
mytiska. allmiif1miinskliga insli.lg('n
h()J" hemma.

Berril Guldh<'rK: Forsta akt('n Vi.lr ju
viildigt sagohctonad. I andra akt('n
hbrjar man nUrma sig d('n moo('rna
kapitalislll('n, o('t hi.)rjar Si.l att sUga
hr~innas. OLl1 s('n komlll('r den tredje
akt('n. L'ft('rkrigstioen, diir vi inte
lyekas HI ihop d('t tyek('rjag, Man hal'
sagolllol11entet men sen sa l1ar man
en thrilkr da, som vi intc lyTkades
hygga up!" riktigt IOrr~in da ev('ntudlt
i dom sista f(>r('stiillningi.1rna. niir vi
had(' sana numm('r som A'alla kriXd
0\.'11 19Ms-hal/adl'n. Da horjad('
nilnting hiinda. Oeh had(' vi haft lite
ma tid sil hade vi kanskc knutit ihop
dd till en rent mytisk heriittcIs('. diir
fahukring oeil faktiska hiinudser
haLk slatt i ett ~innll htittre forhallanue
an vad dom k<.II1Ske gjonk p~i dom d~ir

sista septemhaspdningarna.

5\,('11 Wol/ler: Vi mi.'lste Se till att vi hda
tiden skapar nya stimuli for puhliken.
att det inte t~lr hli trakigt. Harman
pratat ctt tag sa lir dct dags att riva
igang en lilt. och fa framatrorelse i
IOresUillningel1.... Man Hit hda tidcn

detta var en historia som ensemblen berattade, det var yare sig
verklighet eller ren fantasi. Tiggaren och Ellen fungerade da och da
som sadana ber'attare och/eller kommentatorer, nar de hade direk
ta repliker till publiken. Aven andra figurer fick berattarfunktion:
flickan i Prologen, flickan i R6striittsstriden, radiospeakem under
andra varldskriget, Storsienfangen m fl. De band samman scener,
gay bakgrundsfakta som darfor inte behovde gestaltas visuellt, int
roducerade och avrundade sceniska forlopp, fonnedlade mellan
scen och publik och mellan dAtid och nutid, och gay kritiska kom
mentarer till det som skildrades. Det var daremot ytterst sallsynt
att en berattare frigjorde sig helt fran den skildrade tiden och mil
jon och talade som manniska 1977 till publiken. Berattama hall
sig inom sina givna "dAtida" roller och vande sig i dessa roller till
publiken, som roster fran det skildrade skeendet snarare an fran
Taltprojektet. Berattarfunktionen byggdes in i handlingens rum
och tid. Sallan drogs uttryckliga paralleller till nutid, sallan refere
rades direkt till publiken eller Taltprojektet 1977. Undantag var
clownens monolog och pausannonsema i slutet avakt loch 2 (dar
det dock i staIlet kan ses som att publiken tilltalas i den roll de fatt
"i spelet"). Daremot fauns det manga indirekta sjalvreferenser.

SkAdespe1amas relationer till publiken varierade. Oftast spelades
scener upp infor publikens ogon som i vanlig teater och film. Men
vissa berattare vande sig direkt mot publiken, speciellt i samband
med stone musiknummer i borjan och slutet av vaIje akt, och mest
av alIt i akt 3, dar nara halva tiden riktades ut pa detta satt.
Genom spel runt omkring askadama overskreds vissa av tittskAps
teatems begransningar. Askadama involverades i handlingen och
tilldelades i vissa fall bestamda roller i spelet: som fackmotesdelta
gare nar Kata Dalstrom delade ut flygblad, som domstolspublik i
Riittegangen och folkparkspublik i slutet av akt 2, osv. Sarskilt
intressant ar Finalen dar initiativet overracktes till salongens pub
lik genom den ensamma roda fanan. Dar handlade det om en di
rekt appell till publiken, vilket gjorde det aningen abrupta slutet
mer meningsfullt.

Det fanns flera implicita sjiilvreferenser i forestallningen, stallen
dar det var liitt att tolka in paralleller mellan det fOrevisade och
Taltprojektet sjalv. Vandrings- och vaxtmotiven inneh6ll sadana.
liksom berattarfunktionema, cirkusmomenten och relationen indi
vid-kollektiv. 1968 ars uppvaknande fungerade som sjalvbiografi
for manga medverkande. Ofta fanns "spel i spelet", som poangte
rade att det handlade om teater och inte verklighet, och gay en
modell for forestallningen som helhet.

Alla de har medlen att fortydliga sjalva berattandet hade en av
mystifierande funktion. De knot an till cirkusformens forevisande.
Genom att anvanda sadana medel har en lang tradition av socialis
tiska teaterexperiment avsett att undvika att publiken sovs in i en
drommande och passiv identifikation med spelet. I stallet har man
velat fa teatem att inspirera publiken till aktivitet i den samhalle
liga verkligheten. Sadana stravanden fanns t ex i den sovjetiska
avantgardeteatem under artiondet efter 1917, dar man kan finna
en hel dellikheter med Taltprojektet. Pa premiaren sjongs exem
pelvis Internationalen gemensamt av ensemblen och publiken (for
en rysk parallell, se Kleberg 1980:75), vilket lag i forlangningen av
att de stora flaggscenema sokt skapa en revolutionar. enhet som
overskred det historiska spelets ramar (ifr Kleberg 1980: 102f).
Intresset fOr cirkusformen som avmystifierande experimentverk
stad fanns ocksa i det unga Sovjetunionen (Kleberg 1980 :85f och
94ff). Allt detta skedde da i opposition mot en tidigare fOrharsk
ande naturalistisk teaterstil som syftade till attskapa illusionen att
skadespelet frams tallde en oforfalskad verklighet (ifr ocksa Hind
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1979:89-100). I Brechts teaterteori fick denna kritiska stravan en
speciell och genomtankt form, som utovade stort inflytande pa
kommande generationer av socialistiska teaterarbetare. Under 60
talet gay fria grupper denna avmystifiering ett nytt ansikte. Dar
blev cirkusen och det kroppsliga utspelet viktigare an tidigare, och
man vande sig inte sallan till massmedia och popularkulturen for
att finna modemare uttrycksmedel.

Montage och helhet

Ett viktigt element i den "episka" traditionen ar stravan att upplo
sa verkets helhet i en foljd av relativt separata scener, dar vaIje
moment star for sig sjiilv Ofr Brecht 1957/1981: 19f och Kesting
1959 :49fO. Det extrema exemplet ar collage- eller montagefor
merna, dar helt skilda scener sammanfogas utan radsla for kontras
ter och kontinuitetsbrott. Sadana former var vanliga i 20-talets ex
perimenterande radikala teater, och fann olika motiveringar. De
kan ses som svarande mot en fragmenterad verklighet, men ocksa
som ett pedagogiskt medel att skapa insikter genom kontrastver
kan (se t ex Bjurman 1975:188 m f1 stallen). Montageformen kan
ocksa ses som ett nodvandigt resultat av kollektiv produktion Ofr
Risum 1979 :309), och i sa fall finner man direkta paralleller till
den massmediala popularkulturen, dar liknande additiva tekniker
vaxt fram Ofr Benjamin 1971: 104f, Benjamin 1969 :72ff, Troelsen
1980 och Kahnt 1982 :64fO.

Taltprojektets forestallning var ett mellanting mellan ett mon
tage av separata scener och en organiskt sammanhallen enhet. Dar
fOrekom abrupt montageteknik, men ocksa bestamda roda tradar.
Nagra genomgaende karaktarer, temat och en del berattartekniska
grepp band samman. De montageartade dragen var inte direkt re
sultatet av nagon medveten estetik, utan snarare en praktisk faljd
av projektets kollektiva samarbete. Den demokratiska samverkan
av deltagare fran skilda hall kravde och resulterade i en viss spann
vidd och heterogenitet i forestallningen. Det ar majligt att sarskilja
tva berattarstrukturer som lagrades over varandra: en organiskt
kontinuerlig och en e.piskt montageartad.

Arbetarna startade med en gemensam vilja till revolution. Men
deras egna ledare var splittrade och stiillde hinder i vagen. I akt I
gays en expose over motsattningarna. I akt 2 tecknades problemen
pa ett intimare plan. I akt 3 kom den platsliga vandpunkten ge
nom Taltprojektets egen generations politiska uppvaknande. In
vavd i kollektivets utvecklingslinje lopte Ellens livslinje. Dessa ut
vecklingsbAgar fOljer lagama i en klassisk, "aristotelisk" estetik i
den meningen att de bars av karaktarer med identitet och vilja, att
konfliktuppladdningen loper parallellt med karaktarernas utveck
ling, och att uppladdningen leder till en vandpunkt, en klimax och
en slutlig urladdning Ofr t ex Hegel 1970:485f eller Holm 1981:
173fO. Hit hor aven motiven med den roda fargens vaxt och med
den gnistrande vaven.

Granskar man denna langa bage narmare, finner man dock att
den ar mycket ofullstandig. Handlingen gays aldrig nagon tillfreds
stallande avrundning och "Iosning" i pjasen. Konflikterna lostes
endast skissartat - som visioner eller modeller, att forverkligas ute
i samhallet snarare an inne i taltet. Detta uppfattades som en svag
het i pjaskompositionen, aven av de medverkande sjiilva.

Problemen harrorde fran att den langa bagens berattarstruktur
overlagrats av en annan, montageartad struktur, dar varje scen var
en sja]vstandig bAge med sitt eget spanningsforlopp, och dar sce
ner lagts till varandra relativt fritt, i en additiv teknik. Det fanns
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fbrcstUlIningen ingii i en j£iltcrordsc:
projektet. "V ad ska dam gen.t har
niisC" Alltsil: sjal\"<.l Carmen vaf i sa
oerhort hog grad framatrordscl1 . ...
Vi hade ell gcl10mgilL'nJe !igur: Ellen
oel1 hennes far. Men Ellen tOrsv<Inl1
ralt snahht ur miinniskornas intfcsSC,
Vad som hk\' myckcl intrcssanWfl' ~in

ElIcn \'ar arhclarklassc!1s historia.
Svart-Erik tOrsv<.lnl1 i anura aktL'l1.
men sa Wngc han k\'lk hade man <.kn
Linr framiltrordsL'l1. honum Vaf man
lite intrcsscrad avo Men vi uppt~ickt('

att iimnd oeh fbrcstUllningcIls form
da horjade sWlla andra kray. Vi
lyekadcs inte skapa sadana roll
figurer. neh hky tvungna att \'~ilja en
annan dramaturgi under arhetcts
gi.\I1g. Dramaturgin vaf Wnkt att vara
en hrechtsk historia av typ /14vderJI.
diir man f(')ljcr en m~iIliliskas ut
ycekling. Men Ellen yar ju intl' ails
ccntraL ... Vi utgick fran vart ~iI11Ile. vi
var faktiskt insatta i dd och v;'lr trogna
dct. Det var ju det f()rcsUillnillgeil
vann p~\. Svagheterna i den var dc
konstruktioncr som satt som h(')ldt.;r
pa dcL pa grund av nod\'andig uttlipp
nill~ aLh t~l11tasi. StHkan var var
trol;et till iimncL S~;Wnge vi h()ll pa
iimnet som en ryggrad. da lick vi
ocksa el1 drallwturgi sam V'.If sj~ilv

klar.och tlr tkt uppstod sa j~lI1tastisk<.l

sakcr. Oct var tlct sam 109 ()verhanden
oeh sam k\'iivtk de individudla
skildringarna OLb sa smaningom
gjordc dam hdt ointressanta, Hatk vi
fOrstatt det fran hbrjan. sa hade vi nog
kunnat g6ra cn iinnu hiittrc It)rcsUill
ning.... Dar var ju oeksa tk olika
gruppcrnas intresscn litcgranna mot
varandra. Diir fanns Nationaltca
tcrns stiL diir fanns Oktohers stil. och
diir fanl1s Narren, Oct var ju j~i\'ligt

lint hur man 11l<.l1li.')werade cmdlan.
o('h jag tycka nag att det \ ar
konstrukti\'t oeh hefordf<lnde. hela dct
hiir samarhetet. men det fanns ocksa
kollisiol1er. naturiigt\'is. Dar dd i en
massa andri.l fall skulk ha varit l'n
brist var dct i det hUr sammanhanget
ofta en styrka. tyLkcr jag. Det h~lr \af
nagot SOI1l aldrig kOl1lmer att kunna
upprepas.. " Resultatel hkv att tkt ~lr

ll~lst<.llllon\i.)st att hitta ell genomt~lllki
struktur \'are sig l1lusikaliskt elkr
dramatiskt i It)restiillningen. Den hk\'
vad dell hkv: ett litct hopkok a\ l'n
massa olika id0er. OUrfOr tror jag att
del ~lr det SOI1l iir den riktiga analyscn
a\' tOresUillningcn: det linns ingen
kUrna i den! NarrcngiingeL Bj()f!1
Granath oeh hrot!crna Segerstrom
star mr en slags gyckdkvalitet av
annan natur iin den som National
teatern star I<:')r. ahsurJistisk.
Nation;,dteaterns grej iir ona sam
manhunden med cn t~ll1tastisk kosty
l1lering oeh s~tdana oah(')rda greje!".
medan Narrentraditionen har ell
italiensk commedia ddLtrte-kompo
nent som iir viktig i TmteL Man kan
aldrig pasta att vi hade nan slags
enhetlig spdstil he!ler. Vi mrsOkte ta
ton <.1\' varanJra i olika avsnitt. men vi
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manga smascener som inte fyllde nagon sjalvklar funktion i for
loppets helhet men som hade ett dramatiskt egenvarde. Hit kan
man aven associera vandringsmotivet. Man kan har skonja inflytan
den fran cirkusformen. Cirkusen Ingar i en popularkulturell tradi
tion som utnyttjat ett losligare, mer flexibelt satt att bygga helhe
teL Avgorande ar dar inte hur det langa forloppet knyts ihop och
hur val alla detaljer passar in dar, utan i stallet vilka upplevelse
massiga och pedagogiska effekter som uppnas i varje seen, och i
kombinationen av olika sceneL

I Taltprojektet blandades de tva typerna av dramaturgi pa ett
flertydigt satt. Tekniken paminner om film och revytradition, dar
kraftiga kontraster och perspektivforskjutningar balanseras mot
dels vissa skissartade stora linjer, dels uppmjukande element som
skapar sarnmanbindande overgangar (berattare, musik osv).

De tva berattarstruktllrerna kan associeras till de medverkandes
tidigare arbetssatt. Manga av dem jag talat med har kopplat Ellen
till Oktober och Tiggaren till Nationalteatern. Biida dessa grupper

P('rC/' Walrlqrlsr: Vi hade jntention~I1

att kUI1n<.l v~ixla storslagna. fantastiska
seena mcd n~ira. intima. Oct var inte
sa Hitt. . , D~t Ur svart m~d soda1
realisI1l~n. framforallt i ett j£ittdikt
tall. .. Man kan nag s~iga att Oktoha
vilk satsa mera pii intimiteten. Men
d~ir var d~t ocksa en frilga am vad sam
gar att gora i ett sant jattestort Wit.
T~iltd ~ignar sig nag h~ittr~ ;:t! stora
hild~r nn at n~ira kaffedriekande.

Sillne O/'\'.'WIl: Vi haue ocksa sagt att \'j
skulk hlanda stilarsom l~lan. I horjan
var dL't sa att P~t('f hade dom star;.!.
kolkkti\"a. \"isudla id0~rna. oeh jag
skn:v k(>ksh~inks- dkr tva-oeh-t\'a
seen cr. S~n horjade vi liksom hyta vilt.
Man hie" ju galen i den dar Uilt
form en. oeh sa skrL'v man myeket at
den forn1L'I1. Vi hytk nog stilar r~itt

friskt (leks;'l. tror jag, Oct \'ar ell jil\'la
rOra.

Henrie Ho/mher1.: Jag har alltid
heundrat Natianalteatern for denna
n>rmaga atl mytologisera Il)O()~tals

historia - jag tycka alltid de har haft
den !()rmagan att uta\" hetongrcalism
och tristess kunna gum sagoaktiga
figurer som haft <..'tt \'~ildigt drag. Dd
iir jlltL' hara Nationalteatefl1 kanske.
fOr jag t~cker ocksa att t ex Aja
Eriksson ~ir fOrknippad med de h~ir

id0erna: henlles kWdmak~ri hade
oeksa d~n hnr k"<.ditelell.

Eva Remaeus: Oktohcrs devis ar kom
l1lunikation~n med puhliken pa ett
stillsammare. pa ett mer rakt satt.
Nationalteaterns kommunikation ar
val av et(annat slag.... National
teatern har en galenskap och en
frackhet pa dt annat s~itt som Bertil
Goldherg ar ett starkt uttryck fOr. Nan
sorts hejdlOst uttryck. Bade som ska
dis och sangare och musiker oeh
kompositOr oeh textf6rfattarc sa har
han ju nagot storvulet oeh gakt OVer
sig. som jag larde mig mycket av....
NJ.r han skrev sin text sa hade han
musiken i sig. oeh oeksa de dra
matiska~hi1d~rna. tror jag. Oeh han

hade ju v~ildigt olika fOrutsattningar.
Men det har patetiska. det har djupt
kanslomassiga. dd kan man nog saga
finns med lit~ olika fOrt~eken h~ld~

has Nationalteatern oeh hosOktoher.
Jag hade ju lit~ Wttar~ att ansluta mig
till d~t lit~ mer vardagsr~alistiskadra
get i texkr som Ninne Olsson skrev.
for dd var jag d,1 mer van vid. Dar
anvUnde man vissaligen en starkt
stilisaad form - snahht in i samtal
oeh sI1ahht ut - m~n sj~ilva samtakn
ilr ratt enplaniga. riltt vanlagsr~a

listiska. M~dan Nationaltcaterns
texter. sam Peter Wahlqvist skriva.
tar ut helt andra svangar. ... D~ir hIe\'
d~t en konflikt i TaItprojektet. Taltet
sam siHlant holl inte for aIltfOr smil.
intima. realistiska se~ner. Jag har en
k~insla a\' att Oktohas model! d~ir

klarat sig lite siimrc. i detta stora WIt.
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hade erfarenheter av Brecht, och bada anvande distanserande me
del i sina pjaser. Men darutover var skillnadema stora. Oktober
efterstravade en intimitet och en nara, psykologiskt trovardig man
niskoskildring, som mojliggjorde igenkanning for publiken. Ofr
Wirmark 1976:57, dar Hemic Holmberg gay argument mot den
collageform "som blivit vanlig inom de fria gruppemas pjaser ...
dar mikro- och makroperspektiv haftigt omvaxlar Det medfor
ofta ytterst schablonartade manniskoskildringar ") National-
teaterns "groteska" spelstil utnyttjade i stallet gama revyns mon
tageartade former (ifr Wirmark 1976:l60ff och 259). De riktade
sig till en yngre publik och knot mer uttalat an till popularkultu
rens uttrycksmedel (rockrnusiken och filmen).

En annan konsekvens av skillnaderna ror forhallandet mellan
manligt och kvinnligt. Det var framst Ellen som fOrde in kvinno
fragor och kvinnoperspektiv i forestaIlningen, och det var i forsta
hand Oktobers intimare spelstil som lampade sig fOr att askadlig
gora (traditionella) kvinnliga erfarenheter. I den offentliga sfiren
dominerar man, saval i livet som i pjasen. Det bristande genomfo
randet av Ellens livslinje och de groteska scenemas overtag i det
jattelika taItrummet medforde att traditionellt manliga aspekter
gays ett fOrsprang.

De olika spelstilama, gruppema, berattarstrukturema och roll
figurerna bidrog med olika innehil.ll och mojligheter i helheten. Det
ar inte enkelt att sla fast nagon entydig och total polaritet. Exem
pelvis spann aven Tiggaren en rod trad genom historien, pa sitt
storvulna satt. Wollter lagger har intill sarskilt stor vikt vid det
perspektivet, det messianska draget i visionerna om socialismens
seger som en nodvandig kulmen pa historien. Helheten ar svar att
klassificera med hjalp av gangse kriterier om distansering och iden
tifikation.

Naturligtvis efterstravades identifikationsmojligheter i pjasen.
De fanns saval i de groteska men kanslostarka figurerna i National
teaterns stH som i de mer psykologiskt realistiska Oktoberfigurer
na. Montagekaraktaren omojliggjorde daremot nagon total inlevel
se i en enskild karaktar. De abrupta kasten mellan kontraster, be
rattarna och de dokumentara inslagen, vandningama direkt ut till
publiken och olika "spel i spelet" skapade en kritisk distans pa sa
vis att man brat illusionen av reaIistisk avbildning o<:;h riktade upp
marksamhet pa sjalva det teatrala framvisandet. Darigenom over
fOrdes uppmarksamhet fran temat till Taltprojektets produktions
satt. Taltprojektet manifesterade ju ocksa saval politiska linjer i
arbetarhistorien som den egna konstnarliga kreativiteten. Genom
den medryckande Finalen sokte man uppratta en ny identifika
tion, men nu utanfor spelets fiktiva plan: mellan ensemblen och
publiken. En sadan politisk identifikation genomsyrade hela pro
jektet. Valet mellan uttrycksmedel uppfattades som en fraga om
storsta mojliga effektivitet, inte som nagot estetiskt sjalvandamal.
Den politiska ambitionen utgjorde grundvaIen for att man tillat sig
att vaxla mellan olika medel och slappa fram olika medverkandes
inriktningar pa olika punkter.

Nar det galler fragor om identifikation och distans hade musi
ken en helt central betydelse. Det ar darfor hog tid att komma in
pa musikens funktioner i forestallningen.
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hade liltt att samarbeta ocksa. han
hade nan slags lyhOrdhet.

Peter Wahlqvist: Skillnaden gentemot
oktober trar jag ilr vart mycket starka
ungdomsintresse. Att vi redan i botten
hade den har musiken Deh detta
intresse f6r ungdomsfragorna. medan
Oktober har ett vuxnare. litterarare
intresse.. ' . Oktaba har en annan
musikalisk bakgrund. . .. Ar man
ledsen sa ska man ta ut den Iedsna
kilnslan. Vi tycker villdigt mycket om
om publiken gar till knana i sina egna
tarar. det ar jattetrevligt! Vi lAter en
seen eller en l<1t vara mlgot i sig sjalv.
den far leva sitt eget liv Deh ta ut ana
svangarna i kanslorna. Men vi kan
gentemot den sta.lla en helt annan
seen .. , Vi anvander inte ett fullt sa
intellektuellt satt att ta oss fram... .
Brecht ar ju mycket prasterlig och
manga ganger rna-strande i sina
pjaser. Han har val sina anledningar
att vara det. .. Vi har oftast fOrsvarat
ungdomarna, genom vara sanger och
vara speL mot myndigheternas over
grepp. Vi har fOrsokt ta fram orsaks
sammanhangen till att manniskor
super ner sig eller slass med varann
osv. men vi har forsakt gara det pil
deras villkor. .. Vi har sett sa jiivla
mycket pekpinnar oeh farmynderi. att
det aidrig har ingatt i var begrcpps
varld att vara ytterligare en. Vi har
heller aldrig betraktat oss som en
politisk f6r;ning, vars framsta uppgift
ar att uppfostrd folk.... Varteater har
ju manga ganger vant narmast serie
tecknad. Jag tror skillnaden enbart
ligger i att Oktober ar myckct fOr
siktigare an vad vi ar. Vi tar ut
svangarna mycket mer. Vi ar, tror jag.
dessutom mycket mer anarkistiska i
vart satt att teckna. Vi vagar ta ut en
figur alldeles for langt egentligen. Det
vet ju bade du och jag att figuren inte
arsannolik sasom realistisk fOreteeise.
En sadan manniska traffar du aldrig
pa gatan. Utan den ar dar f6r att vi ska
beratta den har historien. Det ilr vill
ocksa en del av Brecht-traditionen i sa
fall. pa sitt satt. ... Det ar ju l~:ittare att
identifiera sig med musikcn hos oss
an med figurerna pa scencn:Vi har
alltid utgatt ifran att vi talar om fran
horjan att"dctta ar tea!er. Det ar ingen
stilllfOretriidande verkligbet eller
nanting san!". . .. Jag har alltid varit
vansinnigt intresserad av att anvanda
dans, musik, film pa teatern. Jag vill
anvanda ha.pnadsvackande tricks,
sasom att saga ito damer i lador och
sant. Men samtidigt viII jag natur
ligtvis beratta en javulskt spannande
historia som ror manniskor i samma
tid som jag lever.



Peter Wahlqvisl: ... AHa manniskor i
Nationalteatern ar musikintresserade,
oeh har viildigt svart att tanka sig aU
g6ra minting utan musik. Den ar eIt
satt f6r oss att uttrycka oss. Ett satt att
intc uttrycka sig f6r oss det ;ir att
skriva stenciler, aet iir inte var sak. . .
Di:iremot att spela, sjunga oeh agera,
det ar liksom vart sprak.

Christer Boustedr: I Nynningen var ju
Bernt Andersson den drivande
kraften - oerh6rt effektiv. Det var han
som sag till aU det kom fram grejer.
Jag tror inte han skrev nan kompo
sition sjalv. men han har skrivit
manga arrangemang. I oeh med det
har han ju i h6gsta grad varit
komposit6r.

Bernt Andersson:' Blasargruppen som
individer inom projektet var inget
skra f6r sig. Dar var ju folk som lirade
hlas ifran olika musikaliska utgangs
punkter. Nikke Str6m spelade
barytonsax. oeh han har ju ingen
jazztradition bakom sig utan bar
spelat i roekhand aUa ar han har
spelat. .. Bertil Goldberg var ju skadis
mest. . . Dessutom skrev han ju en del
av musiken. sa han var pa det sattet
intcgrerad i orkestern. Han var med
oeh repeteradc. I sin funktion var han
oeks<1 en naturlig brygga mellan
manusgruppen oeh orkestem.

Berti! Goldberg: Sjalv var jag aldrig
drabbad utav motsattningarna i
orkestern. i oeh med attjag inte ingiek
i Taltorkestern stadig!. Jag var ju
myeket ute oeh sjang oeh spelade
teater oeh h611 pa sa. Mina musi~

kaliska insatser inskrankte sig ratt
myeket till att liksom dyka in pa vissa
l<1tar.. . Jag var ju med i k6ren oeksa.
Sen var jag med litegrann i regin, oeh
hur det skulle lata oeh aUting. med
muntliga instruktioner. Man kan val
saga att jag tiIlhOrde kom positOrs
gruppen, men vi giek ratt intimt in

Pemte kapitlet
Musiken

Utgangspunkter

. Orkesterns resurser

Orkestems sammansattning och tekniska resurser beskrevs i bii:tjan
av kapitel 3. Dess kama var rockgruppen Nynningen, som redan
tidigare hade samarbetat med Nationalteatem, samt Christer Bou
stedt, som spelat saxofon med musikteatergruppen Oktober (se ka
pitel 2). Aven ett par andra musiker deltog, t ex jazztrombonisten
Stig Ekel6f och trumslagaren Per Melin, som kom med i orkestem
som jazzmusiker via Oktober men lanmade den som rockmusiker i
Giiteborg. I vissa scener deltog en del skadespelare med musik.

Orkestem hade en traditionell rockbesattning (2 elgitarrer, elbas
och trummor) inklusive klaviaturer (synthesizer, orgel och piano),
kombinerad med en stor blassektion (saxofoner, trumpet och
trombon). Vid nagra tillfaIlen anvandes andra instrument, t ex
akustisk gitarr, dragspel, munspel, violin eller mandolin. Liksom
talet var all sang och musik elfiirstarkt, utom nagra fa ganger (t ex
R6striittsmarschen). Fiir rockgruppens elinstrument var detta en
sjalvklarhet, fOr bIasama gay det en del svarigheter.

Musiken komponerades av Nationalteatems Ulf Dageby, Nyn
ningens Bertil Goldberg och Oktobers Christer Boustedt. Som ar
rangiir fungerade framst Nynningens Bernt Andersson. Kompositii
rema la fram utkast och ide'er till olika sceners musik. Dessa utar
betades och priiYades sedan av orkestern gemensamt, medan An
dersson arbetade med bIasarrangemangen.

Ingen person fungerade som sjalvskriven ''ledare'' fiir musikli
gan. Besluten fattades gemensamt nar det gallde val av musik, ar
rangemang etc. Detta kollektiva arbetssatt ar vanligt i rockgrupper,
men skiljer sig fran vad som ar brukligt i andra teatersammanhang.
Arbetssattet skilde sig avsevart fran en del av de andra arbetsligor
nas satt att arbeta. Darfiir uppstod en del samarbetsproblem i kon
takten mellan musikerna och t ex manusfiirfattama eller regissii
rerna Gfr Holmbergs ord s 30f).

Blandningen av musiker och det kollektiva arbetssattet resulte
rade i ett heterogent musikanvandande, ett slags montage av stilar
och funktioner. Orkestern var osedvanligt mangsidig, och musiken
mer omvaxlande an vad teaterrnusik brukar vara. Att de tre kom-
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Blasama marseherar in till studentskivan. Ett exempel pa musik pa seenen.

positorerna kom fran skilda stilistiska traditioner okade orkesterns
spannvidd.

Orkesterns genrekompetens spande fran bebopjazz (Boustedt)
till tung rockmusik (Nynningen och Dageby), med blues som ge
mensam namnare. Dessutom mattes musikerna ocksa kring visar
tad musik (svensk folkmusik och trubadurtraditioner), politisk
kabaretmusik (med ratter hos bl a Eisler och Weill) mm.

Turnerandet, cirkusformen och projektets format attraherade
breda publikkategorier till forestallningen. Genom samverkan
mellan manga artister, genom de lokala stodkommitteernas arbete
och genom Taltprojektets uppseendevackande framtoning drogs
skilda sorters folk in i publiken: rocklyssnare, vansteraktiva, arbe
tare, teaterintresserade osv. Orkesterns och musikens mangsidighet
motte pa ett spannande satt denna heterogena publik och gay
upplevelser av skilda slag for olika individer.

Kollektiviteten och stilblandningen innebar inte bara mangsidig
het och heterogenitet. I arbetet inom projektet forenades ocksa
olika personer infor de gemensamma malen. Sammanhallande
fungerade temats och handlingens krav och cirkustaltets objektiva
ramar. Orkestern hade ocksa en gemensam stilistisk bas i kombina-
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med forfattarna pa dom viktigare
Uitarna. I musiken fanns tcatcrn
mycket.

Ale Moller: Det var ratt spannande att
komma in senare, fOr det fanns ju
stora konflikter inom orkestern nar
jag kern dit. For en del av dom som
var med sa var detjavligt befriande att
det kern in en ny snubbe, specidlt som
jag da hade rau sa myeket entusiasm
nar jag kom. Jag var inte sa utsehasad
oeh trott som dom andra.... Per
Melin och jag spelade ju ihop sen vi
var sma. Vi spelade alltid tillsammans
anda tills han giek med i 0 ktober oeh
Taltprojektet. Han kom mcd i Taltet
via Oktoher.

Christa Boustedt: Vi hade en bra
jazztrumslagare i Per Melin. Det
skulle ha varit tva trumslagare:
Mikael Gyllenstig skulk vara rock
trummis oeh Per Melin. Mikael hop
pade av, oeh dar var det faktiskt mot
sattningar mellan roeken oeh
jazzen.. , Oeh sen blev detju sa att Per
har anlitats av bade Nynningen oeh
Yalsa, sen dess. Han spelade ju med
Ale MoIlers '"Jazz a de~ innan, men
han llyttade till Gotehorg sen och tick
jobb. Han overgick fran att vara
enbart jazztrummis till att bli roek
trumslagan:: oeksa.

Per Melin: Jag horjade jobba fOrstc
mars. som dom andra i orkestern... Vi
jammade myeket. .. EftcrTaltct skulk
jag borja i Malmo igen, med Kabaret
orkestern. Oktober skulk llytt" till
SoderUilje, oeh det ville jag inte alls
med pa. Da blev det det har mcd
Kaharetorkestcrn, oeh det spruck r;1tt
sa fort... Sa da var jag utanjobh... D:l
giek jag rakt in till Bernt Andersson:
"Ja, nu i:ir jag utanjobb. Kan intejag m
vara mcd i NynningenT - "Jo. det iir
klart..... Da hade ju Mikael Gyllen
stig namligen hoppat av oeh borjat
lira med Motvind... Oeh sa hade jag
ju traffatAnki Rahlskog i Tiiltet. sa det
var ju myeket det oeksa som gjorde att
jag drags till Goteborg... I oeh med
attjag kom till Goteborg sa blev det en
helt annan attityd till musikcn, oeh
helt annan slags musik. Aven ett
a"nnat satt att johha med musik, som
passade mig battre.

Peter Wahlqvist: I en stor forestallning
ar det spannande att Christer Bou
skdt gor sin musik, att Berti! Gold
berg gor sin, oeh att Ulf gor sin musik.
Jag tror ju alltid att sana har bc
gavningar oeh snillen kan samarbeta.
Man satter ihop tva snilkn, oLh da
tror jag att det uppstar en explosion av
saker. Nu ar det inte sa i verklighden,
utan det ar tvartom sa att dom har
snillena gar svartsjukt oeh bevakar
varann... Men i Taltet tyeker jag Hnda
att det var valdigt lyekat mco att man
later dom olika temperamenten
komma fram - detgeren spannvidd at
musiken... Bertil har fr a bidragit
med spannande teatermusik - hiide
Revolutionsoperan oeh 20-talshilen. En



musik som det ~r oerhort Wtt att gOra
bilder till pa teater. Dom '~r bild
massiga redan i musiken Deh textema.
Det ~r Bertils stora bidrag. Ulf har
bidragit med att han gOr fantastisk
musik. Den kanske inte ~r sa bild
massig pa-samma satt, till teatem,
men musiken i sig ar valdigt fantas~

tisk... Han skriver inte pa samma satt
operamassig musik. utan han skriver
latar mer. Han gOr ocksa v~ldigt fin
stamningsskapande musik. ..
Christer Boustedt bidrar kanske mer
med sitt spelhumOr. tycker jag. Men
det berer kanske pa att jag inte ~r sa
f6rtjust i den sortens jazzmusik. Och
sen ska man iute glOmma Bernt
Andersson. som ju som arrangOT aT
fantastisk.
S6ren Brunes: NaT man kom in Deh
hOrde musikema. sa tyckte man att
det var sa javla bra. sa da sag man inte
nagra kriser 6verhuvudtaget. Men sa
~r det alltid inom teater. tycker jag.

Christer Dahl: Om man ska se det fran
publikens standpunkt, sa tror jag att
dom sakert upplevde det som en
javligt sammansvetsad oTkester, som
funkade fint ihop.

Sam Westerberg: Musiken vaT ratt bra.
Betydligt b~ttre ~n teatem. En massa
Ars erfarenhet hos dom har som skrev
latar kunde helt p16tsligt fOrverkligas.
Helt plotsligt hade dom resurser att
gOra det fullt ut. Det fanns kapacitet
att g6ra en mangd olika sorters musH~.
och ~nda upplevdes det inte som
teatermusik. Det vaT ingen fejkmusik.
utan det var musik pa riktigt. ... Med
fejk menar jag den har teatermusiken
som ar en attityd. Men i T~!tet var det
hela tideD sa att yare sig det vaT enkla
eIler mer svulstiga stycken sa vaT dom
alltid blodigt allvar. Och dom hade
nan sorts linje. en musikalisk linje pa
nat vis. Dom h~nger ihop. trots att det
~r folk ur sa olika sammanhang. Det
aT val orkestreringen mycket. Det lAter
iute som en massa olika stilar.

Francesco Ippo/ilO: Musiken varval det
b~sta i hela fOrest~llningen.Jag ~r inte
musikkunnig, men som publik sa.
tyckte man att den var otroligl fint
integrerad. st~mningsfulll. Och den
associerade bra till de seener som korn
UPP. fOrstarkte olika hilder. text. med
sang oeh musik i dom har kOrema 
det vaT val genialt?

Eva Remaeus: Ska man na fram till en
akta musikteater sa maste ard Deh 10n
fOdas gemensamt. lute skapas gemen
samt. men gestaltningen av det maste
ske nar alIa ingredienser finns klara.
.,. I Taltet fanns den uppdelningen,
det berodde ocksa. mycket pa att vi
rent lokalmassigt var uppdelade...

Ulf Dageby och Tatta Niislund hade arbeta! tillsammans liven tidi'gare, i Nationalte~'

atero. Tiggarens roll vaT specialgjord for Tatta, och kanske iir det Aldn"g mera krig som
har diskuteras?

tionen av afroamerikansk blues (som gemensam namnare for jazz
och rock) och svensk vistradition. En annan sammanhallande fak
tor var arrangoren Bernt Andersson. Det faktum att det fanns en
fast uppsattning av instrument i orkestern gay ett bestamt sound
att utga ifran. Dessutom producerades en stilistisk enhetlighet i
sjalva det kollektiva ·samarbetet. Musikernas repetitionsarbete gay
upphov till viii forankrade gemensamma uttryck vilket gay ryggrad
at musiken. Musikskapandet fick ocksa en viss konsekvens genom
grundbegreppen om genremusik, filmmusik och tidl6s musik, som
gay struktur at musikanvandningen (jag aterkommer strax dit).

Citaten har intill varderar orkesterns spannvidd och roll overva
gande positivt. Pa s 255f ovan antydde daremot Wollter en kritik
mot att musikstilen saknade enhetlighet, vilket han kopplade till
cirkusens form.

Musikernas plats

Musikligan bOrjade arbeta 1/3 1977, och utgick som regel fran ut
kast fran manusligan. Arbetet var hetsigt och det gjorde det ofrftn
komligt att de professionella musikernas rutin anvandes till det
yttersta. Det fanns inte tid for misslyckade experiment. De ovriga i
Taltprojektet hyste stor respekt for orkesterns musiker. Fa utom
staende gay sig in och gay kritiska synpunkter pa deras arbete.
Hantverket ingav respekt.
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Orkesterns bllisare hade stora problem med medh6mingen, dvs att urskilja sitt eget ljud i
relation till hela orkesterljudet. Men de utgjorde ett massivt och effektivt kollektiv bland
musikerna.

Darmed fungerade orkestem ganska separat fran de andra ligor
na. Projektet tillampade en strikt uppdelning i arbetsfunktioner,
aven om individema ingick i flera olika ligor och darmed fick insyn
i olika delar av projektet. Man uppnadde inte den arbetsmassiga
sammansmaltning mellan musik och teater i ovrigt som Oktober,
Nynningen och Nationalteatem stravat efter Ofr aven Wirmark
1976 :54f).

Den narhet mellan scenografi och musik som Eriksson namner
har intill handlade nog mer om upplevda band an om verkliga
samarbetsrelationer, som framgar av citaten angaende Brunes'
skisser. Det var f 0 just musik och scenografi som fick mest en
halligt berom av recensenterna (se vidare kapitel 6).

Nagra relationer i samarbetet var sarskilt framtradande. Dageby
och Wahlqvist kom fran samma teatergrupp och kande varandra
val. Goldberg var lika mycket skadespelare som orkestermedlem,
och hade ett mycket teatermassigt satt att gora musik, som fram
gar av hans langre, operamassiga nummer.

Orkestem var i forestallningen placerad pa lastbilsflaket vid
taltets ena sida. Musikerna var darigenom avskilda fran spelscener
na, aven om de ibland tilldelades en roll i scenen (Hostsol) eller
gay sig ut att spela pa andra platser (Rostriittsmarschen). Som
regel var orkestern inte speciellt kostymerad och inte heller sar
skilt belyst. Eftersom musikljuden oftast kom fran hogtalarna vid
orkestern lokaliserade publiken naturligtvis musiken dit. Vid
nagra tillf<illen kunde daremot Ijuden flyttas till det hogtalarsys
tern som fanns mitt i taltet (t ex flygplanet i borjan av akt 3 och
Ijuden vid Hiroshimabomben).

I bade Nationalteatern och Oktober var musikerna vana vid att
delta pa scenen jambordigt med skadespelama. I Nationalteaterns
ungdomspjaser hade rocklatar ofta burit upp delar av handlingen,
och musikerna hade statt invid skadespelarna pa scenen. Dageby
m fl hade dessutom varit bade musiker och skadespelare i samma
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Maria Grahn: Orkestern farmades pi!
ett ganska tidigt stadium... Och dom
var sa att saga vid sidan om och
jobbade men sin musik, och alta hade
valdigt start fOrtraende for all det
skulle bli bra. Sen kanske man repe
terade och da var musiken redan
fardig. Platsligt kam det fram ell
ganska fardigt resultat fdn deras
sida... For att fa det att fungera maste
man tanka sig att det var en slags
sjalvstandiga sma t;nheter. dar den
eoa enheten litade pa att den andra
enheten fhade sitt. Lika lite som
musikeroa kom och la sig i hur vi
gjorde lampor sa la vi oss i hur dom
gjorde musik. Det fanns nan slags
tilltra till dam.

Ale Moller: Politik fOr mig handlar om
att ge aHa manniskor ratten att fa det
vatten och ljus och luft som dom
behOver for att kunna vaxa... Det
galler aHa oavsett klasser. Kapi
talismens stora svek mot manniskor
na ar att den har frantagit dom allt det
har ljuset och vattnet: bland annat
ska,pat en fordarvlig. kommersiell
konst osv... I TaItet fanns i sceno
grafin manga sana har valdigt vackra
bilder, sam var konst pa just det viset
som inte hehOver en marxistisk analys
fOr att upplevas. Och i musiken sa
fanns det val en dd sana stallen... Oet
Christer ar ute efter. ar att om han far
improvisaa och spela pa det viset sam
han kan. sa menar han att da vattnar
han manniskornas sjalar och lyfter
dam.

Aja Eriksson: Musiken och sceno
grafin kom nogvaldigt hra overens....
Man har kanske likartade satt att

johha pa. bildkonstnareroch musiker.
Oet handlar om visioner och drom
mar. kanslor och intuition. snarare an
analys.

Soren Brune:>: ... Jag tyckte nag att
musiken fungerade rdativt konven
tionellt anda. i form av sina latar. sina
delar... Jag minns inte att dd i Taltet
fanns musik sam i en viss stamning
fungerade starkt dramatiskt. Istallet
var det 1<ltar vid sidan am teatern...
Oet var musikaliska nummer... Men
jag ser nag inte en teaterforestallning
pa det sattet att jag riktigt uppfattar
musiken. am man tanker efter sa var
det ju fruktansvart myckct musik i
Taltet.

Henrie Holmherg: Men Soren Srunes
tankte inte pa musiken aIls. tror jag.
Han ar inte musikaliskt intresserad pa
det viset. Soren hangde ihop med
Christer pa 60-talet. da de var en del av
den fria avantgardeteatern. dar free
form-music var fOrknippad med
happening och visudla handelse
prylar. Jag tror att Sorens id0er, aven
am det inte stod ett ord am musik dar.
borde kunnat inspirera till mer musik
av det slaget. Men Christer var fOr
ensam. och inte riktigt val till mods.
fOr att driva att man t ex skulk im
provisera till de visudla skeendena.



ChrisM Boustedt: Det f~rsta jag
fragade efter nar jag tick se Soren
Brones' scenografimodell var: "'Var
fan ska du ha bandet nanstansT Nej,
det hade han iote tankt pei. Det var
mycket sana motsattningar, oeh dar
hade jag varit med sa lange all jag
hade Iatt att bli bitter. Jag marker hur
orutinerade rnusiker godtar att bli
placerade under nat tak nanstans, sa.
jag tog parti f6r hela gruppen valdigt
mycket.

StJren Brunes: Nar man ibland gor
sana dar "'partitur" bryr man sig bara
om den visuella delen. Regin komrner
in vid 6vergangar.Jag tycker at! rnusik
pa teater ar sa kraftfull, kusligt
kraftfull ibland.... Av en musiker pa
teatern kra-ver man tota11 yrkeskun
nande. Man kraver att han ska
komma dit. spela sitt instrument Deh
det ska han gora bra... Gar man da
pa en musiker Deh fdigar: "'Kan iote
du sitta harT - "la men jag maste sitta
vid pianot dar. det gar inte"". Det ar
jattesvart att argumentera da.... Jag
upplcvde aldrig nagra problem med
musikcn pa det sattet att man 1<ig i
schism med dom. Men samtidigt ar
det liksom bara en kaka som ~an
Iamnar. Och pa niH sat! accepterade
alIa det. aven musikerna. Musikerna
accepterar att sitta helt doIda.

VII'Dageby: Jag ville prava all gara
riktigt frackji/mmusik. Det hade lika
garna kunnat vara pa band, men har
var detju tom en orkester.. , I oeh f6r
sig var det ju kul att vi anda gjorde
dctta live. Men jag hade inte blivit
st6rd am vissa snuttar hade legat pa
band . ... Jag bcstamde mig tidigt f6r
att inte vara skadis. Jag var sa tr6tt pa
det. Jag ville inte var skadis langre.

Pder Wahlqvist: Sen har vi da sUindigt
letat cfter nya satt. att sa att saga inte
bchova ga fram till rampen, utan att
integrcra sjalva musiken - latarna ar
handlingen... Vi har ju aldrig haft
musikerna nere i orkesterdiket. utan
de harvarit pa seenen. Fast det kan ha
sina sidor. Dct hande i TaItet att
musikerna kopplade av infar publik.
genom att peta sig i nasan oeh ata
smorgas oeh strula omkring... Det
skapar en slags oro.. . Det ar manga
musiker sam ar lite skygga nar
lamporna kommcr pa dam.

Ale Moller: Det skulk ha varit tva
andra musikseener, tva andra stallen
dar man spelade musik ifr~in. Kanske
ctt litet akustiskt kapell nanstans, med
dragspd oeh bas kanske, en positiv~

spelare eHer sadar. hangande i en korg
kanskc nanstans. sam kunde skapa en
valdig kontrast. Men skulie kunnat
g6ra arrangemang sam byggdepa
vaxelspelet mellan darn.. . musik sam
vandrar runt i taltet. Det kunde man
ju garna ha gjort tekniskt ocksa.
genom att ha haft kanske i alia fall
atta kanals stereo. Sa att man hade
kunnat fa musiken att vandra runt. ..
Men ocksa rent akustiskt kunde man

Musikerna under scenen frlin rostriittskampen vid seklets borjan. Det var naturligtvis bara
de akustiska instrumenten sam liitt kunde rora sig pli scenen, vi/ket begriinsade uttrycksw

mojligheterna dlir, och kanske bidrog till at! fr a "genremusik" placerades "pli scenen".

pjilser. Oktobers musikteater hade ocksa konsekvent anvilnt musik
och musiker pa scenen. De hade tom valt att gora pjaser om just
musik och musiker, for att helt kunna integrera musiken och pla
cera den "pa scenen" (Sven Klangs Kvintett).

Detta andrades i Taltprojektet. Skalen var flera. Tidsbristen och
forma tet gjorde det svart att undvika specialiseringen och separe
ringen i rummet mellan musik och teater. Man kan ocksa ana att
musikernas plats inte tillrackligt uppmarksammades och genomar
betades, speciellt inte fran scenografernas sida. Det gay upphov
till en allman osakerhet om orkesterns sceniska position, vilket i
sin tur ledde till att musikerna fann trygghet i att samlas i en
sarskild grupp och placera sig i ett horn av tiiltet.

Bland musikerna fanns det olika viljor, som framgar av citaten.
Dageby var trott pa ski\despeleri och f6redrog den renodlade mu
sikerrollen. Dessutom hade han estetiska skill att arbeta med musi
kerna dolda: intresset for "fi!mmusik pa teater". Darmed menade
han bakomliggande musik och Ijud vars kalla inte behover vara
synlig for publiken, utan som fungerade stamningsskapande sa
som i konventionell fIlm. Det ar nagot helt annat an den synliga
musik som Oktober genomgaende arbetat med, ilven i sina filmer
(i Prins Hatt under jorden syntes t ex musikerna i filmrutan, mas
kerade och rorliga, bland ski\despelarna, trots att filmens handling
inte direkt integrerade dem). Bi\de Boustedt och Moller tycks ha
onskat att musikerna i tilltet i mycket hogre grad hade ingatt i
spelet, dvs befunnit sig "pa scenen".

Nu var trots allt inte klyvningen musik/teater sa strikt i detta
avseende heller. Liksom musikerna komponerade musiken i visst
samarbete med manusforfattare m fl, sa framfordes den inte vat
tentatt separerad fran de visuella och verbala planen. Ski\despelare
vandrade kostymerade in i orkestern och deltog dar i vissa nummer
(t ex Per Eggers i Per-Albin Hanssons galanta kostym som spelade
saxofon flera ganger). Nagra av musikerna hade omvant skadespe-
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larroller, med eller utan sina instrument. Gransema var mer flytan
de an pa en strikt arbetsdelad, konventionell teater. Kvar star att
orkestems position i forestallningen inte var konsekvent eller pre
cist genomford. Ale Mollers olika forslag antyder hans missnoje
darvidlag. Han kom med mitt under turmJn och hade formodligen
svart att fa sina ideer genomforda pa ett sa sent stadium.

Orkestems position i tiiltet och musikernas plats i projektet ar
fragor som griinsar till en tredje: musikens plats i fOrestallningen.
Dar forekom bade separata musiknummer och musik som bak
grund eller bestandsdel i en teatermassig seen. Stravan att gora
musikema mer delaktiga i det sceniska for1oppet ger tva olika moj
ligheter: antingen integreras de kontinuerligt i detta eller ocksa
inarbetar man fristaende men valdefinierade och visuellt utarbeta
de musiknummer. am man omvant lyfter bort musikerna fran det
sceniska for1oppet far man antingen relativt realistisk teatermusik
av konventionellt slag, eller ocksa den typ av "filmmusik pa tea
ter" som Dageby var intresserad av (och som kan jamforas med
Wagners osynliga operaorkester som skapar stamningar och ut
trycker kanslor i musiken).

Fragan om musikens plats i forestallningen blir ett genomgaende
problem i resten av detta kapitel, och den kraver forst en noggran
nare analys av vilken musik som anvandes, och hur den anvandes.

Musiktyper

I forestallningen forekom musik nastan exakt halva tiden, dvs ca 2
timmar, om man med musik menar sang, visslingar, rytmiserat tal
och alIt spel pa instrument (aven for effektljud). Akt 1 hade nagot
mindre, akt 2 nagot mer musik an genomsnittet. I storre delen av
denna musikmangd medverkade den fasta orkestern. Denna stora
mangd musik kan indelas pa en rad olika satt. Sarskilt intressant ar
den indelning musikerna sjalva anvande.

De tre sorternas musik

Nationalteatems och Nynningens musiker intioducerade tidigt
.iden om tre typer av musik. Det skedde redan vid seminariet pa
Saro i januari 1977, om inte annu tidigare. Det var ett satt att
strukturera musikanvandningen i teater, som man anvant i de ge
mensamma ''kabarevyerna'' nagra ar tidigare. Indelningen tycks
ha fatt gott foWiste i ensemblen, och jag har valt att anvanda den i
min egen analys, inte minst for att musikerna sjalva sa ofta refere
rade till dessa begrepp. Pa foljande satt anvandes de tre sorternas
musik i forestallningen:

1) Genremusik. Detta var tidstypisk musik, sedd "i historiens
backspegel" (Andersson), musik som tydligt angav vilken mi1jo,
tid eller plats det handlade om - inte enbart i nagon detaljeffekt
utan genom sin stil i ett helt musiknummer. (Glddje till varje pris
var saledes inte genremusik trots att tangodelen gay bestamda
genreassociationer.) Denna musik karakteriserade det som skild
rades och upplevdes inte som Taltprojektets egen genre. Darmed
fOrmedlades en viss distans, ett avstand mellan musiken och or
kestem. I genremusiken fanns alltid en gjimt av nagot forganget,
nagot som imiterades. Dari lag en komisk tendens, och Goldberg
hanfor har intill all komisk musik till just genremusik.

Taltprojektets genremusik kunde vara inlanad, dokumentarisk
(som R6striittsmarschen eller H6stsol), eller nykomponerad i en
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gjort det - bara sUilla [yra blasare i var
sitt hOrn.... Det fanns alldeles fOr lite
musikteater i pjasen. FOr lite stallen
typ Aldrig mer krig, dar musiken tar
Over en stund. Och alldeles fOr lite
stiHlen dar orkesterns medlemmar var
integrerade i fOrestallningen. N u var
vi liksom ett kapell sam stod vid sidan
av dar, i en stor bur.... Man kan
identifiera sigmed orkestem. Det kan
ocksa vara att i vissa scener ar orkes
tern dum, t ex att man skrattar ot en.
Nan sager niH dumt, sa bOrjar hela
orkestem garva som faan, elakt. Oet
skapar en javla spanning. Och det
anvande ju den gamla grekiska tea
tern, med kbr dar va.

Henrie Holmberg: Vi ville dra in
orkestern mera, oeh det arval bara aU
beklaga att vi i regin iote kunde Ibsoa
det mer. Det tar jag garna pa mig. A
andra sidan fanns det ocksA en slags
motr6relse bland'musikerna. Det var
bland annat Dageby, sam ville sta
daruppe och sam hellre ville fram
trada i rockgruppens visualitet, f()r det
finns ju ocksa en slags sadan.

Ale Moller: Nastan ingen sam skriver
musik skriver den utifran en analys.

Bernt Andersson: I den har processen
dar all den bar musiken producerades
sa harju sitkert alla individer i bandet
haft tankar am hur man ska gOra, och
varfilr man ska gOra si eller sa. Men
det fanns ju tyvitrr inget utrymme aU
sitta ner tva timmar efter varje dags
jobb och analysera och diskutera dam
dar fragorna, varken tidsmassigt eller
ekonomiskt. Sa man riskerar ju alltid
aU g6ra vissa efterhandskonstruk
tioner. Men dom riskema fAr man ta,
annars fAr man inget veta aIls.

Peter Wahlqvist: Uppdelningen i tre
sorters musik fanns redan i N ational
teatems/Nynningens f6rsta kabaret.

S6ren Brunes: Pa seminariet pA Sar6
presenterade Uffe Dageby de tre olika
sorternas musik, och det blev da ett
slags positivt bemOtande av det. fOr
man sag vilka enorma m6jIigheter
musiken hade. Jag tycker fortfarande
att Taltet som musikaIiskt rum, med
tanke pa hur enkelt det anda var, vida
Overtraffar mycket man gOr idag
(1982), t ex pa Stadsteaterns stora seen
ellerpa Dramaten. Darfinns inte dam
manniskorna som kan mika ut sana
bar ljud, eller Overhuvudtaget har
dam ambitionerna: det blir anda
liksom lada av det hela.

Berti/ Goldberg: FOr min del sa innebar
det har teoretiska fundamentet med
de tre sorternas musik ett javligt bra
st6d. DA visste man ungefar var man
hamnade, vad man skulle rikta in sig
pa nar man skulle gOra musiken....



Var egen tid/osa musik yar sant som
skulle vara var personliga musik, som
inte var underkastat direkt at! ha en
funktion t ex da av film. eller vara likt
nagot annat, eller vara roligt. Det som
ar roligt bygger ju i princip pa
igenkanningsmekanismer fran [()IT.
Det tid16sa skulle vara varl eget
uttryck. Filmmusik var allt som an
vandes som musikalisk dekor, sa aU
saga. Ocksa det var ju vaIdigt egna
IAtar, med aviga melodier, men dar
har det ju med funktionen att gara.
Det skiljer sig kanske egentligen bara
pa ett subjektivt satt: att vi som utfarde
det da inte uppfattade att detta ar en
sorts dekor, en sorts filmmusik. utan
detta ar huvudsaken, detta arvad sam
hander nu. i Taltet. Det gick inte att
bara ba tid/os musik., det var inte
majligt. darfar att Taltet byggde ocksa
pa att det skulle vara roligt - inte
litegrann, utan nastan hela tiden. Det
var"'ju oeksa i stora styeken en jiivligt
grotesk. svulstig teater, oeh aven da i
musiken naturligtvis... I oeh med aU
det sa hade det vant ratt svart att g6ra
bara den har egna musiken. Man ville
ju ocksa g6ra roliga saker, skojiga.

Peter Wahlqvist: Filmmusik ar nog
mera bakgrundsmusik, sam sa at!
saga inte har texter oeh sant till.
Stamningsmusik.

Hitt identifierbar stil (som Offensiv). Den kunde men behovde inte
vara "realistisk", dvs finnas "pa scenen" - den kunde aven ha
stamningsskapande bakgrundsfunktion (Folkets Park). I sactana
fall blir dock gransen mot filmmusik-kategorin svar att uppratthiU
la. Andra gransfall ar AK-sdngen och HSB-visan, som befinner sig
pa gransen mot den tid16sa musiken. Genremusik anvandes mest i
akt 2. Totalt var bara ca 1/4 av all musikgenremusik.

2) Filmmusik. Hit raknade man musik utan sjungen text, an
vand som bakgrund till scenisk handling. Det kunde vara realistiska
ljudeffekter eller stamningsskapande musik av olika slag. Fanfarer
kunde t ex samtidigt fylla flera funktioner: symbolisera makt, inga
i scenens fiktion, innehalla distanserande element och skapa stam
ning. Taltmedlernmama karakteriserade filmmusiken som "instru
mental stamningsmusik", "effektljud" och "dramaturgisk musik"
(Dageby), "allmant stamningsskapande", "bakgrundsmusik"
(Wahlqvist). Filmmusik anvandes mest i forsta akten.

3) Tid16s musik. Sa kallade musikema den musik de sjalva iden
tifierade sig med: "overgripande musik", "var egen musik", "icke
tidsbunden, nyproducerad musik", "nat som star for oss nu"
(Andersson), "det som vi tillsanunans pusslade ihop" (Boustedt),
"speciellt for den orkestem, som vi skriver sjalva, och musik som
vi gillar" (Dageby), "var personliga musik ... vart eget uttryck ...
vad som hander nu, i Taltet" (Goldberg), "genrelos musik" (Mol
ler), "nyskapande musik" (Wahlqvist). Orkestems inlevelse i denna
musik maste aven ha haft effekter pa publiken.

Detta var musik med text och det handlade om relativt fristaen
de nurnmer dar musiken stod ratt mycket i fokus. Det kunde vara
sanger eller operamassiga nurnmer som uppfattades som slutna en
heter och dar man anvande genrer som man nonnalt anvande aven
utanfor forestallningens ramar Gazz, rock, visa mm). Tack yare
Finalen forekom tidl6s musik mest i akt 3, och nastan halften av
all musik hor dit.

Definitionen for de tre typerna av musik gar inte att tillampa
helt strikt, varfor f6ljande diagram, som bygger pa uppgifter fran
musikema sjalva, liksom de tidigare inte far tas alltfor exakt.

Figur 29. De tre typema av musik. Deras andel av vaIje akts resp
av hela forestallningens mu sik.
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Peter Wah/qvisl: Bara at! anvanda
rockmusik ibop med den arevordiga
arbetarrorelsen ar ju liksom inte
precis vad folk hade tankt sig.

Bernt Andersson: Det ar definitivt
ingen rockmusik, men det bar vi
helIer inte velat ha. Daremot skulle vi

Jazz och rock

I hela sin upplaggning var Taltprojektet inte bara underMllande
utan ocksa undervisande. Musiken skulle tjana och stodja hand
lingen och darfor anpassa sig till dess krav, men musikema hade
ocksa sina egna pedagogiska ambitioner med musiken. Musiken
skulle fa ha en egen karaktar. I genremusiken imiterades och paro
dierades diverse musikaliska genrer. Men det rackte inte med bara
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sadan musik, oavsett om musikema dar genom spelsattet kunde
ange sin egen position i forh1Lllande till de lanade genrerna. De lade
darfor ocksa stor vikt vid den tidlosa musiken, dar deras egen mu
sikaliska standpunkt skulle komma fram.

Inom det tidlosa fanns ett visst spektrum, beroende pa orkes
terns heterogenitet. De traditioner musikerna tillhorde var i huvud
sak icke notbundna. I sadana grupper fanns normalt en viss genre
snavhet: vaIje musikgrupp odlade en speciell profi!. Men i Taltpro
jektets orkester byggdes genrebredden in genom att individer sam
manfordes fran olika stiltraditioner.

Orkestems och darmed den tidlosa musikens genremassiga
grundval var kombinationen av jazz, rock och visa. Speciellt fick
fOreningen av jazz och rock med gemensam bas i bluesen stor bety
delse. Denna utgangspunkt gays inte ur forestallningens tema. Man
kan inte havda att jazz och rock kan identifieras med den svenska
arbetarklassens historia pa nagot objektivt, realistiskt satt. Vilka
associativa kopplingar dem emellan som kan finnas ar en sekundar
fraga. Valet av jazz och rock som huvude1ement i det tidlosa ut
gick i stallet fran musikemas egna musikaliska hemvist. Den tid
losa musiken bestamdes inte bara av forestallningens tema och de
skildrade handelsernas krav, utan i hog grad ocksa av ensemblens
kulturella position.

Jazz och rock ar bada afroamerikanskt influerade musikgenrer.
Bada ar ursprungligen popularmusikaliska genrer med ratter i
USA:s svarta proletariat. Bada skiljer sig pa bestamda satt fran
aldre europeiska musiktraclitioner (ifr Shepherd 1982 och Lillie
starn 1981). Bada innehiller improvisatoriska moment, betonar
rytmiska element och har kopplingar till dansens kroppsliga moto
rik. Delvis aterfinns liknande egenskaper i europeiskt folkligt mu
sicerande, men de var franvarande i saval konstmusik som mycket
popularmusik i Sverige artiondena runt sekelskiftet 1900. Det
betyder att orkestems egen genre anvand som tidlos musik auto
rna tiskt tillforde den historiska ski1dringen nya 1addningar.

Paralleller kan sokas i att bluesen utgick fran arbetarklassens
vardagskultur i USA, och att aven det aldre folkliga musicerandet
i Sverige kunde innehalla kroppsliga, motoriska och improvisato
riska moment. Inte desto mindre berikade den bluesbaserade mu
siken skildringen av den a1dre arbetarhistorien med nya sti1associa
tioner som bade kunde ge nya insikter och samticligt skapa ideolo
giska projektioner.

Mellan jazz och rock uppstod stora intema konflikter i orkes
tern. Den typ av jazzmusik som Christer Boustedt, Ale Moller, Stig
Ekelof m fl identifierade sig med var en bluesbaserad bebopinflue
rad jazz - en utpraglat "svart" stil med oppenhet bade for fria
improvisationer av free-jazzens typ och for avantgardistiska over
klivningar till andra genrer. Boustedt var positiv till de klassiska
"svarta" perioderna inom jazzhistorien, fran New Orleans till 60
talets avantgarde. De i orkestern som inte gillade jazz speciellt
mycket raknade till denna genre ocksa tradjazzen, en nostalgisk
form som fran 50-talet och frarnat lekfullt aterupplivat 20-talstra
ditionema. Tradjazzen domineras av vita musiker. For Dageby m fl
rockmusiker paminde begreppet jazz om sadan underhallningsmu
sik som blivit etablerad och fatt plats inte bara pa restauranger och
klubbar utan ocksa i radio och TV (ifr Dagebys tal om "Kviills
oppet-musik" i samband med Siingen am arbetarklassens upp
karns t). Men for alla var anda jazzens bohemiska och avantgarclis
tiska grenar dess egentliga kama.

Rockgenren ar lika bred och granslos, och aven dar foretog Talt
musikema vissa egna avgransningar. Det rorde sig om afroameri
kanskt baserad, elforstarkt och ungdomsorienterad storstadsmusik,
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givetvis vilja ha mer av ny. genorn~
~rbetad musik. egenhandigt produce
rad av den typ som finns i 1917
historien ochAldrig mera krig. Det ar ju
inte heller musik som man satter in i
en rock·n'roll~falla.utan det arden dar
genomti:inkta musiken som vi skulk
ha velat ha mer utav och som vi gjort
[omt ocksa. Men jag tycker aU i vissa
seener fungerar den tidstypiska
musiken bra.... Flamingokvintetten
spelar lika hogt som vi, om iote hogre.
det ar bam Jet aU dom spelar sina
javla rena dur- och moll-ackord. dom
later inte hrotiga. Men anva.nder man
lite mer komplex harmoni oeh spelar
ett improvisatoriskt spel osv sa upp
levs det som st6rande av folk som inte
f6rstar den musiken. Det ar givetvis
da-rfOr som det delvis ar en genera
tionsmotsattning... Vi har Iyckats bra
i Taltet med att inte fa problemet med
volymen uppfOrstorat en gang till. ...
Det ar m6jligt att det fanns dom sam
befarade eUer trodde att Taltprojcktet
skulk bIi nat slaO"s rock'n'roll-show i
musikhanseende~men det bkv det ju
inte aIls. Sa darfOr kan man inte
havda att det var ensidigt dler
hlockerande mr dom som var
arhetarklasspuhlik eller S~I. Men det ar
ocksa ens plikt aU inte hara gestalta
vad sam sags i texten, utan ocksa f6ra
till sin egen ide. vad man vill ha sagt
som ar ;vgorande fOr varfor man
jobbar med det har overhuvudtaget
Gor vi musik som vi sjalva tycker ar
bra och viU fOra ut pa ett starkt och bra
satt. sa ska vi gora det fullt ut utan
nagra duhier att det kanske inle
passar alia. For man kan aldrig gora
sant som passar alia. det ar en illusion.
eftersom folk harolika intressen. Men
sen rent musikmassigt sa anser jag att
folk i det har landet oeh inte minst
arbetarklassen, Iyssnar p~l $;:"1 javla
myekct skit sa att ifragasattandena
om detta var ratt vald mdodi dler
kanske cventuellt fOr starkt utf6rd etc.
det ar sma randanmarkningar, i f6r
haUande till aUt det dar andra dravlct
sam hara konsumeras. till syncs
kritiklost. .. Myckct av den kultur
man producerar pa det satt som vi gor
i detta samhallc - att man koper oeh
saljer osv - maste nanstans innchalla
ett matt utav uppfostran dkr undcr
visning. skolning. Det ska inte vara en
spegel som star pa seen en. dar man
kan titta pa sig sjalv oeh sc hur man
sjalv ser ut fOr det vet man ju, utan det
ska vara nagot mera.

Sven Wallra: Jag tror att det kunue
finnas problem fOr dom johhare som
sag Taltet att ta emot den har ··pop·
musiken" eller vad man ska anvanda
for uttryck: den har radikala musik
rorelsens musik. Menjag tyekcr att det
var riktigt att vi gjorde det sa, darfor att
en valdigt viktig avsikt var att visa att
popuIarmusiken. den amerikanska
jazzen oeh alIt detta kunde anvandas.
Att sjalva musiken som s<1uan inte ar
klassbunden: tonana ,gar att anvanda



pa olika satt. At! det inte finns nagot
dekadent i sig. utan det beror pa hur
det anvands.

Sam Westerberg: Arbetarklassens upp
komst tyckte nagra var f6r jazzig. Men
den funkade den ocksa. tycker jag.
Det fanns ju stridigheter. Christer var
den som var roest out i det ganget. sa
aU saga. Han fOrsokte fOra in san
antimateria som jazz ar i dom svang~

arna. Men det klarade sig ju.

Per Melin: Blandningen av jazz Deh
rock gjorde at! det inte blev sa en
formigt. Ulr tog hand om nagra latar.
Christer om andra osv. och da blev det
ju valdigt mycket nyanser i det hela.
Deh det ar bra.

Christina Olofson: Det var ju verkligen
en blandning av den elektriska
musiken Deh en jazzmusik med bIas.
Det ar ju det som blev spannande
musikaliskt. Det ar. tycker jag. bland
Jet basta som har gjorts av den [ria
musikr6relsen.

Eva Remaeus: Det fanns ett slags mote.
en slags Jialektik mellan jazz- Deh
rockrnusik... Det finns ju faktiskt i
AlJrig mera krig tycker jag. Jag tycker
det var bra att dam fanns. de har tva
bitarna. darfor aU annars hade det
blivit mera endimensionellt. .. Det
fanns en konflikt for mig. for de fiesta
i musikteatergruppen Oktoher ar lite
alure oeh har ua den typ av musik som
Christer representerade i sig pel ett
annat satt an vat! jag har. Jag ar fOdd
-50 oeh har mina ratter fran borjan i
en kyrkokors-tradition. sedan en vis
tradition via Hootenanny Band som
jag Var med i. oeh sen hela Beatles oeh
det dar. Sa jazzmusik var f6r mig ratt
nytt nar vi bildaue musikteater
gruppcn Oktober, och framst del nar
Christer Boustedt kom med. oeh nar
vi da jobbade mod Sven Klangs
Kvinrell. Jag stod liksom mitt i den har
skarningspunkten och betraktade,
och drogs at bada hall.

Chri.wer Boustedt: Det fanns en falang
jazzmusiker som var javligt harda
musikaliskt, dom sagaue de andra.Jag
var ju ung.. och spelade med
Rock-Boris, Darvarjag valdigt strang,
som HHiring. Jag var strang i min
musiksmak och saatt "det far inte
spelas en rock'n'roll-skiva har i turne
husscn". Vi hade en hatteridriven
skivspclare med ass. Vi spelade ju
rock'n'roll pa tumen. men det var fel
musik - heist skulk man spela jazz.
Man var jazzmusiker, de flesta i
gruppcn. sa darfOr spelades bara jazz i
turnebilen.... Det ar lustigt: nan gang
kring 1970 sa vande det over en natL
Innan hade vi kampat utanfOr
etablissemanget i alit. men sa pl6tsligt
uppfattades vi som en del aV etab
lissemanget., .. I min historia ar 1970
mycket sent. For mig ligger hela
avantgardet tedan -63. -65.... Vi har
en mycket mer obruten tradition
bakat. en historik bakat.lfran oss ftan

sa som den utvecklats fran amerikansk 50-talsrock'n'rollover brit
tisk 60-talsrock till den intemationella 1970-talsmusik som Nyn
ningen och Nationalteatems musiker kande sig hemma i. Man var
mer intresserad av rock med stark blueskansla an exempelvis Beat
les' musik. Man identifierade sig med rhythm-and-blues, rock'n 'roll
och hart svangande rock av Rolling Stones' typ, men ocksa med
mer sofistikerat arrangerad symfonisk rock som utvecklats av
grupper som Genesis och Pink Floyd under 70-talet, med avance
rad synthesizerelektronik och med lyssning snarare an dans som
huvudfunktion.

En svensk vistradition mm hade musikema alIa fatt med sig fran
sin bamdom, och den kunde de alla anvanda Ofr t ex Boustedts
Ellen var Ellen med Dagebys Vi viiva och HSB-visan). Sina jazz
och rockstilar hade de diiremot vaxt in i under tonaren, och det
var dar de hade inlett sitt egna musicerande. Jazz och rock var for
dem inga frammande genrer, utan dar kande de sig hemma, efter
att storre delen av sitt liv, anda fran den for identitetsutvecklingen
sa viktiga ungdomsperioden, ha levat med denna musik. Dess
exakta roll i deras individuella livsoden kan bara antydningsvis
anas i de olika citaten, och beror ett annu outforskat musikpsyko
logiskt falt Ofr Klausmeier 1978, Baacke 1968 och Nielsen 1984).

Musikema tycks ha varit ense i sin uppfattning av de viktigaste
skillnadema mellan jazz och rock, och de overensstammer med vad
man kan finna i andra texter om detta amne. Jazzen uppfattades
som en aldre genre med en langre historia. Det var en aldre genera
tion som bar upp den. Jazzen upplevdes over huvud taget inte sa

.starkt som nagon ungdomsmusik, medan rockmusiken trots sina
mer an tva artiondens alder fortfarande allmant uppfattades som
relaterad till en aldersspecifik ungdomskultur Ofr aven Kneif 1982:
147).

Jazzen hade tidigt haft samband med vissa ungdomskulturer,
t ex swingpjattamas arbetarsubkultur under 1940-talet (se Bjur
strom 1980:53 och 1984:62f), men aldrig exklusivt 'eller ens i
huvudsak associerats till siidana ungdomsgrupper. Boustedt borja
de spela langt innan Nynningenmusikema, och hade genom jazzen
standiga kontakter med betydligt aldre musiker. Nynningens rock
musiker tillhorde musikrorelsens unga generation, aven om de som
bluesmusiker fatt spela tillsammans med en hel del aldre ameri
kanska bluessangare (och darigenom blivit delaktiga i en liknande
tradition som Boustedt). Rockmusikema narmade sig sitt musice
rande med en helt annan, ungdomsspecifik installning an jazzmu
sikerna Ofr Anderssons ord s l7f med Boustedts hilr intill). Bou
·stedt kande sig aldrig pa samma vis som Nynningen och National
teatem hemma i 70-talets unga musikrorelsegeneration.

Jazzen hade speciellt i form av swingmusiken paverkat en bred
popularmusiksektor via grammofon och radio. Men med rocken
pa 50- och 60-talen blev marknaden for afroamerikanskt baserad
popularmusik an storre, speciellt niidde intresset for bluesbaserad
musik utanfor kretsar av bohemiska intellektuella, in i den nya
ungdomskulturen. Biide jazz och rock har mycket klassblandade
rotter, bl a i utbytet mellan USA:s svarta arbetarklass och den
kommersiella musikindustrin. Aven deras historia i Sverige ar
socialt komplex. Allmant har jazzen vunnit storre insteg ide etab
lerade mellanskikten och hamnat narmare den europeiska konst
musiken an rockgenren hittills gjort. Roe 1983:l46ff och 1984:
11 visar ocksa att jazz och klassisk musik av dagens ungdomar upp
fattas som etablissemangets musik, i kontrast speciellt till hardrock
och punk. Naturligtvis betyder inte detta att jazzen skulle sakna
folkliga eller oppositionella ratter och mojligheter, men det sager
nagot om dess faktiska sociala position i dagens svenska musikliv.
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Jazzen har fore rocken accepterats av utbildningsinstitutionema
och de seriosa musikkritikema. Det har att gora med att den mo
dema jazzen sedan bebopen sjalv haft klara konstnarliga ambitio
ner och befunnit sig i en intellektuell milji:i, frigjort sig fran dans
funktionen mm. Som konstform har jazzen hamnat i spanningsfal
tet mellan bohemisk underground och statsfinansierad kultur.
Rocken har lange levt i ett delvis annorlunda spanningsfalt, namli
gen mellan arbetarungdomars subkulturer (fr a i England), poli
tiskt orienterade mellanskiktsungdomars motkulturer och en
omfattande kommersiell musikindustri. Polariteten mellan jazz
och rock i TaJtprojektet bar med sig implikationer fran dessa soci
ala skillnader, som spelade in i de konflikter som uppstod. Rock
musikemas misstanksamhet mot notlasning kan ses som uttryck
for en sMan social och generationsmassig motsattning.

Konfliktema mellan lagren rorde ofta fbrhallandet mellan so
lister och ackompanjemang, sa t ex vid LP-mixningen av Aldrig
mera krig Ufr citaten dar). Rockmusiken har oftast stallt gruppens
helhetssound i centrum, medan jazzen lagt sti:irre vikt vid de inst
rumentala solistema som individuella konstnarer. Detta hanger
samman med att jazzmusiker mer betonar samspelet mellan olika
individer inom gruppen, medan rockmusiker visar mer intresse fbr
gruppens kollektiva utspel mot publiken. Det har ocksa samband
med jazzens storre plats for solistiska improvisationer Ufr ater
Kneif 1982:147). Melin talar har intill om betydelsen av kommu
nikation inom gruppen nar det gaUer jazz, medan han tycker att
rock ofta upplevs som en enda kompakt massa. NiiI jazzen fram
haver solistemas improvisatoriska insatser maste den ocksa vara
man om de solistiska individemas lyhordhet for varandra. Rock
musikema efterstravade i stallet en homogen klangbild med en
kraftigare kompsektion. Gruppen, snarare an solistema, framstar
dar som det vasentliga.

Jazzen ar i huvudsak en instrumental musik, medan rocken
mestadels innehaller sang (Kneif 1982: 147). Boustedts syn pa fbr
hallandet till orden, texten, ar intressant. Han ville markera musi
kens sjalvstiindighet, medan Dageby och Goldberg villigt samarbe
tade med manuset, forstarkte och understri:ik orden. Liknande
skillnader dok upp redan i synen pa orkestems plats i taltet tidiga
re i detta kapitel.

Musikema var vidare overens om att jazz i princip ar akustisk
musik, medan rock i princip iiI elektrisk. I taltets genomgaende
elforstarkta ljudmiljo gay det automatiskt rockmusikema ett
tekniskt overlage. De kunde lattare hantera eltekniken eftersom
de fran boIjan arbetat med den. I rock men inte i de jazzgenrer
Boustedt m fl arbetat med anvandes elforstarkningen inte bara
kvantitativt nivahi:ijande, utan ocksa avsiktligt klangforandrande,
genom distorsion 0 dyl Ufr Bro1inson/Larsen 1981: 120). Rocken
iiI i grunden e1forstarkt, och utnyttjar standigt e1ektronikens moj
1igheter till k1angliga effekter, till att skapa nya sound. I taltet var
det jazzmusikema som kande av de stora prob1emen med med
homingen, att inte kunna beharska sin egen utgaende k1ang i fi:ir
hallande till he1heten.

Jazzens huvudinstrument var b1aset medan rockens var e1
gitarrema. Manga av musikema aterkommer till po1ariteten mellan
saxofon och elgitarr. Anda forekommer b1asare i rock och elgitarr
i jazz. Men de har dar andra funktioner. I TaJtprojektets orkester
fick blasama ofta acceptera att inta en rockmusikaliskt definierad
position, vilket Boustedt beklagade Ufr ovan s 117). Genom att
Nynningen hade en central roll i orkestem kom rockidiomet att
dominera. I nagra nummer fick blasama spe1a ut pa ett mer jazz
artat satt (Atergd till arbetet, Arbetarklassens uppkomst, Blues 16
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borjan pit 60-talet och anda bakitt till
2Q-talet flons det en obruten tradition
inom jazzmusiken. Men sen sa ar det
ett oerhOrt hopp. fram till mitten pit
70-talet. nar unga jazzmusiker dok
upp igen.. .. De manniskor som vaxte
upp under 60-talet. proggungdomar
na, de vet iote minting om vad som vaT
innan.

Ale MOller: -Goteborgsfalangen" kom
fran en renodlad rocktradition, oeh
Oktober fran andra hitllet: jazzen. Det
ar ju traditionellt sa att bhlsarna ar
huvudinstrument i jazzmusiken.
medan de aT bakgrundsinstrument i
rockmusiken.Och i Tallet kom den
rockmusikantiska synen pi! bhlsarna
att dominera... Oet var en bak
grundsgrej. Det marktes valdigt
mycket infOr skivan och infor tilmen.
.,. Man kan inte saga till en rock
musiker: ""Skruva ner, darfdr att du ar
fOr stark". darfar all den tonbildning
han har ar en del av hans instrument
en del av hans konstnarliga uttryck.
Sen har det manga ganger retat mig aU
inte rockmusikerna har funderat over
vwjOr. ... Dom ideal som rock
musikerna har tagit till sig fordrar
mycket volym. Och jazzmusikerna,
hl<1sarna, har precis motsatta behov:
man kan inteintonera rent am man
inte hor sig sjalv. Det ar en hopplos
form. Det fortsatte for min del sedan i
Kabaretorkestern, hela samma
prohlem. Och det gick ju inte att losa.
. .. Oct gar att gora, men det blir alltid
tkn ena sidan som vinner pa den
andras bekostnad.... Losningen hade
varit att man hade haft stOrre mang
sidighet bland musikanterna eHer fier
musikanter.

Christa Boustedt: Jag har grund- .
installningen att musiken i sig ar det
viktiga. Jag ar inte sa javla intresserad
av texter. Musik kan uttryeka sa
myeket mer an en text sam sjungs av
cn solist med nat slags musikaliskt
ackompanjemang bakom. Det ar den
huvudmotsattning som fanns oeksa i
Taltprojektet - bade inom orkestern
oeh mellan orkestern oeh forfattarna.
Det kan ju bli en valdigt fruktbar
motsattning. Grundinstallningen var
att jag som jazzmusiker var mycket
mer oppositionell gentemot texten an
roekmusikanterna. Dom accepterar
den mer, for dom ar vana att det ska
sta en kille och sjunga. Jag kan inte
komma pa nagra instrumentala roek
gropper. Det ar den grundlaggande
skillnaden. I jazzmusik ar det ju
undantagsvis som man anvander sig
av sang, i den form en aU man for
medlar en text. Ska man anvanda
sang sa kan me10diken i och for sig
vara cnke!. men den ska fungera i ett
komplicerat sammanhang, alltsa
harmoniken kan vara svar eHef man
kan ha en stamm.a bakorn sam skapar
en musikalisk rymd.... Den viktigaste
orsaken till konflikterna mellan rock
oeh jazzmusikerna i orkestern tror jag



ar motsattningen mellan akustiska
oeh elektroniska instrument. Det ar
tva helt olika kkniker. De gar inte att
f6rena. Det markte vi akustiker. Vi var
i ett jav!a underlage hela tiden, darmr
att vi inte kunde styra Ijudet, eller
volymen pa ljudet. sjalva. Det var en
tekniker som satt pa andra sidan i
taltet. sam aldrig hade sysslat med
akustiska instrument. Han blev
ganska haj pa det vartefter, oeh jagvar
ganska ofta dar och gnallde pa henne
naturligtvis, fast jag alltsa inte hade en
aning am hur det har giek ut. oeh det
var fruktansvart. En dgitarrist vet
precis vad sam hander: han vrider pa
en ratt. Och sen kan han ligga pa ett
ackord hur lange han viiI. lata det
klinga ut, medanjag maste hamta luft
oeh dessutom inte aIls vet hur jag
rattas upp.... Och sen av detta faljer
att man har mycket olika musika
liska traditioner och sprak. Det ar
mycket majligt att det anda hade gatt
att sammanjamka 055. Tekniken var
san aU det inte fanns resurser f6r
bIasarna att sk6ta sin egen utrustning.
... Fran hOrjan hade vi sagt att vi
skulk ha akustiska instrument. Vi
hade tankt oss ett annu stbrre band.
Och sa pa det sista seminariet fOre
premHiren sa snackade jag och Bernt
valdigt mycket am den har symbiosen
som vi hoppades skulk uppsta. Men
vi visstc redan dii att det skulk
komma att hli javligt stora tekniska
prohlem. Och det hlev det ju.... Ofta
var det val sa att vi talade f6rhi varann.
Dds inom musikerhlocket. dar vi
hade olika former av stolthet. Dds sa
ar det da f6rfattare, dar Peter
Wahlqvist vande sig till Uif Dagehy.
Han sa det klart och tydligt, att "jag
kan bara tanka mig att Uffe skriver
musik till mina grejer'". Vilket dll
kandes javligt eorn¥ naturligtvis. Men
da IOrsokte han averskyla med att
dom hade johhat ihop sa att dom
kommunieerade med varann. Javisst.
det ar ju riktigt. Den har iden am att vi
skulk fa en symbios av musiken, den
spraek pit ett tidigt plan. Alltsa den
stora fantastiska iden sam vi hade
fdln b6rjan, med den har 6vergri
pande, helt nya musiken - den spraek.
Men sen sa funkade det ju javligt hra
det har anda. Oct ar ju mangfalden
som hlir en hdhet. Dar var ju Bernt
fantastisk att halla ihop det har,
entusiastiskt.

UI!Dagfhy: Peters och mitt samarhete
i Taltet, det var framstAldrig mera krig
oeh Vi firo tusenden, som han kom till
mig med, oeh sen sa fixade jag till den.
. .. Vi hade valdiga prohlem med
volymerna. Vi stod daruppe pei. flake!
oeh hade gitarrf6rstarkarna som
monitorh6gtalare. Det ar det gamla
vanliga prohlemet aU man aldrig har
ett hra rnonitorsystem. Det hade vi
aldrig i Taltet heller. Oct ar det
svilraste som finns.Jag farstar mycket
val att hlasarna hade ett helvete dar.
Stackars Per Melin fick sitta i en kupa

m £1), och pa nagra stiillen uppniiddes en syntes av biigge genrema
(friimst i Aldrig mera krig).

Man kan observera att i kompgruppen hade basisten rockbak
grund medan trumspelaren hade jazzbakgrund. Det var formodli
gen en Iyckad kombination, I Modspil nr 20 (1983 :43) menar den
danske musikem Kenneth Knudsen att en jazztrumslagare och en
rockbasist iir en biittre kombination iin motsatsen: "Niir man ska
blanda jazz- och rockmusiker iir det biist att basisten iir den som iir
mest rockaktig i betydelsen grundtonsorienterad och rytmiskt un
derstodjande. "

Niir det blev strid i orkestem om trummomas placering (se cita
ten strax hiir intill) var det inte bara ett praktiskt dilemma. Det
handlade pa ett djupare plan om slagverkets position i orkestem,
om beataspektens roll i musiken. Detta beror en fundamental men
sviirbeskriven skillnad mellan jazz och rock.

"am 'swing' s:lledes kan sagas best:l i en dualism mellan en regelbunden,
fast rytmisk gestaltning, och en friare gestaltning som bilde utgfu: fran och
'arbetar mot' den strikta regelbundenheten, sa ar 'beat' som benamning pa en
rytmisk helhetskaraktar upplevelsen av en dominant och artikulerad regel
bundenhet som inte patagligt motverkas av andra rytmfaktorer. Detta inne
bar inte att synkoperingar saknas i rocken, men de ar i regel av annan art an
vad som ar vanligt i jazz. Ofta upprepas de relativt likformigt ... och under
stryker darmed snarare an motverkar upplevelsen av regelbundenhet." (Bro
linson/Larsen 1981:197)

Rocken markerar explicit en fast grundpuls, och visar diirmed
starkare samband med dansens motorik Ofr iiven Middleton 1983
och Baacke 1968 som kopplar denna musikens repetitiva tendens
till djuppsykologiska funktioner).

I diskussionen om musiknummer som Arbetarklassens upp
komst och Aldrig mera krig uttrycker musikema skillnader mellan
vilka musikaliska element de ansag viktiga, och vilken position de
tilldelade dessa. Boustedt efterstriivade manga och komplext farga
de ackord, sjiilvstiindiga melodistiimmors samspel, personliga imp
rovisationer, solistiskt utspel och individualitet. Dageby m fl un
derstrok i stiillet betydelsen av omviixlande storformer, hart trum
beat, intressanta klanger (sound) osv. De kritiserade varandras gen
rer for motsvarande brister. Boustedt gillade inte rockens enkla

Repetition med bllisare (Boustedt, Dageby, Eckerrnann) och Bernt Andersson. Det fir
Gliidje till varje pris som ovas in.
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och rena ackord. Dageby m fl protesterade mot jazzens alltfor sta
dade artikulation Ufr Brolinson/Larsen 1981: 186 om "skitvoice"
och "vraIsang" i rock, vilket varit mindre onskvart i jazz).

Det ar uppenbart att konflikterna mellail jazz och rock i allman
het, och i Taltprojektet i synnerhet, uttrycker en motsattning som
skar igenom manga olika nivaer. Det handlar bade om tekniska,
estetiska, sociala och historiska skillnader. Mojligen uttryckte de
tva genrerna en social polaritet i orkestern, eller atminstone indi
rekt en ideologisk motsattning via genrernas koppling till skilda
sociala traditioner. Tekniska och stilistiska konflikter blev kristal
lisationspunktfor djupare klyftor.

Motsattningarnamellan jazz och rock hangde delvis samman
med overgripande skil1nader mellan de medverkande grupperna,
speciellt mellan Oktober och Nationalteatern. Oktobers musikalis
ka hemvist var jazzen. 1 pjasen och mmen Sven Klangs Kvintett
hade de karleksfullt skildrat en social prob1ematik i och genom
jazzmusiken. Bandledaren Sven Klangs kommersialism stod mot
den konstnarlige bohell).en, saxofonisten som inlevelsefullt spe1a
des av Boustedt Ufr Peitzsch 1980 och Wirmark 1976:59).

Nationalteatern hade i gengald sin hemvist i rockmusiken. I sina
ungdomspjaser och revyer hade de anvant ganska tung rockmusik,
inte som taktik fOr att varva publik, utan som sin egen genre. De
hade ibland mott kritik for att alltfor okritiskt bara spegla de ut
slagna ungdomarnas tuffa kultur, men fOrsvarat sig med att det
viktigaste var medkansla och solidaritet med de unga. Rockmusi
ken passade ihop med den groteska och avsiktligt forenklade dra
matiken. Oktobers jazzmusik passade in pa deras intimare och
"forsiktigare" spelstil. Konflikterna mellan de musikaliska genrer
na var darfor bl a ett uttryck for brytningen mellan de tva grup

.pernas allmanna inriktning.
I TaItprojektets ovriga arbets1igor tycks inte motsattningarna

ha polariserats pa samma vis. Dar fanns problem och konflikter,
men sallan blev de utkristalliserade sa tydligt mellan olika linjer
som i musikligan. Manus- och regiligorna tycks t ex bada ha funge
rat ganska oproblematiskt, trots att man i efterhand kan skonja
interna skillnader i estetik mellan element som kommer fran de
olika teatergrupperna. I musikligan blev konflikterna oppnare, och
de uttrycktes direkt som en spanning mellan de tva ingaende stil
traditionerna, mellan jazz och rock.

Kanske har det delvis att gora med att man bland musikerna
fran borjan hade en vilja och en forhoppning att gemensamt astad
komma en storslagen syntes av de ingaende traditionerna, av jazz
och rock. Den syntesen eller symbiosen kunde inte fullbordas. Det
berodde dels pa att tidsbrist och otillrackliga tekniska och perso
nella resurser gjorde sammansmaltningen svar att realisera, de1s pa
att klyftan mellan jazz och rock visade sig vara sti:irre an vad man
kanske forst hade trott Ufr Ale Mollers senare erfarenheter i Kaba
retorkestern).

De flesta ansag ·att atminstone ett musiknummer var en Iyckad
symbios mellan Boustedts, Nynningens och Dagebys musik. Det
var Aldrig mera krig. Dageby och Wahlqvist fran Nationalteatern
ansvarade dar for musik och text. Wahlqvist hade forfattat texten
och Iamnat den till Dageby, som komponerat melodier, ackord
och fOrslag till ackompanjerande riff mm. Anderssonfriln Nyn
ningen arrangerade och forverkligade sedan med hjalp av bl a de
ovriga Nynningenmusikerna numrets helhet, med brett anlagda int
roduktioner, en viktig sologitarr mm. Boustedt bidrog med sitt
oerhort personliga saxofonsolo. Sammantaget utnyttjades dar alia
medverkande musikers sarskilda formagor: dar fanns Dagebys med
ryckan:le melodier och spannande ackordkombinationer, Nynning-
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av plast och spela. f6r att trummorna
annars bara kastade in i blasmikarna.
Mixningsbaset var pa andra sidan
Wltet tvars0ver seeneo.... Dessutom
var vii! blasarna ovana vid det
dektriska. Dam var kanske vana vid
aU ha en stabas oeh ett piano. oeh cia
hor man precis vad man gor.... I
rockmixningen gor man en fet
helhetsbild. och sa laggs sangaren
bara lite over. men iote mycket. N ar
man h6r jazzplattor da ligger solis
terna langt framme. oeh sa hors det
som om det sitter nan oeh slar pa en
pappkartong i elt h6rn nanstans. Det
.ar speciellt mycket det med trum
tilden som skiljer sig. Rocktrummor
ar inte sa mycket cymbaler. utan det ar
myeket stenharda virvlar oeh pukor
oeh sanl. Det ar dom heller inte vana
vid. dom dar jazzmusikerna.

Bertil Goldberg: Det som verkligen var
nytt. oeh ett bratt mot det som vi gjort
f6rut i Nynningen. det var ju den har
jazztraditionen som Boustedt f6rde
in. T ex det har saxofonsolot i Aldrig
mera krig. det ar ju en san grej som
aldrig skulk f6rekomma pa en
Nynningenplatta. I Nynningen var ju
Bengt Blomgren den som skulk
uttryeka sadana starka kanslor. det
intensivt personliga.... Motsatt
ningarna var rent personliga. mellan
starka personligheter. Bara tanken att
ha UlfDageby och Christer Boustedt i
samma rum ar ju svar - sen att dom
ska arbeta tillsamrnans... Ni:i.r
Christer Boustedt liigger fram dom
svara ackorden sa kan ju knappt Ulf
spela dorn pa gitarr. han far ova som
faan. Oeh dessutorn kanske han inte
tycker det later frackt heller. Och
sedan sa ar det val tvartom nar det
galler Boustedt: han far verkligen
svalja dorn sura poprytmerna hela
tiden. tim mavis. Det rnaste vara svart
for honorn. aU tyeka att bebop ar den
tid16sa oeh eviga musiken. allt annat
:ir skit. ... Bernt har ju kommit valdigt
langt hort ifran sana rau sni:i.va.
inskrankta bindningar. i oeh med aU
han dds spelar valdigt manga
instrument. dels spelar olika musik pa
dom olika instrumenten.... I
Nynningen snaekade vi inte mycket.
utan vi gjorde saker pa 'eu intuitivt
5att... Vi gick mera pang direkt pa.
utan aU direkt ha en teoretisk harlast.
Jag tror aU det bara var Bernt som
hade en gedigen teoretisk utbildning
pa Samus. oeh forutom det ar han
ocksa javligt allmanuthildad. Medan
Tomas Forssell oeh jag t ex ar rau
sjalvIarda.

Ale Moller: Amhitionerna om den har
syntesrnusiken stupade helt enke1t pa
att det inte fanns folk som kunde
forverkliga synteserna.... Man skulk
ocksa,frdn horjan haft st6rrc respekt
aeh vara villig aU ta intryck.Jagtycker
t ex aU Bertil Goldberg Ur javligt
6ppen f6r sant dar. Men inte Uffe. aeh
inte Krille heller... Litegrann har
Christer den uppfattningen. tyeker



Repetition i Nynningens ovningslokal mOO Goldberg, Blomgren, Andersson (tillfiilligtvis pa gitarr) , Olsson och Melin. Viiggarnas affischer
anger en historisk tradition och en politisk och kulturell identitet.

jag. om Jen musiken som han spdar,
oeh som oeksa ar min musikaliska
hemvist -Charlie Parkers hopmusik
£Itt det ar Musik, oeh det andra ar en
hall annan grej.

BernI Andersson: Christer hade he
stamt sig for £Itt det han lirar. hela den
traditionen, det ar liksom det som ar
The Music.Jag kanner mig inte £Ills sa
hunden till vissa spdsatt eHer vissa
maner... Nar Ulfkommer med en Hit
eller ett utkast till en hit. da har han
inte tankt den lika h1ngt nirdig som
Christerofta gjorde nar han skrev sina
Jatar. Han Var ofta hade komposit6r
oeb arrangiJr pa sina Iatar. Nar det
galler Ulf oeh Berti! sa rankte sig
ingen £IV dom det slutliga resultatet sa
£Itt Jet inte var mojligt £Itt diskutera. att
f6riindra det. ..

Berril Goldberg: UlfDagehy iir likadan
som jag: han anvander inte noter.
ulan han anvander en ide. en valdigt
ni skiss. som han gor pil gitarr dler
klinkar pi! piano. Sen far man k6ra in
det. oeh det slutliga resultatet ar det
som hlir intressant. ... Jag tror att Uffe

ens tunga symfoniska sound med bl a Anderssons klaviatur, Blom
grens gitarrspel och inte minst Naslunds maktiga sang, och slutli
gen Boustedts intensiva och djarva saxofon, understodd av Melins
lyssnande, bade harda och kansliga trumspel. Aldrig mera krig
hade en helhetsstruktur som utnyttjade jazzgenrens fria individua
litet pa ett dramatiskt och effektfullt satt inom ramama for en
rockorienterad sang.

I ovrigt fanns fa liknande symbiotiska stycken. Prologen hade
som filmmusik liknande egenskaper, men ofta hamnade snarare·
genrema vid sidan om varandra. Forestallningens musik blev som
helhet brokig snarare an sammansmalt. Mangfalden erbjod dock
goda mojligheter till att anvanda skilda stilar for olika scener, vil
ket gay omvaxling och dramatiskt fungerande kontrastverkan.
Detta gay orkestems musikaliska uttrycksmojligheter stor bredd.

Till sist kan man skilja mellan den betydelse en genres stildrag
kan ha inom genren sjalv (for dess musiker och publik) och den
be~ydelse de kan fa utanfor genren. Genrer laddas som helheter
med associativa betydelser, beroende pa bl a den sociala position
deras barare intar i samhallet. Inom saval rock som jazz finns ut
trycksmedel for sorg, gladje, intimitet, aktivitet osv. Dessa medel
ar sinsemellan olika. I Taltprojektet kunde man darfor hela tiden
valja mellan de olika genremas olika mojligheter att uttrycka en
viss kansla eller stamning osv. Man kunde och maste sedan ocksa ta
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hansyn till och utnyttja jazzens och rockens allmanna betydelser.
Rocken kan grovt uttryckt sagas bara en laddning av ungdomlig
het, aggressivitet, modemitet osv, medan jazzen som helhet kanske
tenderar att associeras med individualitet, autcnticitet, spontanitet
osv. I Sangen om arbetarklassens uppkomst skapades automatiskt
en subjektiv intirnitet genom valet av jazz som tid16s musik. I
1968-balladen uppstod omvant en viss ungdomlig modemitet bara
genom att man utgick fran rocken.

Bada genrerna forutsattes vara nagarlunda kanda av publiken 
annars skulle musiken i manga fall blivit meningslos. Genom mass
media, inte rninst genom film och TV, har dessa genrer fatt star
spridning, sa fOrutsattandet var inte helt orimligt. Atminstone en
inte allfor aIderstigen publik borde ha rimliga mojligheter att
nagarlunda avlasa hela den tidlosa musikens uttrycksskala, och
aven de dari ingaende genremas sarskilda laddningar.

Man kan jamfora de har fOrhaIlandena med hur mainstream
popularmusiken i sig upptar olika subkulturella stilar. Subkultu
renias musik innehaller i sig saval identitetsmarkeringar uUt, far
gade av respektive subkulturs sociala position i samhallet, som
intema betydelser och symboler. Subkulturemas musik har me
ning och funktion inom subkulturema, samtidigt som de utM
laddas med den speciella funktion och betydelse som subkulturen
sjalv har i sin omgivning. Genom musikoffentligheten, i overgri
pande massmedia, formedlas sadana subkulturer over sina granser,
och i mainstreammusiken skapas synteser som syftar till att na
ut bredare. Alltsa kan enskilda musikaliska element fungera som
genrehanvisning, samtidigt som de bar pa genrens egna bestiimda
innehaIl. En schlagerlat som utnyttjar basgangar fran 50-talets
rock'n'roll t ex kan darigenom bade allmant fora in en referens
till rock'n'roll-genren med dess alIa konnotationer och samtidigt
anvanda basfigurens ursprungliga funktion och betydelse (som
padrivande men anda fast grundval osv, jfr Tagg 1979b).

Liknande mekanismer fOrekom hela tiden i Taltprojektets tea
termusik. Det ar nu dags att mer i detalj granska hur olika musika
liska parametrar anvandes dar.

Musikaliska parametrar

Instrument

Orkestems sammansiittning mojliggjorde ett flertal olika ensemble
typer. Full orkester anvandes fr a i de stora tid16sa numren. I
vissa nummer kunde en mindre, akustiskt praglad besattning an
vandas, med blasare i centrum. Det var inte minst praktiskt da
musikema skulle delta i och rora sig pa scenen (Rostrattsmarschen.
Studentskivan). Slutligen forekom enstaka mer solistiska insatser,
t ex det ensamma dragspelet till Edvard Persson och Ellen var
Ellen.

Olika enstaka instrument gays ocksa speciella betydelser och
fllnktioner i spelet.

Slagverk ingick i orkestems kompgrupp, men solistiska trumin
satser med virvlar och signaler bar militiira associationer nar kamp
situationer laddades upp, hot eller domar uttalades osv.

Pianot fick tva huvudfunktioner som solistiskt eller domineran
de instrument. Dels kunde det skapa en skir, harmonisk, intim
stamning, antingen ospecificerad som i Prologen eller med en ''bor
gerlig" laddning via associationer till bargerligt hemmusicerande
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oeh jag var riitt lika: man komm~r

rneo en gitarr oeh hamrar fram. aeh sa
sjungcr man alla roIkr sjulv....
Christer hchiirskadc ju det har mco
noter relativt hra i alia fall. medan
varken Ulf cllef jag overhuvudtagct
vilk pyssla met! del - vi anviinue intc
den rnctodcIl. Annars sa tror jag att
v~\ra liitar vac lika nin.tiga sam ha"l1s.
AlIa fick val sc sina alstL'f styckadc.
slaktadc och hopplockmk till oigcn
kannlighct sedan. Men Lid vaf en tin
kiinsla lOr orkcstcrn att forsoka uttora
Jd cnligt kompositOrcns intcntioncr.
Det var en praktfull utmaning for den
orkestern. Dom ha~k fullt upp med att
fixa Jet oeh sal)garna haue fullt upp
med atl fixa sin del. Man tiek sanka
amhitionsniv,krna. sLira antakt
slammor osv - satsa mer p<.l dd
musikaliska utforandet. ... Jag tanker
inte lllyeket lllusikaliskt n~ir jag gor
hitar. utan jag tanker mer k~inslo

massigt inneh~lllslll~issigt.Jag an
v~inder helln: kodord for att saga vad
jag viiI. an musikaliska teman. tOr
musikaliska teman kan man med
hara intonationen tor~indra. sa att de
fOlja dt annat kouord. Man kan
~indra tempot dler man kan ta hart
dur oeh moll S~l man ntr mer natur.
dar man johhar mer med sckunder
oeh kvartcr oeh filr en hdt annan
klanghild som narmar sig brus.

U!lDagehy: Jag kan v~il skriva noter
lite. men dd tar S~lIl jiivia tid... Jag
johhar ju alltid med kassett. Jag har
det som anteekningshloek hdt
enkdt. .. Jag gillar ofta mdodier. Sen
tyeka jag att aekard oeh harmisar. det
kommer i anura hand. Jag kan tanka
mig att en jazzmusiker som Boustedt
tiinka myeket mer pa harmisar ~in

vad jag gor.

Christ£'( Boustedt: I horjan hlev det lite
kontrovaser. lite gliringar mellan
roekmusikerna aeh ass hlasare. fOr att
vi inte kunJe lira utan nota. innanjag
kunde f()rklara det (.hi. att vi spdar ju
olika toner. Det iir inte som ett aekord
pa en gitarr. dler att man spdar en
mdodi. utan vi lyra spdar ett aekord
tillsammans. Vi Ikk fOrklara att det
hnr faktiskt var ett ganska hra
hjalpmedd att ha. isWllet tor att
traggl<t oeh tOrsoka h..1I1<.I pit oeh Wra
sig en javla massa utantill. som man
sen J~l kanske iindit refuscrade oeh
skulk glomma hort,

Bernt Andersson: Jag hade ingd
uppskrivet. Gitarristerna hade inga
anteekningar hdkr: de Hirde sig
Httarna i huvudet. JazzhHlsare d~ir

enlOt har visserligen knappast noter
nnr dam spdar i sm~lgrupper. men
dom har sakat Hirt sig lira dter nota.
oeh nar dom spdar i storhand da itr
dd inte fr;1ga om nat annut ~in att sitta
oeh Jasa noter. Saxen oeh gitarn:n iir
tva olika lager. tva olika traditioner.
... Dil var k~pplingenmellan Christer
Boustedt oeh hans roll i Sren Klangs
Kl'iJ1/ell sam l.-".:n rehdliske saxo-



fonisten mycket mer ~ktuell. ... Hda
kontlikkn kan utvidgas till en
diskussion om de olika gruppcrnas
satt att spda teater overhuvudtaget.
dar Oktoha star for en slags linje.
Nationalteatern for den andra
motpoIen. oeh daremdlan en massa
frifaran:: och sana galningar som
Tidningsteaterns tva hroder t ex.

Henrie Holmherg: Nar vi gjorde Sren
Klangs Kvinlelt sa vagade vi aldrig
riktigt ta ut den identifikation som det
fanns sa enorma mojligheta att gora.
Vi fick nastan viirja oss genom att saga
att "detta ar intt: var musik - vi spe1ar
<.kt har fOr att siiga nanting oeh inte
for att ni ska sitta oeh oigga in
egentligen". Vi fiek ju ofta erhjudan
den om att spe1a dansmusik. Sven
Klangs Kvintett. pa alIvar. .. Vi vill
ink identifiera oss med Sven Klangs
musik. utan d~i i sfi fall mera med
saxofonistens. Pa samma vis som
Nationalteatern kanske haft lite
prohlem meo roekmusiken. aU inte
forknippas Oleo raggare. Roekfolkets
puhlik ella sa. Dom har ju oeks~i fatt
saga ifr{1O lite. Men vi har anda
fortsau att odJa karieken till jazzen.

Per Melin: Den' kommunikations
grejen som ar vaIdigt viktig i jazz. den
finns inte riktigt lika mycket i rock
musik... Det arviktigt aU man lyssnar
oeh har en kommunikation. Det ar
dar fOrdelarna ar nar man har speicH
jazz. Dfl fflr man sina stora orono och
man ser p~i musiken pfi ett annat satt.
Ofta uppleverjag att roekmusiken hlir
S~I jamntjoek - dd hlir som en stor
jiiue-dv[lg som hara kastas ut.
Nyanscr oeh luft finns det valdigt lite
avo ... Blflssektionen i roeksam
manhang ar oftast ett slags percus
sion. som finns i hakgrunden. Nar det
guller att spela olika riff. dIer ligga
hakom och pumpa runt. da mixas det
ncr ratt sa mycket. ITaItet fanns detju
helt olika iisikter om hur hliiset skulk
ligga i niv<.\. Dar markte man helt klart
att folk hade olika hakgrund<r.
Christcr har speblt myeket jazz. dar
hl~lset ar oerhort framtradande oeh
kompct lite hakom. Jag kornmcr ihag
en gang i Stockholm. Da skulle vi
ligga still i tV<.1 veekor. oeh da hyggdes
hela musikscencn om oeh hIev lite
storre oeh fraekare. Oeh sa var det
prohlem meo Ijudct. Jag saU ltingst
hak. Prohlemct var att hhtsarna salt
framtor mig. oeh d~ir rusade alia mina
trummors Ijud rakt fram i oeras
mikrofoner. Darf6r kom oct fram ett
fOrslag om aU satta trummorna ltingst
fram. Oeh deua var som att slil en spik
i foten p~i Christcr Boustedt: att trurn
misen skulk sittafran!{or honom! Oct
ar markligt. for han ar ju inte san
annars. men just har hie\' jag plotsligt
s" lorv~inad. "Oct gar inte. Oct harjag
aIdrig varit med om. Oct kornrncr
aId rig att fungera. Oct har jag aldrig
s<lf. .. D<t var roligt. Sil jag tlyttad<
tillhaka eftcr en kvall. Det hlev en
plastskarm cmdlan isUiIlct. en

bch liknande. Pianot signalerade da nagot enkelt och intimt, ofta
aven inomhus, i kontrast mot blasarna som oftare signalerade
utomhusmi1joer. Dels kunde pianot i marscher markera 'jamna
fjardedelar i ackord, forte och nonlegato, och skapa en klangbild
som pAminde om arbetarrorelsens kampsangstraditioner. I Kalla
kriget stod pianot for Europa, i kontrast mot de mer amerikanska
blasarna och elgitarrerna.

Orgeln av Hammondtyp anvandes i jazzartade stycken.
Synthesizerns strakklang anvandes som "gioria" i upphojda,

allvarliga, vackra och statliga sammanhang (Prologen, lfngeln,
Revolutionsoperan). Synthesizern kunde i ovrigt effektivt ge
ljudharmande effekter (flygplan 0 dyl).

Dragspeloch munspel gay en folklig pragel, och upptradde ofta
aven visuellt pa scenen, kopplade till folkligt musicerande.

Bldsarna som helhet anvandes for ackordiska effekter ide storre
rockbaserade numren och i ensemblespel for vissa utomhussam
manhang (Arbetarmarschen, Studentskivan). Dissonanta blasar
riff och -ackord anvandes som hot- eller skracktecken (Aldrig mera
krig).

Altsaxofonen anvandes ofta fOr starkt individualiserade, person
liga uttryck, oftast sympatiska, kopplade till arbetarna, med en
mansklig utstriilning (Arbetarklassens uppkomst, Aldrig mera krig
m fl).

Trumpeten anvandes som signaIinstrument, bade i separata fan
farer och inuti nagra liingre sanger (Hostsol, Offensiv). I den storre
orkesterklangen kunde den aven vara melodibarande eller utsmyc
kande overstamma. Som solistiskt fanfarinstrument kopplades den
till makten och overklassen, inte till arbetarna.

F16jten var liksom altsaxofonen individuell och personlig, men
mer avspand och harmonisk, tom lantlig (som herdeinstrument,
jfr Prologen) eller intim (Kupongvisan).

Klarinetten paminde om flojten men var mer intim an lantlig,
och mer passande for cirkusens nagot dubbelbottnade karaktar:
mjuk, bojlig, lekfull (Den svenska tigern).

Akustisk gilarr anvandes i personliga, intima, manskliga och/
eller folkliga sammanhang.

Elgilarrenvar ocksa personlig, men "modernare", med liknande
egenskaper som solosaxofonen i rocknummer, mojligen med ung
dornligare associationer.

Mandolinen associerades till ryska (balalajka) eller itaIienska ar
betare pa landsbygden (Vi vava).

Banjon hade ocksa folklig pragel och gay i AK·sangen pragel av
country & western, passande for rallarvisan.

Violinen var i forestallningen antingen ett romantiskt eller ett
folkligt instrument, antingen kopplat till virtuos restaurangmusik
eller till amatoristiska spelman.

Vokaltyper

Soloroster innebar individer som talade, antingen som berattare
eller i enskilda roller. Ensembler var musikaliska dialoger, ofta med
sammanvavda standpunkter som brots och kontrasterades mot var
andra (HSB-visan, Kalla kriget). Korer utfordes enbart av arbetar
klassens kollektiva massa (Revolutionsoperan, Vi aro tusenden).
Vaxelsang mellan kor och solist uppkom nar arbetarmassan motte
antingen en berattare eller en fientlig borgarrepresentant.

A capella-sang anvandes solistiskt for enkla visstumpar, kollek
tiv sMan sang uttryckte hot eller undertryckt aggression (ofta ord
lost, som i Sundsvallsstrejken, jfr Wagner 1977: l76D.
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Vissling anvandes bara av lediga arbetare under Storstrejken.
Melodram anvandes mycket ofta, och gay musiken mojlighet att

helt frikopplad ligga som filmmusik bakom vanligt eller forhojt tal
(aven i avsnitt inuti tid16sa nummer). Det gay storre intensitet an
nar musiken helt saknades och band samman talpartier till avrun
dade musikaliska nummer.

Rytmiserat tal var ocksa vanligt, med eller utan underliggande
musik. Det var funktionellt nar kollektiv skulle tala "med en
mun", men aven individer kunde tala sa (HSB-visan). Talkorer var
en vanlig form i agitpropgrupper omkring ar 1930 Ufr H C Hansen
1979 :206f). I fOrestallningen gay det rytrniserade talet ibland en
komisk effekt, och i varje fall en forhOjning fran det realistiska
planet - ungefiir som recitativen i operor. Forutom att skapa ryt
miska effekter angav darfor detta ocksa en viss narhet till musika
liska (sang-)avsnitt.

Former

De musikaliska scenema hade oftast en byggstensartad storform,
dar olika musikavsnitt vaxlade med varandra och med talade av
snitt. En sMan £lexibel storform lat sig latt underordnas och an
passas till texten och den dramatiska strukturens krav, i det att
musikens egen form inte stallde sa stora krav pa dramat. Daremot
fanns naturligtvis alltid musikaliska formelement som hade in£ly
tande inom en mindre musikalisk del av scenen.

Som kombinerad effekt av musik och text framtriidde ibland
vissa overqrdnade storformer: en sonatformsliknande uppbyggnad
i Revolutionsoperan, rondoartade strukturer i Kalla kriget, en sorts
ritomell dar musikavsnitt regelbundet vaxlade med talade partier i
Kafi!scenen och HSB-visan osv.

Vaxlingar mellan sang, musik, rytmiserat tal, melodram och 0

ackompanjerat tal gay struktur at scenema. SMana skiften angav
andringar i rum, tid eller handling. De kunde t ex markera vaxling
ar mellan en rorlig process och en statisk situationsbild. I HSB
visan anvandes exempelvis sangen som "statisk" refrang gentemot
dialogens process under det rytmiserade talet. I Kafi!scenen kom
musikavsnitten in som "pauser" i dialogen, och samtidigt som pa
minnelser om varlden utanfOr, och de avdelade scenen i £lera un
deravsnitt, sa att en tidslig och handelsemassig struktur skapades 
fran liberalemas uttrade ur SAP over anarkistemas utslangande till
Brantings monolog (tidens gang genom aren samverkade med kloc
kans gang under dagen).

I Folkets Park mojliggjorde musikinslagen ater for publiken att
£lytta sin uppmarksamhet mellan olika stallen och handelser - mu
siken inneholl samtidigt en stamningsbild (nagot statiskt) och en
rorelse (en scenisk transport, nagot dynamiskt). Vaxlingen mellan
melodram och sang i Kalla kriget var dock inte lika entydigt paral
lell med texten, utan lade till en slags tidsstruktur, en rytm och
andning till en relativt kontinuerlig dialog. Det langa instrumenta
la partiet samt inlednings- och avslutningspartiet dar hade daremot
direkt samband med textens struktur.

Vanligen forekom i sangnumren nagon typ av vers-refriingstruk
tur, bade i visor. rock- och jazzballader. Det var ocksa vanligt med
instrumentala solovariationer over nagot tema eller chorus, sarskilt
i jazzartade stycken. Aven sanger med £lera verser. framfordes ofta
sa att instrumenten utforde variationer fran vers till verso

Det var vanligt med rent additiva strukturer, dar element lades
till element utan direkt tanke pa summans struktur. Antingen fo
gades olika element till varandra i collage- eller byggstensartade
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gcnomskinlig hur.

SDren Brlines: NUe vi kom till Stock
holm ville man salsa pa sccncn lite.
aeh bygga upp sa att orkcstcrn syntes
haufe. Oeh oil hlev Jet vaIdiga
prohlt:m. Christcr hie\' javligt tOr
hannad. Han visste intc ails 0111 det
h~ir. Jag haue trott del. for jag hade
talat Oleo vissa. aeh jag trodtk givCIYis
an alIa skulk hli glada. Oct var jag
sam hyggde upp (kt dar.

Henri" Holmherg: Dct vaf hland annal
Dagchy. sam ville stu daruppc aeh
sam hdlrc ville frarntriida i rock
gruppcns visualitct. for Jet finns ju
OCkS~1 en slags sadan. Oct I..Hir sUilldes
direkt pi) SiI; spets i slutet av turnen.
under hrilket nar vi kom till Stock
holm aeh trumIl10rna nyttadcs [ram,
Vi hade ju da premWr P~l Jen sista
60-talsseenen. vi skulk ligga stilla i 14
Jagar ach skulk gara det j~iv1igt hra,
D~irf6r hyggdes det lite extra grcjer
som inte fun nits tiJigare, Vi hade
oeksil extra musiker. tror jag. duhh
krade trumpeter t ex, DiirlOr hyggdes
musiksel:nen upp i ner radl:r. jag tror
det var [yra avddningar. Det var
"Dagehysidan" sam hyggde ddta:
Bant m f1 Oeh da kom de P~l att de
skulk sHtta trummorna Hingst fram.
sam papgrupper gar. aeh hlasmna
hakom. Bhlsarna visstl: inte om Jet
h~ir. De kom ett par tim mar innan
forestallningen oeh dit tyekte de det
var grymt. Men de tvingades spela den
kvallen. fOr det gkk inte att hygga om,
Men dan efter s;l tror jag att Christer
sjalv giek dar oeh hamrade oeh
Undrade tillhaka. . " Naturligtvis sa
Krille att det var akustiska skuL att
trummorna finns dUr hakom, "har
dom fun nits d~ir i 20 ar sa gar dl:t inte
att rw.:kn pa".. ' Dar var oeksa en slags
personlig skiljelinje. lor Per Melin.
sam fOrtit spelat ml:d Krilk. tog i detta
hrilk ddinitivt sWllning ft>r sin nya
roekiJentitet. oeh det var ju droppL'n.
Han ville vara roektrummisen som
symes dtir. aeh han spelaJL' ju ut - han
hade oeh har ju en utstr~l1ning och ett
utspeL aeh av det skiikt var det rtitt d:.t
Visst faan kunde man llytta nL'r
trummorna Wngst tram. Det sag ju
j~ivligt fint ut P~l det viset som ameri
kanska turnerande roekhand har.
Oeh jaglommer ihag attjag tyckte det
Wt htittre i hogtalarna den kviillen i
Stockholm - jag tyekte det Wt j~i\'ligt

ora!

Chn:wina O/~/,;;on: Det V<-lf \'aldiga
diskussioner om hlilset under hela
turncn, om hur oUlset skulk st,'\ i
orkestern. Det var omphl\.:eringar i
orkestern under en period: hhlsarna
stod Wngre [ram eller Wngre hak.
trummorna skulk st,,'1 Hingst [ram eHer
Hingst hak. , .



scener (ifr Lilliestam u a:6ID, dar man kunde tanka sig ett god
tyckligt antal nya och annodunda avsnitt ditlagda efter behag.
Eller ocksa upprepades likartade element godtyckligt manga gang
er, som i Maskinmusiken eller i Ellen och Erik. Da uppkom en
upplevelse av monotoni som kunde utnyttjas symboliskt eller for
att skapa stamning.

Inom alIa storformer anvandes ofta oregelbundenheter pa lagre
nivaer (fraser, takter osv). Frasers langd kunde variera overraskan
de, extra takter skjutas in. Man undvek det antfor symmetriska
och forutsagbara - det gallde bilde Dageby, Boustedt och Gold
berg. Sildana formmassiga oregelbundenheter riktade intresset pa
enskilda dramatiska detaljer i text och handling, och kan jamforas
med de grepp Hanns Eisler anvande fOr att skapa vakenhet (musi
kalisk Verfremdung). Ibland innebar oregelbundenhetema ocksa
nagot komiskt: det forvantade kom inte eller fordrojdes.

Ofta fick den musikaliska formen en dramatisk effekt av viixan
de, som i Prologen, dar olika parametrar i musiken andrades mel
Ian olika formdelar, t ex fier instrument, snabbare rytmik mm. Pa
sa vis samverkade musiken med teatems processer.

Responsoriala former forekom framst i afroamerikanskt basera
de stycken (call-and-response), men utnyttjades inte sarskilt myc
ket for att uppna bestamda dramatiska effekter. Daremot anvan
des kanonteknik i Arbetarmarscherna for att skapa en mobilise
rande effekt.

Melodik

Jag har funnit nagra huvudtyper av melodik med bestamda ladd
ningar inom pjasen. Upprepade ganger anvandes en formelartad
melodik med korta uppatgaende rorelser inom den bluespenta
toniska skalan i samband med arbetarklassen som kollektiv. Dar
avspeglades en intressant koppling mellan Taltprojektets egen
tid16sa musiks stil och deras musikaliska portratt av den aldre
arbetarklassen.

Bluesens form och stil associerades i allmanhet till arbetama
och hade en tidlos pragel. Nar man markerade sin distans till
nagra arbetare, som i Offensiv, undvek man precis bluesens stil
drag.

Borgerliga representanter "pa hemrnaplan", alltsa inte i kamp
situationer, anvande ofta en legatoartad melodik i nedatgaende
langa bilgar i durtonala skalor. Fanfarartade, uppatriktade motiv
tycktes snarast kopplade till makt.

Sildana melodiska betydelser var som synes inte enbart nagot
melodiskt, u tan innefattade harmoniska och andra aspekter.
Nagot speciellt melodiskt betydelseladdat tonsprak har jag i
ovrigt inte funnit.

Harmonik

Kopplade till melodiken forekom tva huvudtyper av harmonik:
en mollartad, modal, bluespentatonisk for arbetarklassen, en
durtonal for borgerliga skikt, miljoer och tendenser. De kunde
bilda forekomma antingen i enkla (med treklanger, fa varianter
osv) eller komplicerade (manga varianter, forminskade ackord,
medianter 0 dyl) versioner, som sceniskt motsvarade naivitet och
enkla situationer respektive nagot komplicerat, forfinat eller
motsagelsefullt.

Nagra atonala passager (Ellens jOdelse) signalerade kaos (ifr
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Wagner 1977: 152 och 181). Tritonusackord och tydliga disso
nanser anvandes angestskapande. Nagra "dissonanta" effekter
passade dock in i rock- och jazzidiomen och upplevdes bara som
en klanglig fargning, en fmnhet (H--1 Q-ackordet i Revolutions
operan t ex).

Vid sidan av den van1iga b1uespentatoniskt praglade harmoni
ken har jag observerat anvandningen avett "eoliskt klangfdlt" (jfr .
Bjomberg 1984 och Lilliestam u a:42) som uppkom i Prologen
(vaxlingen. mellan e-moll och C-dur) och i Vi dro tusenden (em
D-C). Genom den statiska kansla som detta formedlade borjade
och slutade forestallningen i ett slags stillastaende. Inom de resp
scenema fyllde denna harmonik sina speciella funktioner genom
att ge en kansla av tyngd och tidloshet.

Harmoniska overraskningar var vanliga, aven i musikstycken och
sanger som i ovrigt var konventionellt uppbyggda. Bluespraglade
stycken saknade dock oftast sadana overraskningar. De kunde ~en
behovde inte vara komiska.

Allmant fungerade harmoniken sallan strukturerande. Tonarts
val anvandes fritt, som klanglig effekt snarare an enligt t ex funk
tionsharmonikens logik. Valet av tonarter utgick sakert oftast fran
vad som var lattast att ta pa instrument (och lattast att sjunga).
Darmed bands vissa tonarter lost vid de musikstilar som utnyttjade
vissa instrument (gitarrblues, blasarfanfarer osv). De monster som
uppstatt var sekundara resultat av samverkande orsaker, inte av
medvetna beslut om harmonik.

Rytmik

Pulsen markerades for det mesta tydligt och regelbundet. Rytmi
ken var genomgaende mer rock- an jazzorienterad. Aven icke puls
bundna avsnitt forekom dock: dels i samband med atonala, kaotis
ka forlopp (fodelsen, flygplanet, Hiroshima), dels nar statiska
klanger lag vantande bakom tal (prologen, Kalla kriger).

Metriken var ofta jamn och regelbunden. Det fOrekom endast
sallan accelerando eller ritardando (slutet pa 1968-balladen). Dar
emot fanns taktartsbyten: dels mellan avsnitt i musikscener (7- och
4-takt i Revolutionsoperan), dels inom stycken som en overraskan
de effekt eller avsedd oregelbundenhet (Segerhymnen, Ellen var
Ellen, Kalla kriget). Taktartsbyten kunde alltsa samverka antingen
med formaspekter (dela in stycken) eller med harmoniska-melo
diska aspekter.

Jamna taktarter var klart vanligast (4/4 eller 2/4), men dar fore
kom inte sallan "triolkansla" (tendenser at 6/8 eller 12/8 - och
jag hade ofta svarigheter att valja taktartsbeteckning vid mina
transkriptioner). Vanligast darutOver var 3/4, som ofta fick vals
karaktar och kopplades till nagot folkligt, inte sallan aven kvinn
ligt (Ellen och Erik, Vi vdva, Hostsol, Kupongvisan). 7/4-takt upp
levdes i Revolutionsoperan inte som nagon direkt oregelbundenhet
utan som en slags "bojning" av en fyrtakt, vilket gay knorr at det
symfoniska rockarrangemanget. 11+ 13/8-takten i Maskinmusiken
upplevdes daremot genom sina oregelbundna och kraftiga accenter
som sonderslitande, vilket anvandes som Ijudillustration och
stamningsformedlare for industriarbetet.

Trioler, och ibland vaxlingar mellan trioler och jamna attondelar
(horisontellt eller vertikalt, dvs som polyrytmisk effekt), forekom
ofta i rock- eller jazzartade nummer, och ingick i dessa genrers
normala uttryck, utan sarskild laddning.

Polymetrik var sallsynt, men polyrytmik uppstod naturligt i
sarskilt solistiska avsnitt, mellan solist och ackompanjemang. Syn-
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koper, punkteringar etc anvandes likasa genreenligt och kraver inga
ytterligare kommentarer.

Spelsiitt och sound

Fa av skadespelama var tranade sangare, och man formildde darfor
sallan arbeta konstnarligt med rostklangen. Normalt sjong man av
spant, oskolat, visartat, iute sallan (oavsiktligt) arent. Eva Re
maeus, Sam Westerberg och Totta Naslund hade mer sangvana och
storre uttrycksregister. Sarskilt Naslunds personligt hesa rost var
viktig. Ibland anvandes falsettsang .och avsiktlig orenhet fOr sar
skilda effekter (Jfngeln, HSB-visan).

Musikemas spelsatt och sound skiftade mellan scenema. Ofta
var klangfargen ganska ren och odistorderad - volymen fran for
starkaranlaggningen var heller inte sarskilt hog. I saxofonsolot i
Aldrig mera krig efterstravades daremot en "oren" tonbildning.

En viktig skillnad fanns mellan akustiska och elektriska inst
rument. Vid nagra tilWillen fick de forra dominera, i ovrigt lag
kompgruppen med dess elinstrument standigt i botten och angav
ett grundlaggande gemensamt sound for orkestem.

Genremassiga hanvisningar

Den s k genremusiken "hanvisade enligt sin definition till andra
musikaliska genrer, med vars hjalp orkestem angav tid, miljo osv.
Men aven tid16s musik inneholl hanvisningar till annan musik. Nag
ra genremassiga hanvisningar var till visor, skillingtryck, barockens
och klassicismens konstmusik, kyrkomusik, tradjazz, cirkusmusik,
dansmusik (tango, vals, swing, latinska rytmer, jenka), schlager,
marscher; militara signaler, kampsang, foikvisor, country, deckar
schabloner i fJlm- och TV-musik, New Orleansblues och 60- och
70-talsrock. Aven allmant "arkaiserande" schabloner forekom
(Oscar II-fanfaren, Riittegangsinmarschen).

Genrehanvisningar forekom alltsa i tva avseenden. Dels genre
musikens satt att oppet anvanda frammande genrer for att definie
ra en historisk tid eller miljo. Dels utnyttjandet av olika genrers
speciella tekniker for att skapa bestamda stamningar och uttryck
inom varje scen, tekniker som i princip kunde inga i det tidl6sa
(och ifilmmusiken).

Musik oeh drama

Hur var musiken placerad i f6restallningen, i forhallande till dra
mats ovriga nivaer? Sammanlagt fanns musik under ungefar halva
speltiden, omkring tva timmar. Musiken koncentrerades till block:
scimer med relativt mycket musik vaxlade med scener eller delar av
scener utan musik. Varje av de tre aktema bade borjade och sluta
de med "mycket musik", och daremellan fanns annu minst ett
block med scener rika pa musik. Det langsta musiktata blocket var
forsta aktens inledning, fran borjan till Kajescenen (ca. 30 minu
ter). Det tangsta musiklosa blocket var Riittegangen mellan In
marschen och Revolutionsoperan (ca 15 minuter).

Musikinslagen var antingen placerade helt inom varje scen, eller
ocksa overlappade de gransen mellan tva scener, oftast sa att
huvuddelen· av musiken var i slutet av en scen men klingade ut i
nasta. I sista fallet fungerade musiken sammanbindande, och den
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Kunde aven bidra till att fylla ut tid i scenvaxlingen mm.
Musik inledde ofta scener. Dar bidrog den da till att ange tid,

rum, stamning etc - sildant som det annars skulle ha kriivts myc
ket rekvisita eller dialog for att formedla. Musiken bidrog till att ge
scenens spelforutsattningar. (Ett exempel ar Prologen, dar musiken
hade en vasentlig del i att fOrmedla den grundlaggande konflikt
situation som sedan fordes vidare i akten och pjasen.)

Det var ocksa ganska vanligt med musik i slutet av scener. Dar
igenom befiistes och forstarktes en viss stamning hos publiken, sa
att kontrasten mot den fOljande scenen upplevdes tydligare. Nar
den dramatiska konflikten inom en scen ebbat ut och endast av
rundande repliker och rorelser aterstod (sortier, fOrflyttningar av
personer och rekvisita mm) Kunde annars intensiteten latt falla, sa
att uppmiirksarnheten drogs fran scenens innehilll till dess tekniska
form. Om musiken da holl kvar och intensifierade scenens kanslo
massiga slutstamning blev effekten av overgilngen till nasta scen
(med eventuell kontrastverkan) storre. Dessutom vande sig musi
ken mer direkt till publiken i sildana fall. Som askadare iakttog
man skeendet, men som lyssnare till stamningsskapande musik
drogs man in och involverades i scenen pa ett kanslomassigt starka
re satt. Darmed kom man mer personligt att beroras av den fOljan
de handlingen. Pa detta satt kan man atminstone anta att musiken
kan ha fungerat.

Over huvud taget Kunde musiken i vissa scener ha funktioner
som pilminde om en beriittares: den angav scenens bakgrund och
utgangslage och fOrmedlade direkt Tiiltprojektets position gent
emot det kommande forloppet. Musiken vande sig direkt ut till
publiken, som filmmusik eller tid16s musik. I sildana fall var det
viktigt att musiken gick in "under ordens nivil", mer djupt och
kanslomassigt. Dess effekt var inte beroende av verbala eller in
tellektuella kommunikationsformer utan uppstod ofta omedvetet.

Musikens rum

Musiken anvandes ofta for att ange vilket rum spelet agde rum i:
miljo och konkret lokal. I taltet hade man inte mojlighet att som i
en permanent tittskiipsteater bygga upp stora scenbilder med rea
listisk rekvisita. Tumens krav pa rorlighet och enkel transport och
taltrummets egenskaper (storIeken och scenens form och relation
till salongen) gjorde att man maste noja sig med sparsam markering
av orten rent visuellt. Da okade naturligtvis musikens betydelse for
att ange scenemas rum. Blasorkestem i R6strdttsmarschen eller
Studentskivan signalerade utomhusmiljo och stilen angav dessutom
att det var en stads gata respektive en mer avskild lund. Slagorden
i 1968-balladen forflyttade skeendet direkt fran vardagsrummet
till gatudemonstrationen. Pianot efter HSB-visan och efter A tergd
till arbetet angav en intimare miljo an dessforinnan.

Men musiken Kunde ocksa bilda rum pa ett fysiskt och akustiskt
satt. Rymdklang och stereoeffekter lat synthesizem svepa in pub
liken i ett stort "rum" av Ijud vid flyganfallet i bOIjan av akt 3 och
vid Hiroshimabomben. Man sokte dar skapa en kansla av fysisk
narvaro i ett annat rum an taltets.

I sjalva verket bildade musiken pa detta satt alltid ett rum, och
angav inte bara ett rum genom instrumentens och stilamas associa
tionssfarer. Denna rumsbildande effekt anvandes inte alltid lika av
siktligt. Den tradde i funktion aven i samband med harmoniska,
formmassiga, klangliga och soundmassiga element, vilket jag strax
aterkommer till.
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-- ------_.. ..- -_.. _--

Musikens tid

Musiken kunde ocksa ange tid. Genom sin sangtext gay t ex
H6stsol en kansla av host, som genom sammanhanget vidgades till
en allman skymningstid, en gammal varlds undergang - "synda
fa!let" eller "syndafloden" (kriget, bomben, fascismen, modemite
ten). Genremusiken lat sig allmant liitt identifieras med bestamda
historiska tidpunkter, aven utan texten. De Ianade styckena hade
genomgaende placerats ungefar i den tidsperiod da de kompone
rats.

Men liksom musiken inte bara angav utan ocksa bildade rum,
kunde den inte bara ange utan ocksa skapa tide-.supplevelser). Den
musikaliska tiden och dess relation till dramats tid har ofta intres
serat forskare. Problemet ar

"att etablera ett modus vivendi meUan tva tidsliga strukturer som inte kan
smaIta samman, da de ar inbordes vasensskilda. Den enklaste losningen ar
fIlmens, dar musiken nojer sig med att ackompanjera dramat, att ge det en
klingande fond... Det handlar alltid om att 'frigora' dramat; for att komma
dit kan man understryka vissa av dess faser, skiira ut en sorts 'mellanakter' i
handlingen, fora in intermedier, divertissemanger etc; man kan ocksa gora
handlingen mindre rigoros, mindre logisk, anda till det tvetydiga, reducera
dess hanvisningar till verkligheten, hWa kvar den i ett mystiskt Ijusdunkel. .."
(Schloezer 1948:24f, jfr aven Brelet 1949, Klugmarm 1961, Chatterjee 1971
och Schuldt 1976)

Dramat och musiken innefattar tva skilda tidsstrukturer. 1 opera
har detta lett till atskillnaden mellan aria och recitativ. I revyer
marker man skillnaden i uppdelningen me!lan tal- och musiknum
mer. I fJJ.men far skillnadema stor betydelse (Lissa 1965, Pauli
1981). I Tiiltprojektet anvandes flera av Schloezers recept. Ibland
reducerade sig musiken till en klingande fond bakom dramat, och
underordnade sig dess tidsstruktur. Ibland bidrog musiken till att
luckra upp dramat och att fora in fantasifulla avbrott i handlingen
Ufr Wirmark 1976:81 om pjasrytmen i Sven Klangs Kvintett).

Musikens egen tid, sam adderas till de tidsskikt jag namnde i det
forra kapitlet, skapas av dess former, av repetition och variation,
puIs och rytmik osv. Exempelvis gay pianomelodiema rytm at
Folkparkscenen, slagordsrytmema at 1968-balladen, gatumusiken
at Kafiscenen, riffen at Aldrig mera krig och Kalla kriget osv. Den
svagt markerade pulsen gjorde att Hiroshimabomben kunde upple
vas som en andlos evighet. I alIa dessa exempel grep det musikalis
ka rnaterialets tidsstrukturer in och paverkade forestallningens to
tala tidsupplevelse.

Musikens tidslighet kan ocksa relateras till dess rumslighet. I
samband med Vi iiro tusenden och Prologen uppmarksammade jag
en form av harmonik som genom monoton upprepning av vissa
ackordfoljder skapade ett "eoliskt klangfalt". Den standiga upp
repningen av ackorden em-D-C(-hm) i olika kombinationer gay
dar en kansla av stillastaende tidloshet. I sta!let for ett forlopp
skapades ett stamningslage, ett statiskt tillstand med svag tids
upplevelse, gentemot vilket den foljande versens (resp Kadriljens)
malmedvetna rorelse sedan kontrasterade. Den har tidsupplevelsen
skapades bade av formen (den monotona upprepningen),den
ledtonslosa harmoniken och rytmiska faktorer (trummomas in
sats markerade tydligt forandringen nar rorelsen satte igang). Det
var en total effekt som skapade ett rum och ett tillstand dar tiden
"stannade upp" Ufr Bjomberg 1984:374f).

Likadant beskrivs David Bowies Station to Station fran 1976 i
en uppslagsrik dansk uppsats om rock och regression (Rasmussen
1983 :85f). Dar satts detta "rumsliggorande" i relation till social
psykologiska utvecklingstendenser: det svarar mot starka behov av
musikupplevelser som innehaller regression till forsprakliga stadier,
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behov som standigt akar genom de nareissistiska personlighetsdra
gens vaxande betydelse under de senast<; deeenniema. Darfar
menar sig Rasmussen i roekhistorien kunna skanja en tendens till
att "tid transformeras till rum", svarande mot detta akande reg
ressionsbehov (Rasmussen 1983 :93ff oeh 106).

Det ar intressant att se att liknande effekter dak upp i Tiiltpro
jektet, oeh just pa de stallen i dramat dar det handlade om kanslor
av universell tidlashet, som bakgrund till ett faljande proeessuellt
forlopp. I sjalva verket fanns liknande tendenser allmant i roek
musiken, oeh de giek igen i alIa de nummer (av Dageby oeh Gold
berg) som hade roekmusikaliska grunddrag. En monoton upprep
ning av korta musikaliska motiv (riff, aekordfOljder, rytmiska fi
gurer) minskade musikens "narrativitet" - dess fOrmaga att berat
ta ett forlopp (Middleton 1983 :259). Det kan kopplas till denna
musiks inverkan pa djupa psykiska nivaer (Middleton 1983 :267,
jfr aven Fomas 1982 oeh Fomas/Semhede 1983). Men det kan
oeksa re1ateras till musikens dramatiska funktioner. Forutom att
skapa bestamda "tidlosa" stamningslagen 1amnade sMan musik
oeksa over det "diskursiva", "narrativa" momentet till orden oeh
den seeniska handlingen. Musikens egen tidsstruktur behovde inte
konkurrera med dramats ovriga nivaer 1ika myeket som nar det
gallde funktionstona1itetens kadensstrukturer osv. Det kunde vara
ett satt att bemota det problem Sehloezer formulerade. Darmed
kommer vi oeksa direkt in pa musikens relation till handlingen.

Musik och handling

Musiken bidrog sjalvklart till att bara upp handlingen. Musikav
snitt kunde bryta av eller driva pa ett dramatiskt for1opp. I aldre
operor brukade handlingen fOras framat av ord oeh visuella skeen
den under reeitativen, medan arioma liit utveeklingen stanna upp
for aU lata musiken bearbeta situationens kans10r oeh stamningar
fullt ut. lute minst sonatformen, i kombination med den al1manna
framvaxten av den borgerliga offentligheten, gay nya uttryeksmoj
ligheter at musiken sa att aven intensivt dramatiska oeh dynamiskt
foranderliga forlopp kunde uttryekas i orkestermusik. Detta ut
veek1ades fr a av wienklassikema Haydn, Mozart oeh Beethoven
m fl under ilrtiondena runt 1800 (se Rosen 1977, Knepler 1961,
Balet/Gerhard 1973 oeh Bahro 1980). Senare foIl den k1assiska
sonatformen sonder, men Richard Wagners 1edmotivteknik oeh
andra senromantiska tekniker gay musiken an effektivare mojlig
heter att folja oeh understadja den dramatiska handlingen. De
komposit6rer som Brecht arbetade med, framst da. Weill oeh Eis
ler, valde i stallet att anvanda sig av slutna musikaliska nummer i
en talad he1het, dvs att ater stalla musikavsnitten mer separerade
fran den dramatiska hand1ingen.

I Taltprojektet fOrekom flera olika modeller. Dar fanns separata
sanger dar handlingen var ganska stillastilende, oeh dar fanns
musikaliska nummer som kombinerades med omfattande seenisk
handling (operaliknande nummer). HSB-visan gay exempel pa en
teknik paminnande om den gam1a reeitativ-aria-formen. Men det
var knappast typiskt for farestallningen att pa det viset halla isar
dynamik oeh musik fran varandra. Saval opera- som filmmusiklik
nande avsnitt hade en helt annan struktur. Dessa avsnitts musik
inspirerades fran genrer utanfor den traditionella konstmusiken:
fran popularmusik med rotter i b1 a dansmusik. Dessa genrer
kravde inte sa 1anga proeesser pa formplanet far att vara effekti
va. Darigenom tillat de i stallet dramat att bestamma sMana
langre strukturer. Exempe1vis kunde roekens sounde1ement ge en
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Bari! Gvldlmx: I Taltprojc:ktct \'ar jag i
alia fall h~mskt myek~t inriktad pa
tL'atcr. .. Mtn scdan hal" mao ju vissa
s~ikra kort. t ex att vissa rytrner inorn
rockmusikcn iiI' \'akligt tunga oeh
mdktiga. vissa iiI' s\'i.ingiga. oeh vissa
ar sHikt mcd andra. sa att mao kan ga
lit oeh in ur dem p<.i olika siitt. T ~x om
man hal" 6/~ dkr 3/4 sa kan man
liksom vanura ut oeh in: mao kan ga
l)\'er i shuffk. oeh S<.l kan man johha
med dom poiyrytmiskt. Man vtt att
dd tinns olika mctoda fnln rock
Illtlsikcn. som ~ir dfckti\'<1 Uveo i
tL'ater.

barande grundval medan en mycket fri byggstensform kunde ut
nyttjas i en scens helhetsforlopp.

I Revolutionsoperan uppkom av en handelse ett nastan sonat
formsliknande monster pa rockmusikalisk grund, enbart p g a att
dramats forlopp hade karaktaren av den konfliktpresentation,
uppladdning och harmoniska upplosning som just kannetecknar
klassisk sonatform. Goldbergs byggstensteknik med dess musika
liskt fria hopfogning av enskilda element gay mojlighet for bade
texten och det visuella skadespeleriet att skapa de storre handlings
strukturema. Det gay naturligtvis aven manusligan ett ansvar som
inte alltid var latt att bara. Vissa hopfogningar blev ocksa mindre
overtygande, t ex i Kalla kriget.

Dagebys kompositioner var ofta mer sammanhaIlna, med en
additiv upprepning av formdelar. En sadan repetitiv struktur tillat
likaledes motsvarande dramatisering fran textens och det visuellas
sida. I sanger som Aldrig mera krig utgjorde vers-refrangformen en
musikalisk struktur som tog overhanden. Genom saxofonsolot
uppstod en rorelsefrihet i musiken, och sjalva den musikaliska
formen fick dar bygga upp en dramatisk struktur med upprep
ningar och stegringar.

bverlag anvande forestallningen musik som tillat asymmetrier
och oppna former. Det gallde aven de korta musikavsnitt som t ex
i Folkparkscenen kunde stoppas in i princip var som heIst, dar
musiken bildade en sjalvstandig bakgrund till de andra skikten.
Dialog och rorelser pa scenen synkroniserades inte med musikens
puIs och form, men musikens narvaro eller franvaro gay struktur
till helheten. Musiken gay ett nytt perspektiv pa handelsef6rloppen
- en kanslomassig fargning.

Till sist forekom ibland ledmotivteknik, bade inom och mellan
scener. Ledmotivtekniken forfinades av Richard Wagner, men
fanns redan antydd i t ex barockens affektliira och anvandes aven
av Weill och i modem filmmusik Ufr Kahnt 1982:88). I Taltpro
jektet anvandes den inte konsekvent, men antyddes bara. Inom
scener kopplades ibland vissa motiv till karaktarer eller handelse
typer, sa att deras ateruppdykande signalerade aterkomsten av lik
nande forlopp. Sadana ledmotiv holl samman och fortydligade
scenens handling. Mellan olika scener var sadana effekter mer
saIlsynta (Arbetarmarschernas tema aterkom i Revolutionsoperan.
Kadriljen spelades flera ganger). Musiken verkade oftast inom de
enskilda scenema. Nagra ganger ledde den over mellan tva intill
liggande scener, men endast sporadiskt band den samman over
st6rre distanser. Musiken hade en montageartad helhetsstruktur.

Musikalisk karakterisering

Musiken anvandes ocksa for att karakterisera det som skildrades.
For det f6rsta upprattades vissa associativa relationer mellan musik
och t ex karaktarer inom forestallningen. Kopplingen mellan Kad
riljen och clownen/Treffenberg kunde exempelvis fa effekter pa
hur samma musik uppfattades efter krigsslutet 1945. Detta paver
kade ocksa upplevelsen av det dramatiska innehallet. Relationer
mellan musik och egenskaper "liirdes in" i en scen for att kunna
utnyttjas i en senare scen.

For det andra anvande man sig av den associationssfar och ladd
ning som olika musikaliska element redan besatt, genom att de
tidigare anviints i bestiimda, av publiken kanda sammanhang: film,
TV, radio, konserter osv. Sadana i "musem" (musikaliska tecken)
inneboende betydelser kan. ha bade historiskt-konventionella och
fysiologiskt-psykologiska rotter - de kan ha uppstAtt genom att
vissa musikljud antingen av "yttre", sociala skal kopplats till be-
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stamda foreteelser, eller relaterar sig till grundlaggande biologiska
eller psykiska reaktioner hos manniskor. I praktiken ar det oftast
fraga om en oskiljbar symbios mellan sadana "objektiva" och
"subjektiva" faktorer (se vidare Tagg 197%, 1979b och 1981).

Genom att anvanda sadana musikaliska tecken (i instrumenta
tion, former, harmonik, melodik, rytmik, sound mm) kunde Talt
projektets orkester hjalpa till att karakterisera handelser och ka
raktarer, att ge dem bestamda betydelser. Det kunde ske avsiktligt
och medvetet, men ocksa intuitivt, utan att ens i efterhand bli
medvetet fOr musikerna eller publiken. Sarskilt intressanta var
vissa monster i skildringen av sociala grupper. Man kan tala om
musikaliska sociolekt, dvs socialt differentierade musikaliska dia
lekter (se Bjorkvold 1984:317 som knyter begreppet till Asafjevs
intonationsteori).

En grupp av musik associerades till arbetarklassen som socialis
tiskt sinnat kollektiv. Det rorde sig om formelartade melodier pa
bluesharmoniskgrund. Kopplingen av arbetarklassen till bluesens
stildrag innebar som tidigare namnts en dubbelbottnad identifika
tion fran musikemas sida. A ena sidan var detta orkestems egen
tidlosa musik, vilket uttryckte deras solidariska identifikation med
arbetarklassen. A andra sidan kunde det innebara att den svenska
arbetarklassen pa ett ideologiserande satt gays likheter med USA:s
fortryckta svarta befolkningsgrupper. Den lantliga spelmanstradi
tion som benamnts "svensk folkmusik" hade dock knappast varit
mera lampad Ufr Ling 1977 :58). Den intemationaliserade popular
musiken med vissa afroamerikanska influenser torde redan tidigt
under 1900-talet ha fatt ett visst foWiste i arbetarklassen. Men den
traditionella arbetarrorelsens musik dominerades av andra stildrag.
Endast en aspekt av pjasens musikaliska arbetarmotiv aterfinns
bland de arbetarmelodier som t ex anges av Andersson m fl1974,
Bohman 1978 och Kokk 1970. Det ar den fanfarartat uppatgaende
korta inledningsrorelsen i den italienska Bandiera rossa och den
ryska Vi (ira smeder (Kokk 1970:l4f och 75f). I Eislers agit-prop
sanger fran slutet av 1920-talet forenades dessa drag med en moll
karaktar (se Mondrup 1978 :67ff och Fenger/Herskind 1978:89ff).
Bluesdragen kom sedan formodligen inte in i europeisk arbetartra
dition forran atskilligt senare. I Blablusen-r6relsen pa 1930-talet
blandades inslag fran tysk och amerikansk underhaIlningsmusik,
men nagon konsekvent bluesbaserad popuIarmusik fanns annu inte
tillganglig. Det fanns inga starkare kopplingar mellan jazz och agit
prop-musiken. (Ifr exemplen i Jonsson/Nowotny 1976.) Taltpro
jektets "arbetarmusik" knot samman USA:s afroamerikanska tra
ditioner med tidigare europeisk kampmusik pa ett nytt satt.

En annan grupp av musik kopplades till borgerliga karaktarer,
med legatomelodik i langa bagar, durtonalitet osv. Har var distan
sen storre gentemot musikemas egna genrer. Denna musik hade
starkare drag av europeisk konstmusik, sirlighet och fOrfining.

Det fanns tendenser till att kvinnor framtradde med mer akus
tiskt instrumentarium och inte sallan i tretakt, att maktens repre
sentanter fick fanfarartade blasarmotiv etc.

Tre ganger, en gang i vaIje akt, skildrades manuellt arbete med
hjalp av musik. Det var textilarbetet, husbygget och metallindust
rin (Maskinmusiken, Blues 16, Offensiv). De skildrades mycket
olika. Dels var det olika typ av arbetsmusik: fran ljudharnJ,ilnde till
enbart stamningssskapande. Dels karakteriserades arbetet pa helt
skilda satt: som sonderslitande eller som lekfullt. Intressant nog
var det just kvinnoarbetet som skildrades som tungt och plagsamt.
Genom musiken tog Taltprojektet stallning till arbetet och till
arbetarna i vaIje seen. Arbetet kritiserades eller beundrades, arbe
tama med6mkades, gillades eller distanserades.
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Musikens funktioner

Ndgra indelningsforsok

Musiken i forestallningen hade en rad olika funktioner, i forhill
lande till de ovriga elementen. afta kunde ett visst musikstycke ha
flera funktioner samtidigt. Grovt sett kan man sarskilja tva huvud
grupper.

1) Musikens avbildande och'stanmingsskapande funktioner kan
sammanfattas som "innehdllsliga" funktioner. Dar illustrerade
musiken nagonting och/eller uttryckte bestamda stamningar och
kanslor. Dessa funktioner var bade kanslomassiga och intellektuel
la: det handlade samtidigt om att skapa stamningar och kanslor
och att formedla ideer och fakta. Musiken bidrog till sceners all
manna stanmingslage (komik/tragik osv) men bar aven speciflka
betydelser:

Musiken kunde ange tid, dels genom vissa tidsbundna genrer,
dels genom sangtexter.

Musiken kunde ange mi1joer: ute/inne, stad/land, geografiska
och kulturella omrilden osv.

Musiken kunde ange sociala grupper, klasser, individer, be
stamda karaktarer och deras egenskaper.

Musiken kunde skildra eller forstarka sceniska handelseforlopp:
doende, fodelse, kamp, vandring, arbete, jubel mm.

Musiken kunde illustrera verkliga ljud genom att harma demo
De har funktionerna kunde fullfoljas av alla typerna av musik,

bilde genre-, film- och fidWs musik, bilde musik pa scenen och bak
grundsmusik.

2) Musiken hade ocksa en rad "formella" funktioner som pri
mart hade att gora med dramats tekniska behov av struktur:

Musiken kunde inleda, markera en ny scens borjan (och dar
ange tid, rum, konflikter mm pa det innehillisliga planet), ledsaga
entreer OSV.

Musiken kunde avsluta fOr1opp, markera sceners slut och per
soners sortier, och avsluta akterna ("finaler").

Musiken kunde fungera overledande genom att binda samman
eller skapa kontrast mellan tva pa varandra foljande scener.

Musiken kunde genom ledmotiveffekter och allman musikalisk
likhet aven binda samman scener pa storre avstiind fran varandra.

Musiken kunde ge struktur och rytm at scener genom vaxling
mellan musik och tal eller mellan olika typer av musik.

Musikaliska parametrar kunde skapa rorelse och utveckling i en
seen och ge den tidslig struktur.

Musikaliska signaler kunde rikta publikens uppmarksamhet mot
vissa handelser.

De har tva huvudgrupperna ar bara en preliminar och ungefarlig
oversikt over nagra av musikens funktioner i pjasen. Nagon allman
typologi tanker jag inte forsoka konstruera utifriin denna enskilda
analys. Det kan dock vara nyttigt att forsoka reda ut vad begrep
pet funktion egentligen star for, eftersom det i olika sammanhang
tilldelats olika betydelser, och inte sallan kommit till anvandningi
samband med musik pa teatern. Sohlmans musiklexikon anger att
funktion kan betyda

"att inta en bestamd plats i ett system av relationer - t ex mellan toner,
mellan ackord, mellan formdelar - i en musikalisk struktur, att spela en be
stamd roll eller utiiva viss verkan i ett visst sanunanhang, t ex musiksociolo
giskt; mer metaforiskt kan med f. aven avses en bestiimd anvandning av musik
fiir ett visst syfte." (artikeln "Flinktion")

Uppriikningen ovan beror alla dessa olika funktionsbegrepp. Det
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handlade om musikens funktioner i relation till dramats helhets
struktur, men ocksa om dess funktioner i forh1lliande till publiken,
dvs dess inverkan pa manniskoma. Eftersom jag inte gjort nagon
receptionsundersakning kan jag inte jamfora med andra Iyssnares
upplevelser. Jag far noja mig med pa egen reflektion baserade anta
ganden om publikreaktioner, musikemas och mina hypoteser om
hur olika musikaliska medel kan ha fungerat.

Det jag beskrivit ar egentligen antagna, avsedda musikfunktio
ner, aven om man i vissa fall kan pasta att dessa inte varit medvet
na eller sprakligt formulerade av de inblandade. Man kan skilja
mellan begreppen "anvandning" och "funktion" (Merriam 1964:
209ff, Sohlmans musiklexikon art "Funktion", Thorsen 1980:
108). Anvandning syftar pa situationema dar musiken anvands och
pa de inblandades egna forklaringar till varfor musiken finns dar.
Funktion avser de anledningar till att musiken anvands som en
analyserande forskare kan komma fram till, och som alltsa inte
alltid behover vara medvetna eller formulerade av dem som anvan
der musiken. Jag harmed hjalp av anvandningen sokt narma mig
funktionen hos Taltprojektets musik.

Allmant brukar man indela teatems auditiva element i tre
huvudskikt: tal (dialog), Ijudeffekter och musik (Lund 1982:8).
De tva sistnamnda kan i sin tur tillsammans indelas i tva huvud
typer:

"Den ena typen bestiir av Ijud sam faller utanfor fiktionema, dvs Ijud sam
... nar publiken over den direkta kanalen och sam utgors av Ijud vilka endast
publiken och skadespelarna hor. Den andra kategorin bestar av Ijuden i fiktio
nerna, dvs Ijud sam aven rollfigurerna 'hor' och sam nar publiken via den in
direkta kanalen." (Lund 1982:145,jfr aven Lund 1980:2f och 1982:41)

Delvis kan en sMan indelning tillampas pa Taltprojektets musik.
Rollfigurema "horde" t ex knappast Prologens musik, men de
"horde" Ellen var Ellen. Filmmusiken var som regel "utanfor fik
tionema" medan genremusiken oftast befann sig "i fiktionema".
Problem uppstar nar det galler den tidl6sa musiken. Man kan
havda att den fanns "utanfOr fiktionema", eftersom den befann
sig pa 1977 ars niva och representerade orkestems installning till
det forevisade. Men a andra sidan blir det absurt att havda att
de som sjong inte "horde" sin egen sang, att Tiggaren i Aldrig mera
krig inte horde saxofonsolot osv.

En annan svarighet med denna indelning ar att aven musiken
"i fiktionema" som regel hade bestamda egenskaper och funktio
ner som befann sig "utanfor" demo Rollfigurema "horde" knap
past elgitarrglidningama i H6stsol, och de uppfattade inte det
scenen genom bl a musiken visade publiken om den naiva tro
skyldigheten i Sverige 1939 Ufr Lund 1980:3).

am man vill kan man ga vidare och finindela teatermusikens
funktioner: att ange miljoer, underlatta uppfattningen av scenens
fiktion genom att dolja det dramaturgiska maskineriet, ange tidens
gang, gora overgangar i intrigen mer smidiga, framhava vissa viktiga
handelser, understryka vandpunkter, avrunda for1opp, skapa rytm
genom att ge omvaxling osv (Lund 1982:45f). Det ar en liknande
typ av upprakningjag nyss skisserade utifran Taltprojektets musik.

Markligt nog tycks teatems musik vara mindre ingaende utfors
kad an filmens. Eftersom jag anat flera viktiga inflytanden fran
filmmusik i Taltprojektet finns det anledning att uppmarksamma
nagra teorier om filmmusikens funktioner.

Ocksa pa filmmusikens omrMe stater man pa forsok till syste
matiseringar och kataloger. 1 Groves musiklexikon anges t ex
funktionema att skapa atmosfar, ge kontinuitet genom att mjuka
upp klipp och skiften, poangtera, intensifiera, forstora eller for
minska, accelerera eller retardera, dvs negera kanslan for verklig
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Henrie Holmherg: Pit tcatrar har det v~il

funnits musik 5v~n tOre 60-takt. Det
~ir fd att tro att det inte l~lnns musik i
taltcatan. for det fanns det ju. Oct ar
hara det att man anvande klassisk
musik. Dds kom ju Breehttradi
tioncn. men ~iven utanfOr den an
v~indes musik inom talteatern. Man
anvande ett hand med klassisk musik
piL Det var hytesmusik nar man hytte
<kkor. men aven stamningsskapande
musik... _Det gick en skiljdinje n~ir

teaterskadespdare horjade sjunga.
Det h~inger direkt ihop med Brecht
traditionen. tror jag. tOr fram till
50-·takt sjong de som sjong ju mea
timhre oeh opera- dler operett
sWmma. Dct var hara pil revyer som
man kunde sjunga mer talsang. som
Karl Gerhard Dell sadant. Brecht

tid, osv (artikeln "Film music"). I en klassisk bok om filmmusik
gors en enonn upprakning av musikens funktioner: att illustrera,
understryka rorelser, stilisera verkliga ljud, representera rum,
representera tid, kommentera, avbilda realistiska musiknummer,
uttrycka psykiska upplevelser av skilda slag, vara symbol fOr nagot,
sammanbinda, osv (Lissa 1965: l15ff).

En mer hanterlig indelning av filmmusikens funktionssatt skiljer
mellan tre typer: parafraserande musik innehaIler samma entydiga
uttryck som scenen, polariserande musik innehaIler ett entydigt
uttryck som skarper en scen med ambivalent eller neutralt uttryck,
kontrapunkterande musik innehaller ett entydigt uttryck sam ar
motsatt det entydiga uttryck som scenen innehiller (Sohlmans
musiklexikon art "Filmmusik", Pauli 1976:l04foch 1981:185).

En intressant (sjalv-)kritik av alIa dessa indelningsforsok finns i
Pauli 1981 :185ff. Pauli kritiserar inde1ningarna som godtyckliga,
oanvandbara eller oklara, och foresIar i stallet en mycket enk1are
inde1ning med tva huvudfunktioner for musiken i 1judfilmen: de1s
att overbrygga klippen, hoppen i rum och tid och mellan olika
handlingsp1an, dels att avbilda eller berika varje scens speciella
uttryck (Pauli 1981:181). Det motsvarar i viss utstrackning den
tvMelning av funktioner som jag kom fram till nar det gallde
musiken i Taltprojektet.

I en iderik och intressant men annu opublicerad liten text om
TaItprojektets teatennusik fOreslas sju musikfunktioner: 1) "ren"
teatennusik, 2) stamningsskapande (instrumental) bakgrunds
musik, 3) berattande och kommenterande sanger, 4) forestallande
musik, 5) handlingsbetingad musik, 6) "operor" och 7) kamp
sanger (Bark u a:20). Delvis aterkommer har liknande distinktio
ner som jag redan namnt (och som i musikernas egna tre typer av
musik), men delvis ar jag tveksam till indelningen. Exempelvis
fanns det knappast nagon "ren" musik alls utom i pauserna (Bark
raknar dit Prologen, som val borde hora till typ 2), och granserna
mellan typerna 2, 4, 5, 6 och 7 ar oklara.

Sanunanfattningsvis anser jag det svart att utifran materialet
fran denna forestallning gora en allman och exakt upprakning och
indelning av musikens funktioner. Liksom Pauli tvivlar jag pa
vardet av sMana systematiseringsforsok. Daremot ar det viktigt
att fOrsoka fonnulera och detaljbelysa hur musiken faktiskt funge
rade, pa ett mer komplext och flexibelt satt an genom typologier
och klassifikationer.

Den brechtska teatermusiktraditionen

Inom politisk teater, inte minst bland de svenska fria grupperna,
var Brecht en viktig inspirationskalla. Aven musikaliskt var rela
tionen till den brechtska traditionen central.

Sohlmans musiklexikon urskiljer tva huvudlinjer i bruket av
scenmusik under 1900-talet. Den ena later musiken integreras i
handlingen samtidigt som inramande musiknummer tas bort.

"Far den andra huvudlinjen star Brecht som den friimste representan
ten... Enligt Brecht behavdes en engagerande handling men fOr att enga
gemanget inte skulle bli sjaIviindamiU brats iIlusionen regelbundet av in
sprangda kommenterande scener, vilka skulle underlatta far publiken att
dra paralleller till livet utanfar teatem. Sadana s k distanseringseffekter
. .. utgjordes ofta av sanger, framfarda som estradnummer direkt mot publi·
ken, i vilka musiken understryker eller ironiskt motsager sangtexterna. Sang
inslag kunde ocksa skapa dramatisk ironi under sjaIva handlingen." (Sohlmans
musiklexikon artikeln "Scenmusik")

For de gnipper som fortsatte i Brechts tradition var ofta musi
kens kontrast gentemot den forevisade handlingen vasentlig. Det
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var viktigt att anvanda musiken "kontrapunkterande", for att an
yanda Paulis term. Om van1ig filmmusik t ex hade det overgripande
syftet att minska distansen mellan publiken och den forevisade
hand1ingen Ufr Pauli 1981 :74f och 182), i konsekvens av en hars
kande inleve1seinriktad dramaturgi, ville Brecht uppna motsatsen,
med hja1p av sina kompositorer Weill, Eisler och Dessau.

"1 fJlmen Kuhle Wampe (regi: Dudow) visades fattiga manniskors bosta
der. En konventionell fJlmkomponist hade till detta skrivit en sorgsen och
sakert ocksil mycket fattig fllmmusik. Jag satte mot dessa mycket lugna
bilder en ytterst energisk, frisk musik, som for Iyssnaren inte bara mojlig
gor medlidande med fattigdomen, utan ocksil forsoker framkalla hans pro
test mot ett sildant tillstand." (Eisler 1936/1973:139, jfr aven Adorno/Eis
ler 1947/1977:621)

Liknande principer uttryckte Brecht sja1v (Brecht 1957/1981:
2lff, 32ff, 169f, 239ff, 252ff och 262), och bade Eisler och Weill
formu1erade och praktiserade principema for en distanserande tea
termusik (se t ex Wagner 1977, Kahnt 1982, Mondrup 1978 och
Bj0rkvo1d/Ho1en 1983). Ett viktigt mede1 var att sammanstalla
musik fran olika genrer, inte minst kombinera popular- och konst
musik. Ett annat var att ge musiken andra kiins10massiga 1addning
aT an den forevisade scenen. Ett tredje var att frigora musiknumren
fran handlingen och genom fristaende sanger lata rollfigurer yanda
sig direkt mot publiken.

Alla de hiir metodema kom till anvandning i Taltprojektet. De
medverkande grupperna hade tidigt tagit intryck av Brechts drama
tik Ufr Wah1qvist ovan s 16). Distanserande effekter hade flitigt
anvants av de fria gruppema. Oktober p1acerade musikema pa sce
nen, vilket brot den realistiska illusionen ifall inte pjasen hand1ade
om musik(er). Nationa1teatem hade daremot en sti1iserad och ofta
grotesk spe1stil, men dess musik och kans1outspe1 var i stallet
starkt identifikatorisk. Kanske kan man pasta att Oktober oftare
1at just musiken bryta illusionen, medan Nationalteatem p1acerade
distanseringseffektema pa andra nivaer, men aven detta ar tvek
samt. 1 Sven Klangs Kvintett forekom exempe1vis musik i mellan
aktsbilder, dar musiken framst fungerade som stamningsskapare
och forstarkte det psyko1ogiska uttrycket (Wirmark 1976:78).
Och Nationalteatems musik kunde ocksa forhoja det dramatiska
skeendet genom kontrastverkan, nar orkestem stod bredvid skade
spelarna och musiknurnren vax1ade med dialoger (Wirmark 1976:
158f).

I Tiiltprojektet forekom de1s en grotesk spe1sti1 kombinerad
med kansloforsHirkande musik, de1s en realistisk spe1stil kombine-

, rad med mer distanserande musik, nagot forenk1at uttryckt mot
svarande Nationalteatems respektive Oktobers arbetssatt. Dar
b1andades de medverkande gruppemas olika satt att vidareutveckla
den po1itiska teaterns traditioner, b1 a arvet fran Brecht. Ta1tpro
jektet skilde musiken fran teatems ovriga element, utnyttjade
popu1armusikaliska stilar och anvande "gestisk" musik som tog
stallning gentemot det forevisade dramats handelser. Pa manga
plan kan man finna tilWillen av "teatralisering": ogonblick da upp
marksamheten vandes mer mot ensemb1ens forevisande hand1ingar
an mot det historiska temat. Denna teatralisering innebar ocksa
att den realistiska illusionen inom scenen brots_ Intresset riktades
mot forestallningen som manifestation och som cirkus, pa bekost
nad av historien och temat. De olika dramatiska p1anen hamnade i
motsattning mot varandra och skapade en uppmarksarnhet pa
uttrycksmed1en samtidigt med en distans till den forevisade hand
1ingen.

Viss musik i forestiil1ningen var uppenbart realistisk, fungerade
"inuti fiktionen", "pa scenen". Det gallde huvudde1en av genre
musiken. Men bade ftlmmusiken och den t/d16sa mus/ken gor rea-
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anvande den sangstikn aven pa all
varliga saker. Deh oJ kunile
sangerskor som Vila Sjoblom komma
fram . . .. Pa 5(Halet. genom intresset
for re,y och intellektuell kabaret och
Brecht och sant. sa blev det plotsligt
tilhHet for sangare utan den har
.stamman aU sjunga.

BernI Andersson: Manga tycker atl vi
har gjort lite egen historia nu. som har
bbrjat jobba med musiken pa det
sattet - okej: bortsett da fran Brechts
samarbete med WeilL Eisler oeh
Dcssau. som linda ar lite annorlunda.
i en annan tid osv. Vi tittade pa
musikaliska forma och genrer mer
som metoder an att vi fOrsokte vara
stilenliga till varje pris. ... Vara
ambitioner nu. iTaltprojektet. att gam
musik i forhallande till en text. ar ju
vansinnigt mycket starre an dom hade
da i Bla bluson. dar dom helt enkelt
tog en annan popular elkr vaIkand
musik och skrev nya texter. Det
klassiska exempkt pa det dessfOr~

innan arjuJoe Hill.. .. Teater fOr dom
var nagot valdigt enkdt - det be
hovues ingen kostym eller mask. Vi ar
ju privilegierade - alia som var med i
Bla blusen dom jobbade ju. hade
cdlarbete i partiet dom fiesta. os\'.

U!r Dageby: Jag var intresserad av
detta att gom filmmusik pa teatern.
som ingen har gjort tidigare nastan.
eller knappt fbrsokt: det har fore
kommit nagra ansatser dll och da. Jag
ville prova at! gora riktigt frack film
musik. Det hade lika garna kunnat
vara pa band. men harvardetju tom
en orkester. Formodligen Wnkte jag
mera i filmmusik och scenai an vad
Boustedt gjorde.... Man ska fa en
total upplevdse av bilden nar man sa
den med musiken som kommer. Det
ar ju sa filmmusik ska vara. .. . Da
forhojs ju bade bild och musik. Alit
blir totalt och gar bara rakt in i hjartat
pa folk. sa det bara visslar om det. Jag
hade oil annu inte gjort mlgon film~

musik. men jag hade sett alia
Kubricks filma och ratt ett allt storre
intresse fOr filmmusik. .. Jag vilt bara
ga pa feding. kansla. Sa at! folk ska bli
fullstandigt overkorda av kansla. Jag
tycker sjalv det ar frackt. Ska det vara
sa ska det vara. Musik fOr mig. det ar
bara kansla. Det finns inga intelkk
tuella drag i musik. .. Musik ar det
mest irrationdla som finns. Oct enda
som bara ar kansla. Det gar antingen
rakt in dler ocksa inte.... Man kanju
saga aU detta ar inte ett brechtskt satt
aU anvanda musik. Det ar motsatsen.
nastan. fran min sida.

Bertil Goldberg: Den har Verfremd
ungsgrejen har ju aldrig vara kretsar
jobbat med. utan det ar val tv~irtom.

Nationalteatcrn kallar sin egen stil. pa
den tiden dorn korn at att higga en
etikett pa den. for "forhojd realism".
Nu vet jag inte vad det betyder. det ar
val ungefar lika klart som ordet Ver
fremdung.... Dar hade ju National-



t~at~rn. oeh vi i Nynningen. som ju
helt pav~rkades av N ationalteatern i
vart uttryek. velat skapa vissa be
sUimda'kanslor. t ex da sentimentala
kanslor. sa att publiken verkligen ar
nedtryckt i skorna och badar i grat.
Om det gar att astadkomma det. oeh
teatern viii det. sa galler det till varje
pris att fixa det. mcd den musik sam
kravs fOr det laget. Eller skrack eller
spanning - alika temperament helt
enkdt. att sbpa det hos askadaren.
Da slafsar man till med alia medel
man har. Aterhallsamheten finns
ovcrhuvudtaget bara ink med sam
vapen. ... Metoden att skapa kanslor
anvander vanlig borgerlig kommer
sidl filmmusik oeksii.. men dii. ardetju
temat som skiljer. syftet oeh den yttre
form en.

Peter Wahlqrisr: Ar man ledsen sa ska
man ta ut den ledsna kanslan. Vi
tyekervaldigt myeket am om publiken
g~lr ner till knana i sina egna tarar. d~t
ar j~ittetrevligt! Vi later en seen eHer en
Iiit vara nagot i sig sjalv. den far leva
sitt eget Iiv oeh ta ut alIa svangarna i
kanslorna. Men vi kan gentemot d~n
stalla en helt annan seen. .. Vi
anvander inte ett fullt sa intellektuellt
satt att ta oss fram . ... Brecht ar ju
myeket prasterlig oeh manga ganger
mastrande i sina pjaser. Han har val
sina anledningar att vara det. . . Vi har
oftast fOrsvarat ungdomarna. genom
vitra sanger oeh vara speL mot
myndigheternas ovcrgrepp. Vi har
farsokt ta fram orsakssammanhang
en till aU manniskorsuper nersig ellt::r
slass med varann osv. men vi har
fOrsokt gora det pa doras villkor... Vi
har sett saja\'la myeket pekpinnarach
formynderi. att det aldrig har ingiHt i
var hegreppsvarld aU vara ytterligare
en. Vi har helIer aldng hetraktat ass
sam en politisk fonming. vars framsta
uppgiti ar att uppfostra folk.
Sven Wollrer: Vi var intresserade av det
emotionella aset. det sam skulle satta
igang olika kanslomassiga reaktioner
hos manniskorna.. .. Musikens motiv
ar katarsiskanslan. Nar man gar ut
darifran ska man vara fylld, sa som
man kan vara efter en Beethoven
konsert. av musikens' oandliga kraft.
Man ska vara stolt. ... Det dar
oandliga aU man ratar pa nacken nar
man gar ut oeh tittar sigomkring: ·For
faan. det finns en kultur sam star pa
min sida·. oeh jag har gratit av stolthet
nar vi stod med flaggorna dar pa
slutet. Vi stod ju da oeh var med
manniskorna. Man kan saga att sett ur
reaktionar synpunkt sa ar det ett
skamgrepp. det ar mass-suggestion,
men da far man vara appositionell
mot syftet. ... Det fanns ett
demagogiskt drag i denna forestall·
ning. Det var en propagandistisk
forestallning. Vi avsag att havda att vi
hade ratt. oeh att andra. som skildrar
den har historien ur borgarnas
synpunkt. har fei. Dar kan man da
pasta att det fanns ett manipulativt

lismbegreppet relativt. En musik kunde vara "orealistisk" i forhaI·
lande till nagra sceniska nlvaer men "realistisk" i forhaIlande till
andra. Brottet, klyftan, kunde men behovde inte gamellan musi·
ken som helhet och dramats ovriga nivaer. Distanserande brott
kunde i stallet lopa tvarsigenom musiken och andra nivaer. Kadril·
jen overensstamde t ex utmarkt med en vit clowns entre, men blev
ett distanserande inslag i relation till Sundsvallsstrejken 1879.
Musiken forstarkte dar dubbla bottnar som redan fanns i texten.

Vissa ganger kunde fantasifulla drag i musiknummer ocksa gora
det omgivande mer trovardigt: Den komiska A'ngeln gjorde genom
kontrastverkan den omgivande dialogen mer "akta" och historiskt
realistisk Ofr Pirrotta!Povoledo 1982 om liknande funktioner hos
1600·talets intermedier).

Forestallningens musik var ibland dokumentariskt realistisk,
dar man anvande autentiska melodier eller imiterade olika stilar.
Stilpastischer kunde ocksa ges en satirisk-distanserande prageL En
sMan teknik kan paminna om Stravinskijs "objektivistiska" mate·
rialteknik med stilhistoriska masker som skapade distans genom
at.t lata stilar brytas mot varandra och undvika inlevelsemassig
expressivitet. Samma distanserande och montageartade metod an
vande Weill, men kopplad till sociala och politiska motiv Ofr
Kahnt 1982:74 och Skyllstad 1983:57f). Men i de fiesta tid16sa
nummer anvandes f a helt andra metoder. Varken Sdngen om
arbetarklassens uppkomst, Revolutionsoperan, Aldrig mera krig
eller Vi tiro tusenden utnyttjade nagon stilrealism, daremot en
stark kanslomassig inlevelse i musiken.

Musikema uppfattade alltsa inte den distanserande musiken som
"sin egen". Citaten har intill visar hur sarskilt Nynningen och
Nationalteatem i detta avseende avlagsnat sig fran den aspekt av
Brecht-Eisler-traditionen som uttrycktes i Eislercitatet nyss. Kont·
rasten mellan Eislers beskrivning av musiken till Kuhle Wampe och
Dagebys beskrivning av sin ideala filmmusik pi! teatem ar slaende.
Skillnaden var musikema sjalva tydligt medvetna om, vilket fram
gar av intervjucitaten. Indirekt markerade de distansen till en mer
ortodoxt Brechtinspirerad tradition i Offensiv, dar de implicit iro
niserade over Fria Proteatems typ av Eislerinfluerad tradition Ofr
aven Eriksson 1975:140).

afta forstarkte musiken i Tiiltprojektet det sceniska skeendets
kansloinnehaIL Musiken uttryckte samma dimension som de andra
nivaema (text och visualitet), men fordjupade och forstorade
kansloma Ofr Bark u a:22). Darigenom sokte man inom vaIje seen
forstarka publikens identifikation med karaktarema, inIevelsen i
handlingen. Inspiration och uttrycksmedel for denna typ av musik·
anvandning hamtades fran cirkus, film och ungdomskulturer, dvs
fran popularkulturen, inte minst rockmusiken.

Musiken kunde ocksa fora in kontrasterande element som inte
fanns i text och scenografi, och darigenom kommentera handling
en, formedla mellan seen och publik, mellan datid och nutid, bidra
med ansatser till kritisk reflektion over handelsema osv. Vaxlingen
mellan distans och inlevelse i musiken, mellan realism och grotes·
keri osv, passade for det kollektiva produktionssattet, men hade
ocksa estetiska samband med saval en modernistisk kulturtradition
som nyare tendenser i popularkulturen. Denna modemitet gay nya
uttrycksmojligheter for den politiska teatem.

Vasentliga element i den "episka teatems" satt att anvanda
musik togs spontant upp i Tiiltprojektet. Den lopande dialogen
brats upp genom sanger och direkta repliker till publiken. Man
markerade ett eget stallningstagande genom Tiggarens berattar·
funktion och genom musikens hallning bade i tidlosa och genre·
nummer. SkMespelama markerade distans till sina roller genom
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citatteknik och forhojd spelstil. Scener sarnmanfogades montage
artat. SMana episka grepp forekom aven i cirkus, mm och aven
opera (ifr Dahlhaus 1982). Har kombinerades de med jazz, rock
och ungdomsr6relsebaserad politisk teateI.

Aven om Taltprojektet delvis brot med den brechtska traditio
nen, fullfoljde det en av dess grundlaggande intentioner: att ut
nyttja popularkulturens modema uttrycksmedel i estetiska verk
som genomsyras av en tydlig politisk-pedagogisk avsikt. Detta
kriivde en. fOrankring i en estetisk, social och politisk rorelse.
Verket ingick i ett bestamt brukssammanhang och kan inte ratt
forstas utan detta sammanhang.

Verk och offentlighet

Ett funktionssammanhang som Taltprojektet tick impulser fran
var cirkusens. Musiken pa cirkus har sardrag sam bestams av dess
funktioner dar. Cirkusorkestrar ar ofta sma, musikema utan.for
mell skolning men med stor rutin pa omrMet. Musiken bestar av
respektlost spelade slagdangor och stamningsmusik, virvlar och
signaler som behovs i de olika numren. Cirkusmusiken ar oerhort
dramatisk, den maste snabbt kunna skapa spanning och avspan
ning, tystnad eller jubel. Cirkusmusiken innehaller starka kanslo
uttryck som maste verka direkt. Darfor ar de ofta overdrivna,
"forhOjda". Darmed skapas ocksa en slags distans eller teatrali
sering, langt fran all "realism". Dessa cirkusmusikfunktioner ar for
de flesta bekanta sedan tidig bamdom: cirkusmusik ar en ofta
forbisedd, kollektivt val fOrankrad genre (ordet finns inte med i
Sohlmans musiklexikon).

Taltprojektets musik p:1minde manga ganger om cirkusens, bade
i uttalat cirkusartade scener sam Den vite clownen eller Den
svenska tigern och i andra spanningsfyllda, distanserade scener
(A."ngeln, Riittegdngsinmarschen). Cirkustaltet, det korniska ansla
get och temats krav pa snabba kast mellan olika handelser (hand
lingen skulle ju spanna over sa star tidsrymd och sa manga situa
tioner och plan) gjorde cirkusartad musik passande.

Cirkusartad musik bidrog till en "forhojning" av realismen, en
distansering, teatralisering och ett groteskeri sam speciellt passade
Nationalteatems (och Narrens och Tidningsteatems) stiliserade
spelstil. Den tiIIat ett snabbt tempo och en tydlighet sam var nOd
vandig och som delvis skilde sig fran mycket annan teatermusik.
Dagebys kommentar om cirkusorkestrar visar ocksa pa ett gemen
samt drag mellan cirkusmusiken och musikrorelsen: amat6rismen
och det spontant lekfulla, som inte innebar avsaknad av yrkes
skicklighet eller utrakning.

Forestallningen anvande cirkusartad musik och andra cirkus
element framst i satiriska scener, sam underlag for bargerliga figu
rers handlingar. De kopplades knappast till arbetarklassen eller
socialismen, vilket innebar att det utopiska skildes fran det ko
miska.

En annan musiktradition som Taltprojektet forde in pa scenen
var arbetarrorelsens kampsang (se bl a Bohman 198 I). Ocksa den
framvisades relativt distanserat, som nar Arbetets saner visslades
vid Storstrejken. Tom AK-sdngen, sam avsAgs vara tid16s, var det
svart for musikema att inte skapa distans till. Denna genre fick
genremusikens parodierande drag. Det hanger ihop med att musi
kema sjalva identifierade arbetarkolIektivet med bluesmusiken, viI
ket byggde in en komplicerad spanning i spelet. Det ar dock tyd
Iigt att sarskilt Goldberg integrerat drag frAn Brechts kompositorer
Eisler och Weill i sina tidlasa nummer. Dar rorde det sig om en
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drag i den. i det att vi skapade
emotionella grejor som stottade VaT

ambition. Men manipulation tycker
jag bara det ar fraga om ifall man
manipulerar nagon till att tro nagon
ting som ar falskt. Har h.ade vi att
kampa mot en gammal historiesyn,
och vi behovde starka medel fOr att
krossa den. aU fa manniskor med pa
vara noter. I VaT f6restallning gay vi
iute publiken en chans att valja. Det
var med ass eller mot oss. .. . Det var
en manifestation, det bestamde vi ass
for.

Uif Dageby: Cirkus Scala... var
vansinnigt imponerade av orkestern.
Cirkusorkestrar har ju en alldeles
specidl standard. Dam ar inte sa
duktiga. men det lAter oerhort bra.
tycker jag. Dam spelar ned min slags
naiv installning till musik - dom
slaskar pa och brakar pa: det ar
fjarran fran Kvalls6ppet!



stram striinghet, ett allvar och en konstmusikartad metod att byg
ga in distanserande effekter i kampmusik, effekter som inte gor
kampen distanserad men som okar uppmarksamheten pa ord och
handling. En sMan musik har anvants av manga politiska teater
grupper under 60- och 70-talen. I TaItprojektet kopplades den
samman med den tunga rockmusikens stilmedel.

Musiken i forestallningen har slutligen ocksa inspirerats av den
unga vansterrorelsens musikanviindning, och da inte enbart i 1968
balladens demonstrationsparoller Ufr SchleuningfStroh 1983).

Det ar sammanfattningsvis tydligt att fltskilliga musikfunktioner
och musikstilar hamtats utifran, fran musikaliska brukssamman
hang utanfor teatems vaggar. Musikens funktioner i manniskors
vardagsliv och i andra musikaliska situationer skapar nya mojlig
heter for musikfunktioner i konstnarliga verk. Taltprojektet
anvande musikfunktioner som utvecklats i cirkus, arbetarrorelsen,
jazz, rock, massmedia som fIlm och TV, ungdomskulturema och
den nya vansterrorelsen osv. Som komplement till musikemas egen
tredelning av musiktyper kan man rakna upp olika media och
sociala sammanhang som inspirerat musikens funktion:

I) Opera: genomkomponerade musikavsnitt med sang, instru
ment och dramatisk handling. Sadana skrevs oftast av Goldberg,
som blandade rockstilar med Eislerinfluenser (Revolutionsoperan,
Glfidje till varje pris, Kalla kriget, 1968-balladen). Denna musiktyp
parninde om opera, operett, musical och rockopera.

2) Konsert: separata sanger dar sangaren-aktoren vande sig.
direkt mot pUbliken. Det kunde vara jazzballader (Arbetarklassens
uppkomst), rocksanger (Aldrig mera krig) eller visor (AK-sdngen).
Liksom operaavsnitten horde de separata sangema oftast hemma
under det tid16sa: musiken representerade Taltprojektets egen
position gentemot det som visades upp. Sangema inspirerades av
episk dramatik (Shakespeare, Brecht) och av konsert- och gram
mofonmediema, och kunde ocksa vara genremusik.

3) Teater: konventionell teatermusik i ovrigt: Ijudeffekter och
musik helt inom fiktionens plan. Denna musik ingick i film- eller
genremusiken och har en lang tradition inom realistiskt avbildande
teater Ufr Aber 1926 :7).

4) Cirkus: musik och Ijudeffekter som underbyggde fysiska
rorelser och spiinningsforlopp pa scenen. Har handlade det om
filmmusik, och gransen gentemot punkt 3 och 5 ar flytande.

5) Film: stamningsskapande musik utan sang, som lag "bakom"
handlingen, utanfOr fiktionen, och avsag att framkalla kiinslor hos
publiken. Denna typ horde hemma inom filmmusiken och delvis
aven den tid16sa musiken. Bade Dageby och Goldberg uppger sig
flera ganger ha inspirerats av musik pa film (se t ex citaten vid
A.·ngeln). Aven i denna grupp kunde det rora sig om korta Ijud
effekter, men de saknade den realistiska motivering som kravdes
av typ 3. SMana effekter fanns dock aven i cirkusmusik. Granser
na flyter - det hela ar bara tendenser och modeller.

Darmed har jag angivit kopplingar mellan Taltprojektets verk
och de offentlighetssammanhang som det lanat uttrycksmedel
fran. Detta ger nya infallsvinklar pa musikens funktioner i fore
staIlningen.

Man skulle ocksa kunna ga vidare och utvidga funktionsbegrep
pet genom att dra in publikens reception, och diskutera mer soci
alt och psykologiskt orienterade musikfunktioner. Sa kunde man
t ex namna musikens funktioner att I) skapa gemenskap, 2) over
tyga om ett budskap, 3) vidmakthaIla ett symboliskt universum,
en varldsbild, 4) ge rekreation, 5) ge mojligheter att fly bort fran
vardagen, och 6) sasom saljbar vara skapa kapital och arbete
(Thorsen 1980:130). For att komma at den typen av funktioner
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kravs det en djupare receptionsundersokning, en aiialys av verkets
anvandning i det konkreta brukssammanhanget. Har kan jag bara
gora nagra allmanna reflektioner.

En radikal tradition har havdat att ell kritisk reflektion bor
initieras av teatem, men inte klaras av inom dess ramar utan peka
ut mot livet i samhallet utanfor denna Ufr Kleberg 1980, Burger
1977, Burger m fl1980, Habermas 1983 :43f, Kahnt 1982:68 samt
he1a teorin kring Brechttraditionen). Detta kraver nagon sorts
offent1ighet som f6rIanger teateruppleve1sen. Teatem maste inga i
en rorelse eller (sub-)ku1tur som fOrmar organisera den diskussion
som de teatrala verken ger upphov till. Diskussionen antas i det
traditionella upplysningstankandet vara verbal och intellektuell,
men man kan ocksa tanka sig en reflektion och ett meningsutbyte
mellan individer och grupper med he1t andra mede1 (genom eget
musicerande, val av kladstilar, jargong, kroppsligt beteende osv).

Under tiden efter andra var1dskriget har en rad ungdomliga
sub- och motku1turer vaxt fram (se FomasjLindbergjSemhede
1984b:38ff). Deras estetiska "motproduktion" kan ses som en
kritisk reflektion over och en omfunktionering av senkapitalismens
kulturella utbud. Inte minst kan detta sagas om musikrore1sen,
som organiserade flera sub- och motkulturer i en gemensam mot
offentlighet. Dar diskuterades olika genrers betydelser, musikens
produktionsvil1kor och kvaliteter, osv.

Ta1tprojektets med1emmar visade i sina begrepp om tre musik
typer och i sina uttalanden om forestallningens musik en hog
medvetenhet. Deras verba1a formaga att ana1ysera sina egna motiv
och uttrycka musikens betyde1ser och funktioner var inte resulta
tet av nagon formell, institutionaliserad sko1ning. Den var i stallet
frukten av erfarenheter fran 70-talets musikrore1se.

Musikema knot an till en tradition av politisk teatermusik, med
Brecht, Eisler och Weill som centrala namn. Men pa viktiga punk
ter vidareutveck1ade de denna. De ans10t sig inte till den intellek
tuella distans, puritanism och sjalvbehiirskning som ibland priiglat
denna tradition. I stiillet knot de an till fIlmmusikens massmediala
inlevelseteknik och till ungdomskulturemas rocktraditioner. I sa
dana modema genrer rader yare sig naturalistisk ("aristotelisk")
inlevelse eller nagon renodlat brechtsk "episk" distansering, utan
de innebar nagot historiskt nytt.

Film- och rockmusik, som Dageby var sa intresserad av, kanne
tecknas bl a av en stark betoning av de musikaliska element som
mojliggor upp1eve1seformer med rotter i mycket tidig bamdom,
djupt nere i psykets forsprakliga nivaer. Sadana upp1eve1seformer,
med "oceaniska kanslor", gransloshetstillstand mm, verkar till
falligt upp10sande pa de rationella jagfunktionema, men har som
he1het en niirmast terapeutisk verkan genom att symbolisera eller
ge rost at djupt liggande, undermedvetna psykiska nivaer. Man har
ib1and talat om en "regression i jagets tjanst" (Kris 1952, Kohut
1957, Baacke 1968, Ziehe 1975, E Nielsen 1984, Semhede 1984
och Fomas 1980). Psykoanalytiska teorier har havdat att den
starka in1evelse i musiken som dominerar rockens sHir har forma
gan att starka individemas jagkans1a och uppmuntra kreativiteten.
Vad denna formaga anvands till beror pa den omgivande offent
1igheten.

I ungdomliga subkulturers rockmusik har man skapat starka
emotioner och griins10shetstillstand mellan 1yssnare och musik,
mellan jag och omvarld. Detta har motstandspotentialer gentemot
ett vardagsliv som undertrycker jagkans1an och reducerar man
niskor till objekt. Tiiltprojektet utnyttjade sadana uttrycksmojlig
heter. Kopplingen av stiimningsmusik till politiska analyser, av
cirkusmusik till agitation och av rockmusik till teater gay nya moj-
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ligheter. Forestallningen inneh611 ansatser till dramatiska fonner
och kansloutspel som tidigare varit sallsynta: snabba kast, starka
uttryck fOr modernitet och aggressivitet, mm.

Taltprojektet avsag att ge impulser till en diskussion inom och
mellan kulturrorelsema, vanstem och arbetarrorelsen. Det rniss
lyckades, atrninstone pa kort sikt. Potentialema i stodkommitte
ema, i publiken och i ensemblen utnyttjades inte fullt ut. Den
motoffentlighet som ensam skulle ha kunnat ge projektet de
avgorande framgangar def syftade till foll sonder vid sannna tid.
Musikrorelsen stagnerade, de fria gruppema omvandlades, vanstem
hamnade i kris, arbetarrorelsen kunde och ville inte direkt ta fasta
pa Taltprojektets provokation. En begransning lag ocksa i att
forestallningens modema element var sammanvavda med andra,
betydligt mer traditionella och snart overspelade ingredienser.

Det ar Taltprojektets tragik. B1lde som projekt och som verk
uppfattade man sig som borjan pa nagot nytt, medan verkligheten
redan gjort stora delar av detta for1l1drat. En annorlunda typ av
musik och teater var under framvaxt: bl a punken och arbetarspe
len. Hade Taltprojektet inte blivit en slutpunkt, utan en startpunkt
for en rorelse, sa hade forestallningen fatt helt andra betydelser.
Da hade dess mojligheter forverkligat sig i en offentlig reflektion.
Nu star vi med forestallningen som ett fOr tidigt avrundat verk,
med alIa dess brister och oppningar.
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Pefer Wahlqvl:w: Jag har inte vant med
am n~igra sam heIst beslut nar det
galler grammofonskivan. Jag trOtt
nade pi\ det musikaliska klibhlet. ..
Det var ju kontakter sam hade knutits
i fOrsta hand mellan musikerna och
skivholaget. ..

Johannes Leyman: Vi gjorde prov
inspelningar pa Heden. for aU testa aU
gara det live. H ela tiden dak det da
upp problem. framfarallt tekniska
problem att ta in det live... Det blev
hrum vid de fOrsta provhandning
ama. beroende pa storningar mellan
PA- och inspelningsledningarna. Det
andra problemet var att utan stor
ningar fa in de radiomikar som
i.lOvandes. Sen var det orkestern. dar
det sam vanlihrt gallde aU aHa skulie
hora sig sjaIva ordentligt. och £Itt det
skulle sitta musikaliskt. .. Vi hOrde att
det skulle bli valdig" problem. bade
musikaliskt ocb tekniskt. ocb besluta
de £Itt gora inspelningar under turnen
mellan foresUillningarna. Efter de
fOrsta fOrsoken i G6teborg och
Trollhattan b6rjade vi i BorHinge i en
liten hemmastudio sam vi fick lana.
en liten kallarlokal. .. I Ostersund fick
vi \[tna musiksalen i en skola. Sen blev
det Ornskaldsvik. dar vi fick Iana en
lokal i deras gamla radbus... Vi
mixade efterhand pi. resan uppat
landet. med barjan i Ostersund.... I
Umea spelade vi upp det som da var
rardigmixat fOr hela ensemblen... Det
blev valdigt haftiga diskussioner med
blasarna. och det var det tbrresten
hela liden: blasarna kontra den
elektriska falangen. BIasarna ville
ligga h6gre uppmixade i alltihop.
medan jag och Bernt. som var
musikaliskt ansvarig. och i viss man
Tommy Rander ocksa. ville Mila nere
hiasama - av musikaliska skal. som vi
bedamde det da. far det stamde sa

Sjatte kapitlet
Efter Taltprojektet

Grammofonskivan

Att en LP med musik fran Taltprojektet skulle ges ut tidigt under
turnen hade man sedan lange klart for sig. Meningen var att det
skulle bli en liveinspelning fran turnens f6rsta boIjan, och att
skivan skulle utkomma redan i mitten av maj, dvs med bara tva
veckors produktionstid. Skivbolaget Nacksving i Goteborg tick
uppdraget. Dar hade de fiesta musikerna (bl a Nynningen) redan
producerat skivor och var darfor delagare (Nacksving var ett musi
keragt bolag). Fran Nacksvings sida var bl a Tommy Rander och
ljudteknikern Johannes Leyman ansvariga for denna utgivning,
tillsammans med framst Bernt Andersson fran Taltprojektets sida.
Nacksvings skivor distribuerades av det alternativa Plattlangama,
med sate i Goteborg. Nacksving hade uppstfltt ca 1975 och hade
en uttalat socialistisk prom. Det horde till de storre och mer kanda
av de "progressiva" musikrorelsebolagen, vid sidan om fr a MNW
och Silence (som distribuerade genom den med Plattlangarna kon
kurrerande SAM-distribution, se vidare Fornas 1979:63ff). Nack
sving hade en mobil inspelningsbuss som kom val till pass.

De akustiska f6rutsattningarna i det jiittelika taltet, med synkro
niseringsproblem pa grund av avstflnden och stamningsproblem pa
grund av temperaturvaxlingar, omojliggjorde en liveinspelning, det
upptackte man ganska snart. I stallet spelade man in avsnitt och
mixade samman lMarna i diverse olika lokaler parallellt med tur
nen. I slutet av juni spelades stora delar in i Borlange, i boIjan av
juli bl a i Ornskoldsvik, och slutmixningen gjordes darefter i Lulea
en dryg vecka in i julio Plattan utkom i slutet av juli och saldes
relativt bra. Drygt 20 000 ex saldes 1977, sammanlagt ar den salda
upplagan numera (1984) ca 30000.

I samband med mixningen kom en rad motsattningar upp till
ytan i oppna konflikter mellan a ena sidan rockmusikerna och
Nacksvingsfolket och a andra sidan blasama (framst Boustedt).
Denna aspekt av den viktiga motsattningen mellan rock och jazz
(elektrisktfakustiskt) diskuterades i forra kapitlet.

Urvalet av latar till skivan bestamdes kollektivt av orkestern,
med Andersson som avgorande centraltigur (se hans och Leymans
kommentarer till urval och ordning har intill). Nagon storre dis
kussion om urvalet etc verkar inte ha forekommit. De fiesta tycks
relativt nojda med skivan. Nagra beklagade att vissa sanger inte
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En seen ur Gliidje till varje pris, sam fick en nagot annarlunda utformning pa LP:n lin i
f6restiillningen. Bilder fran seenerna atergavs pa skivans inlaga och konvolut.

kunde komma med (HSB-visan och numren fran tredje akten),
nagra ville ha haft mer dokumentationsmaterial med. LP:n atf61j
des av ett fyrasidigt hafte i LP-format med sangtexter, fakta om de
medverkande och en historisk bakgrund till varje nummer. Endast
avrundade musika1iska nummer togs med. Det fanns altemativa
ideer om att gora en dubbe1-LP med aven talnummer etc, men de
fick a1drig nagon starkare 1ivskraft. Eftersom skivan sku1le ut sa
snabbt (for att fungera som reklam fOr tumen och kunna sa1jas till
pub1iken efter forestallningama) var det omoj1igt att fa med nagra
av de storre numren som senare under tumen togs fram i tredje
akten (Kalla kriget, 1968-balladen). Skivan hade f61jande innehall:

A-sidan 20.10
Treffenbergskadriljen 1.10
Sang am arbetarklassens uppkomst 4.12
Vi vdva 1.48
Rdttegangsinmarschen 1.15
Revolutionsoperan 4.23
Segerhymnen 1.47
Glddje till varje pris 5.35
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javla illa stundtals. Det ar mOjligt att
vi resonerade fel dar, att det kanske
hade varit lika bra att lagga upp det
lite mer. Men vi gjorde sa: bW,set ligger
ratt sa l<1gt nermixat, utom pa vissa
latar. .. Efter dessa diskussioner i
Umea sa gjorde vi om det. Det hilll vi
pa med in i nasta etapp, som var
Lulea. Dar gjordes det sista for
plattmixen. Vi spelado upp det en natt
pa aniaggningen i diskoteket pa
Karen i Luleii. Geh dan efter sa gjorde
vi faktiskt om Aldrig mera krig - det var
Bernt oeh jag som satt med det. Oct
rarde dom har grejorna med bla,set ...
Geh det gallde aven hur hOg! sangen
skulle ligga i fOrhallande till
grunderna. Dar nannade jag och
Bernt oss det hela fran ett mera rock
ITIassigt synsatt: att man liksom Jagger
in sangen mera i ljudbilden. Fran
barjan var det kanske lite val mycket
at det haBet. .Jag har andrat upp
fattning lite om detta, i samband med
taltet. ... Man kan ju saga att
Nacksving egentlilTcn var med i
TaItprojektet efte;;om musikerna i
stort sett alIa var rned i N acksving. sa
det nOt ihop det dar. Oct kom upp
diskussioner om det skullc kunna
racka f6r en dubbel-LP. och vi insag
d<1 efter eU tag aU det skulk dd inte
h:111a for... Da bkv det diskussioner
am vilka latar som skulk vara med.
Dar fOrsokte vi h<111a nan slags
kronologi i iorhilllande till f{lrcstall
ningen. Nilgra latar OyUadcs om, dels
pa grund av speltiden - det gal1er aU
komma sa nara en exakt lika lfLng
speltid pa bada sidorna som m6jligt.
av gravertekniska skal. Men sen
ha~dlar det ocksa om en annan sak.
Nar man normaIt mixar en LP och
Higger hitordningen Sfl har manju fria
hander att lagga Hitarna som man viII.
Da fOrsoker man alltid lagga starka
latar p:.l A-sidans f6rsta och sista spar,
oeh likadant pa B-sidan. Det dar ar
det gangse sattet aU g6ra ordningen.
Och Aldrig mera krig ar ju en valdigt
stark lilt, som passar valdif:,rt bra som
oppningsl<:1t - dessutom oppnar den
en akt i Taltet. Sa da passade det bra
att lagga den fO~st pa B-sidan. Att Vi
jjro tusenden skulle ligga sist var ju
sjalvklart. liksom att Kadriljen skulle
ligga fOrst. .. Dar var ocksa problemet
att balansera rocknumren med n:H
helt annat. .. Det var valdigt svart aU
balansera upp just B-sidan...

BernI Andersson: Plattan maste at
minstone till viss del vara sjalv
standig. med hjalp av texthaftets
information. I annat fall hade man
fatt g6ra en ren dokumentationsin
spellning bara... Egentligen ar det ju
valdigt myeket fran pjasens borjan.
fram till 30-talet, sen kommer bara
slutsangen. Det beror pa att mycket
musik som komponerades under
tumens gang och kom in pa slute! i
tredje akten, inte fanns skriven nar
plattan spelades in.... I Gliidje till varje
pris Sa har vi komprimerat i~op den



Ordningsfo1jden motsvarar ungefiir forestallningens kronologi,
forutom att Ellen var Ellen och Aldrig mera krig i forestallningen
kom tidigare (efter Vi viiya respektive efter Segerhymnen). Om
flyttningen gjordes av estetiskil skal: for att gora skivsidoma lika
langa och for att fa 1amplig Iyssningsordning, sa att skivan sku1le
fungera som nagot sjalvstiindigt, utanfor forestiil1ningen.

Kommentarer till de andringar av enskilda nummer som gjordes
pa skivan aterfinns vid de olika musiknumren i kapitel 3. Exem
pelvis bearbetades saxofonsolot i Aldrig mera krig elektroniskt,
AK-sangen omarrangerades delvis, kvinnans monolog mellan h
mollde1en och tangon skars bort i Gliidje till varje pris, Vi iiro
tusenden fick en harmoniskt andrad inledning och mer piano lades
in har och vaL

bverfOringen till grammofonmediet innebar en betydande om
funktionering av musiken. Rent tekniskt och musikaliskt fanns
stora skillnader mellan hur det lat i forestallningen och pa gram
mofonskivan. Urvalet och ordningsfoljden gay musiken en helt
annorlunda inranming och inbordes struktuL Dessutom ar det stor
skillnad pa receptionssattet mellan att Iyssna i cirkustaltet och
henima vid sin grammofon. Har finns ett stort fait for jamforande
studieL

(Jag vill kommentera ett par fe1aktigheter i LP:ns texthafte, for
att motverka att de sprids vidare. Dar sags att Vi viiva skrivits av
anonyma textilarbeterskor och att den Victoria som namns i
Aldrig mera krig skulle vara den engelska drottningen. Riktiga
uppgifter finns i min analys av dessa tva nummer i kapitel 3.)

och ute1amnat"en star,bit sam fanns i
fOrestallningen. dar Garbo kommer
in. Den ar lite omskriven fran den
fOrsta melodin 5ver till tangon. Dar
var ett langre avsnitt emellan dar vi
bara lag och malde pa den har Gliidje
till varje pris runt runt runt utan att det
sj5ngs nanting. Oet hade varit helt
meningsl5st att ha pa skiva. Sa den ar
hopkomponerad till en hellat. Oetvar
ganska nOdvandigt att latarna pa
plattan skulle kunna funka som
IOsI)'ckta Uttar. En annan sak som ar
annorlunda i f5rhallande till f5re
sUillningen det ar Rtittegangsinmarsch
en, Revolutionsoperan och Seger
hymnen. som ligger som tre fristaende
musikaliska bitar. men dom ar lagda i
en svit. Det ar hela den scenens musik.
I bagge dom korta pauserna var det ju
mycket langre seener i fOresta.ll
ningen. Ofta ligger det faktiskt pauser
pa 5-6 sekunder pa skivor. Har tror
jag det ar nedkortat till 2'1, eller 3
sekunder pa skivan. Det gOr att dom
tre grejorna anda upplevs som en
enhet. och dom hanger oeksa sceniskt
ihop.

B-sidan
Aldrig mera krig
Ellen var Ellen
AK-sangen
Vi iiro tusenden

7.31
LIO
2.31
7.37

18.49

Christina Olofson: Vi var med alldeles
fran Mrjan. Oet Mrjade med Klick
Rebell. som vi gjorde 1975. dar en hel
del fran Nationalteatern var med, oeh
dil det redan pratades om Taltpro
jektet. .. Vi var med pa seminariet pa
Hindas 1976... Vi hade erfarenheter
fran musikfilmen Vi har var egen sang,
dar vi var med pa ett Mm. Vi tyckte att
vi maste ga vidare fran detta: man kan
inte enbart gOra en film om hur man
gOr Taltproje~tet. utan nu maste vi ta
ett steg till. Och det som var intressant
f5r oss var att beratta om Sverige idag
kopplat till historien - det var
utgangspunkten fOr hela filmen. Och
resan genom Sverige. resan i nuet oeh
resan i historien, det var utgangs
punkten hela tiden ...

Garan du Rees: Vi hade val f5rvant
ningar om att vara med i manus
skrivandet. Att filmens ideer skulle
paverka f5restallningen och tvartom.
Men av en massa olika anledningar sa
gick det aldrig att genomf6ra. Det var
mest tidspressen som orsakade det.

Christina Olofson: Tidspressen och att
dom som ,krev manus ocksa spelade

Filmen

Redan vid Tiiltprojektets start deltog ftlmama Christina Olofson
och Goran du Rees, med ambitionen att gora en 1angftlm med ma
terial fran projektet och forestallningen. Under slutet av tumen
spelades ett par forestallningar in pa video. Man ftlmade dessutom
pa dagtid siirskilt utvalda scener utan publik, framst i Stockholm
i september. Medhjalpare var PeO Olsson, medan Johannes Ley
man skotte musikinspelningstekniken med hjalp av Studio Ladan i
Stockholm och en avancerad ungersk fotografisk Ijudregistrerings
teknik.

Filmen Tiiltet - Vem tillhor viirlden? hade premiar 8 septem
ber 1978 och gick upp de1s pa storre biografer i Stockholm och
Goteborg, dels distribuerad av Fo1kets Bio till mindre biografer
over hela 1andet (4 st 35 mm kopior plus film- och videoversio
ner for foreningsvisning). Filmama beriittar att fJlmen setts av
ca 30 000 personer. Dessutom visades den pa TV (forsta gangen
20/12 1979). Filmens inledning (Aldrig mera krig) bearbetades
senare till en separat kortfilm som fran februari 1984 visats som
forfJlm pa biografer och da kopp1ats mer till den aktuella freds
kampen an till Tiiltprojektet.

Foljande scener och musikavsnitt fran forestallningen samt bil
der fran Tiiltprojektet i ovrigt anvandes i filmen. De tre hogra spal
tema anger hur lang tid i vaIje block som fJlmen visade bilder resp
innehollijud fran Tiiltprojektet, samt hurlang tid vaIje block som
helhet tog.
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LP:ns jramsida anviinde sig av Aja Erikssons suggestiva affisch for Tiiltprojektet.

1.40
1.45 1.55 1.55
0.35 3.56
3.40 11.30 11.30

35 min 53 min 84 min

3.50

teater samtidigt. Dom hade inte riktigt
tid at! ens forfana manuset. darfOr at!
spelandet tog tid. Det var en ond cirkel
f6r dom. darfar att llir att fa pengar
maste dom spela... Vij6bbade pi! ratt
sjalvstandigt med dom ideer som
fanns fran Hindasseminariet i augusti
1976... Vi hade ett eget synopsis. en
egen tanke om hur vi ville at! det
skulle se ut. och hur vi antog att
Taltprojektet skulle se ut. .. F6restall
ningen fanns klar fOrsta maj. oeh da
sag vi den fOrsta gangen. Oa hade vi
redan filmat en del- vi b6rjade filma i
januari... Vi hade ett eget manus. eller
et! synopsis for filmen. som vi sen
skulle kombinera med den llirestall
ningen vi sag fOrsta maj. som egent
ligen inte sag ut sa som vi trodde at!
den skulle se ut.

GOran du Ries: I var filmidc skulle
resan ha en betydelse: att man skulle
fa hela den har gyckelspels-. den har
cirkusatmosfaren, at! resa genom
Sverige oeh konfronteras med ma.n
niskor. Verklighcten var ju annorlun
da. Det var aldrig nagon som kon
fronterades med verkligheten pa det
sattet. for man var ju uppknuten helt
och hallet.

Christina O/oi"an: Sen var ju inte heller
spelscenerna i Taltet sadana att det
var Hitt at! associera ut till verklig
heten. Darn Var ofta sa forenklade.

G6ran du Rees: Vi markte att fore
sti:illningen var uppbyggd just som en
show - det var montage, det var
liksom Nationalteatern- stil pa det
som en kabaret ungefar, med
nummer. Nar vi blev mer oeh mer
medvetna om Jet sa borjade vi sjalva
intressera oss for montagetekniken. Vi
borjade studera Eisenstein och Brecht
osv, oeh s{lg igenom alIa deras filmer.
Santiago Alvarez' Son ltV Amerika .. .
Och det i:ir intressant at! dam sam
f5rstar filmen bast, det ar latin~

amerikanerna. Dom fattar associatio
nerna oeh spraket. .. Men sen ar vi ju
ocksA uppvuxna med den traditionen.
med latinamerikansk film och sant. sa
det hanger nog ihop. Det ar dam
bitarna som ar bast i filmen. dam har
montagebitarna.

Christina Olofson: Vi fors6kte frigora
oss fran fOrestallningen egentligen
hela tiden. och just fa fram att
f6restallningen var ett montage, oeh
filmen skulle bygga vidare pa det. Och
aven fa den kanslan at! vi kan
anvanda den har musiken som vi viII.

G6ran du Rees: Man ska aldrig gora en
film pa det sattet. darllir att det blir en
hybrid. Det blir sa mycket kompro
misser, det blir sa manga olika ideer
som man ska ta hansyn till dA. Man
kan inte genomarbeta vad man sjalv
viiI.

Chri'tina Olofson: I filmen ville vi fa
fram aU den springande punkten ar
agandet. Du kan fa samarbete hur
langt du vill med kapitalismen. men

Talt- Total
ljud langd

7.30 7.30

2.35
5.40 5.40

1.15 5.00

4.15 4.15
3.20 3.20

4.35
2.55 2.55

6.50

6.20 6.40

3.15 9.15

5.15 5.15

2.05
1.50

6.10

5.25

3.55
3.10

TaIt
bilder

Aldrig mera krig (montage av dokumentiira krigsbilder 2.50
och bilder pi! Totta Naslund och Christer Boustedt)

Fabriksbilder
Tiiltresning - Oownen - Sundsvallsscenen (Treffen

bergskadriljen, Treffenbergsfanfaren, Arbetar
marschen 1 gang, Aterga till arbetet)

Surte - svensk kapitalexport (tecknad sekvens till
Rtittegangsinmarschen) - Aktiespararnas iirsmate
- Nobelfesten - Chilekuppen

Revolutionsoperan
Brantings monolog
Fabriksbilder och arbetarintervjuer mm
AK-sdngen - Per-Albin om fo1khemmet
Den unga rockgruppen Jokers band i en farort 

taltet rivs - fabriksbilder och Domnarvet-intervju
Textilscenen (Vi viiva) - SAF-scenen 

R6strtittsmarschen - taltet utifran
Olika demonstrationer, intervjuer, tidningsklipp till

AK-sdngen pd piano - stangda fabriker, Palme och
Wallenberg (till Odesmusiken) - Adalen 1931

Gltidje till varje pris (hopmonterat med
Aktiespararmatet i ultrarapid)

Arbetarbilder
Segerhymnen
Taltrivning - intervjuer om SAP
Vi tiro tusenden - Kadriljen 2 ggr

TOTALT
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nar du kommer till vern som ager. da
fir det stapp p,1 alit samarbete.

Garan du Rees: Och det fir ju dfirfOr
filmen oeksii heter "Vem tillhOr
vadden?"

Chrisrina Olofson: Vi hade tio dagar i
Stockholm dfir vi filmade det mesta.
... Men en hel deL t ex viivscenema.
spelade vi in med publik tidigare... Vi
satt faktiskt atta manader oeh klippte.
Sen mixade vi i juni -78. Forsta
visningen med en helt fardig film
kopia var i slutet av augusti -78, oeh
sen var det premifir 8/9 -78...
Projektet hade utsett Bernt Andersson
till att halla kontaktema med ass...
Tekniskt fiek vi rnixa am alltsam
mans fOr filmen. Det berodde pa att vi
ville lyfta fram vissa instrument. Plus
aU nar man mixar for film sa ar det en
annan teknik, for att ta rymden pii det.
Det skOtte Johannes Leyman och
Pelle Badis... Det fir alltsa nagot
annat att mixa till en film an till
grammofon. darfOr aU liu ser en bild
oeksiL oeh du far ett annat for
hallningssatt till musiken.

G6ran du RA>s: Vi trodde ju aU nar
man t ex sag en bild pa en gitarr. att
man skulle heh5va lyfta fram gitarren.
Men det visade sig aU ser man bilrlen
pil en gitarr sa h5r man den baure. Sa
darf5r rnixade vi alIa latarna utan
bild. i princip. Men det var en helt
annan mixning. oeh framf5r alIt sa
var det ett helt annat eko. rymd. med
delayer pa alit.

Sven Wall/a: Jag tyckervfildigt mycket
am Taltfilmen. men dess dramaturgi
hlev inte sa spannande.... Den nadde
ut vaIdigt small. oeh det maste finnas
nagot skal till det. _.. Oct finns inte
nagon hra framatr5relse i den.... Det
har var ju en dokumenta.rfilm. men
folk ar fOr ovana vid det. Den blev fOr
stillastaendc pa nat satt. ... Det kan
hanela att man kanske skulie ha an
knutit till f5restallningen nagot mera,
tatt tag i den fantastiska framilt
rorelsen som den var.

Perer Wahlqvisr: Dam skulie ha gjort
en showfilm am Taltet, tycker jag... Vi
trodde val lange att dom skulie gOra
en film som var en dokumentar am
Taltet. dar myeket av taltresningarna
oeh sa<.!ant var meu. Men jag tror att
deras fntentioner oeh, installning
andrades manga ganger am. Det
tyeker jag inte ar negativt i oery fOr sig.

Bern! Andersson: Taltfilmen ar spliu
rande. Jag kan inte saga om det ar en
javligt bra film. Hur musiken an
vandes i den hade vi eU visst in
flytande 5ver - vi var ju oeh tittade pa
den flera ganger. Men grundtanken
fOr hur tilmen skulle vara, alltsii
skildra Sverige just nu. oeh dom
urvalen dam gjorde med.intervjuer
osv. det var deras pryl. Det fanns ju
andra. oeh aven folk bland oss. som
fran Mrjan trodde att dom skulle gOra
en dokumentarfilm am Taltprojektet

Av den totala speltiden (ca 84 minuter) forekom alltsa bilder
fran foresUillningen eller projektet ca 41 % (35 minuter) och ljud
ca 63% (53 min). Filmen var annu mer skild fran forestallningen
an vad grammofonskivan var. Medan forestallningens tema var den
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svenska arbetarklassens historia i kronologisk fo1j d handlade fIl
men om 70-talets ekonomiska kris i Sverige. Inslagen fran fore
stallningen monterades in i ett sammanhang som kraftigt skilde sig
fran Taltprojektet. Det var ingen dokumentation fran projektet,
och det var heller inte fIlmamas avsikt, aven om en del andra av
de medverkande blev besvikna pa grund av detta.

Ater dyker den grafiska hi/den av tiiltet upp, i en dekal som gjorde reklam for fiZmen Tiil
tet - Vern tillhor viirlden? Filmen producerades inte av Tiiltprojektet som kollektiv,
utan av Goran "du Rees och Christina Olofson, som dock deltog i TiiZtprojektets fram
viixt. For miinga som sett filmen i TV [ramstod kanske inte denna litskillnad sli tyd
ligt.

Dessa omstandigheter gor att fIlmen bjuder pa an mer omfattan
de omfunktioneringsprocesser. I kommentarema till Aldrig mera
krig, Gladje till varje pris och Vi tiro tusenden finns nagra hanvis
ningar till musikproduktionen fOr fIlmen. Speciellt intressant ar
relationen mellan solist och bakgrund i forhallande till skivan
och forestallningen. Intressanta ar ocksa de manga stallen dar
musik fran Taltprojektet av filmama satts samman med helt andra
bilder (krigsbilder, dokumentarfIlmer, tecknade illustrationer mm)
som antingen direkt knyter an till fOrestallningens forlopp eller
har helt andra innehall (som nar Rtittegangsinmarschen anvands
till en tecknad illustration av svensk kapitalexport). Har fmns det
endast plats for intervjucitaten har intill (se vidare Asp m f1 1978
samt Film & TVnr 17, 1978:25-31).

Receptionen

Forestallningen Vi tiro tusenden sags av 100 000 personer, LP:n
koptes av 30 000, filmen sags pa biografer av lika manga plus ett
okant antal TV-tittare. Direkt och indirekt nAdde Taltprojektet
en stor och heterogen publik. De medverkande jag talat med har
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- iute en avfilmad f6restallning. men
daremot om projektet. hur det fun
kade osv. Och det hade forstas blivit
en intressant film. Men filmama gick
ett steg till. och ville visa varfor en san
grej som Taltprojektet kunde goras i
Sverige 1977. ..

Francesco Ippolito: Nu efterat sa tycker
jag att man skulle haft battre kontroll
over bade filmen och dokumenta
tionen... Filmen har inte mycket med
Taltprojektet att gora.

Ale Moller: Jag tycker inte filmen ar sa
dar valdigt bra. Oet behover inte vara
ryckigt och sonderhackat. Oet ar
ingen helhet i den. utan det ar ett
hopklipp. och fOr lite distans och
humor. tycker jag ocksa.

UlfDageby: Jag tyckte den var sa dalig.
filmen, sa jag kommer knappt ihag
nanting i den. Jag tyckte det var som
att se TV-Aktuellt ungefar - olika
samtal i kok heinma hos folk. Jag
forstod inte alls vad det hade med
Taltprojektet att gora. Bildema till
Aldrig mera krig var ju javligt bra. det
var vansinnigt frackt - det var det
enda som var frackt. Jag hade velat.
och det tror jag manga hade velat. att
dom hellre skulle gdra en dokumentar
om arbetet bakom. med byggandet.
med orkestern, och skadisarna. Det
hade blivit hundra ganger battre an
det har att dom fOrsokte gora det sa
pretentiost oeh konstigt.

Berti! Goldberg: Taltfilmen var trist.
Oom hade ju missat det har med den
forMjda realismen. Oom satsade pa
den Mr diskbanken. Man sitter vid en
diskbank oeh pratar. Taltseenema
funkade ju fint. da blev det lite
roligare plotsligt. och aven dom
dokumentara bitarna som dom tog in.
som Aldrig mera krig - det ar ett fint
collage dar. Men daremot intervju
bitarna, de utstr<1lar mera en bitterhet
en uppgivenhet och en handlings
forlamning som det ar javligt pa
frestande att ta emot. Dessutom sa ar
ju deras svar pa aUa dagsfragor:
"'kampa fOr socialismen.... oeh det ar ju
lite andefattigt fOr modema man
niskor. Oeh sen ar det oeksa rent
handelsemassigt lite handelsefattigt i
den filmen. Manga av oss trodde dels
att det skulle vara mer fran Taltet. dels
att det skulle vara mera fran arbetar
politiken ute pa verkstadema. Dom
hade ju olika fabrikshilder och sa.
men det var ju mer nedlagda fabriker.
dar hjulen slutade ruUa. inte dar dom
ruUade.

Bernt Andersson: Vi skuHe saklart
garna vilja snacka med publiken
direkt efter en san har grej. men det ar
valdigt stort. Dom ar visserligen nara
allihopa; man kanner att man har



dom inpa sig. Men sen nar det ar over
sa tir det bara voof sa tir publiken
borta darifran. Det finns visserligen
inte myeket miijligheter fiir publik
deltagande. men skulle man jtimlora
med en vanlig teatersalong med seen.
som oeksa rymmer knappt 1500
personer. sa ar ju denna form en
myeket ntirmare publiken. oeh det
upplever nog publiken oeksa. att det
verkligen Mnder grejer alldeles vid
sidan om dom.... Det kommer
fiirmodligen att komma en vtildigt
bred publik. bade asikts- oeh genera
tionsmassigt. Det ar ingen turnerande
roekgaleuppstittning som ska besiika
dom som redan vet vad det tir Fraga
om. Vi vill ju oeksA sammanfiira detta
med arbetarklassens historia med
dom instrument medel och redskap
vi har idag.... Men det fanns
dessutom yngre lyssnare. folk som
hade kollat in vad Nationalteatern
roest hade gjort innan. som natur
ligtvis kom fOr aU dom visste att
Nationalteatem var med, och hade
andra fiirhoppningar. Bl a minns jag
atten snubbei 16-17-arsaldern kom i'
Karlstad. tror jag. oeh fr.lgade om
Motvind skulle lira. Manga andra
trodde att dom olika grupperna skulle
gora varsina framtradanden, fast i
samrna talt.

Eva Remaeus: Det riletade sig till olika
grupper. oeh det kom en vtildigt bred
publik. Det var inte bara ungdoms
grupper oeh den yngre medelaldern.
utan det var ocksa familjer...

Maria Grahn: Framilirallt hade vi hos
publiken skapat en otrolig goodwill.
... Vi hade lyekats fAnga in vtildii;t
manga medelalders och aldre genom
Taltprojektet. . , ' Taltprojektet var en
oerhiird hiijdpunkt. Det var Mjd
punkten pa en tid - innehallsmassigt
oeh formmtissigt. Sen tyeker jag att
teatern har dalat pa manga satt - den
utvecklades inte vidare ur det. ..
Vilken genomslagskraft den hade i
folks medvetande - det marker man
lang tid efterat. att man da oeh dA
kommer att tala med folk som har sett
Ttiltprojektet oeh att det fortfarande
lever i manniskors medvetande. De
kan tala om viiken oerMrd upplevelse
det var. att det vaekte sa manga tankar
som teater sallan gor. Det kanske ar sa
aU man minns ett par fOresUHlningar i
sitt liv som stora. avgorande och
betydeisefulla. och da tror jag att
Taltprojektet ar en sadan, Jag tror att
det berodde pa var fOrmAga att
samordna vara ideer vid ett tillfiille.

alIa haft uppfattningen att forestallningen attraherade osedvanligt
breda publikgrupper vad galler alder, social position och politisk
hillning. Till detta bidrog i sa fall cirkustaltets attraktionskraft
som ett lokalt evenemang och folknoje, de medverkande individer
nas och gruppemas popularitet i var sina publikgrupper, temats
aktualitet och dess provokation mot arbetarrorelsen, turmlns ned
slag i sa manga stader och den breda uppmarksamhet som manga
massmedier agnade projektet.

Hur forestallningen togs emot av sin publik har jag inte stude
rat i denna undersokning. Jag 'har heller ingen anledning att fylla
denna lucka med gissningar. I stallet ska jag' niimna nagot om
receptionen i stodkommitteema, i tidningama och i radio/TV.

Nagra lokala st6dkommUteer

Omkring 2000 personer var aktiva i det 30-talet lokala st6dkom
mUteer som forma des pa tumeortema. Jag har fran ett par sadana
aktivister fatt personliga synpunkter pa Taltprojektet. De sag det
som en kulturpolitisk succe som slog mot den borgerliga kulturen
och visade vad vanstem formiidde. De beromde scenlosningar och
musik men tyckte att det var for lite om nutiden och ibland sviirt
att begripa innehallet. Textema gick inte alltid fram sa bra. Det var
en brist att TaItprojektet bara hastigt slog ner pa orten och sedan
fors'vann sparlost igen, men det var anda ett minne for livet.

Stodkommitten i Halmstad gay i ett motesprotokoll fran den
10/121977 en utvardering av forestallningen:

"For lite historiska fiirkunskaper bidrog till att man hade svm for att folja
med i skeendet. Forestallningen var bra upplagd. SkMespelarprestationerna
var fina oeh musiken var bra oeh njutbar. Vissa synpunkter framfordes att
musiken kanske var for dominerande, da det historiska budskapet kanske giek
forlorat niigot. I Halmstad gjorde vi den erfarenheten att det var en relativt
ung publik. Ellen forsvann som huvudperson. Hennes liv borde fiiljts mera, da
ju detta skulle vara den rOda trMen."

I en rapport fran stodkommitten i K0benhavn fran hosten 1977
sags det:

"For det forsta menade vi att Tliltprojektet skulle bli en kulturpolitisk
styrkedemonstration for den soeialistiska kulturrorelsen, oeh som sMan ett
exempel att efterfiiljas i Danmark. Detta mal tyeker vi oeksa att Tliltet for
verkligade. For det andra trodde vi att pjasen om arbetarklassens utveekling i
Sverige skulle vara yard att visa i Danmark - det fmns ju t ex manga parallel
ler mellan den danska oeh den svenska soeialdemokratins utveekling. Men vi
tyeker inte att Tliltforestiillningen uppfyllde detta mal... Pjasens politiska
brister medforde att vi skruvade ner forvantningarna om forankring... Tlilt·
forestiillningens analys, som skulle vara utgangspunkten, var for dllig, tyekte
vi."

En rapport fran stodkornmitten i Sodertalje sager daremot inget
substansiellt om sjalva forestallningen, inte heller rapportema fran
16 stodkornmitteer som atergavs i Tiilt-Nytt febmari 1978 fran ett
seminarium i Karlskoga.

I Nya Teatertidningen 3-4 1977 samta1ade nagra medlemmar ur
den lokala stOdkornmitten i Vastervik om forestallningen:

"Det positiva ar att vi natt sa manga utanfor organisationerna. Det var en
vlildig bredd pa publiken igiir, oeh en fin stamning. Det var manga som inte
brukar ga pa sant har annars. Manga sossar, sossepolitiker oeh en del eenter·
politiker kande jag igen. Det var en del flummare oeksa, en del 'Nationaltea
tertyper'. Musik· oeh liknande prylar brukar ga bra att ordna i Vastervik, men
sa fort det blir prat ar det sviirare ...

Forestallningen Ar fin, javligt rolig, har fm rytm, men det ar synd att man
iute horde alla sangtexter ordentligt.

Det Ar' klart att de grova karikatyrerna i oeh for sig ger reaktionen ett
vapen. Alia kapitalister ar ju inte karikatyrer. Man kan ju alltid diskutera
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taktiken. Men personligen tycker jag det var skitkul att se dom javlama fa
stryk. Man behover ju lite bransle sjiilv ocksa. Att se en massa idoliserade
hjaltemodiga arbetare blir ju ocksa jobbigt i langden. Men det var inte for
mycket sant i den har pjasen. En sak utanfor pjasen som var viildigt bra var
ana tjejer som klattrade omkring i mastema och skotte ljuset osv...

Detfinns sa manga som sager att vart stora mill socialismen ar omojligt
att uppna. Ibland gar man viii sjalv och tvivlar. Med tiiltprojektet var det lika
dant i borjan - Det ar omojligt att genomfora. Men sa gick dom och gjorde
det i aHa fall och da borjar man ju tro att det stora projektet - revolutionen
du vet - ocksa gar att genomfora." (Nya Teatertidningen 3-41977:21)

Presskritiken

En komplett statistisk oversikt over recensionema aterfinns i min
rapport Taltet i pressen (Fomas 1981 af Av 24 soeialdemokratiska
dagstidningar var de aUra fiesta huvudsakligen positiva till Taltpro
jektet, men de fyra negativa var de storsta, med uppemot 2j3 av
den socialdemokrafiska dagspressens sammanlagda upplaga (Afton
bladet, Arbetet, Dagbladet. NyaNorrland). I nagra tidningar fore
kom debatter som initierats apropa tumen, men sallan av langre
varaktighet. Manga socialdemokratiska tidningsartiklar spann pa
temat att Taltforestallningen var skickligt gjord men tyvarr ideolo
giskt felaktig, varfor det nu Yore an mer angelaget for socialdemo
kratin att komma igen och gora nagot liknande - ge sin version av
historien och skapa egna estetiska uttryck. Manga tyckte att fore
stallningen var for lang och for splittrad, men att den forbattrats
under tumens lopp. Tredje aktens svaghet papekades unisont. Sce
nografin, delvis skadespeleriet, viljestyrkan och musiken beromdes
genomgaende, medan de politiskt analyserande talavsnitten (dvs
fr a manusarbetet) kritiserades. Nagra tidningar anmarkte pa att
musikens Ijudvolym var fOr hog. En del s-tidningar sag forestall
ningen som ett "bestallningsverk" av borgarna pa grund av dess
kritik mot socialdemokratin. Andra menade att det kriivdes goda
historiska forkunskaper for att hanga med i handlingen. Manga
beklagade att huvudrollen Ellen kom for mycket i skymundan:
hon borde ha varit en starkare sammanbindande figur, och fiera
s-tidningar var tveksamma till Tiggaren som rollfigur. 6verlag
menade dessa tidningar att Taltprojektet misslyckats med kritiken
av reformismen, speciellt genom att utpeka de socialdemokratiska
ledama som svekfulla forradare. De var daremot oeniga i bedom
ningen av de enskilda historiska portratten, men mest kritiska till
bilden som gays av Hjalmar Branting.

Aven i den borgerliga dagspressen (98 undersokta tidningar)
forekom debatter, ofta startade av insandare fran lasare med vans
tersympatier. Manga recensenter knot an till Taltprojektet som en
utmaning till socialdemokratin. Den borgerliga pressen var oenig i
sin grundhallning, fran klart positiva artiklar till klart negativa.
Manga delade den vanliga uppfattningen att forestallningen var
roande, scenografiskt valgjord och unik, men svag i slutet och i
analysema. Vissa hogertidningar angrep forestiillningens kommu
nistiska tendens och ansag att det var en show for "de redan
friilsta". Nagra kritiserade Taltprojektets kollektiva arbetsformer, .
beklagade att man inte kunde se vern som hade gjort vad, att kol
lektiviteten orsakat ojamnhet och bristande sammanhang; att def
saknades en samlande hand bakom det hela. Denna typ av anti
kollektivistisk kritik fanns i Nerikes Allehanda, NT- aD och
Svenska Dagbladet (och f 0 aven i Folkparkemas Seen oeh Salong!
- det saknades "en stark och visionar regissor" tyckte dar Leif
Janzon). Liksom de socialdemokratiska kritiserade aven de borger
liga tidningarna framst tredje akten, bade fore och efter andringar-

316

Sven Woll[(!r: Varfor var det iote ner
kulturskribenter sam tog ansvar och
pa ett mer djupgaende stitt tOrsokte ta
reda pa 'lad det har var fOr nanting?
N u gor du det. men ... Den press sam
fOljde Taltprojektet var mer gala
petter-press an minting annat." Man
sag ink 'lilken grej detta var. ... TaItet
ar en arsenal av erfarenheter SOIl\ '~lla

.kan ta 'lara pa.



na under tumen.
Vad giiller LP:n farekom i den socialdemokratiska pressen

endast tre kritiska papekanden i en averlag mycket positiv bedom
ning: att det borde ha varit en live-LP, att det borde ha varit minst
en dubbel-LP, och att musiken fran 40-70-talen saknades. Syn
punktema i den borgerliga dagspressen var likartade. Det ar fr a
Christer Boustedt och Totta Naslund som far beram, medan sma
ken var mycket skiftande nar det gallde vilka latar och komposito
rer som var bast.

Viinsterpressen utanf6r socialdemokratin ar ju liten till sin upp
laga, men var viktig for Tiiltprojektet. Organen fOr syndikalistiska
SAC, Moskvatrogna APK och maoistiska SKP (Arbetaren, Norr
skensflamman, Gnistan) var starkt kritiska, av politiska skal. De
beramde iltminstone delvis det estetiska framfarandet - friimst
musiken och scenografm - men tyckte att det urartade till illu
sionsmakeri a la Hollywood pa grund av Taltprojektets enligt dem
felaktiga politiska tendens. SAC efterlyste kommunistisk sjalvkri
tik, APK ville ha mer beram av So\jetunionen, SKP tvartom mer
kritik av aven den supermakten. De ovriga vanstertidningama hade
en i grunden ganska positiv syn pa forestallningen. Ocksa dar kriti
serades analysema, tredje akten och detaljer i vissa svaga scener.
Det som averlag beramdes var musiken och scenografin samt hela
initiativet i sig.

Ocksa i annan press behandlades Tiiltprojektet: fackforenings
tidningar, kulturtidskrifter osv. Mycket som skrevs var, som Woll
ter papekar, ganska ytliga reportage, och det forekom egentligen
ganska lite mer djupgaende reflektioner kring projektet. Jag ska
ga lite niirmare in pa ett antal speciellt intressanta artiklar for att
mer kvalitativt aterge den diskussion som skribentemas reception
av farestallningen gay upphov till under 1977.

I Dagens Nyheter recenserades farestallningen 3/5-77 av bade
Leif Zem och Ingmar Glanzelius. Zem tyckte att Taltprojektet gay
prov pa "ett nytt sceniskt tankande", dar kommunikationen over
satts till gigantiska matt. Han beramde HSB-scenen vars "verbala
elegans leder tankama till Hasse & Tage". Sedan tyckte han att
Gliidje till varje pris hamnade utanfar temat, och att hela pjasens
uppbyggnad var konstig. Efter akt 1 tappade man traden. "Fore
stallningen blir mer och mer en ganska konventionell nummerrevy
med det vanliga hackandet pa socialdemokratin". Det blev splitt
rat, ofta roligt, men utanfOr temat. "Delvis ar detta ett textprob
lem. Det har varit svart att hitta en niva som binder ihop spel och
information pa ett teatralt satt."

Glanzelius beundrade brokigheten: "Farestallningen vimlar av
sadana tviira kast. Mellan stort och smatt. Mitt i en gripande trage
di kommer ett befriande gapskratt." Han jamf6rde med att blasa
upp en grann ballong och sedan sticka hal pa den. Sa ar det ocksa i
livet, och fOrestallningen ville peka ut falloma dar. Exempelvis
uttrycktes i andra akten konkret vad kommunism betyder for en
arbetarfamilj. "Mot slutet tycks dock ensemblen blasa upp en egen
ballong, dar de malar drammen om kommunismen med plakat
farg." Glanzelius sag dock ofardigheten som nagot positivt: "1
socialistisk konst ar det en styrka att visa sitt verk som ett arbete
som standigt forbattras, en process i stallet fOr en produkt."

I GOteborgs-Posten 3/5-77 understrak Sune Omberg att "de
socialdemokratiska partiledama farlajligades konsekvent". Vidare:
"Kronologisk frarnstallning gar sig sallan pa teatem, men har
Iyckas man. Scenema pumpas in i rask takt i standigt overraskande
lasningar. Musiken ger puisoch nerv". Vaxlingen mellan flera spel
platser gay liv.

Dieter Strands artikel i Aftonbladet 4/5-77 var skarpare: "Har
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Taltprojektet bestulit socialdemokratin pa dess historia?". Strand
uppmarksamrnade att t ex Per-Albin och Christer Boustedt gick
fram och tillbaka mellan orkestem och scenen, men koncentrerade
sig i ovrigt pa den politiska svartmalningen av SAP. "Jag tvekar om
man ska kalla Taltprojektets historieskrivning kommunistisk. Den
ar ofta bara rutinmassigt antisocialdemokratisk. Som Kar de
Mumma ungefar."

Lika besk kritik gay till manga medverkandes besvikelse social
demokraten Jan Lindhagen i tidningen Vi nr 24,16/6-77:16-19.
Han saknade "cirkusens formaga att formed1a 'kroppens vishet' ",
den kropps1ighet som arbetarkulturen ar sa rik pa. Lika mycket
saknade han den sinnlighet, slagkraft och konkretion som finns i
arbetamas sprak. Men fr a var innehallet "avslaget och alltfor val
bekant". "Har framstaller man kapitalagama och statsmakten som
ofar1iga, gor dem till papperstigrar och ofOrarg1iga pellejonsar,
struntar i att visa kapitalets enorma styrka. Historieskrivningen ut
mynnar da i at! hindret for socialism i vart land ar sossamas svek."

I VPK:s Ny Dag nr 34, 1977:6 var aven Thomas Olsson kritisk:

"Klasskampen i historien ar inte en rak linje... Metallstrejken var inte en
fraga am mer eller mindre kluriga utformningar av altemativ i ett omrast
ningsfarfarande. Kampen for rastratt var inte en reflex av Hjalmar Brantings
borgerliga harkomst. Man aterbardar inte historien genom att banalisera den
till en standig och likformig kamp mellan gott och ant, arlighet has massoma
och farraderi has ledarn1 "

Anda beromJe Olsson fOrestallningen, speciellt scenografin; och
sag Taltprojektet som

"en seger for den rarelse sam medvetet och uttalat arbetar for en socialis
tisk kultur. .. en seger for den socialistiska kultur sam litar till sin egen styrka
... en seger for den socialistiska teatems och musikens konstnarliga fantasi
och stravan efter estetisk och teknisk effektivitet. .. Stilblandoingen, tekni
ken och den kollektiva spelgladjen utstnllar en ovanligt hog medvetenhet am
att kampen for en socialistisk kultur maste utkampas pa manga fronter sam
tidigt."

Liknande synpunkter aterkom i Norbert Anderssons artiklar i
Forbundet Kommunists Arbetarkamp nr 9 1977:7 och nr 14
1977:14 (den tidningen agnade ovanligt mycket uppmarksamhet
at Taltprojektet, med reportage, samta1 mm):

"Det ar just de ideologiska sketcherna sam ar farestiillningens svagaste
avsnitt. De viker ofta ut fran farestiillningens tema, skjuter over millet och
lyckas inte hilla samman farestiillningen. De basta scenerna ar i stillet de sam
skildrar arbetarnas sociala liv. tankar och kanslor. .. Sammansmiiltningen
musik-skildespel, variationema i musiken fran ett enkelt piano till en stor
mande orkester, de snabba scenvaxlingarna och sattet att utnyttja de sceniska
majligheterna ett talt ger ar nagot helt nytt for Sveri~e.".

Som sa ofta lokaliserades svaghetema till manustexten, medan
musik och scenografi applilderades. Utgangspunkten var att fore
stallningen borde ha inbjudit till po1itisk diskussion mellan kom
munister och socialdemokrater, och att detta miss1yckades.

Musikens Makts recension av forestallningen i nr 4/1977: 12 gay
inga substansiella eller kritiska synpunkter alls. Urban Naslunds
recension av LP:n i nr 7/1977: 19 var oversvallande:

"Texterna har framtonats mer an vanligt just genom deras olikartade val av
musik. Man har ocksa liltit instrumenten tala och farstarka textema, sam'
exempelvis Christer Boustedts solo i laten Aldrig mera krig, dar man tycker
sig hara det manskliga lidandet sam de slaktade soldatema far kanna i skytte
gravarna under farsta varldskriget. I Riittegdngsinl17ilrschen skapar instrumen
ten fram en stamning sam pilrninner am gladiatoremas intag pa arenoma i det
gamla Rom. De var redan damda nar de satte sina fatter pa arenan. Det var
likadant for Zata Hoglund... Vi viiva . .. ar glad i musiken och mycket lik de
italienska socialistsilngema. Inte i den stil vi ar vana vid, det tungsinta och
sorgsna sam beskriver arbetets monotoni. Har beskriver man ocksa sin dagliga
situation men med glad musik och langtan."
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Recensenten har medverkat i en stodkommitte och visar med de
personliga tolkningama i d~nna mycket uttrycksfulla recension att
musiken har gett honom upplevelser av stor betydelse.

Redan under tumen boJjade en mer debatterande och utvarde
rande kritik komma fram. I Dagens Nyheter 22/9-77 samtalade en
rad personer under rubriken "Taltet: 'Vi tror pa masskultur!' ".
Leif Zem saknade fOrfattare och tyckte att bestandsdelama inte
hade blivit sammansmalta till en enhet. Henrie Holmberg svarade
att "det ar en pjas som viII vacka starka och glada kanslor. En
manifestation, inget analytiskt. .. Den kritiskt iakttagande publi
ken som Brecht talar om - det ar inte taltets publik." Zem tyckte
att "det Yore fel att inte ta till vara den utveckling som Brecht
inneburit. Den har enhetsdemonstrationskanslan ar ett slags logn,
och den socialistiska konstens styrka ar att den avslojar logner."
Bertil Goldberg: "Vi har en annan tradition. Vi tar mer fran popen
och gycklare". Holmberg: "Vi har arbetat med poesins siitt att
stiilla hilder mot varandra." Ulla Sjoblom var overvagande positiv:

"Ni vet ~ad ni gar och varlor. Det ar 90 procent. .. Och musiken - jag hall
pa att ga i bitar av Iycka. Den har vuxit ur er. Det var generast sain i Nor.den .
. . . Farestiillningen ar biittre an texten. Det hade behovts mer for att fi\ ihop
scenema till en pjas."

I Politisk revy nr 316, september 1977, gay Carsten Jensen, Kat
rin Kr011 och Kjerstin Noren en kritik som aven trycktes pa svens
kai TeKla nr 3-4, 1977, tillsammans med liknande synpunkter
fran tre av dess redaktionsmedlemmar. Jensen m f1 menade att
fOrestallningen inte Iyckades forklara socialdemokratins starka
stallning och dess politik. Den utgick for mycket fran ledama i
rorelsen, men borde ha utgatt fran "de motsattningar som existe
rar i vardagen". I forsta akten forklarades nederlagen som "ett re
sultat av ledamas forraderi och korrupta oduglighet, massoma for
utsatts vara i standig revolutionar beredskap. Denna motsattning
gar som en rod tract genom hela forestallningen." I andra akten
fanns en biittre framstallningsforrn, en vaxling mellan kollektiv och
individ, vardag och politik. Till sist papekade artikelforfattama att
pjiisens politiska svagheter var ''tela vansterrorelsens".

Narrens Hasse Hellberg gay i ett brev till Tiiltprojektet en tung
kritik pa liknande grunder. Brevet publicerades i Nya Teatertid
ningen 3-4 1977:31-37. Hellberg saknade en gemensam motiva
tion fOr projektet. Vad ville de egentligen utforska? "Risken ar att
den enda motivation man ser ar att ni velat svarta ner socialdemo
kratin." Tredje akten atergav en falsk bild av reforrnismen. "Den
idiotfOrklarar niimligen arbetarklassen som helliet eftersom den
kunnat lata sej luras". Hellberg angav forslag till motivation - att
ta reda pa varfor reforrnismen fatt sa stark forankring i arbetar
klassen - och han angav en altemativ stomme till tolkning av his
torien fran 1945. Han papekade om utvecklingen fran 60-talet:
"Den nya revolutionara rorelsen ... vaxte inte fram ur klasskam
pen har hemma och den forrnadde inte forankra sej i den nar den
boJjade vakna till nytt liv vid det senaste decenniumskiftet." Det
implicerar en intressant'·kritik mot forestallningens slut och projek
tets sjalvforstaelse.

Men diskussionen fortsatte inte. Nar Tiiltprojektet kom pa tal
efter 1977 var det som historiskt fenomen, vilket jag aterkommer
till sist i detta kapitel.

Den har exposen over skribentemas reception 1977 har visat en
viss spannvidd, men ocksa gemensamma tendenser. Sa gott som
alIa tycks ha varderat sceneri ochmusik hogre an textens politiska
analyser. Alia var uppmarksamma pa tredje aktens svagheter. Nar
det gallde temat fanns det olika bud: nagra tyckte att det kravdes

319



stor forkunskap for att hanga med i historieskrivningen, medan
andra tviirtom ansag att det bara drogs fram sjalvklarheter. Omdo
mena avhangde dar av den egna standpunkten och bedomningen av
publikens kapacitet.

Skribentema gay olika forklaringar till de politiska svaghetema
(karikatyrema, fOrriideritesen och den splittrade akt 3). De gay
ocksa skilda recept for att komma vidare. Manga sag en foredomlig
model! i nagra mer El!en-eentrerade scener i akt 2.

Skribentema skiljde sig drastiskt i varderingen av fOrestal!ning
ens stilblandningar. Nagra sag just brokigheten som styrkan, andra
beklagade bristen pa sammanhaIlning som den mest avgorande
svagheten i forestaliningen.

De allra fiesta under 1977 rycktes med av och bejakade TaItpro
jektets manifesterande karaktar. Undantaget var den partitroget
socialdemokratiska kritiken, som just dar anade manipulation uti
fran kommunistiska varderingar. Den rorelse som Taltprojektet
manifesterade ingav respekt i alia lager, och fa kunde 1977 fOmeka
dess styrka och vikt. Detta forandrades som vi snart ska se ganska
snabbt under de kommande aren.
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Radio/TV

Med hja1p av STIM och Sveriges Riksradio (Bo Wahlstrom m fl pa
Musikrapporteringen i Stockholm) har jag fatt uppgifter om i vilka
program 1atama pa LP:n Vi aro tusenden anvants i samtliga radio
ochTV-kanaler under aren 1977-83. Fo1jande tabell anger totala
antalet ganger varje 1at anvants, oavsett liingden pa speltiden eller
om det varit reprissandning eller inte. Det finns oklarheter i vissa
siffror, och man bor observera att Gladje till varje pris far sa hog
tota1siffra darfor att den fran november 1978 fOrekommit som
testbildsmusik i TV1 samman1agt 32 ganger.

-77 -78 ,79 -80 -81 -82 -83 Summa
A-sidan: Kadriljen 5 1 6 1 a a 1 14

Arbetarklassens uppkomst 7 2 a a a a a 9
Vi vava 13 15 5 2 a 1 1 37
Riittegdngsinmarschen 4 4 a a a a a 8
Revolutionsoperan 3 9 1 1 a 1 a 15
Segerhymnen 2 a a 1 a a 1 4
Gliidje till varje pris 2 3 10 9 1 7 5 37

B-sidan: Aldrig mera krig 9 4 3 3 a 1 2 22
Ellen vdr Ellen 3 a a a a a a 3
AK-sdngen 9 a 4 2 a a 2 17
Vi lira tusenden 14 19 9 3 1 3 1 50

SUMMA: 71 57 37 22 2 13 13 215

Itotalsumman 215 spe1ningar ingar minst 55 ganger som test
bildsmlisik eller reprisprogram. Luckan 1981 ar marklig, och har
darfOr kontrollerats flera ganger. Det ar tydligt att intresset for att
spe1a skivan i radio/TV har dalat men att vissa 1atar fortfarande
spe1as ib1and. Vi aro tusenden och Vi vava tycks vara mest anvan
da, fo1jda av Aldrig mera krig, AK-sangen, Revolutionsoperan och
Kadriljen. Ellen var Ellen, Segerhymnen och Gliidje till varje pris
har daremot mott ett minimalt intresse (den sistniininda har for
utom som testbildsmusik endast spe1ats totalt 5 ganger).

Framst har musiken spe1ats i ungdoms- och musikprogram. t ex
Tommy Randers Rundgang, Tjia Torpes Progressivt, Sveriges Ung
radio, Melodiradion, Nattsextetten, Skivspegeln, (jnsketimmen
och en rad olika gast- och 1yssnaronskningsprogram (Gast i Sund
svallsstudion, Melodier pa svenska, Skivor till kaffet, Vardags,
Sommar, Lediga, Rent spel, Linje 19, Musik i verkligheten, Neon
magasinet, Vagspel. Heta kallor, Nyhetsmorgon med musik, Guld
i mund, Om ni behagar, Nattcafe, Salig blandning, Radio FM,
Musik for mel :- kanske for dej, osv).

Vidare fanns det program som direkt hand1ade om Tiiltprojek
tet: (jppen kanal, Sydkvarten och Film- och teaterronden (vid
filmpremiaren 12/9-78). I ett Forskning pagar togs mitt eget
forskningsprojekt upp.

Sangen om arbetarklassens uppkoms t togs upp till omrostnirig
i Kanske pa Svensktoppen 5:e och 11:e september 1977 men foll
genast ur.

En del 1atar anvandes som illustrationer i he1t andra typer av
program. Arbetarklassens uppkomst, Vi vava och Vi aro tusenden
har fatt illustrera program om arbetarlitteratur och om mi1jo
rore1sen, om framtiden och om Sundsvallsstrejken, om kvinnaiJ.s
ekonomiska stallning i historien osv. AK-sangen har anvants i
program om arbets10shet. I dessa fall har musiken haft ett konkret
bruksvarde i bestamda sammanhang. Detta motsvarar det faktum
att de som sag forestallningen da och da associerar senare upp1eve1
ser till scener eller 1atardarifran.

321



Taltprojektet efter turnen

Utvardering och avveckling

Taltprojektet hade planer pa att dokumentera sig i en bok. LP:n
hade utkommit och filmen var under produktion·, tumen hade
behandlats i radioprogram (Folkteater i talt PI 17/6 och 6ppen
kanal PI 26/7 1977) men projektets medlemmar ville sjalva ski!d
ra sina upplevelser och erfarenheter i bokform. F6rst planerade
utomstaende skribenter (Lasse Aberg och personer ur reportage
byriin Grupp Fern i Lund) att g6ra boken, men efter tumen var
det 'Berti! Goldberg som under nagot ars tid f6rs6kte locka fram
bidrag fran de medverkande, Det skulle inga korta avsnitt som be
rattade om lustiga saker som hant i projektet. Under 1978 dog
aven de planema bart, samtidigt som de medverkande skingrades
till var sina nyaprojekt.

Tumen avslutades och ekonomin trasslades sa smaningom ut.
Det visade sig att det hela gatt ungefar jamut upp. F6reningens sty
relse utgjordes av "12-mannakommitten" som sk6tte de 16pande
arendena. 4-6 november 1977 h611s ett intemt utvarderande upp
f6ljningsseminarium pa Sar6 vid G6teborg. Dar ventilerades bok
planema, fIlmen, ett planerat gastspel pa Cuba och inte minst ett
nytt, framtida Tiiltprojekt. Man besl6t att behiilla de insamlade
pengarna i st6dfonden fOr att slippa siilja ut den utrustning som
hade anskaffats. Dar fanns ljus- och ljudteknik mm till ett yarde av
ca 700 000:-. Sjalva taltet s1Lldes daremot ett par ar senare. Tek
niken skulle anvandas i ett framtida taltprojekt, och hyrdes under
tiden ut till grupper i f6reningens narhet.

Detta andra Sar6seminarium publicerade ocksa ett uttalande
som sammanfattade den intema kritik av f6restiillningen som
kommit fram. Kritiken publicerades i Talt-Nytt november 1978
och i det brev som sandes ut till dem som ''lanat ut" stOdpengar,
dar man f6rklarade varf6r pengama inte skulle aterbetalas. SjaIv
kritiken hade lange funnits i ensemblen, som ju t ex aldrig varit
n6jd med tredje akten. Den paverkades antagligen ocksa av Hell
bergs kritiska brev och av artikeln i Politisk revy (se ovan). Sa har
formulerades Taltprojektets utvarderande sjalvkritik:

"Det iiI riktigt att forestiillningen har politiska brister, dessa galler friimst
analysen av reformismen i den svenska arbetarrorelsen.

1. Forestiillningen behandlar aldrig frAgan varfor reformismen viixte sig Sa
stark i arbetarklassen.

2. Den beskriver alltfor ensidigt reformismens politiska frarnmarsch som en
f6ljd av de socialdemokratiska ledarnas forraderi.

3. Skildringen av motsattningarna mellan socialdemokrater och kommunis·
ter overskuggar delvis skildringen av klasskarnpens huvudmotsiittning, den
mellan arbete och kapital.

4. Fackforeningens utveckling skildras alltfor brisWUligt.
5. ForestaIlningen lyckas inte formedla en bUd av den kommunistiska vi·

sionen av ett frarntida samhiille. DiiIfor reduceras skillnadema mellan kommu·
nism och socialdemokrati till oenigheter i kampen for dagskrav.

6. Skildringen av efterkrigstidens politiska forandringar - vansteruppsving·
et, strejkrorelsen, den antiimperialistiska kampen - var bristfallig.

Orsakema till dessa brister tror vi star att finna bade utom och inom pro·
jektet.

Inom projektet
Dels saknade vi en arbetsmetod for att strukturera det vaIdiga historiska

stoffet (en mojlig utgangspunkt som i efterhand diskuterades hade varit att
forst stiilla sig fragor och darefter soka svaret pa dem i historien, istiillet for
att soka bekriiftelser pa de svar vi redan har).

Dels agnades for liten tid at textjramstiillningen (de fria teatergruppemas
arbetssituation ar sAdan att vi av ekonomiska skaI inte under forberedelsearet
kunde fristaIla vara forfattare fran vara gruppers ovriga produktioner).

Forfattamas kontakt med de historiker, som skulle fungera som rAdgiva.
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re, var dllig. Forfattama borde arbetat mer tillsammans med forskama.
Metoden att samla material genom personliga intenjuer kunde inte anvan

das i nagon stOrre utstrackning pa grund av tidsbrist.
Utanfor projektet
Att man ocksa bor soka orsakema till bristema utom projektet klargjordes

for oss i en skarpsynt analys av "Vi aro tusenden..." i den danska tidskriften
Politisk revy . .. :'... Det yore orimligt att krava att den socialistiska teatem
skulle kunna losa de problem vanstem sjiilv inte har kunnat 16sa.. .' " (Ur en
stencil fran hosten 1977. Endast de 6 punktema publicerades i brevet till
langivama och i Ttilt-Nytt.)

Kritiken handlade alltsa enbart om fOrestallningens politiska
svagheter i synen pa socialdemokratin, och dessa forklarades i
sista hand med motsvarande svagheter i hela vanstem. Inget sades
om Ellens oklara roll i pjasen, inget om den estetiska strukturen,
inget om kvinnoperspektiv oeh inget om eventuella svagheter i
samarbetet med de lokala stodkommitteema.

Samtidigt angav man att "Nlista taltproduktion planeras till
sommaren 1979". Senare riktade man in sig pa 1980, innan de
planema helt uppgavs.

I Karlskoga holls 5-8 januari 1978 ett utvarderande seminarium
med folk fran de lokala stodkommitteema. De rapporterade om
sina erfarenheter oeh fick omvant reda pa Taltprojektets aktuella
planer och !age. Ett femte nummer av TiiIt-Nytt fran februari
1978 rapporterade fran seminariet.

Ett foljande nummer av TiiIt-Nytt fran juni 1978 kallade med
lemmama av "Nationalforeningen ..." till ett nytt seminarium i
augusti. Dar fanns riktlinjer fran Hasse Hellberg infOr ett nytt pro
jekt, och dar fanns en ganska skarp kritik fran Nationalteatem 'mot
Oktobers bampjas Prins Hatt under jorden som spelats under
vintem. Nationalteatem beromde musiken till denna pjas, men
menade att handlingen var vag och "opolitisk", att prinsessan i
pjasen var en borgerlig oeh verklighetsframmande figur osv. Inlag
get slutade anda med en onskan om ett nytt gemensamt taltpro
jekt.

Nasta seminarium, i Skurup 1-5 augusti 1978, bestod dels av
ideologiska diskussioner, dels av resonemang om ett nytt projekt
utifran Hellbergs utkast. I det mig veterligt sista Tiilt-Nytt, fran
november 1978 (det 7:e), framgar att bade Nationalteatem oeh
Oktober prioriterade sina egna projekt. Nationalteatem hade
fuUt upp med Pusterviksprojektet i Goteborg oeh sade bestamt
ifran att de inte kunde medverka i nagot taltprojekt 1980. Okto
ber hade flyttat till Sodertalje och ville forankra sig dar. Man tyeks
ha varit positiv till Hellbergs ideer, men praktiska problem i kom
bination med vaga uppseglande intema motsattningar mellan fr a
Oktober oeh Nationalteatem fOrhindrade icteemas forverkligande.
Filmen om Taltet hade haft premiar, men inte ails motsvarat vad
manga deltagare fOrvantat sig som dokument fran projektet. Bok
planema lag pa hyllan, oeh nu stod det klart att det inte skulle bli
nagot nytt taltprojekt, atminstone inte inom overskAdlig framtid.

Foreningen levde kvar oeh forvaltar annu den uppbyggda tek
niska utrustningen. Kring utlanandet av taltet uppstod vissa parti
politiska konflikter mellan KPMLr- oeh VPK-sympatiserande for
eningsmedlemmar - utan det gemensamma kollektiva arbetet var
det svart att uppratthalla bade den estetiska och den politiska enig
heten. Sommaren 1979 saldes det vackra blaa tliltet. Taltprojektet
som kollektivt projekt av produktion och erfarenhetsutbyte hade
dott. Kvar fanns minnen och lardomar.

323



De medverkandes aden

Taltprojektet mottes med stort intresse av den svenska vanstern,
men fick inga direkta uppfOljningar. Genom sitt format, sina stora
ambitioner och sin breda samling av individer, grupper och stilar
blev det en milstolpe i kulturrorelsernas utveckling under 1970
talet. Indirekt kan influenser sparas till senare teater och musik
hos fria grupper och pa institutioner, och naturligtvis i de medver
kandes fortsatta verksamheter. Men de medverkande splittrades
ater upp i var sina, ganska olika aktiviteter.

1978 gay sig Nynningen och Nationalteatern, tillsammans med
musiker ur rockgruppen Motvind, ut pa en ny turne, med Rock
ormen, en show om ungdomar i "dagens" Sverige, med his och
arbetsloshet. Musiken dokumenterades pa en LP. Mottagandet
blev blandat. Man anvande nagra praktiska och administrativa er
farenheter fran TaItprojektet, med lokala stodgrupper, visuella
sceniska effekter osv, men resultatet bedomdes av manga som
mindre Iyckat.

Nynningen upplostes sedan ganska snart. Dess musiker har fort
satt att spela i skiftande kombinationer: Yalsa band (Goldberg,
Melin m fl), Bjorn Afzelius band (Andersson, Blomgren, Melin
m fl), Tottas bluesband (Naslund och flera rockmusiker fran Talt
projektet), Nationalteaterns Rockorkester (Dagel)ym fl), senare
Dagebys egna band osv. Dageby lamnade snart Nationalteatern
fOr att gora och spela musik pa egen hand. Han gjorde bl a filmmu
sik at Stefan Jarl och 0lofson/du Rees. Go!doerg overgick efter ett
.par il.r till att producera musikprogram pa radio/TV och har ocksa
sysslat nagot med filmmusik. Nationalteatern kampade tappert
med Pustervikskrogen i Goteborg fram till konk\lrsen, gjorde nagra
ganska misslyckade revyartade pjaser efter Rockormen men Iycka
des hattre med sin bamteater. Till slut fick de fasta lokaler i Gote
borgs innerstad, dar de bl a spelat "klassiker", antagligen med en
betydligt aldre och mer etablerad genomsnittspublik an fOrut. En
hel del av dess medlemmar har dock lamnat gruppen och gatt and
ra vagar, t ex Peter Wahlqvist och Hakan Wennberg som arbetat
med teater pa annat MIl.

Oktober flyttade till Sodertalje som kommunanknuten teater,
och har producerat en strid strom av uppskattade forestallningar i
varierande format, med anknytning till fragor som varit aktuella i
den lokala arbetarpubliken, inte minst bland S6dertaljes manga
invandrare (se Wirrnark 1981). Boustedt har fortsatt samarbetet
med Oktober, som forblir en av de fa helt integrerade musikteater
grupperna i Sverige, men har ocksa spelat jazz i en egen kvartett
och i bl a Gugge Hedrenius' storband.

Narren splittrades 1980 och lades ner aret efter (Hellberg i
Entre 4-5/1984:28). Granath m fl bildade 1980 tillsammans med
Mikael Segerstrom den framgangsrika teatern Fagel Bla i Stock
holm. Ocksa dar har musiken fatt en huvudroll, med Kjell Westling
pa blas- och klaviaturinstrument. 1983 lamnade Segerstrom Pagel
Bla och arbetade med andra skiidespelare i stallet. Fran hosten
1984 fick Tidningsteatern en fast seen pa Soder: Boulevardteatern.
. Sven Wollterm fl vid Goteborgs Stadsteater tick genom TaItpro

jektet impulsen att skapa en forortsteater: Angeredsteatern, som
ront mycken uppmarksamhet (se bl a Forser 1983). 1983 flyttade
Wdllter till den nybildade Folkteatern i Gavleborg, under regisso
ren Peter Oskarson. Brost, Brunes, Oborg och andra enskilda insti
tutionsanknutna eller frilansande teaterarbetare och konstnarer
iitergick till sina tidigare verksamheter vid grupper, institutio
ner osv.

Allmant tycks efter 1977 rorligheten mellan dessa grupper ha
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Maria Grahn: Jag hoppade av Na
tionalteatern fiAo Rockormen. Jag
tyckte att vi drog fel slutsatser av
Tiiltprojektet. Oct var viii en del som
sag Taltprojektet som en ,adan viiIdig
framgang organisatoriskt-administra
tivt-tekniskt. och da ville man liksom
fortsatta pa det. Oet var tekniskt en sa
stor framgang. Deh da ville man gora
nanting med annu huftigare teknik.
Oct tycker jag var den mest felaktiga
slutsats man kunde dra av Jet. Jag
tycker man skulle ha giltt ner Deh gjort
minting mycket intimt. Deh tagit vara
pa den kritik sam korn fram ernot
Tiiltprojektets ideologiska innehall.
Sa skulle man ha gjort intima saker.
Om Tiiltprojektet trots alIt var ell
ganska ytligt panorama over ett stort
skeende. sa skulk man ha g.11t pa
djupet i nagon del. lstallet fortsatte
man pa samma satt. och hangde upp
valdigt mycket vid tekniska .innova
tioner. Och sa blev det innehalls
massiga-idemassiga utarmat. Jag var
valdigt kritisk... Vi fick sudana stora
kunskaper. var och en av oss. om etl
historiskt skeende. Vi blev mer fbr
ankrade genom de har kunskaperna.
och alia de otroligt manga kontakter
som vi tick med manniskor som hade
deltagit i dom har skeendena. Oa
skul1~ man kanske ha valt ut en del
och barrat djuparc fOr att kunna
f6rfina sin kritik av sodalJemokratins
utveckling. och var egen utveckling
och vart eget agerande. Men framf6r
alIt hade vi hos publiken skapat en
otrolig goodwill. Och alIa dom har
sH"ldgrupperna som hade skapats
runtomkring ute i landet. Dar kunde
man ha oppnat en dialog. tror jag.
Och sa vande man sigju sa uttalat till
ungdomar i nasta pjas. Vi hade
Iyckats mnga in valdigt manga
medelalders och aldre genom Talt
projektd.

Kristl!r "Figgl!·' Holmhl!rg: Tekniken ar
egentligen det enda materiella sam
linns kvar fran Taltet. Tekniken an
vands nu av olika grupper i en Iatt
uthyrningsverksamhet. , .. Och det ar
klart att det ar en erfarenhet - man
relaterar valdigt mycket det man gor
nu till Taltet.

Olle Weslholm: Eller Tiiltprojektet
handlar kontakterna om individer....
UnderTaltet var det mera en kollektiv
manifestation. Oet som ar kvar ar
oftast enskilda manniskor.

Bernt Anderj:wn: Uppdelningen mel
Ian dom sam sysslar med teater och
dom som sysslar med musik ar mer
markant nu (19~O) igen. Lagren iif met
atskiIda fran varandra an vad ten
denserna var da. Oktober arval egent
ligen den enda riktiga musikteater
gruppen i en och Samma institu
tionaliserade ensemble sam finns. , ..
Det ar mindre kontakt mellan deolika
grupperna an vad det var under ett
antal ar tidigare... . Ju varre krisen



tranger pa. desta mer fijrsoker ana
klara sitt eget skino.

Henrie Holmberg: Massmedia sag iote
att Ta.ltprojektet var en manifestation.
vilket kanske var det viktiga andit Det
skrevs isUillet kritiskt am f6resti:ill
ningens analys av socialdemokratin.
. .. Etter Taltet sa har det varit valdigt
lite skrivet i form 'IV analys.. .. Delvis
sa beror det pa a11 Taltprojektet var en
slags slutpunkt mer an en hbrjan.
Etter Taltet sa bi:i'rjade bade vi.
Nationalteatern och Narren pa en
slags ny kula helt enkelt. Men jag tror
att det mask skrivas am Taltprojektet
Illl snart igen. tbr nu ar det valdigt
glOmt - man far oastan sjalv an
stranga sig fOr att komma ihag hur det
var.

Gen~Ol'e "TlIr::an" Wdgstam: En ut
veckling som ar pa gang ar val aU
grupperna skapar sig en takaI for
ankring. mel! en "hemmapuhlik". ...
Man Oaf iote en annan puhlik. en
arhetarpublik. som de fria grupperna
hade salt som rna!. pa samma satt om
man turncrar.

Berti! Goldherg: Oct var aid rig Iage mr
ett nytt Taltprojekt. det var ingen som
ville. Det finns inget terna heller som i
Jagens lage kan samla sa manga goda
kralkr (1981).... Dam bar arbetar
spe1en har kommit for att stanna. och
lOr att hli ner. Och jag tror inle vi ar
helt oskyldiga i den hiten.

SVi'n WolI!i'r: Taltets verkliga och
grundHiggande hetydelse tOr
Angaedsteatern var sjalva tbretaget
som sudant. Nar jag kom tillhaka
kandes del som en omojlighet att gil. in
i Stadsteaterhuset och traggla vidare.
. . Vi tog upp diskussionen om

Angcredsteatern dil. p[1 h6sten efter
Taltprojektet 1977. ... Som inspi
rationskalla att g6ra det om6jIiga var
dd ju ovarderligt. Vi h6rjade resonera
om att vi skulk sluta pil Stadsteatern
och 6ppna eget. och horja i ett talt. .. . I
den diskussionen ingrep pl6tsligt tea
terledningen haT och lbreslog att
resurserna skulk omf6rdelas. ...

Eva Ri'mai'us: Det ar viktigt att tbrsoka
ha kvar de fria gruppernas entusiasm
nar man jobhar pa en institution.. .
Det [ir Iatt att Jet forsvinner i
m'l:-.kineriet. med en stor administra
tinn. Den langtan har ju alia. att
komma tillbaka till den har gycklar
truppen. Tiiltet var ju vcrkligen en
jiittc-hlJlCkla rtrupp.

Nationalteatems Rockorm utnyttjade vissa av erfarenheterna fran Tiiltprojektet.

blivit storre. Individer har flyttat fran den ena gmppen till den
andra. Den dessforinnan fasta gmppstmkturen har bmtits upp,
liksom de stela gransema mellan fria gmpper och institutioneL
TaItprojektet bidrog till att skapa kontakter som mojliggjorde
detta, aven om fOrstas flera faktorer samverkade. Det kan samti
digt rora sig om ett generationsskifte, dar 70-talets unga gmpper
forvandlas till eller integreras i institutioner och ersatts av annu
yngre outsiders. KulturrAdet och kommunema gynnar ekono
miskt de aldre, mer kanda och etablerade gmppema, medan de
yngre far mycket sma bidrag. Det galler bade musik och teater
Ufr Wirmark 1981 :248). Viktiga kvalitativa skillnader mellan fria
och etablerade gmpper kvarstar dock - estetiskt, socialt och
politiskL
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En ny tid

Pa kort sikt fick Taltprojektet inga direkta politiska eller kultur
politiska effekter. Det enhetsarbete inom vanstern som man for
sokte initiera i de lokala stodkommitteerna och som allmant
onskades och eftersoktes i stora delar av 70-talets vansterrorelse
vid den har tiden fick aldrig luft under vingarna. Den "nya" vans
terns da redan garnla former hamnade i djupnande kriser - det var
inte bara Taltprojektet som inte fick de vantade efterfoljarna. De
fiesta lokala stodkommitteerna dog bort. Ett av de mest loftesrika
undantagen var val den i Halmstad, som utvecklades vidare till den
fria gruppen Probebalteatern med en musikteaterstil som paminner
om Nationalteatems ungdomspjaser.

Sommaren 1977, samtidigt med Taltprojektet, spelades i Nor
berg det fOrsta svenska "arbetarspelet ". Arbetarspel blommade de
foljande aren upp pa en lang rad orter i landet. Det vaxte fram en
lokalt fOrankrad amatorteaterverksamhet som gay uttryck at den
egna ortens arbetarrorelsehistoria. Arbetarspelen hade fasten bilde
inom och utanfor socialdemokratin Cse Bjorn/Poulsen 1981). De
skilde sig avsevart fran Taltprojektet, varfor man inte kan tala
om nagon direkt efterfoljd. Det handlade ju om lokala amatorer,
inte tumerande teaterproffs. Anda menar t ex ABF-man jag talat
med att Taltprojektet indirekt hade betydelse aven for socialdemo
krater i arbetarspelen: "Jag tror att det t ex var manga som tyckte
att 'kan dom sa kan vi, och aven om det inte blir den enorma tur
neversionen sa i alia fall'." Detsamma uttrycks i Bo Adrianssons
artikel i ABF:s tidningFonstret nr 2/1980:22:

"-Tidigare har vi sti!tt och litet forvanat tittat pi! hur man pi! omse kanter
haft framgangar med Tdltprojektet och gamla folklustspel som Himlaspelet,
sager Ingvar Johnsson, ombudsman i Bohus-Xlvsborgs ABF-distrikt. -Nu har
vi visat vad vi sjalva kan astadkomma om vi bittar ett intressant anme."

Samtidigt med Taltprojektet kom ocksa punken till Sverige.
Punkrorelsen gjorde vissa institutioner, perspektiv, stilar och erfa
renheter fran den "garnla" musikrorelsen foraldrade. Andra kunde
leva vidare och utvecklas. De garnla musikema aIdrades och ham
nade i nya sociala och politiska situationer. Samhallet andrades
och angav nya villkor. Den yngre punkgenerationen sokte andra
uttryck och andra organisationsformer. De anvande hellre singlar
an LP-plattor, hellre spretiga fanzines an den samlande Musikens
Makt, som f 0 gick omkull 1980. Musiken blev forst hiirdare och
brutalare, men efter en tid sedan ater mangfasetterad, under infIy
tande fran synthesizertekniken mm. Musikrorelsens satt att bygga
en politiserad kultur upplevdes snart som foraIdrat. De unga ban
den var langtifran opolitiska, men de sag sig inte som redskap for
arbetarklassens kamp, de stravade sallan att formulera och sprida
budskap at andra Cse vidare Fomas/Lindberg/Semhede 1984a och
Alexandersson/Lundquist 1981).

Den enhetsstravan som musikrorelsen och annu mer Taltprojek
tet uttryckte, forlorade efter 1977 sin sjalvklara bas. Det gjorde
det svart att under de narmaste aren direkt anvanda sig av Taltpro
jektets erfarenheter. En epok som pa sitt specifika satt hade for
enat musik, teater, cirkus och politik var over.

I backspegeln

Svarigheterna att fora Taltprojektet vidare marks nar man soker
efter en fortsattning pa debatten om det aren efter 1977. Hittills
har det namligen skrivits valdigt lite av principiellt intresse. afta
har Taltprojektet namn ts som en milstolpe, men det har sallan

326

Ninne Olsson: Deo"viktigaste driv
kraften var nog sj::ilva manifesta
tianen: aU beriitta nilnting stort och
satta sin pragel pa del. och gora ett
stort konstverk. ... Taltet var mani
festationen av de fria gruppernas satt
attjobba. aU man flyttar runt och fixar
och donar. och slar ner var som hdst
sa tjarran frao en institution som man
kan komma. med Jess Casta bankar
och sc1. ... Jag ser Tiiltprojektet som en
slutpunkt pa en tidigarc period. pa det
har fria turnerandet. oeh oeksa en
slags omojlig sits att skildra nanting
nar man st~lr utanfOr.

Peter Wahlqvisr: Tliltprojektet var jll
egentligen en utgangspunkt. Nu kom
det aU bli en slutpunkt. Vi hade aid rig
tankt att det skulle vara n~lgon slut~

punkt. eHer en manifestation p.."! slutd
av en rorelse. Jag hade tankt mig att
man hade gjort dam gamla grejorna.
"oeh ville prova nagot nytt: nya sam
arbetsformer osv-. Oct har skulk bara
vara en utgangspunkt for att gora
olinJ1igt mycket bilttre tiiltprojckt eller
s~ina samarhetsprojekt seJermera.
Det blev jll inte ails sa. Jet blev ju
precis tvartom: att alIa manniskor
drag sig hem till sina gryt oeh sitter val
an idag dar oeh murvlar.... Jag tror
nag att om en fern ar kommer man att
tala med storsta respekt am detta
Taltprojekt. men idag ligger del f6r
nara. Det kanske var fOr tidigt vi:h:kt.
.. . am stamningarna finns hland
folk. alltsa mindre gnall oeh mer sam~
manhallning. sa tycker jag lugnt at1
man ska g6ra det igen. Jag staller
garna upp igen. I S~l fall ska man
heratta nat fantastiskt. Jag llr inte
riktigt saker pa aU man ska ha sana
pomposa utgangspunkter... Men det
gar inte aU samla ihop folk till ett
Taltprojekt iJag ( 1981 l.



blivit fOremal for nagon mer djupgaende kritisk analys eller ut
gangspunkt for mer genomarbetade, storre perspektiv. Det ar sar
skilt trakigt att forestallningens musik annu inte har inspirerat till
nagon utforlig reflektion och diskussion. Ett par nedslag i den
senare teaterdebatten ar dock varda att ta upp har.

Fredelius 1979:68f satter Taltprojektet i relation till arbetar
litteraturens tradition och till arbetarspelen. Han kritiserar projek
tets sekterism och den barriar mellan aktiva professionella skade
spelare och en passiv publik som trots stiidkommitteerna uppstod.
Daremot betonar Fredelius vardet av Taltprojektet som "en entu
siasmerande och trots alit enande manifestation fOr dagens prog
ressiva vansterrorelse i Sverige". Sadana projekt ar viktiga "for att
organisera och halla samman de progressiva teatergrupperna, for
hindra att de inlemmas ide borgerliga kulturinstitutionerna."

Wirmark 1981 :242f sammanfattar Taltprojektets betydelse:

"Taltprojektet ar de fria gruppernas storsta manifestation hittills... Vad
som framst utmarkte fOrestiillningen var att den var generos oeh ytterligt
blandad. Rent visuellt var den i vissa seener fantastisk: scenbyggena vaxte upp
fran golvet oeh i vissa stunder lyekades man verkligen fylla hela den valdiga
cirkusrymden med liv. Oeksa textmaterialet var blandat. Somt var lanat, somt
eitat fran de historiska personer man framstiillde. En lang rad forfattare hade
bidragit till de olika seenerna oeh vern Som skrivit vad angavs ej. Oeksa musik
massigt aterkom samma blandning. Man lanade ur tidens musik oeh skrev
sjalva nytt. En del gamla visor fiek ny melodi. SpecialistfunktioI).erna var tyd
liga... Sornmaren 1979 saldes det bla taltet, en symbolhandling om man sa
vill,oeh sl~tpunkt for de fria gruppemas tumetid."

Wirmark betonar och berommer brokigheten, precis som Glan
zelius och andra gjort i de positiva recensionerna 1977. En helt
annorlunda analys gor daremot Lars Kleberg i en artikel i Afton
bladet 18/7 1978 om de fria grupperna och folkteatertanken. Han
jamfor Taltprojektet med ryska och tyska 20-talsexperiment och
finner en likhet att kritisera:

"Inne pa teatern, i taltet fick man uppleva en revolutionar entusiasm, en
enighet som inte fanns utanfor pa gatan... Felet med Taltprojektets Vi lira
tusenden var att man bara lyekades visa den svenska verklighetens splittring
pa ett myeket dunkelt satt, den blev till sist en bakgrund for entusiasmen. Var
fanns grunden for enighet? Teatern sjiilv kan inte skapa den, da blir det bara
fraga om kanslomassig kompensation, opium for trotta 60-talister."

Kleberg betonar inte brokigheten utan kritiserar i stallet den
falska enigheten: manifestationskaraktaren i forestallningen. Per
Arne Tjader 1984:90-92 utvecklar en liknande kritik:

"I den forestallningen visade de fria grupperna hela sin styrka - oeh hela
sin svaghet. Kanske var Taltet den sista stora manifestationen av en form av
politisk teater, som redan da hade spelat ut sin roll. Kanske en viindpunkt i
den altemativa rorelsens historia... Det stora problemet med Taltet sett i ett
storre perspektiv var anda att den enighet oeh solidaritet med arbetarklassen,
eller 'folket', som forestallningen propagerade for i realiteten stannade inom
den vanster 80m arbetat fram projektet oeh sa att saga stannade inne i tiiltet.
Forestiillningens estetik forutsatte den enigheten, forutsatte salongens revolu
tionara representativitet. Oeh den enigheten var naturligtvis endast mojlig att
uppratta Sa ideologiskt som har skedde."

Kleberg och Tjader tar alltsa upp helt andra sidor av Taltprojek
tet an t ex Wirmark. Inte stilbrokigheten och den kollektiva pro
duktionen, utan den ideologiska manifestationen av enhet och sat
tet att forena teater med politik. For dem framstar Taltprojektet
som en stegrad exponent for de grunddrag hos 70-talsepokens fria
grupper som de vill ta farval av, inte minst politiseringen av kons
ten och profaneringen av det konstnarliga.

Under de senaste aren har det i svepande ordalag framforts gott
om argument mot Taltprojektets typ av politiserad musik och tea
ter. En tendens att fokusera pa estetiken och dess autonomi har
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stallt 70-talets rorelsefOrankrade kultur under kritisk debatt. Sattet
att bedoma historien ar naturligtvis beroende av ens eget kunskaps
intresse och ens egen position. Man kan tolka forestallningens
brister som ett forkastligt resultat av samhorlgheten med en ung
domlig social och politisk rorelse, men man kan lika gama se dem
som foljden av otillrackligheter i denna forankring eller som nod
vandiga uttryck for en epoks begransningar. Det ger skilda slut
satser for hur nutida musik- och teaterverksamhet ska inriktas.
Man kan valja olika aspekter av Taltprojektet att ta fasta pa, bade
som avskrackande och som uppmuntrande exempel. Man kan
fokusera pa kollektiviteten eller pa splittringen, pa ideologin eller
pa produktionsprocessen, pa estetiken eller pa politiken, pa
modemiteten eller pa traditionalismen. Forestallningen kan relate
ras till andra konstnarliga verk, till politiska ideologier eller till
vardagens sociala erfarenheter. Min tolkning ar naturligtvis bara en
av flera mojliga. Nu ar det min tur att Iamna over till offentlighe
tens tolkningsstrider och betydelseproduktion.
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Sjunde kapitlet
Perspektiv

De fragor jag i inledningen stallde om Tiiltpro
jektet har nu fatt en belysning. Kapitel 2 redo
gjorde for projektets framvaxt, vilka som med
verkade oeh vilka arbetsformer som anvandes. I
kapitlen 3-5 atergavs farestiillningen oeh analy
serades ur olika infallsvinklar: form ceh innehall,
visuellt, verbalt oeh musikaliskt. Kapitel 6 far
klarade vad som hande efter turnen, hur fare
stiillningen anvandes pa LP oeh film, hur den
togs emot av publik oeh kritik, oeh vad som
hande de medverkande pa musik- oeh teater
faltet efter 1977.

Har ar det nu dags att samla nagra tradar fOr
att ge perspektiv pa vilka huvudlinjer oeh mot
sattningar som fanns i Tiiltprojektet. Hur oeh
med vilket resultat samverkade de ingaende kraf
terna med varandra? Vilken historisk position
kan projektet ges?

Musikgenrer

Tiiltprojektet upptog i sig fiera viisentliga aspek
ter fran musikrarelsen. Tiiltet restes utomhus
oeh bildade en jattelik oas i staderna, dar artister
oeh publik - bagge i stort antal -mattes, oeh dar
olika musikgenrer oeh uttryeksformer farenades
med varann oeh med politiska budskap. Detta
paminner om 70-talets musikfester. Tiiltprojek
tet organiserades som en ideell farening, oeh
med sina lokala stadkommitteer var det oeksa en
matesplats for proffs oeh amatarer, musiker oeh
aktivister - nastan som musikforumen i Kontakt
natet. For utgavan pa skiva deltog musikrorelse
bolaget Naeksving. Lokalkommitteernas natverk
hamtade inspiration fran Musikens Makts oeh
Plattlangarnas ombudssystem. Projektets verbala
program knot an till diskussionstraditionen i bl a
Musikens Makt. Manifestationskaraktaren har

paralleller till Alternativfestivalen 1975: i bada
fallen manifesterades den egna styrkan utat, ska
pades en motidentitet genom ett kollektivt jatte
projekt. Oeh sist men inte minst hade de fiesta
av musikerna en bakgrund i musikrarelsen.

Nu far inte Tiiltprojektet alltfar myeket iden
tifieras med hela musikrarelsen. En hel del
musikgrupper skulle sakert aldrig ha kunnat
medverka i projektet. Hela ambitionen att na ut
till arbetarklassen oeh beskriva dess historia lag i
linje med vissa teatergruppers stravan oeh med
vansterpartiernas strategier, men hade valdigt fa
beraringspunkter med musikrarelsen. Tiiltturne
randet var oeksa unikt i musikrarelsen. Dar bru
kade siillan sa manga individer, grupper oeh gen
rer samverka i ett sammanhAllet verk - Alterna
tivfestivalen mm var betydligt mindre verkartade
evenemang.

Framfar allt var T1iltprojektets unika karaktar
- att det var en engangsfareteelse, ett enskilt
kraftprov - en avgorande skillnad mot den
ovriga musikrarelsen. Projektet lat sig inte utan
vidare upprepas. Musikrorelsens "spela sjalv"-ide
innebar daremot bl a att musikaliska handlingar
skulle kunna upprepas oeh spridas i masskala.
Tiiltprojektets forestallning fiek som unikt
konstverk en "aura" som gjort det majligt attun
dersaka det som avgriinsat verk (oeh genom min
verkanalys forstarks dessutom denna aura), men
som samtidigt gjort det otypiskt for musikrarel
sen. Trots dessa reservationer gar det att halla
fast en koppling mellan Tiiltprojektet oeh musik
rarelsen.

I farestiillningens musikaliska material har jag
funnit en huvudkonflikt mellan tva musikgenrer,
som grovt kan beteeknas som jazz oeh rock. Den
konflikten ar betydelsefull eftersom den delvis
kan ses som uttryek for en motsattning mellan
tva skilda ungdomskulturella traditioner med var
sina musikaliska stilmedel. Musiker med ratter i
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dem biigge mottes i orkestern och stravade efter
att skapa en syntes av sina stilar. Det visade sig
svart.

Ofta kom musikerna fran de tva genrerna i
oppen konflikt med varandra. I de flesta musik
nummer dominerade antingen den ena eller den
andra genren. Rockgenren hade ett tekniskt
overtag genom tiiltformatets krav pa elforstark
ning som gynnade de elektriskt koncipierade
instrumenten pa det principiellt akustiska jazz
spelets bekostnad. Det visade sig nastan ogorligt
att framgangsrikt losa tekniska problem kring
medhorning mm. Flera ganger uppstod harda
kollisioner i stilfragor. Ibland ledde de tilllycko
samma synteser, i andra fall till att den ena par
ten gay vika utan att nagon sammansmaltning
skedde.

Orsakerna till att samverkan alls var mojlig
fanns pa flera plan. Musikaliskt fanns mellan
rock och jazz en gemensanl namnare i det afro
amerikanska bluesarvet. Dar hamtade musikerna
gemensam inspiration till storformer, me1odik,
harmonik, rytmik, spel- och sangsatt mm. So
cialt identifierade sig alla med icke-mainstream
kulturer, med sub- eller motkulturer, med far
gade artister och deras livsmiljoer. Politiskt hade
de samhiillskritiska ambitioner med sin musik,
ideologiskt> organisatoriskt och anda in i de
musikaliska uttrycken, som avsags ge mojligheter
till frigorande utopier och skarande kritik.

Forutom i bluesarvet fanns det en arman
musikalisk motespunkt i den svenska vistradi
tionen. Dar kiinde sig alIa tydligen hemma.

Socialt fanns i orkestern individer som fOr
madde kliva over genregranser och halla samman
gruppen. Ideologiskt-politiskt enades man kring
det som var Tiiltprojektets politiska ("temat")
och kulturpolitiska ("tiiltet") plattform.

Men den enhet man uppnadde var i sista hand
resultatet av gemensamt arbete. I orkesterns
kontinuerliga samarbete hittade individerna nya
funktioner i gruppen, och ett unikt sound utbil
dades. Dar farms den starka blassektionen, rock
gitarrerna, det kraftfulla trumspelet och de
olika, tunga klaviaturerna. Genom kollektivt
samspel utmejslades ett viil sammanhallet musi
kaliskt tonfall.

Man kan kritisera forestiilhlingens musikaliska
heterogenitet - stilkollisionerna - som en svag
het, en brist. Man kan hiivda att fOrestallningen
mer konsekvent borde ha knutit an till den
svenska arbetarrorelsens traditioner och skapat
en genomgaende musik med storre homogenitet
och kontinuitet mellan de olika nurnren och
akterna. Man kan sakna en konsekvens i tonarts
val och tematik, och kritisera kasten i stilar och
funktioner.

Orkesterns position i forestiilmingen kunde ha
defmierats klarare. Man kunde ha anvant sig mer
av musikerna och musiken i den dramatiska hel-
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heten. Men i ovrigt ser jag tvartom den stora
spiinnvidden som en fOrtjanst. Mangfalden av
musikaliska uttryckssatt formadde pa ett starkt
och flexibelt satt lyfta fram skilda dramatiska
avsnitt och knyta an till olika publikgrupper.
Den har mangfalden inom bestiimda ramar ar

. unik jiimford med andra musikteaterverk.
Genom operallistorien fOrekommer standigt bara
en kompositor till varje verk, i ett spektrum fran
den extrema homogeniseringen i Wagners Ringen
till den storre oppenheten i Mozarts Trollft6jten.
Xven Brecht valde att lata en kompositor skriva
musiken till vaIje enskilt verk. Gar man fram till
60- och 70-talens rockoperor och rockfihner ar
det aven dar mestadels en enda grupp som pa ett
sammanhallet satt praglar musiken.

Stilbredden i Tiiltprojektet var unik, och den
medforde enligt min uppfattning fruktbara opp
ningar. Dels fickman mojlighet att utnyttja flera
olika musikerbegavningar och flexibelt fo1ja dra
mats vaxlande krav. Dels gay samarbetet i orkes
tern de medverkande viktiga lardomar, och som
modell kan det aven inspirera andra.

Teatertraditioner

Paralleller mellan Tiiltprojektet och teaterrorel
sens, de fria gruppernas tidigare praktik ar inte
svara att upptacka. TurneJ.ivet, den interna
demokratin, den politiska sammanhiilhlingen 
allt detta hade musik- och teaterrorelserna i
sjiilva verket gemensamt. Eftersom fler teater
grupper an musikgrupper medverkade i Talt
projektet var det oftast teatergruppernas satt att
arbeta som slog igenom. Dar farms t ex en stor
genremassig bredd, dar forekom mycket politis
ka diskussioner och overhuvudtaget mycket
spraklig kommunikation inat och utat. Sadant
byggde mer pa teater- an pa musikgruppernas
erfarenheter.

. Aterigen far Tiiltprojektet inte helt sattas
lika med hela 70-talets rorelse av fria teater
grupper. Manga andra teatergrupper stod helt
friimmande for projektet. Fria Proteatern an-.
vande t ex fOretradesvis akustiska visor, kamp
sanger och ballader i en mer Eisler- och Blablus
liknande stil an Nationalteaterns rock eller Ok
tobers jazz. Skanska Teatern i Landskrona och
ett otal andra grupper skulle aldrig ha onskat att
delta i ett sadant har manifestationsartat evene
mango Anda var Tiiltprojektet utan tvekan ett pa
manga satt typiskt uttryck for tendenser bland
70-talets fria teatergrupper.

Spanningen mellan jazz och rock motsvarades
pa teaterns plan av polariteten mellan Oktobers
och Nationalteaterns bagge stilar, som kom till
uttryck i polariteter mellan spelstilar, rollfigurer,
berattarstrukturer mm i fOrestiilhlingen. Har



Publik och ensemble sjung
er gemensamt Internationa
len efter premiiiren f6rsta
maj 1977. Musikteater som
manifestation!

uppstod inga stora oppna konflikter, men alla
var medvetna om den underliggande motsatt
ningen, och den blev ater tydlig i gruppernas ut
veckling omedelbart efter 1977.

I fOrestallningen dok gang pa gang disparata
element upp: Tiggaren stod mot Ellen, storsla
get groteskeri mot vardaglig intirnitet, osv. De
tva sidorna vaxlade med varandra men smalte
inte samman till nagon homogen enhet.

Oktober och Nationalteatern var bagge musik
teatergrupper, men med olika inriktning. For
Oktober stod sammansmaltningen mellan musik
ocll teater i centrum. De hade ett mer intimt och
ett mer vuxet forhallningssatt, dar jazzmusiken
passade utmarkt in. Nationalteatern vande sig
daremot uttalat till ungdomskulturen, och an
vande groteska, patetiska, sentimentala och sa
tiriska medel ocll en mer drastisk spelstiI.

Xven i sina arbetsformer skilde sig grupperna
at. Oktobers klara specialistfunktioner kontras
terade mot Nationalteaterns kaotiska kollekti
vitet.

Det tycks som om Nationalteatern hade en
dominerande position i Tiiltprojektet. De hade
tagit de forsta initiativen, tidspressen gjorde
arbetssattet likt deras eget, och taltets format
gynnade deras spelstiI. Men dominansen var
langtifran total: formatet kravde t ex klara spe
cialistfunktioner i ligorna, och temat gay ut
rymme for Oktobers erfarenheter av en aldre
arbetarpublik.

Det fanus ocksa gemensamma element. Bada
tillhorde rorelsen av fria teatergrupper och hade
dar gemensamma erfarenheter och perspektiv.
Bada hade sysslat med musikteater, med barn-

pjaser och med Brecht. Bada lade vikt vid socia
listisk politik och vid humor och satir, Mda
skrev egna pjaser med anknytning till svensk
vardagsverklighet.

Socialt och estetiskt fanns ocksa personliga
kontakter over granserna. Inom grupperna fanus
individer med god kontakt med individer i den
andra gruppen, och bland projektets ovriga med
lemmar fanns manniskor som knot samman.
Narren, Tidningsteatern och institutionsskade
spelare som Sven Wollter bidrog till att kitta
ihop helheten genom att forstarka den gemen
sanlma grundvalen.

Man kan kritisera det inkonsekventa motet
mellan disparata teatertraditioner, som kan
tolkas som uttryck for skilda ungdomskultu
rella generationer (dar Oktober med jazzen ar
nagot "iildre" an Nationalteatern med rocken).
Kollisionen gay inte upphov till sa manga oppna
konflikter, men desto mer till arbetsproblem i
produktionen och till missnoje med produkten
bland de medverkande. Ingen var t ex nojd med
att man inte kunde halla kvar intresset fOr Ellen
figuren i tredje akten.

Xnda fanns ocksa mycket positivt i samarbe
tet. Det fanns ogonblick da viixlingen i spelstiI
blev dramatiskt effektiv, t ex mellan Eriks besok
hos Ellen och den foljande 20-talsscenen i akt 2.
Sadana spanningsfyllda kontraster hade varit sva
rare att gora utan denna samverkan mellan folk
fran olika teatertraditioner.

Taltprojektet inneholl ocksa en viss spanning
mellan de fria gruppernas medlemmar och de in
divider· som kom fran institutionsteatrarna. De
forde med sig radikalt skilda kunskaper. Detta

331



mote verkar enbart ha varit positivt oeh inspire
rande for bagge parter. Dar fanus dels en stor
omsesidig respekt oeh dels hade hela proj ektet
en entydigt "fri", ieke-institutionell karaktar,
varfor inga allvarliga konflikter kunde uppsta
kring detta. Denna typ av gransoverskridande
kom att peka framat, i det att granserna efter
1977 faktiskt blivit bilde mer flytande oeh
lattare att overskrida.

Musik och teater

Vi aro tusenden var en fOrestiillning som forde
samman musik oeh teater, musiker oeh teater
arbetare. Han lag en fundamental spanning.

Manga av de fria teatergrupperna vaxte fram
ur studentmiljoer oeh hade ganska starka band
till den mellanskiktsdominerade politiska vans
tern. 70-talets musikrorelse var en mer blandad
miljo, dar kopplingarna mellan unga roekband
oeh universiteten eller vansterpartierna sillan var
sarskilt klara. Dar fanns istallet fler element fran
andra typer av subkulturer, dar det verbala spra
ket inte spelade sa stor roll.

En bakgrund till skillnaderna kan ligga i de
bada mediernas saregenheter som uttryeksmedel.
I teatern var ordet eentralt, oeh teatern kravde
en mer komplex organisation oeli darmed en
utvecldad verbal kommunikation internt. Roek-/
grupper anvande visserligen sangtexter oeh del- .
tog under 70-talet i en mangd politiserade orga
nisationer i musikrorelsen, men de tyektes oftare
lita till en kombination av musikalisk oeh fysisk
kommunikation dar det verbala spr:l.ket blev
mindre viktigt. (Ifr eitaten s l4f dar dessa
skillnader ocksa kopplas till teatergruppernas
storre formaga att dra till sig statliga bidrag.)

Orkestern hamnade i Taltprojektet i manga
avseenden lite vid sidan om (den ovriga) teatern.
Fysiskt plaeerades musikerna pa en avskild plats
oeh deltog endast fa ganger aktivt i det seeniska
spelet. Deras forberedelser skedde oeksa separat
- endast i ett par seener fanns nagot intimt sam
arbete mellan text- oeh musikproduktionen.
Man genomforde inte det som varit Oktobers
maImedvetna men svarforverkligade stravan: att
smalta samman musik oeh teater till ett ogon
bliekets konst.

Nu kan inte den har motsattningen ses alltfor
absolut. For det forsta forhOll sigjazz- oeh roek
musikerna pa radikalt skilda satt till ordets
konst Ufr eitaten s 284ff). Jazzen har sam bo
hemisk avantgardekultur sedan 50-talet i Europa
smalt in i intellektuella studentmiljoer dar den
matt den happeningteater som manga fria grup
per vaxt fram ur. Samtidigt var jazzen primm
en instrumental musik, oeh har pa det viset lam
nat det verbala spraket at sidan, vilket Boustedt
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uttrycker pa s 284. I roeken fmns daremot or
den hela tiden med oeh man kan tala am ett
upproriskt atererovrande av spr:l.ket.

For det andra stravade just de fria teatergrup
perna efter att i sina arbetsformer skapa en
sildan gruppkansla oeh kollektiv kreativitet som
roekgrupper brukar praglas avo (Detta skedde
aven i grupparbetena pa GOteborgs Stadsteater
1967, som Kent Andersson i en DN-intervju
24(9-84 beskrev sahar: "Detta fortroende for
varann, dessa interna overenskommelser. Derma
samlade kraft oeh kreativitet. Man maste leva
ihop. Det ar val sa popgrupper jobbar i dag. ")
Samtidigt efterstravade sarskilt musikrorelsens
band en politisk medvetenhet, ett textarbete oeh
en organisering sam forde dem narmare teater
grupperna. I dessa miljoer skedde oeksa ett
omsesidigt narmande oeh samarbete redan fOre
1977.

I Taltforestiillningen halls musiken oeh tea
tern trots skillnaderna samman av taltet oeh
temat, av solidariteten i projektet oeh av de poli
tiska oeh konstnarliga ambitionerna. Musiken
fiek i stora styeken tjana texten: tonsatta dialo
ger, ge bakgrundsstanmingar oeh fOrtydliga see
niska forlopp. Men den kollektiva oeh losliga
produktionsproeessen gay oeksa utrymme fOr
orkestern att utforma vissa seener dar musiken
dominerade. Det fanns en del personer som hade
star betydelse for att sla en bro mellan musi
ken oeh teatern, inte minst Goldberg med hans
nyfikna intresse pa flera omrilden.

Skillnaderna mellan ord oeh ton beror pa ett
djupare plan min egen framstallning. Att fasta
musiken pa en boks pappersytor ar att oversatta
ljuden till ogats domaner, i en form som styrs av
det verbala skriftsprAkets normer. Alit kan nu
inte verbaliseras. Musiker kan inte alltid over
satta sina upplevelser oeh avsikter i oid. Imina
intervjucitat tyeks ofta stereotypa svordomar
markera gransen i verbaliserbarhet: de star da
fOr en kansla infor musiken sam den talande inte
frnner andra ord for. (Inte sa att svordomar i sig
skulle vara mer intetsagande, men det faktum att
manga standigt upprepar exakt samma svordom
pekar ut ett problem.) I intervjuer oeh analyser
har jag fOrsokt pressa fram sadana oversattningar
for att konstruera en sorts karta som ger over
bliek over musikens falt, men aldrig kan bli iden
tisk med det, an mindre ersatta det.

Det var betydelsefullt att musiken fiek stor
plats i Taltprojektet. Det gay forestaIlningen av
gorande extra kvaliteter oeh uttryeksmojligheter
jamfort med konventionell teater utan sa
myeket musik. Tillsanunans med kroppsliga oeh
visuella uttryek bidrog musiken med vasentliga
kommunikationsnivaer, sam ingen verbal aktivi
tet kan ersatta oeh som har en stark forankring i
myeket djupt liggande manskliga behov.



Helhetens struktur

Det kollektiva och jamlika arbetssattet gay upp
hoy till en forestiil1ning med stor heterogenitet
pa manga nivaer. Det var en ganska lost hopfo
gad struktur inom cirkusens ramar. I ensemblen
ingick individer och grupper med ganska olik
artad bakgrund. De fann utifran ett gemensamt
behov av samarbete nagra grundlaggande hiill
punkter som bildade forestiillningens ramar och
enhet. Men dan fanns en oppenhet for deltagar
nas siirskilda bidrag, verket blev diirfOr ocksa
mangfasetterat och oppet. afta stiilldes olika
element vid sidan av varandra i en sorts dialog,
diir de ibland kompletterade, ibland motsade
varandra.

Det har kan uppfattas som en vasentlig svag
het. Man kan sakna en enhetlig sammanhilllning
av forestallningen och efterlysa en stark och vi
sionar central personlighet som t ex regissor.
Man kan beklaga att de ingaende stilama inte
smalt samman till en avrundad syntes.

Den har typen av kritik forutsatter en norma
tiv estetik som satter verkets slutenhet och iure
harmoni i forsta rummet, som stiiller helhet,
sammanhang och kontinuitet i centrum. En
sadan estetik ar inte siillsynt - tviirtom utgor
den en huvudtradition fran Platon och Aristote
les over Goethe, Schiller, Hegel och Lukacs fram
till vara dagars esteter. I sjalva verket galler att
"inget positivt omdome iir vanligare, inom alIa
konstarter, an att ett konstverk iir enhetligt,att
det ar en helhet, en organisk helhet etc." (Karl
Aschenbrenners empiriska studie av kritikers
omdomen, refererad av Mathlein/Tiinnsjo 1984:
5, diir aven Mouroe C Beardsleys estetiska krite
rier enhetlighet, komplexitet och intensitet un
dersoks. Mathlein/Tannsjo kommer till resultatet
att "ideer om estetiskt yarde iir ... impotenta
och normativt kraftlosa" (s 11). Med tanke pa .
vilken samhiillelig betydelse sadana ideer har
haft iir slutsatsen tveksam. En annan sak iir att
de iir teoretiskt ohilllbara och bor motarbetas.)

Gang pa gang har den har estetiska normen
angripits fran vanster, men aven funnit forsvara
re bland socialister. Realismdebatten runt 1930
mellan bl a Brecht och Lukacs ar ett exempel
(Bjurman 1975). Under 60- och 70-talen fick
diskussionen ny fart genom avantgardismens
upplosning av traditioner och de unga politiska
rorelsemas motproduktion. Under senare iir har
traditionalistiska standpunkter framtriitt med
fomyad styrka, underblasta av besvikelser efter
vansteruppsvingets bakslag. (Anknytningar finns
aven till kommersialism- och normloshetsdebat
ten - jfr Fornas/Lindberg/Sernhede 1984a och
1984b:18ff.)

Det iir sjalvklart att den kollektiva och ganska
icke-hierarkiska produktionsprocessen i Tiiltpro
jektet maste resultera i en viss loslighet i fore-

stallningens helhetsstruktur. Detta var forutsatt
ningen f5r att flera olika uttryck skulle komma
fram. Det gay ocksa en heterogen publik fler
mojligheter att narma sig forestallningen.

En estetisk grundsyn som satter verkens slu
tenhet, we sammanhang, kontinuitet och enhet
i fOrsta rummet kan diirfor inte annat an under
kanna Tiiltprojektet. Sjiilv ser jag produktionen
och receptionen som viktigast. I bfLda dessa pro
cesser fanns det gott om oppningar for mojliga
liiroprocesser, och det iir ett avgorande positivt
omdome.

Genom att ta fasta pa cirkustiiltet och cirku
sens former fann man en passande ram for mang
falden. Cirkustraditionen kan ses som en popu
liirkulturell rest av den folkliga kamevalskultu
ren Ofr Bloch 1959/l977:422f, F10gstad 1981:
102 och H-J Nielsen 1980:48ff). Dess oppna,
additiva struktur ger utrymme for ett brett
spektrum av uttryck, och cirkusen visar oppet
sin egen konstruktion. Det ar bade magiska
tricks och en illusionsbrytande iirlighet. Cirkus
formen inspirerade i Taltprojektet pa gott och
ont till en mangd losa tradar och oforberedda
kast. Den spanningsfyllda stilkollisionen innebar
en bruten helhetsstruktur som har mer med po
puliirkulturen an med den klassiska estetiken att
gora.

Arbete och kultur

I Tiiltprojektet sokte unga kulturproducenter
kontakt med arbetarklassens historiska traditio
nero Socialt ville de na en arbetarpublik utanf6r
den nya vansterns led. Politiskt ville de inspirera
'(ill en fornyad diskussion om den socialdemo
kratiska reformismen. Estetiskt kombinerades
historiserande stilar med 70-talets ungdomskul
turella uttrycksmedel.

Hiir syns framgangen ha uteblivit. Forestall
ningen misslyckades i sin analys och kritik av re
formismen, och den f6rmadde darfor inte i
grunden knyta an till arbetarpublikens vardags
erfarenheter. Man lyckades inte heller forverk
liga ambitionerna om en verkligt kreativ och
framatsyftande lokal forankring. lnte heller
fick projektet nagon direkt efterfo1jare, utan
upplevdes som en slutpunkt for en rorelses ambi
tioner.

Anda maste man ocksa har se fler bottnar.
Uppenbart liirde sig de medverkande, de lokala
stodkommitteerna och den intellektuella mellan
skiktsdelen av publiken en hel del om arbetar
rorelsens historia. Det behover inte betyda att
de kritiklost svalt den historietolkning som gays.
Desslitom provocerade projektet fram vissa opp
ningar fran andra hallet. Arbetarspelen var ingen
fortsattning pa eller direkt foljd av Tiiltprojek-
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tet, men flera av dem torde ha fatt starka impul
ser diirifran.

Ensemblens stiHlning som professionella kul
turarbetare fargade givetvis den bild som gays av
arbetarklassens historia. Dar fanns a ena sidan
dolda sjalvreferenser och projektioner av egna
problem pa arbetarhistorien. A andra sidan gay
denna distans ocksa mojlighet till kreativa per
spektiv och grepp i motet mellan de tva rorel
serna.

Tiiltprojektets koppling av arbete till kultur
har en kontroversiell sida, namligen foreningen
mellan liv och konst, politik och estetik. Har
uttrycktes en allman stravan i 70-talets politiskt
radikala kulturella rorelser. Det handlade om att
politisera konsten, men ocksa om att forvandla
politiken och fora den narmare bade vardagslivet
och lusten Gfr Benjamin 1969:88, H-J Nielsen
1980 :29ff och Pedersen 1984 :18f). I 80-talets
diskussion om 70-talets brister forkastas ibland
denna stravan, och man havdar istiillet att det
konstnarliga bor skiljas fran vardagslivet, mass
mediernas popularkultur och den politiska agita
tionen (se t ex Tjader 1984:111, 123 och 158).
Jag kan inte se det som uttryck for annat an en
besviken och fruktlos retratt infor en andrad
samhallssituation. Trots. problemen i sammanfo
randet .av kultur och arbete, konst och politik
under cirkustaltets omslutande och befriande
tak anser jag de ansprilken varda att fora vidare.

Taltprojektets position

Tiiltprojektets ambition var att med samlade
teatrala och musikaliska resurser skildra den his
toria av kamp som arbetarklassen gatt igenom
och samtidigt proklamera sin egen solidaritet
med de revolutionara stromningama inom denna
klass. I forestallningen sokte man visa upp for
hiillanden och strider som den officiella historie
skrivningen glomt eller gomt.

Pa samma gang visade man upp kunskapen,
fantasin och kreativiteten hos de medverkande,
med rotter i musik- och teaterrorelserna. Politik
kombinerades med estetik, analys med fest. Det
var musikteater som manifestation.

Solidariteten med revolutionara arbetartradi
tioner uttrycktes i valet av tema och sattet att
skildra arbetarhistorien. Cirkustaltet med dess
rumsliga och associativa mojligheter gay A sin
sida ramarna for uppvisandet av den konstnar
liga kapaciteten, den estetiska lusten. Temats
och tiiltets inneboende mojligheter o.ch krav an
gay projektets och forestallningens bada huvud
poler. Kannetecknande for arbetsprocessen var
den gransoverskridande samverkan under demo
kratiska former. Detta resulterade i en brokig
forestiillning.
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Formatet, ambitionerna och bredden gjorde
TiiItprojektet till en milstolpe under 70-talet.
Ganska snart uppfattades det som en gigantisk
slutpunkt for en epoks striivanden. Projektet
och dess musik kan relateras till flera histo
riska linjer.

1) Musikerna drog nytta av musikr6relsens
speciella erfarenheter och medel: dess experi
ment med kollektiv produktion och demokra
tiska beslutsformer, alternativa distributions
kanaler, kombinationen av stark kansloutlevel
se och politiska budskap, medvetenheten i valet
mellan musikaliska gemer, den utvecklade dis
kussionen om forhallandet mellan musik och
politik.

2) Den svenska musikrorelsen var unik, men
rockbaserade ungdomskulturer fanus i stora
delar av varlden. Dar fanns ett speciellt samspel
mellan subkulturer och kommersiell musikin
dustri, mellan amatorer och proffs. Speciellt fran
slutet av 1960-talet gay sig ungdomliga rockband
dA och da in pa musikdramatikens fait med rock
operor och rockfIlmer (The Who, Beatles, Pink
Floyd m fl). SMana verk, och allmant hela den
ungdomskulturella traditionen, kunde Tiiltpro
jektets musiker dra nytta avo

3) Ungdomskulturerna utgick fran kommersi
ella kulturprodukter och omfunktionerade demo
De utnyttjade massmediernas popularkultur, och
ingick sjalva dari. Medier som fIlm, grammofon
och radio spelade star roll. Taltprojektet anvan
de bl a fIlmmusikaliska effekter och producerade
ocksa direkt for bade granunofon- och fIlmme
diet. Dar fanns ocksa modeller fOr kollektiv pro
duktion i stor skala och for massdistribution att
utveckla vidare.

4) Tiiltprojektet och musikrorelsen i allman
het horde hemma i ungdomskultur och popular
musik. De anvande jazz, rock och fIlmmusik i
teatersammanhang. Men det typiska for dem var
den markerade politiseringen, anknytningen till
socialistiska traditioner. Dar kunde de ocksA
hilmta konstnarlig inspiration: fran arbetarkultu
rens radikala traditioner med kampsanger, Eis
lers och Weills Brechtsamarbete och BlA blusens
agitpropgrupper. SAdana traditioner utvecklades
vidare i sanger och i revyer, och fIck en ny
genomslagskraft tillsammans med rockmusiken.

5) Tiiltprojektets musikdramatiska verk ingar
till sist i en mycket lang historia av musikteater
(sangspel, opera, musical mm), och kan ses i
relation till cirkusens historia.

Taltprojektets position som uttryck for dessa
historiska traditionslinjers kombination medfor
de problem. Det blev en slutpunkt darfor att de
rorelser som fott det hanmade i Atervandsgran
der de aren. Begransningama var delvis gemen
sanuna fOr Tiiltprojektet och dessa rorelser.

Att omedelbart framAtpekande synteser. inte
uppstod kan hanfOras till den allmanna sviirig-



heten att upphava vansterns inre splittring och
problem runt 1977. Dar fanns breda stravanden
efter enhet, men upplosningstendenser var ocksa
starka. Nagot tycktes uppenbart fel i viktiga 70
talsrorelsers grundvalar, atminstone blev det fel
framemot 80-talet. Anda in i musikaliska mot
sattningar speglade T1iltprojektet svarigheterna
att forena rorelsernas skilda grenar.

Strax efter turnen blommade arbetarspelen
och punken upp i Sverige. Bagge visade pa var
sitt omrade och satt att 1977 var en brytnings
tid. Arbetarspelen hade samma historiska intres
se som T1iltprojektet, men pa en helt annan niva.
Liksom de flesta fria grupper efter 1977 byggde
de fr a pa lokal forankring. De skilde sig radi
kalt fran taltturnerandet over hela riket. Den
lokala forankringen mojliggjorde en storre ama
tormassig aktivitet och gay storre politiska effek
ter lokalt. De lokala arbetarspelen har sedan
kunnat mota varandra och utbyta erfarenheter
nationellt.

T1iltprojektet gick direkt ut nationellt och
forutsatte att det redan fanns en utvecklad och
levande rorelse som kunde dras in i st6dkommit
teer och som pUblik. Men denna rorelse hade
stora problem att overleva de kommande Aren
med kraft och sammanh1illning nog att ge ett
nytt taltprojekt grogrund.

De grupper som deltog i projektet blev ocksa
1ildre och hamnade i nya situationer. De ville
bort fran turnerandet och fIrma en fast publik.

Punkgenerationens upproriskhet tog sig delvis
mycket annorlunda uttryck an musikrorelsen
tidigare haft. Dar var man mindre intresserad av
overgripande politiska program och plattformar,
mer av spontana aktioner for omedelbara behov.
Det fanns inte sa stort intresse for sarnlande
nationella initiativ, mer for lokala verksanrheter.
Den tidigare optimismen hade brutits. Nya vagor
av ungdomsrevolter i Europa praglades mycket
djupare av kapitalismens kris.

T1iltprojektets generation, till stor del fodd
pa 4D-talet och politisk aktiv 1968, hade reage
rat mot imperialismens krig och orattvisa utsug
ning pa andra hall i vArlden, och organiserat sig
for upplysning och raddning. Dar fanns ett
moraliserande och abstrakt framstegsoptimis
tiskt perspektiv och en upplysningside om
ordens och ideologiernas makt. Fore 1977 gick
man fran solidariteten med tredje vArldens folk
till solidariteten med Sveriges arbetare. Efter
1977 startade man istallet fran starkt upplevda
egna behov av livsmojligheter och frirum. Pro
testgenerationen hade avlosts av krisgeneratio
nen (Fornas/Lindberg/Sernhede 1984a:34ff och
Bjurstrom 1984:67ff).

Allt detta bidrog till att gora en ny taltturne
omojlig, att gora T1iltprojektet till nagot histo
riskt unikt. Det blev ett uttryck for en over
gangsperiod, en brytningstid. Detta gor det sar-

skilt intressant. Just vid denna tid spred sig en
alhnan medvetenhet om att de harskande sam
hallssystemen hamnat i en djup och avgorande
kris. Det handlar om en "erosionskris" dar vikti
ga traditioner for vardagslivets reproduktion
bryts ner och eroderar bort. (Begreppet erosions
kris har blivit vanligt i bl a tysk sanrh1illsforsk
ning, med nanm som Bruckner, Negt och Ziehe,
och med rotter till Habermas 1973. Se Fornas/
Lindberg/Sernhede 1984a:32ff och 1984b:13,
139.) I senkapitalismen har ekonomiska kris
mekanismer trangt ner djupt i centrala sanrhalIs
omraden: i politiska system, lonearbetet och i
reproduktionssfaren.

Man kan se 70-talets vansterrorelser som ut
tryck for ett forsta stadium i denna kris. De
reagerade pa sprickorna i vaifardssanrhallets
vaxt. Samtidigt var de djupt praglade av en for
gangen epok. De var fyllda av motsagelser mellan
gammalt och nytt, mellan konservativt och upp
roriskt. Vissa element i T1iltprojektet var ocksa
oerhort traditionella. Man var t ex fast forankrad
i Andra och Tredje InternationaleI).s socialism
uppfattningar, och lyckades inte fmna nagon ny
belysning av den gamla arbetarrorelsens konflik
ter. Projektet praglades av ett upplysnings
tankande med drag av fr1ilsningslara och rotter
bakat bade till arbetarrorelsen och till franska
revolutionen. Dar fanns i forestallningen en tids
typisk bild av socialismen som lagbunden nod
vandighet och refonnismen som fOrr1ideri.

T1iltprojektet kan ses som ett symptom pa
problemen inom 70-talsrorelserna och sanrtidigt
som ett losningsforsok. Det ger det overgangs
karaktar. Dess tema beror ocksa kristecknen i
den svenska arbetarrorelsen. Dr flera aspekter
kan samh1illskrisen betraktas som projektets
fundamentala bakgrund.

Projektet lyckades naturligtvis inte losgora
sig ur sin bakgrund. Det reproducerade en ratt
traditionell uppdehring mellan kulturproffs och
lokala amator-aktivister, trots andra ambitioner.
Det reproducerade ocksa traditionella relationer
mellan kvinnor och man, trots vissa fOrsok att
motverka detta.

Men i vissa andra delar brot projektet med·en
1ildre praxis och utnyttjade moderua medel. lnte
minst gallde det anvandandet av rock- och film
musik. Forestallningen ar som overgangsprodukt
ett intressant uttryck for krisprocesserna.

Uirdomar

AlIa betydeisefulla verk har sina stora brister.
Just bristerna bidrar till att lata sadana verk fa
betydelse - de utgor dels vittnesmal om sin tids
motsattningar och oforbrnkade potentialer, dels
provocerar de andra att tanka och arbeta vidare
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utifran demo Sa ar det t ex med Mozarts Troll
fl6jten, Goethes Faust och Wagners Ringen 
vilken kreativitet har inte deras iogonfallande
inre problem givit upphov till?

Min uppgift ar inte att gora upp en slutrak
ning och sla fast Taltprojektets estetiska yarde.
Jag tvivlar om ett siidant foretag ar efterstravans
vart. Istallet har jag fOrsokt att visa nagra av
Taltprojektets betydelser. faktiska och mojliga.
Min granskning ar ett forslag att inte noja sig
med den reception forestallningen hittills fatt,
utan ta upp den till fornyad provning.

Att kritisera dess brister ar viktigt for att sla
hal pa illusioner, undvika tidigare misstag och
rensa vagen for nya rorelser pa mer fruktbar
grund. Men det ar ocksa viktigt att soka framat
syftande understrommar i det forgangna (jfr
Fornas 1984). Darlor har jag i detta kapitellagt
ganska stor vikt vid att betona de positiva, in
spirerande och utvecklingsbara aspekterna.

I forsta omgangen kan man se att Taltprojek
tet lyckades med sina ambitioner. Publiken kom,
ekonomin gick ihop, turnen genomfordes och
blev inget kritikermassigt fiasko. I nasta steg
maste det betecknas som ett misslyckande. Ana
lysen av socialdemokratin var felaktig och gay
inte de effekter man hoppats pa. Projektet blev
en slutpunkt istallet for en bOrjan. De medver
kande splittrades ater upp at olika hall, och saval
teater- som musiklivet utvecklades i alldeles
annorlunda riktningar. Fragan ar nu vilka lar
domar som idag kan dras av detta.

Vardefullt och oforbrukat ar fortfarande det
cirkusartade och karnevaliska. Det ar den djarva
kopplingen mellan politik och estetik. Det ar ut
nyttjandet av popularkulturens medel i musik
teatern. Och det ar fr a motet mellan de skilda
deltagarna.

Taltprojektet bevisar nagot, sager de jag inter
vjuat om och om igen, Det bevisade att det gick:
att man kunde samverka, skapa en stor helhet
och samtidigt utvecklas och ge andra viktiga
upplevelser. Dar fanns motsattningar som myc
ket val kan vara antagonistiska, dvs aldrig kan
smalta samman till enhetliga synteser. Men del
tagarna kunde anda samverka i detta projekt och
lara sig omsesidigt av det.

Taltprojektets modell for samarbete har med
hela musikrorelsen som motoffentlighet att gora
(jfr Fornas 1979). Liknande moten och motof
fentligheter uppstar standigt i gang ocl). fororts
klubbar, foreningar och forum, pa gator och
torg, i alIa sorters rorelser. Har kan Taltprojektet
fungera som levande inspiration. 1977 kunde
detta verkligen genomforas genom manniskors
envisa anstrangningar. De var vanliga dodliga.
men hade ett gemensamt mal och upplevde
gemensamma motstandare att angripa.

Taltprojektet konstituerade ingen ny helhet
som utvecklades vidare som rorelse, utan helhe-
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ten fOIl sedan ater sonder. Men i ogonblicket bil
dade det en omisskannlig kraft som gjorde den
egna identiteten pataglig - och kritiserbar. Min
net av den kraften inspirerar till vidareutveck
ling och forandring.

Musikerna i Taltprojektet visade en ovanligt
hog sjalvmedvetenhet, vilket bl a var frukten av
deras laroprocesser i musikrorelsen. Motsatt
ningarna inom projektet var ett exempel pa det
produktiva erfarenhetsutbyte som kannetecknar
siidana motoffentligheter, dar flera subkulturer
mots och bryts· mot varandra. Siidana moten
tvingar fram eftertanke och lag bakom musi
kernas valformulerade medvetenhet om sina
egna symb olers betydelser.

Det ar sviirt att inte irnponeras av Taltprojek
tets manifestation - av viljan till gemenskap och
frigorelse. Tiiltprojektet visade hur fruktbart
det kan vara att soka samarbete ut over de egna
granserna. Det fanns nagot explosivt i samman
forandet av skilda formagor i basdemokratiska
former. Det visade ocksa styrkan i att lita till
egna men gemensamma krafter.

Projektet uttryckte ett vitalt intresse for
historien, ratten att studera och sjalv tolka sin
position i historien. Under taltduken och gen9m
det politiska temat fodde de samverkande
arbetsinsatserna blandande visioner. Genom ska
pandet av konstnarliga verk utifran sociala ~orel

ser utkristalliseras hiillpunkter for den egna lden
titeten. Det skapas manifestationer som gor ny
utveckling och nya stallningstaganden mojliga.

Forestallningen visar ocksa det spannande i
att anvanda de modernaste uttrycksmedlen,
gama i ohelig kombination med aldre folkliga
traditioner. Dar sammanfordes ungdomskultu
rernas nya uttryck med arbetartraditionerna,
och inte minst musikens film- och rockinfluen
ser gay nya dimensioner.

Pa 1980-talet kan mycket i Taltprojektet
kiinnas gammalt och oanvandbart, omojligt och
oonskat. loch med att man upplever detta har
man ocksa bOrjat bearbeta 70-talets erfarenheter
och kan precisera de nya insikter man sedan dess
har uppnatt. Tiiltprojektet hade sina diskutabla
sidor. Ibland skydde man de egna konflikterna
och lat sig fjattras av en hammande traditions
krav pa centralism och absolut motsagelsefrihet.
Trots det sprangde den cirkusartade kreativite
ten och samverkan igenom.

Det oppna samarbetet mellan olika lager kan
ses som en modell for progressiva rorelser, en
modell som inte bara ror kulturaktiviteter utan
aven visionerna om ett radikalt annorlunda sam
hiille an kapitalismens. Det handlar da om att
inte tacka over de outplanliga motsattningar som
finns inom varje gemenskap. De maste accepte
ras, sa att man kan fmna former dar man trots
siidana motsattningar kan samverka, manifestera
en kollektiv identitet med plats for individuell



mflllgfald och manifestera en kraft utiit. Dii
behovs oppna, icke-hierarkiska och produktiva
mOtesplatser fOr laroprocesser, socialt liv och
kreativitet, som kan frigora kollektiviteten ur
stelnade former och gora en kollektiv frihet
mojlig.

Slutvinjett

TaItprojektet var miingfasetterat och rikt: det
kan foda mangder av tolkningsforslag, teorier
och uppslag fOr framtida projekt. Miinga aspek
ter har denna bok sakert lyckats gii fOrbi. Andra
har bara antytts och skulle kunna utarbetas mera
i nya studier.

SjaIva forestaIlningen kan studeras ur miinga
olika synvinklar. lnte minst kunde ett kritiskt
kvinnoperspektiv ge nya insikter.

Hur fungerade projektet socialt? Hur var det
med identitetsutveckling, gruppbildningar, drog
bruk, konsrelationer, maktstrukturer, intimitet

och sociala ritualer under turnen?
Hur tog publiken emot forestaIlningen, vilken

reception och vilken betydelse fick den?
Hur fOrhiill sig projektet till andra delar av

musik- och teaterlivet vid den tiden? Har behiivs
bade kvalitativa och kvantitativa studier, bade
empirisk dokumentation. to1kningar av enstaka
fenomen och overgripande teoriutveckling for
att riktigt begripa de unga politiska och kultu
rella rorelsemas karaktar och betydelse.

Vad hiinde sedan, in pii 80-talet? Och vad sa
ger en jamforelse bakiit i tiden, med 20-30-talens
agitpropverksamheter och med hela musik
dramatikens historia?

Taltprojektet innehiill element fran en lAng
historia av popularkultur, omfunktionerade en
ligt motoffentlighetens behov. Pii liknande siitt
samspelar fortfarande en rad sub- och motkultu
rer med en bredare popularkulturs utbud. Kan
det ge omsesidig styrka am man skapar kontak
ter mellan sadan praktisk samhallskritik och den
teoretiska kulturkritiken?
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De1tagarforteckning

NAMN

Agrielli, Gianni
Andersson, Bernt
Andren, Agneta
Berge, Janne
Bergman, Kaj
Bergman, Per Olof
Bjprkrnan, Marie
Blomgren, Bengt
Boustedt, Christer
Brandi, Paula

. Brost, Johannes
Brunes, Soren
Carlsson, UIla
Dageby, illf
Dahl, Christer
Dufvenius,.Lena
Eckerdstein, Sylvia von
Eckermann, Torsten
Eggers, Per
EkelOf, Stig
Eriksson, Aja
Eriksson, Gunilla
Firman, Christina
Fyregard, Ann·Margret
GaIpenfeldt, Lars
Goldberg, Berti!
Grahn, Maria
'Granath, Bjorn
Hede,Hakan

,Holmberg, Krister "Figge"
Holmberg, Henrie
Holmgren, Bjorn
Holmgren, Rolf
Hojeberg, Bool
Ippolito, Eina
Ippolito, Francesco
Jacobsson, Lars
Jonsson, Ewalena
Karlsson, Inger
Lamberg, Per

ORT

Stockholm
, Goteborg

Goteborg
Goteborg
GOteborg
Goteborg
Malmberget
Goteborg
Malmo
Malmo
Stockholm
Stockholm
Goteborg
Goteb<;>rg
Stockholm
Goteborg
Stockholm
Suraharnmar
Malmo
Goteborg
Goteborg
Goteborg

, Goteborg
Stockholm
Goteborg
Goteborg
Goteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Malmo
Goteborg
Goteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Goteborg
Goteborg
Goteborg
Goteborg

GRUPP

Nynningen

Nynningen
Oktober
Oktober

Nationalteatern
Nationalteatern
Narren

Oktober

Narren
Stadsteatern
Nynningen
Nationalteatern
Narren

Narren
Oktober

Stadsteatern
Narren
Narren
Narren
Nationalteatern

Stora Teatern
Siadsteatern

ARBETSUPPGIFTER

Forsiiljning, mat
Musik
Scenografi
Fiirsiiljning
Administration ("fixare & domptOr")
Kock
Bamgruppen
Musik
Musik, skMespelare
Ski\despelare, bamgruppen, forsiiljning
Ski\despelare, tiiltresare
Scenografi
Intendent
Musik
Ekonomi
Bamgruppen
Barngruppen
Musik
SkMespelare, kok, (musik)
Musik
Scenografi
Bamgruppen
Teknik
Scenografi
Scenmastare
Musik" ski\despelare, pr
SkMespelare, teknik
Regi, tiiltresare, skMespelare
Masker
Teknik
Regi, ski\despelare, administration, (musik)
Barngruppen, ski\despelare, tiiltresare
Ski\despelare, tiiltresare
Skiidespelare, teknik
Barngruppen
Administration ("impressario")
Teknik
Scenografi

, Scenografi (rekvisita)
Scenografi
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Larno, Jussi Stockholm
Lindberg, Marianne Goteborg
Lund, Sonja Stockholm
Melin, Per Malmo
Mosesson, Hans Goteborg
Moller, Ale Malmo
Naslund, Torsten "Totta" Goteborg
Olborg-Ljunggren, Barbro Goteborg
Olofson, Christina Sthlm/Gbg
Olofsson, Paul "Pale" Goteborg
Olsson, Jimmy Goteborg
Olsson, Ninne Malmo
Olsson, PeO Goteborg
Persson, Berit Stockholm
Rahlskog, Anld Goteborg
Rees, Goran du Sthlm/Gbg
Remaeus, Eva Malmo
Reventberg, Med Goteborg
Rivinoja, Juhani Stockholm
Samuelsson, Bo Goteborg
Schaloske, Yvonne Goteborg
Segerstrom, Michael Malmo
Segerstrom, Tomas Malmo
Sikstrom, Peter Goteborg
Sjogren, Anld Goteborg
Skagefors, Anna Goteborg
Sonesson, Palle Stockholm?
Strom, Nicke Goteborg
Svensson, Bengt Goteborg
Swerin, Bittan Goteborg
Wahlqvist, Peter Goteborg
Wedel-Blom, Helene Goteborg
Wennberg, Hakan Goteborg
Westerberg, Sam Goteborg
Westbolm,Olle Malmo
Viktorsson, Hans Goteborg
Wilhelmsson, Ewa Goteborg
Wimssell, Lars Goteborg
Wollter, Sven Goteborg
Wilgstam, Gert Ove "Tarzan" Stockholm
Wardsater, Stefan Stockholm
Zetterberg, Stefan Goteborg
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Narren

Turteatern
Oktober
Nationalteatern

Nationalteatern
Stadsteatern

Nationalteatem
Nynningen
Oktober

Narren
Nationalteatem

Oktober
Nationalteatem

Tidningsteatem
Tidningsteatem

Nationalteatem

Nationalteatern
Nynningen
Oktober
Nationalteatern

Stadsteatem

Skildespelare, tiiltresare, teknik, (musik)
Scenografi, mentalvard
Skildespelare, bamgruppen
Musik
Skidespelare, transporter, p-vakt
Musik
Skildespelare, kok
Skidespelare, sidoaktiviteter
Film
Skidespelare, administration
Musik, taltresare
Manus, program
Film
Manus, skiidespelare
Skiidespelare, administration
Film
Skiidespelare, forsaljning, pr
Regi, skildespelare, barngruppen
Bamgruppen
Scenografi
Kok
Skiidespelare, sidoaktiviteter
Skildespelare, taltresare
Teknik
Barngruppen
Scenografi
Rekvisitor, dekor, konst
Musik, taltresare
Scenografi
Scenografi
Manus, skildespelare, ekonomi
Scenografi
Manus, skiidespelare, taltchef
Skiidespelare, tiiltresare, teknik
Administration ("impressario"), (musik)
Skiidespelare, taltresare
Skiidespelare
Scenografi
Skildespelare, sidoaktiviteter, pr, (musik)
Teknik
Masker
Uikare, teknik, (musik)



Rollista

•
•

•

•I..

IlIIII

.1111111 1l1li

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•••

•

•
•

•
•

•

III

•

•

•

•

Ie

•

•

• •

•• ..llIDI Ie

•

•
•

•

•

•

•

•

f-+-+-+-+-H-++-+-t-+-+- i

I-+-t+++++-+-+-~ -++-++++ I;;; H+++-+-++++-+-++
H-+-+-+-+-H-H-1f-.H--+-4--+-4--+-4i!!++++'d-++++++++-.~iii

1-Hf-+-+-+'llIId-I-+-~

AKT 1
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Clownen Treffenberg
Hast po cykel •
Oscar II
Svart-Erik
Soldater
Ur-Ellen
Hanna
Jon
Tiggaren
Angeln
Lill-Ellen
Fru Brashufvud
Fru Finkelrajd
Svortgubbe
Gatpojke
Master Palm
S"tre j kare
Strejkbrytare
Fralsningssoldater
Sparvagnsforare
-Poliser
August Strindberg
Hinke Bergegren
Axel Danielsson
Fredrik Sterky
Anton Nystrom
p A Brusell
Hjalmar Branting
Servitris
Alma
Augusta
Klare
Gertrud
Erika
Marta
Brita
Forman
Kato Dalstrom
Polis
Patron
Disponent
Fabrikor
Talman
Tva kvinnor
Dragspelare
Brollopsgaster
Par
Metande arbetare
Den fragande
Domaren
Domarens underdel
Aklagaren
lata Haglund
Palisen Nerman
Handelsman
Officer
Soldoter
En saldat
Dansos med fana
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Tiggaren
Svart-Erik
Ellen
Arbetorno
Arbetore 1
Arbetare 2
Arbetare 3
~argit
Ake
Augusta
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Gertrud
Man 1
Man 2
Kvinna
Kvinna 2
Greta Garbo
Gustaf V
Herrmann
Iver Kreuger
Violinist
Arbetarna
Gumma med sten
Rogno
Lundstrom
Frosse
Johansson
Erland
Forrattningsman
Poliser
Per-Albin Hansson
Yvonne
Allan
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Tiggoren
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Ake
Margit
Speaker
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Saner
Edvard Persson
Dragspelare
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Kvinnor med bred
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Tysk officer
Rekryt
Hemvarnare
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Gustof V
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Algen
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ej till ensemblen), 62: Krister "Figge" Holmberg, 63: Yannis Manoiidakis (horde ej till ensemblen).
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Oversikt over forestallningen

Avsikten iir att ge en grafisk bUd av aktemas tidsstruk
tur. Hiir ges en iiversikt iiver fiirloppet oeh innehillet i
varje akt.
Langst tv anges den liipande tiden i minuter
frim aktens biirjan. Darefter anges ungefarlig plaeering i
kronologin frim 1879 till 1977. Vagrata linjer avskiljer
olika seener. Musiknummer anges genom breda lodriita
streck. Seeners namn anges i versalei, musiknummer
Deh andra viktiga handelser i seener eller deJar av seener
i gemena. Langden av varje akt, seen oeh namngivet
musiknummer aterfinns t h. Langst ut t h anges den sida
i denna bok dar respektive seen, musiknummer 0 s v
ilterfinns (i kapitel tre).

1968_ 56.35 BALLADEN OM 1968 06.25 216
1977

60-

r 63 •00 FINAL 09.45 228
94 64 0 00 Vi oro tusonden 07.35 228

102 70 -
~71.35 Kadrilien 01.10 238

106 72.45 SLUT 240
106

80 -

94.15 PAUS

154

156

138.

124

130

142

118
120

158
158
160

162
162
164

166

168

172

15-30 minuter 172

tidslangd- 62 20 $ido
108t OU.OO ALDRIG MERA KRIG 08.10

08.10 HSB-HUSET 11.30
09.20 Blues sixteen 02.45

13.25 AK-orbetorons song 02.30

15:55 HSB-visan 03.45

19.40 ERIK BEStlKER ELLEN 07.40
AK_songen i moll

27.20 GLADJE TILL VARJE PRIS 07.55

35.15 ADALEN 1931 02.05
37.20 GRANNSAMJAN 07.30

Ska man into va' 910 '

~~4.50 I FOLKETS PARK 17.20
~45.45 Solidaritatslied .

47.05 Htistsol 1 (piano)

I--? .25 Htistsol 2 ~Piano~
~f2.40 Htistsol 3 piano

53.25 Htistsol 4 piano
~55.15 En monskenspromenadl ~7 .40 Htistsol (med sang) 03.00

61.40 Htistsol (repris)

min. 6, AKT 3 tidsltlngd: 72.45 sido
0-

1940_ II 00.00 ANDRA VARLDSKRIGET 22.15 174
Flygplon

03.10 Edvard Porsson 1 174
04.15 Finlands sok or vor 01.25 176
06.05 En svensk tiger 01.25 178

F07.30 Edvard Persson 2 182

lO- b ~8.15 Kupongvisan 01.30 182
09.45 Edvard Persson 3 184
10.15 Storsienfongon 184

13.15 Transitoringarna 184

16.50 Eftorkrigsprogrammot 186

20-
_ 21.50 Fredsnyhcten1945 186
~22.15 METALLSTREJKEN 10.50 188

Kadriljen 00.50
23.25 Offensiv 01.30 190

30-

33.05 ATOMBOMB OCH KALLT KRIG 13.15 196
34.25 tldesmusik 01.30 196
35.55 Kalla krigot 07.00 198

40 -

42"55 Erlondcr och kapitalistorno 208
1950-t

~46.20 STlJDENTSKIVAN 10.15 210
Sjung om studentens ••• 01.20

50 - 47.50 Jo ma hon lovc/Vintern ro ••• 00.45 212
-51.25 Fonfor 214

50 -

20-

70 -

62.20 PAUS

1931

1933
40-

1938

60 -

30 -

min. or AKT 2
0-1920-

78

76

74

48

72

72

66

46

52

52
54
56
58

90

80

82

84

88

15-30 m~nutor

tOd 1" d 94 15 side

42

~ song ,
00.00 PROLOG 04.05

~04.05 DEN VlTE CLOWNEN 03.00
Treffonboroskadriloen 01.00

07.05 SUNDSVAlLSSTREJKEN 1879 08.25

::11.20 Oscar II

.-14.20 Atorg1i till arbetot 01.10
15.30 VIa EN STOCKELD 08.10

r- i7 .30 Ellens fodelse/Angeln 00.20+01.00
18.50 Arbotarklossens wppkomst 04.50

23.40 I STOCKHOlM 05.00
Ellen och Erik 02.20+02.40

28.40 KAFE INTERNATIONAL 14.35

~32.00 Forsto Clvbrottet

~38.00 Andra avbrottet
Branting loser Marx

__43.15 TEXTILFABRIKEN 09.15
Vi vtlvo/Moskinmusik 01.55+00.55

~47.20 Moskinmusik/Mortas visa
Kate Dalstrom

52 0 30 SAF OCH ROSTRATTSKAMPEN 06.45

~55.35 Rostrottsmcrschen 01.35

11-59.10 ELLENS BROLLOP 1905 03.25
Marsch/Ellen vor Ellen 00.45+01.05

62.40 STORSTREJKEN 06.20
Arbetets stiner 00.25

~69.00 DEN STORA RATTEGANGEN 24.15
Rtlttegongsinmarschon 01.20

~85.10 Revolutionsoperan 1917 04.25

C90.00 Sogorhymnen 01.50

1.-93.30 Rlitteaonasinmorschen 00.45

40 -

50 -

20-

min. or AKT 1
0

1879

30 -

c1890

1909

c1899

1902

1917

10-

90 _

70 - 1916

80 -

60-1905

100 -
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Bilagor

Kallforteckning

Huvuddelen av kallmaterialet finns tillgangligt hos forfallaren
via Musikvetenskapliga institutionen i G6teborg.

Skriftliga kaiiar

Fotostatkopior iiv papper som Hmats av medlemmar i Taltpro
jektet. Papperen var ursprungligen ordnade oeh grupperade i
parmar oeh buntar. Sarskilda register har upprattats som anger
deras ursprungliga ordningsfoljd, darefter har de omordnats
efter sitt innehiill.

De som lanat ut material ar: Bernt Andersson, Christer Bou
stedt, Ulf Dageby, Aja Eriksson, Henrie Holmberg, Rolf Holm
gren, Boel Hojeberg, Paul Olofsson oeh Gert ave Wagstam.

Bland det mangfasellerade innehiillet marks:

Synopsis 1 - en skiss forfattad av Peter Wahlqvist oeh illustre
rad av Aja Eriksson, baserad pa manusligans arbete, decem
ber 1976.

Seenografiskisser fran Soren Brunes oeh Aja Eriksson, januari
1977.

ManusfOrslag i flera versioner till stora delar av forestallningen,
varen oeh sommaren 1977.

Noter till fr a bliisarstammor oeh -arrangemang, utskrivna av
fr a Bernt Andersson. Ayen aekordseheman finns for nagra
musiknummer.

Administratlvt material oeh annat arbetsmaterial. Daribland 7
olika nummer av intemtidningen Talt-Nytt, fran senbosten
1976 till november 1978.

Hindasnmnifestet fran augusti 1976, pressmedde1anden,
affiseher oeh annat utatriktat material.

Presentationsfoldem, februari eller mars 1977.
Programhaftet i tva olika upp1agor, ea maj 1977.
Skivkonvolutet med inlaga,juli 1977.

Muntliga kallor (intervjuer)

Intervjuerna har spelats in pa kassettband oeh utskrivits orda
grant, varefter utskriften korrigerats oeh godkants av de inter
vjuade. De intervjuer som citerats ar:

Bernt Andersson 6/5-77,28/10-80 oeh 21/9-81.
Chrtster Boustedt 20/12-80, 29/5-81 oeh 5/9-81.
Soren Brunes 20/3-82.

Ulf Dageby 29/1-81.
Christer Dahl 19/3-82.
Aja Eriksson 7/12-83.
Bertil Goldberg 13/4-81.
Maria Grahn 25/9-84.
Bjorn Granath 19/3-82.
Krister "Figge" Holmberg 19/3-82.
Henrie Holmberg 27/9-81.
Boel Hojeberg 19/3-82.
Francesco Ippolito 19/3-82.
Johannes Leyman 28/1-81.
Per Melin 21/5-81.
Ale Moller 12/2-81.
Christina Olofson 20/1-81 oeh 23/1-81.
Ninne Olsson 8/12-83.
Berit Persson 19/12-83.
Goran du Rees 20/1-81 oeh 23/1-81.
Eva Remaeus 1/10·84.
Michael Segerstrom 19/3-82.
Peter Wahlqvist 13/5-81.
Hakan Wennberg 19/3-82.
Sam Westerberg 19/12-83.
Olle Westholm 19/3-82.
Sven Wollter 5/4-82.
Gert ave "Tarzan" Wagstam 19/3-82.

Dessutom har jag haft stor nytta av en lang rad intervjuer
oeh samtal med en miingd andra personer. De foljande har jag
direkt eller indirekt refererat tlll i boken: .

Harald "Bagam" Andersson 12/3-82.
Thomas Berntsson 3/4-81.
Bengt Danie1sson 28/6-80.
Anna-Lisa Gronbolm 5/5-81.
Rolf Gustavsson 2/6-81.
Henrie Holmberg 8/11-80.
Anders Lindstrom 12/2-81 oeh 15/2-81.
UlfMagnusson 29/6-80.
Kjell Myrvik 3/7-82.
Paul Olofsson 11/12-81.
Ninne Olsson 8/11-80.
Stig Ring 15/6-81.
Peter Sikatrorn 3/2-81.
Peter Wahlqvist 11/12-81.

Inspelningar fran f6restiiiiningen

Egna inspe1ningar pa magnetband: premiaren i Goteborg 1/5
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-77, Trollhattan 18/5-77 och G6teborg 24/9-77.
Tiiltprojektets inspelning pa magnetband, G6teborg ca 24/9

-77.
Christina 010f5005 och Goran du Rees' videoinspelning av tva

f6restallningar i G6teborg, september 1984 (i deras ago).
Grammofonskivan Taltprojektet - Vi aro tusenden, Nacksving

031-10,juli 1977.
Filmen Taltet - Vern tillhor varlden? av Olofson och du Rees,

Hagafilm september 1978.

Litteraturforteckning

Aber, Adolf: Die Musik iin Schauspiel.Leipzig 1926
Adorno, Theodor W/Eisler. Hanns: Komposition flir den Film,

Leipzig 1947/1977
Aftonbladet, Stockholm 4/51977 och 18/7 1977
Ahlmo-Nilsson, Blrgitta, m 11: Inte bara kampsdng. Fjorton

analyser av arbetarlitteratur, Lund 1979
Ahlsen, Bengt. m 11: Frdn Palm till Palme. Den svenska social

demokratins program 1882-1960, Stockholm 1972
Alexandersson, Gunvor/Lundquist, Lena: Svensk punk/ny vag.

Musikhistoriskt dokument, stencil, Boras 1981
Andersen, J0rn Erslev, m 11 (red): Det modeme - en bog om

Jurgen Habermas, Arhus 1983
Andersson, Catrin, m 11: Strejk! En bok om strejker och strejk

visor frdn Bageriarbetarstrejken 1873 till Storstrejken 1909,
Stockholm 1974

Andreen, Per G:De mdrka dren, Stockholm 1971
Arbetarkamp, Goteborg, nr 91977 och 14 1977
Arvidsson, Hans/Olsson, Jan-Erik/Palmstrom, Uno (red):

Adalen. Glom dem aldrig, Stockholm 1981
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1968
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sju dikter, Stockholm 1980
Balet, Leo/Gerhard, E: Die Verburgerlichung der deutschen

Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert Ulm 1973
Bark, Rickard: 1 + 1 = 3 eller Musikens funktion i Taltprojek

tet, annu opublicerat manuskript, Lund utan ilr (ingar i
Hurr:anistiska forskningsrildets projekt Musiken pd teatem)

BenJamm, Walter: Ursprungdes deutschen Trauerspiels, Frank-
furt am Main 1963

Benjamin, Walter: Bild och dialektik, Lund 1969
Benjamin, Walter: Essayer om Brecht, Lund 1971
Berntson, Lennart: "Svensk kapitalism 1945-1970", i Zenit

nr25,Lund 1971
Bibeln, eller Den Heliga Skrift, Uppsala 1947
Birgersson, B 0, m I1:Sver/ge efter 1900, Stockholm 1981
Bjurman, Lars: ''Det galler realismen", Lund 1975
Bjurstrom, Erling: Generationsupproret. Ungdomskulturer,

ungdomsrorelser och tondrsmarknad fran 50-tal till 80-tal,
Stockholm 1980

Bjurstr6m, Erling: "Det kommersiella tomrummet", i Nordisk
Forum nr 3940, K0benhavn 1983

Bjurstrom, Erling: "Ungdomen och alternativen", i Friberg/
Galtung 1984

Bjork. Barbro/Schnell, Jan-Berti!: Sundsvallsstrejken 1879,
Sundsvall 1979
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Bj0rkvold, Jon Roar/Holen, Arne (red): Musikk og politikk
med Eisler, Weill og Brecht. Oslo 1983

Bj0rkvold, Jon Roar: "Sostakovi~'s opera 'Nesen' i spennings
feltet mellom folketradisjon, intonasjonsteori og kultur
politikk", i TViirspel1984

Bj0rn, Lena/Poulsen, lise: "Vi anser det for vores opgave at
give Teltprojektet dets historie tilbage "/Teltprojektet,
stencil, Arhus 1978

Bj0rn, Lena/Poulsen, lise: Amat@rteater i lokalsamfundet,
stencil, Arhus 1981

Bjornberg, AIf, m 11: "Skrack och fascination - tva hitanaly
ser". i Nordisk Forum nr 39-40, K0benhavn 1983

Bjornberg, Alf: "There's something going on - om eolisk
harmonik i nutida rocknmsik", i Tviirspel1984

Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main
1959/1977

Bohman, Stefan: Befrielsens ord! Svenska arbetarvisor i kam
pen for politisk och ekonomisk demokrati 1866-1918.
Stockholm 1981

Bohman, Stefan: Arbetarna och musiken. Korer, musikkdrer,
visor mm inom arbeta11"orelsen i Sverige, Stockholm 1981

Bondebjerg, Ib: Proletarisk offentlighed 'bd 1. Om Brecht og
den socialistiske kulturpolitik, Kobenhavn 1976

Bondebjerg. Ib/Harslof, Olav (red): Arbejderkultur 1924-48.
Kobenhavn 1979

Bra Backers Lexikon, Hogan.s 1973-82
Brake, Mike: The sociology of youth culture and youth sub

cultures, London 1980
Bramsjo. Henrik/Florin, Magnus: Bla blusen. Arbetarteater pa

30-talet. Lund 1978
Branting, Hjalmar: Stridsfragor inom arbetarrorelsen. Lund

1929/1979
Branting, Hjalmar: Socialism Oell demokrati, Stockholm 1970
Brecht, Bertelt: Sclzrzften zum Theater, Frankfurt am Main

1957/1981
Brecht, Bertelt: Die Stucke von Bertolt Brecht in einem Band,

Frankfurt am Main 1978
Brelet, Gisele: I.e temps nwsical. Essai d'une estlze'tique nou

velle de fa musique, Paris 1949
Brolinsan, Per-Erik/Larsen, Holger: Rock . .. Aspekter pd i!l~

dustri, efektronik & sound, Stockholm 1981
Brolinson, Pcr~Erik/Larsen. Bolger: Rockens introJuktiofl i
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lichkeit. Frankfurt am Main 1980
Burger, Peter: Tlzeorie der Avantgarde, Frankfurt am Main

1977
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Stockholm 1971
Carlsson, Sten: Svensk histuria 2, Lund 1961
Chatterjee, Margaret: "Vers une phcnomc'nolagic de la consci
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Clayhills, Harrie,:Kata Dalstr6m i agitationen, Stockholm

1973
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och 24/9 1984
Dahlhaus, Carl: "Traditionelle Dramaturgie in der modernen

Oper", i Kiihn 1982
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Main 1981 '
Hind, Tage (red): Teater, fantasi, klassekamp, Kobenhavn

1979
Hoffmann, Ludwig/Hoffmann-Ostwald, Daniel: Deutsches

Arbeitertheater 1918-1933, band loch 2, Berlin 1972
Holm,lngvar:Drama pd scen, Stockholm 1981
Hulten, Gosta: Arbetsriitt oelz klassherraviilde. Kring strejk

lagarnas historia, Stockholm 1971
Humborg, Thomas: Musikverkstaden i GOteborg, stencil,

Goteborg 1979
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stencil, Arhus 1980
Janzen, Gustaf (red): Svenska Textilarbetareforbundet. Min

nesskrift 1898-1923, Norrkoping 1923
Janzon, Leif (red): Tema Folkhemmet, Jonkoping 1983
Jensen. Carsten/Kr011, Katrin/Noren, Kjerstin: "Vi er tusinde",

i Politisk revy nr 316, 9/9 1977 (pa svenska i TeKIa nr 3-4,
Goteborg 1977)

Jensen, Erik Quist: m fl: DunHammer og Segl. En analyse af
danske beatteketer og dansk beatmiljI'J i perioden 1967
1974, Arhus 1977

Johansson, Alf: Finlands sak. Svensk politik och opinion under
vinterkriget 1939-1940, Stockholm 1973

Johnson, Geir: Finn Kalvik: Natt og dag. Analyse av et popu
lcermusikalsk produkt, stencil, Oslo 1983
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Rivinoja)
Sid 181 Nederst: Per-Albin Hansson och den svenska tigern.
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Sid 185 Nederst: Storsienfangen. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 187 Custaf V Hiser efterkrigsprogrammet. (Foto: Juhani

Rivinoja)
Sid 189 Tidsstudiemannen i Metallstrejken. (Foto: Juhani Rivi·

nioja)
Sid 193 Offensiv. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 199 De tre kapitalisterna i Kalla kriget. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 203 Mme Marshall. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 207 Mme Marshall delar ut pengar. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 209 Mme Marshall. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 213 BHisorkestem pa Studentskivan. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 215 i\ke oeh Margit paStudentskivan. (Foto:Juhani Rivinoja)
Sid 217 Seenoytet mellan Studentskivan oeh 1968·balladen.

(Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 221 Pojken (Sam Westerberg) med knuten niive i 1968·

balladen. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 223 Kravallpoliser i 1968·balladen. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 226 Den amerikanska flaggan rasar samman. (Fote: Lars

MongsjARX)
Sid 227 Tiiltorkestem i full siittning. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 231 Tiggaren oeh ett barn. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 235 Finalens fanor. (Foto: Juhani Rivinoja)
Sid 237 Finalens fanor med ensam rod fana i mitten. (Foto: Lars

MongsjARX)
Sid 240 Pubiiken strommar ut urtaltet. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 241 Tigern, Dageby, Wollter m fl vilar utanfOr taltet. (Foto:

Juhani Rivinoja)
Sid 242 Taltprojektets ensemble med banderoller sam taekar bi·

dragsgivama, aktivisterna och publikena. (Foto: Lars
MongsjARX)

Sid 243 Krokanexperimentet. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 244 Soren Brunes' krokanskisser.
Sid 249 SAP·balladen. (Foto: Juhani Rivinoja)
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Sid 254 Den vite c10wnens entre. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 257 Aja Eriksson oeh Soren Brunes. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 265 Svart-Erik besoker sin dotter Ellen i HSB-huset. (Foto:

Lars Mongs/ARX)
Sid 273 Reklamblad for premiaren i Goteborg.
Sid 276 Bllisarnas entre iStudenrskivan. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 277 Ulf Dageby oeh Totta Naslund framfOr tiiltet. (Foto: Lars

MongsjARX)
Sid 278 Orkesterns blasare pa piats. (Foto: Lars MongsjARX)
Sid 279 .Musikema i Rostrdttsmarschen. (Foto: Lars Mongsj

ARX)
Sid 285 Repetition med blasare och klaviatur. (Foto: Lars

MongsjARX)
Sid 287 Repetition i Nynningens ovningslokal. (Fato: Lars

MongsjARX)
Sid 310 Violinist och kvinna i Gliidje till varje pris (Foto: Lars

MongsjARX)
Sid 312 Framsidan pit konvolutet till Tiiltplattan.
Sid 313 Affisehen for Taltflimen.
Sid 314 Dekal med reklam for Taltflimen.
Sid 320 Framsidan pa Musikens Makr (m 14 i 977) med Tiiitpro·

jektets turneplan.
Sid 325 Affisch fran Nationalteaterns fOreStallning Rockormen

(1978).
Sid 331 Publik och ensemble sjunger Inrernatiollalen vid premiar

en i Goteborg. Ij5 1977. (Foto. Lars MongsjARX)
Sid 345 Huvuddelen av Taltprojektets medIemmar. (Foto: Chri

stina Olofson).
Omslagets framsida. Tiiltresning. (Foto. Lars MongsjARX)
Omslagets baksida: Delar av ensemblen frarnf6r taltet. (Fate: Lars

MongsjARX)
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