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1 Inledning
”Totalt meningslöst pretentiöst nonsens!”

Min första reaktion på Kristina Lugns dramatik var faktiskt odelat negativ. Det var Idlaflickorna 

som blev föremål för min kritiska läsning under en dramatikkurs på Teaterpedagogprogrammet i 

Örebro. Jag tyckte den var rent utsagt värdelös. Hur några av mina klasskamrater kunde välja att 

sätta upp en scen ur den, och en annan ur Nattorienterarna under vår regikurs kunde jag verkligen 

inte förstå. Vad kunde man hitta i det där skitsnacket som var värt att spela för en publik? Kanske är 

mitt val av ämne för min C-uppsats ett medvetet val att försöka förstå vad det egentligen är så bra 

med Kristina Lugns dramatik. Eller så har jag trots allt ändå hittat den där tjusningen i 

nonsenspratet som kanske faktiskt visar sig innehålla djupare dimensioner och dessutom har många 

tolkningsmöjligheter för läsaren och regissören. 

Jag har själv ett stort intresse för regi. En av regissörens största uppgifter är att tolka 

dramatexten och försöka förstå dess innersta väsen för att kunna kommunicera det till publiken. Till 

sin hjälp har han eller hon ett antal skådespelare som tolkar sin roll utifrån textens förutsättningar 

och/eller regissörens direktiv. Det är alltså ett betydande arbete som går ut på att tolka texten. 

Tidigare under terminen hittade jag därför ett annat stort intresse i läskursen Modern svensk 

dramatik 7,5hp som gav mig mycket glädje. Svensk dramatik har blivit mitt stora specialintresse 

som jag gärna läst mer om, därför valde jag att göra mitt fördjupningsarbete om just svensk 

dramatik i ett teaterteoretiskt perspektiv.

Kristina Lugn föddes 1948 och är ”en av våra mest folkkära poeter”.1 Hon är förutom 

dramatiker, framförallt tidigare känd som lyriker och har gett ut en del diktsamlingar. De stora 

samlingsvolymerna heter Lugn, bara Lugn (1984) och Samlat Lugn (1997). Hon har också lämnat 

bidrag som kulturjournalist, radiopratare, skådespelare, estradör och  medverkat en del i TV. För 

tillfället regerar hon som teaterdirektör på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm och sitter som ledamot 

i Svenska Akademien.2 Hennes texter är många gånger svårbegripliga och annorlunda till formen, 

och detta kan vara en faktor till varför det är svårt att ta till sig dem vid första läsningen. Därför är 

det också viktigt att hitta ingångar till texten, så att den kan förstås och tolkas utifrån konkreta 

utgångspunkter. I det följande kommer jag att göra ett sådant försök. 

1 Nationalencyklopedin på nätet,  http://www.ne.se/lang/kristina-lugn     [2010-04-14]
2 Nationalencyklopedin på nätet,  http://www.ne.se/lang/kristina-lugn     [2010-04-14]; Björn Sundberg Litteratur och 

språk nr 2 2006. Tema: Kristina Lugn s. 3.  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-158     [2010-05-05]
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2. Syfte & frågeställningar 
Under denna rubrik presenterar jag mitt övergripande syfte och de frågeställningar som varit 

utgångspunkter för min analys. 

Jag har valt att behandla Kristina Lugns pjäs ”Tant Blomma” som utkom för första gången 

1993 men som finns tryckt i samlingsutgåvan Samlat Lugn från 1997. Det ligger nära tillhands att 

göra en absurdistisk läsning av dramat.3 Många har lagt ett sådant perspektiv på det Lugn skriver 

men den teori jag istället vill applicera på verket kommer från Bertholt Brechts filosofi kring teater. 

Han avvek från Aristoteles erkända dramateorier och skapade ett namn för en egen typ av teater, 

den episka. Därför vill jag även göra en parallell till absurdismen i min analys. Men först något 

allmänt om varför denna uppsats kom att handla om just detta.

De tre skönlitterära genrerna är traditionellt epik, lyrik och dramatik. Intresset för dessa 

olika former är ojämnt fördelat. Hur många av uppsatserna inom litteraturvetenskap är skrivna om 

dramatik? Det är tydligt att dramatik inte är den populäraste genren inom litteraturvetenskap och jag 

tror personligen att det beror på att dramat många gånger uppfattas som svåråtkomligt och 

ogripbart. Dramats struktur av dialoger och endast några få läsanvisningar lämnar många läsare utan 

förståelse för sammanhanget och därmed utan själva läsupplevelsen. Detta i sin tur tror jag beror på 

dramats nära relation till teatern. Dramat är inte skrivet för att läsas, det är skrivet för att upplevas i 

ett alldeles speciellt teaterögonblick där publik och aktörer möts genom texten. Alltför sällan möts 

dramatikläsaren av detta flyktiga tillfälle där texten får liv. 

Denna uppsats är skriven inom det litteraturvetenskapliga ämnet, men är på samma gång en 

brygga till teatern. Jag ser texten som ett underlag för den sceniska handlingen och arbetar därför i 

gränsområdet till teatervetenskapen. Uppsatsens övergripande syfte är att lämna ett bidrag till 

forskningen inom dramatik, genom att visa hur en nutida svensk dramatikers verk kan översättas på 

scenen via Brechts teorier om den episka teatern. Någon likande forskning har mig veterligen aldrig 

gjorts. Jag hoppas kunna visa på bredd och styrkor hos svensk nutida dramatik, samtidigt som jag 

möjligen bereder en väg in i förståelsen för just Kristina Lugns text ”Tant Blomma”.

Min huvudsakliga frågeställning i denna uppsats är om det går att se former hos den episka 

teatern i Kristina Lugns pjäs ”Tant Blomma”,4 och hur de i så fall manifesteras i texten. Kan man 

kalla Tant Blomma för en episk pjäs? 

3 Bland andra gör Lena Sohl just en sådan absurdistisk läsning i magisteruppsatsen ”Jag vill att mamma ska komma 
nu”. Barnet modern och döden i Kristina Lugns pjäser Tant Blomma, Idlaflickorna, Sílver Star och 
Nattorienterarna. 1998, s. 5.

4 Med form avser jag verkets yttre skepnad, formen på framställningen.
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3. Forskningsöversikt och material 

3.1 Forskningsöversikt Kristina Lugns dramatik
Jag har för avsikt att här främst behandla Lugns dramatik, men några ord om hennes poetiska metod 

kan vara relevant då hennes lyrik även känns igen i dramatiken. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria 

(1997) sammanfattas denna av Isabell Vilhelmsen. Hon menar att det är en konstfull språklig 

oordning som gestaltar diktjagets inre kaos hos Lugn. Hon använder sig ofta av citat och schabloner 

från bland annat reklam, journalistik och kända litterära verk.  Dessutom har Lugn för vana att bryta 

det konventionella sambandet mellan tingen och deras beteckning, omformulera orden och ge dem 

nya betydelser.5

Lars Elleström skriver i En ironisk historia (2005) också främst om Lugns diktning och vill 

betrakta Lugn som den sista hörnpelaren i en klar linje av ironisk tradition där bilden av kvinnligt 

och manligt står i fokus, från Anna Maria Lenngren, till Sonja Åkesson och Kristina Lugn.6 Han 

menar att Lugn har mycket gemensamt med Sonja Åkesson, och tycker att deras lyrik präglas av 

melankoli, ångest och dålig självkänsla. Dessutom verkar deras konflikter komma lika mycket 

inifrån som utifrån. Även språket är likartat, då det är vardagligt och baserat på banala ting på ett 

konstfullt sätt. På ytan verkar de enkla och lättlästa men under ytan finns komplexiteten. Även om 

de har likheter så betraktar han dock Lugn som helt originell.7 Hennes dikter är utpräglat tragiska 

och samtidigt komiska. Dessutom förmedlar hon ofta känslan av att inte räcka till inför dagens ideal 

för lycka, könsrollsdefinitioner, sundhet och normalitet. Ett söndertrasat diktjag mitt i den 

diskrepans som råder mellan idealen och verkligheten. Teman han tar upp som Lugns käraste är 

ångest, melankoli och att diktjaget återkommande  känner sig sjuk, han vill kalla henne 

hypokondriker.8 Elleström uppmärksammar också att ibland kan man uppfatta att i de texter som 

Lugn skrivit, glider diktjag och berättare åt lite olika håll. Jaget har den djupa svärtan medan 

berättaren visar den absurda situationskomiken. Elleström kommenterar denna upptäckt: ”Detta kan 

förstås också uppfattas som att jagkaraktären har en utpräglad förmåga till självdistansering som gör 

att hon kan beskriva sin situation både inifrån och utifrån.”9 

När Kristina Lugn skriver dramatik är det på ett sätt som ligger långt från den klassiska 

dramaturgiska realismen. Tomas Forser och Per Arne Tjäder skriver i Den svenska litteraturen 

5 Isabell Vilhelmsen ”Kristina Lugn – de utsattas språkrör” i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria Band IV På jorden  
1960-1990. (Höganäs 1997) s. 343.

6 Lars Elleström En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn (Stockholm 2005) s. 11.
7 Elleström 2005, s. 192.
8 Ibid, s. 200.
9 Ibid, s. 199.
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(1999) att:  ”I stycken som Tant Blomma (1993), Idlaflickorna (1993) och Nattorienterarna (1998) 

härskar en uttryckets frihet, där den oftast kvinnligt existentiella dimensionen gestaltas som 

erfarenheter i lyrisk form mer än som dramatisk framåtrörelse”. De poängterar att trots den 

annorlunda formen har de visat sig väldigt spelbara av professionella skådespelare, bl a Dramatens, 

där hon blivit lite av en husdramatiker.10

Kristina Lugns dramatik kan sägas vara relativt outforskad. Den som skrivit mest på 

området är Björn Sundberg. Han har bland annat skrivit ett kapitel om hennes dramatik i Nedslag i  

nutida svensk dramatik (2005) och tar där även upp ”Tant Blomma”. Han sammanfattar Lugns 

författarskap med att ofta teckna destruktiva relationer och situationer som inte fungerar och som 

skaver på ett starkt ångestframkallande sätt. Dock lyckas hon förmedla dessa dråpliga situationer 

med ett underfundigt språk så att publiken lockas till skratt. Ofta är sluten i Lugns pjäser öppna och 

ger utrymme för tolkning av läsare, teaterskapare och publik. 

Att relationerna och kärlekförhållandena i Lugns dramer innehåller olika typer av 

komplikationer är något som återkommer i Nordisk Kvinnolitteraturhistorias artikel. Dessutom 

drivs den kvinnliga huvudrollen ofta in i döden av en man eller rival av något slag. Man kan finna 

kroppsmetaforer då och då och de tar som exempel upp leverpastejen i När det utbröt panik i det 

kollektiva omedvetna: ”Dikternas jag slits mellan skräck och äckel för detta kroppens innestängande 

rum och skräcken för att dess gränser skall rämna” avslutas artikeln med.11

Sundberg kommer in på Lugns roll som dramatiker och lyriker och menar att hon nu nått till 

en punkt där man kan betrakta henne som en dramatiker som då och då skriver poesi, istället för 

tvärt om.12 Denna dubbla roll  som också förändras beroende på kontext behandlar även Margareta 

Wirmark i en artikel från 2006:

Kristina Lugns lyrik är nära knuten till hennes person, till hennes ansikte och röst. Vi känner igen den 

rösten: den talar långsamt och tydligt och med ett egendomligt staccatoartat sätt att betona orden. Lyriken 

bär i hög grad författarens egna drag, den saknar mask. Annorlunda är det med dramatiken. Där 

framträder Kristina Lugn förklädd, där bär hon en sorts mask. Hon har sagt att hon älskar att skriva för 

scenen. ”Skillnaden mellan att skriva för teatern och att ge ut böcker är för mig framför allt att teatern gör 

mig lycklig. Det är bara där jag inte är ensam.” På teatern behöver hon inte recitera egna texter; här lånar 

hon kropp och röst från andra. Här kan hon uttrycka sig rakare och utan ironisk distans. Skådespelarna 

gör det möjligt att möta publiken utan förbehåll. Och gensvaret är ögonblickligt: skratt eller kanske tårar. 

Att publiken berörs djupt av hennes pjäser vet var och en som besökt någon enda av hennes 

10 Tomas Forser & Per Arne Tjäder, ”Från hovteater till arbetarspel – 1900-talets teater.” I: Den svenska Litteraturen.  
Från modernism till massmedial marknad. Red.Lönnroth, Lars, Delblanc, Sven & Göransson, Sverker. (Stockholm 
1999) s. 540-541.

11 Vilhelmsen 1997, s. 345.
12 Björn Sundberg, Nedslag i nutida svensk dramatik, (Visby 2005) s. 57 -103.
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föreställningar.13

Poetiska inslag finns det också gott om tycker Wirmark som ser att vissa delar i dramatiken lika 

gärna skulle kunnat förekomma i en diktsamling. De lyriska inslagen kombinerar hon gärna med 

grotesken.14  Lugn har sagt i en intervju att hon älskar språket, och kan också konsten att finurligt 

vrida på det. Wirmark ställer det frank-klassicistiska dramats regler mot Lugns dramatik och finner 

hur få beröringspunkter det finns. 

Varje tidsålder utformar sina egna pjäser, med eller utan regelbok. Under franskklassicismen var 

regelboken särskilt omfattande. Så borde varje pjäs ha fem akter, varken mer eller mindre; så borde varje 

pjäs ha en tydlig och klart avslutad handling; så borde tidens och rummets enhet alltid iakttas. Och så 

vidare. Kristina Lugn har legat i Uppsala; hon har läst litteraturhistoria; hon kan sin Molière och sin 

Racine. Det betyder nu inte att hon väljer att tillämpa deras regelsystem, snarare tvärtom. Hennes pjäser 

sätter sig alltid på tvären. De vänder ut och in på det gamla vanliga. Ingen har någon aktindelning, ej 

heller någon handling. En pjäs fylld av väntan motsvarar knappast det franskklassiska dramats krav; en 

pjäs där två kvinnor berättar minnen för varann gör det inte heller. Kristina Lugns dramer följer helt andra 

regler än Fedra och Misantropen. 15

Lugn är helt enkelt en dramatisk rebell och följer inte reglerna för ett drama alls. Det är istället i 

språket som handlingen försiggår och Wirmark liknar Lugns språk vid en byggarbetsplats där Lugn 

själv är arkitekten. 

Lena Sohl vill sammanfatta temat i Lugns tidiga dramatik som komiken, allvaret, 

absurditeten och det blåögt naiva. I pjäserna karaktäriserar hon tydliga ämnen som modern, barnet 

döden som finns i de flesta pjäser. I ”Tant Blomma” är det moderns ansvar att barnet är övergivet 

vilket ändrar sig i den senare pjäsen ”Silver Star” då barnet blir ett handlande subjekt istället för 

utsatt och övergivet.16 I en C-uppsats från 2004 behandlar Annika Jansdotter den existentiella 

utsattheten i både Lugns lyrik och dramatik, med en övervägande del om lyriken. Hon kommer 

fram till att detta är ett annat centralt tema i Lugns författarskap, men att den existentiella 

utsattheten är inte lika påtaglig i dramatiken som i lyriken om man ser på ytan. Dessa existentiella 

frågeställningar finns djupare inbäddade i dramatiken. Hon hävdar att ”Kristina Lugns dramatik 

skulle kunna kallas poesi på scenen. De båda dramer som ingår i denna uppsats [”Idlaflickorna” och 

”Nattorienterarna”] är båda utmärkta exempel på sådan dramatik” 17.

13 Margareta Wirmark ”Kristina Lugn, vardagspratets dramatiker” i Litteratur och språk nr 2 2006. Tema: Kristina 
Lugn s.11. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-158

14 Wirmark 2006, s. 15-20.
15 Ibid,  s.15.
16 Sohl 1998, s. 53.
17 Jansdotter 2004, s. 26. 
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Trots att en del perspektiv således har lagts på Lugn både som poet och som 

dramatiker, så har ännu ingen tidigare provat att läsa Tant Blomma mot bakgrund av Brechts 

resonemang om den episka teatern. Det är här jag har för avsikt att fylla en lucka.

3.2 Analysmaterial: Tant Blomma
”Tant Blomma” handlar om en baby och hans dagmamma. De andra barnen är på väg hem men 

Babyns mamma dröjer. Flera gånger väntar de sig henne när de hör steg i trapphuset men hon 

kommer inte. Tant Blomma längtar bort, och ut på en dansrestaurang med sin väninna Rut. Tyvärr 

ringer Rut och ställer in deras planer för kvällen. En fastighetsskötare dyker också upp och pratar 

med babyn. Tant Blomma är inte alls glad och pjäsen slutar tragiskt med att hon lämnar babyn och 

hoppar från fönstret.

Björn Sundberg menade att Lugn med ”Tant Blomma” och pjäsen ”Idlaflickorna” 1993 

nådde ett publikt genombrott18. Pjäsen är en av de oftast omnämnda i Lugns dramatikproduktion 

och är kanske en av de som är minst formlösa. Den har en viss handling och förankring till en plats 

som kanske skulle kunna vara verkligheten. I till exempel  ”Idlaflickorna” är platsen oklar och 

replikerna många gånger helt osammanhängande.

Ursprungligen skrevs rollen som tant Blomma för en man, Torsten Flinck, som också 

spelade titelrollen i uppsättningen på Dramaten.19 Detta cross-dressingfenomen har fortsatt följa 

pjäsen, bland annat senast i uppsättningen som gjordes av Örebro Länsteater där Anders Hambraeus 

spelade tant Blomma.20

Sundberg skriver att Lugn ”inventerar ett antal roller som inte duger, särskilt roller som 

kvinnor förväntas spela” och då i just denna pjäs handlar om relationen mor-dotter.21 Wirmark 

behandlar det tema som Kristina skrivit i förordet till ”Tant Blomma”, och ställer frågan om 

möjligheten till frihet verkligen existerar:

Existerar frihetens möjlighet? - Kristina Lugn verkar inte så säker. Så här skriver hon i pjäsens förord: 

”Jag hoppas att Tant Blommas mamma kommer snart. Och att vi blir fria som vilda växter och för alltid 

förrymda burfåglar allesammans.” - Vilka vi? - Det är oss i publiken hon önskar en smula större frihet; 

tänk om vi kunde förvandla oss till för alltid förrymda burfåglar. 

Pjäsen om Tant Blomma är både komisk och tragisk. Den speglar alla människors villkor; det är vår egen 

18 Björn Sundberg, ”Inga givna roller duger. Om Kristina Lugns dramatik” i Omklädningsrum – Könsöverskridanden 
och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma. Red. Anna Williams och Eva Heggestad (Lund 2004) s. 161.

19 Ibid, s. 162.
20 http://www.lansteatern.se/new/forestallningar/tantblomma.htm     [2010-04-21]
21 Sundberg 2006, s. 4.
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vardagstillvaro som återges i skrattspegel. Den synliggörs med alla sina egendomligheter och all sin 

återhållna längtan. Vi som ser pjäsen har minsann inga svårigheter att identifiera oss med den brådmogna 

babyn som störs så påtagligt av dagmammans kritik: envist letar babyn efter en ursäkt för henne som 

glömt sitt barn. 

Men åskådaren kan säkert känna lika stor förståelse för dagmamman som aldrig blir klar med sitt beting. 

Hon saknar kontroll över sin tillvaro och mot sin önskan tvingas hon arbeta över ända in på natten. Aldrig 

får hon en minut över för egna hemliga drömmar. 22  

Så vilka är de centrala temana i  ”Tant Blomma”? Dramat kan självklart tolkas och det föreligger 

alltid läsaren, regissören, skådespelaren och publiken att tolka vad pjäsen vill förmedla. Som 

sammanfattning kan vi slå fast att texten i alla fall behandlar bland annat ämnen som ensamhet, 

frihet, att känna sig oälskad och även relationen barn – vuxen. 

4. Teori och metod

Den teori jag använder mig av är central för analysen och relativt komplex. Därför har jag valt att 

göra en noggrannare redogörelse för Brecht teorier om den episka teatern under följande rubriker. 

För att visa på hans speciella karakteristika jämför jag samtidigt hans teatertankar med två andra 

kända teaterteoretikers.

4.1 Brecht och den episka teatern
Bertolt Brecht föddes 1898 i Augsburg i Tyskland. Han har kommit att bli ett av de absolut största 

namnen inom teater under 1900-talet, om inte en av de största någonsin. Han var lyriker, 

dramatiker, regissör, teaterledare och känd för att ha utvecklat den så kallade episka teatern. Som 

person var Brecht politiskt engagerad och ville påverka publiken att tänka och betrakta händelserna 

på scenen med kritisk distans.23 Detta var grundtanken för den episka teater som jag i det följande 

kommer att grundligt teckna de kännetecknande dragen för.

4.1.1 Aristotelisk dramaturgi och icke-aristotelisk dramaturgi
Brecht förhöll sig, som många andra teaterteoretiker, till Aristoteles som för oss är en av de första 

22 Wirmark  2006, s. 13.
23   Nationalencyklopedin på nätet:   http://www.ne.se/lang/bertolt-bert-brecht   [2010-04-14]  
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som teoretiserade kring dramatik och teater. Hans kända verk Om diktkonsten har fortfarande en 

mycket stark ställning. Brecht motsatte sig Aristoteles gamla regelverk på många sätt och de 

tydligaste punkterna där han gör detta handlar kanske framförallt om dramats struktur och 

dramaturgi. För det första hade Brecht en annan syn på berättandet i teater. Aristoteles såg teatern 

som en föreställande konstform, ett avbildande av verkligheten. Idén om teater som föreställande 

konstform går tillbaka till Platons begreppen mimesis och diegesis som även Aristoteles använde. 

Mimesis är den imitation som utmärker teatern, medan diegesis är det berättande som utmärker 

epiken.24 Enligt Aristoteles finns det en gräns mellan en episk form och en dramatisk form. Det 

episka berättandet exemplifieras genom Homeros verk Iliaden och Odyssén medan det dramatiska 

berättandet är komedier och tragedier med sina respektive karaktärsdrag. Brecht var enligt 

Nationalencyklopedin på nätet, av en annan uppfattning:

Medan Aristoteles i sin poetik drog en skarp gräns mellan drama och epos ville Brecht att teatern skulle 

använda sig av berättande element på scenen för att göra publiken medveten om att den befann sig på 

teatern. Mot den "aristoteliska" formens illusion och suggestion ställde Brecht den episka formens distans 

och kritiska hållning.25

Det betyder att man skulle kunna säga att Brechts episka teater är en korsbefruktning mellan eposet 

och dramat. Berättandet på scenen skulle inneha epikens berättande element och inte bara dramats 

föreställande. Det här var inget nytt, men Brecht var den som införlivade sättet att skriva dramatik 

på i sin teaterteori och gav det namnet episk teater.26 Att teatern skulle skapa en känslomässig 

identifikation hos publiken genom att den såg livet gestaltas på scenen som Aristoteles ville, var 

något som Brecht snarare bekämpade.27 

En annan punkt där deras teatersyn skiljer sig var Aristoteles starka åtskiljande mellan 

komedin och tragedin. Brecht tröttnade aldrig på att polemisera mot den tragedi som Aristoteles 

definierat och som fler dramatiker med honom, fortsatte upprätthålla. Han vände sig framförallt mot 

tragedins vilja att gestalta människans öde som hugget i sten, men också kraven på katharsis genom 

fruktan och medlidande var han starkt emot.28 Han använde sig som redan nämnts av komik och 

tragik i samverkan för att nå en intellektuell verkan hos publiken.

Begreppet fabel är centralt för Brecht och hans medarbetare. Det kommer från Aristoteles 

begrepp mythos som står för grundhandlingen eller själva berättelsen i en text. Brecht liknar det vid 

24 Sven-Åke Heed, Teaterns tecken (Lund 2002), s. 115.
25 Nationalencyklopedin på nätet: http://www.ne.se/episk-teater [2010-04-14]
26 Per-Arne Tjäder, Fruktan, medkänsla och kritisk distans. Den västerländska dramateorins historia (Lund 2000), s. 

177. 
27 Tjäder 2000, s. 174.
28 Rikard Schönström En försmak av framtiden (Lund 2003), s. 39.
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polisprotokollets neutrala beskrivning av ett händelseförlopp, utan några subjektiva skildringar. För 

Aristoteles var fabeln en enhet utan märkbara avbrott, en logisk följd av handlingar från början till 

slut. Detta blev en regel även i det frank-klassicistiska dramat och i de senare naturalistiska 

dramerna. På denna avgörande punkt om uppbyggnad och struktur skiljer sig Brechts version av 

fabeln: för honom var avbrotten i fabeln en förutsättning för den episka formen. Det kan ske genom 

att man sammanknyter ett antal mindre fabler och som på det sättet blir till små delar i pjäsen, eller 

att man bryter handlingen för att kommentera det som sker på scenen.29 Det innebär att Brecht sätter 

sig emot Aristoteles tanke om dramats enhet i tid, plats och handling. Järleby skriver att det vore 

katastrofalt att använda sig av dessa enheter på ett okritiskt sätt för ett episkt teaterprojekt.30 Fabeln 

snarare bör brytas upp både handlingsmässigt, tidsmässigt och rumsmässigt.

Schönström visar att den aristoteliska dramatikens kausala utvecklingskurva påfallande ofta 

saknas i Brechts pjäser. Det finns oftast inget mönster där den ena handlingen leder fram till nästa 

för att resultera i en ödesbestämd upplösning.31 Vändpunkterna spelar inte heller samma stora 

avgörande roll i Brechts dramer som de gör i de klassiska tragedierna. Där var vändpunkten 

utskriven i texten och kan inte omtolkas av regissör eller skådespelare.32

4.1.2 Syfte/grundtankar med den episka teatern 
Brecht får ofta stå i polemik till en annan känd teaterteoretiker, Konstantin Stanislavskij (1863–

1938). Stanislavskij blev i sammanhanget symbol för den naturalistiska teatern och ett spelsätt som 

skiljde sig på en del punkter från Brechts. Eftersom deras grundsyn på teaterns syfte är radikalt 

olika, finner jag det relevant med en jämförande bakgrund. 

Dessa stora teatermän levde under samma tid men i två helt skilda kulturklimat. Med största 

sannolikhet träffades de aldrig och Stanislavkij har inte heller i skrift kommenterat Brechts arbete, 

medan Brecht har efterlämnat en del anteckningar om det så kallade Stanislavskijsystemet och den 

kritik samt erkänsla han visade detta.  Stanislavskij levde och verkade i Ryssland där han gjorde 

uppror mot den stora svulstiga teaterkonsten som härskade. Där ville publiken mest ville visa upp 

sig själva för omvärlden när de gick på teater. Han ville i stället göra teatern intim och till en 

konstnärlig upplevelse av inre liv och psykologi.33 Därför framarbetade han ett program, 

Stanislavskijsystemet, för utbildning av skådespelare inom den realistiska och naturalistiska 

traditionen som byggde på inlevelse och känsla. Baserat på skådespelarens erfarenheter och minnen 

29 Anders Järleby, Inlevelse och distans. Bertholt Brecht – om dramaturgi och skådespeleri (Skara 2009), s. 108-109.
30 Järleby 2009, s. 143.
31 Schönström 2003, s. 155
32 Järleby, 2009, s. 113.
33 Ibid, s. 181.
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skulle man finna sambandet mellan rollens yttre och inre liv. Den skulle vara så naturlig och 

trovärdig som möjligt och målet var att undvika den mekaniska upprepningen på scenen.34

Brecht å sin sida, levde i Tyskland under den turbulenta tiden efter första världskriget och 

såg på nära håll framväxten av en stark nazistisk statsmakt. Han fick uppleva hur hans och många 

andra samhällskritiska konstnärers verk blev föremål för räder och offentliga bokbål.35 Det är därför 

inte konstigt att Brechts teatersyn var annorlunda. Han ville att publiken skulle öppna ögonen för 

det som skedde omkring dem och bryta fantasivärlden. Medan Stanislavkijs skådespelare gestaltade 

livet med dess privata känslor på ett realistiskt sätt inför en mörklagd och anonym publik, var 

Brechts skådespelares uppgift att lära den upplysta salongens publik något.36 

Brecht hade dock stor respekt för Stanislavskijs noggrannhet och vilja att skapa teatral enhet 

på scenen, men hans tendenser att förlita sig på inlevelse och naturalistiska hållning tog han avstånd 

från. Stanislavskijs senare teorier om bland annat fysisk handling och om upplevandet, var däremot 

metoder som Brecht själv kunde anamma och använda i sin episka teater. De två teaterteoretikernas 

arbetsmetoder går att kombinera, men det som Brecht framförallt var emot var konsekvensen att 

publiken också skulle känna inlevelse utan att bli omskakade och förstå vad deras inlevelse leder 

till.37 Brechts teater har alltså på ett sätt, kommit att bli en tydlig motvikt till Stanislavskijs 

naturalistiska inlevelseteater. 

Även om det huvudsakliga syftet med den episka teatern var politiskt, och att Brecht ville att 

publiken skulle kunna betrakta skådespelet med en kritisk distans, så var underhållningsmomentet i 

teater lika viktigt. Anders Järleby menar att skrattet var något livsnödvändigt för Brecht och 

använde det gärna medvetet för att konstruera kunskap. Ofta skapas komiska situationer genom 

motsättningar som efter skrattet skapar frågor: vad är det jag skrattar åt och vad kommer hända 

nu?38 Underhållning är ett brett begrepp och kunde lika gärna innebära att leverera en spännande 

historia eller att publiken får uppleva något de inte förväntat sig, inte bara att få dem att gapskratta.39

4.1.3 Distansering
För att nå den kritiska distansen till skådespelet finns det olika grepp som den episka teatern 

använder sig av och definierar sig själv utifrån. Denna effekt kallade Brecht för Verfremdung. 

Svenska översättningar har varit bland andra förfrämligande, främmandegörning, fjärmning och 

distansering. Jag har valt att använda mig av den senare översättningen då jag tycker den bäst 

34 Nationalencyklopedin på nätet: http://www.ne.se/lang/konstantin-stanislavskij [2010-05-06]
35 Järleby 2009, s. 182.
36 Ibid, s. 180.
37 Ibid, s. 202-203.
38 Ibid, s. 155.
39 Ibid, s. 160.
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beskriver fenomenet. I nationalencyklopedin står att läsa detta under episk teater om distansering:

Olika tekniker, som projektioner, sånger och spel över rampen, syftade till att bryta åskådarens känslomässiga 

inlevelse i teaterföreställningen ("Verfremdung") och framställa samhällsprocesserna som historiskt förklarbara 

och möjliga att förändra40. 

Begreppet ställer Brecht i motsats till inlevelse och förklarar att det är ett sätt att ta bort det 

naturliga, bekanta eller uppenbara och istället skapa nyfikenhet eller förvåning över fenomenet – att 

skapa distans genom att främmandegöra.41 

Brecht har när han myntade begreppet episk teater, främst hämtat inspiration från den 

österländska teatern. Första gången begreppet verfremdung nämns är 1936 i en uppsats kallad 

”Verfremdungseffekte in der chinesischen Schauspielskunst” där han bygger på en tidigare text där 

Brecht beskriver sina upplevelser av en föreställning av en medveten och beräknande kinesisk 

skådespelare. Han fäster sig vid att teatern tycks tala till publikens intellekt snarare än till dess 

känslor. Skådespelaren glömmer inte att teater är teater och anpassar sig därför efter sin publiks 

reaktioner. Dessutom upprätthåller han en tydlig distans till det han gör, både till sig själv som 

karaktär och sina handlingar och står på så sätt utanför sig själv. Han blir betraktaren av sig själv 

som artist. Det är närmast som en personlighetsklyvning: när skådespelaren gestaltar ett moln, tittar 

han samtidigt på sina ben och armar och värderar de gester som skapar illusionen. Aldrig smälter 

den kinesiska skådespelaren samman med sin roll med inlevelse på det sätt som västerländsk teater 

gör enligt Brecht. Skådespelaren snarare citerar rollen. Detta får upp ögonen hos publiken för den 

grundläggande splittringen som finns mellan tecken och ting, fiktion och verklighet, scen och 

salong. Vi som betraktare reagerar med häpnad och identifierar oss inte lika lätt med personen på 

scenen, men kan däremot identifiera oss med honom som betraktare.42 Här i ligger grundtanken med 

distanseringar – publiken ska tvingas tänka och inte bara uppleva och känna. 

Brecht är medveten om att denna tradition inte med enkelhet kan överföras på den 

västerländska teatern, men kan dock lära oss en del, i synnerhet om skådespeleriet. Detta beskriver 

Brecht själv genom denna text i Liten hjälpreda för teatern:

Inte för ett ögonblick låter han det gå därhän att han fullständigt förvandlades till figuren. Ett omdöme 

som ”han spelade inte Lear, han var Lear”, skulle vara förintande för honom. Han har uteslutande till 

uppgift att visa fram figuren eller rättare sagt, att inte uteslutande uppleva den; detta betyder inte att han, 

när han gestaltar lidelsefulla människor, själv måste vara kall. Hans egna känslor bör principiellt inte vara 

40 NE på nätet: http://www.ne.se/episk-teater (2010-04-14)
41 Tjäder 2000, s. 175-176.
42 Schönström 2003, s. 32-33.
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figurens, detta för att inte också publikens känslor principiellt ska bli figurens. Publiken måste här ha full 

frihet. 43

I det episka dramat har skådespelaren en uppfattning om sin karaktärs utvecklingsmönster och även 

ett alternativt. Han kan därför avgöra och visa på när han begår ett ödesdigert misstag, och 

dessutom kommentera för publiken att han har den kunskapen.44 Den episka teaterns distanseringar 

är inte enbart inriktad på skådespeleriet, utan använder också andra medel:

Medan distanseringseffekterna i det kinesiska skådespelet framförallt uppstår som ett resultat av artistens 

agerande, laborerar den episka teatern också med andra främmandegörande medel: sång och musik, 

textade plakat, film etc.45

Schönström hänvisar till tidigare forskning när han hävdar att det episka dramat till stor del består 

av litterära allusioner och regelrätta citat. Ordspråk från Bibeln eller anspelningar från välkända 

passager i världslitteraturen är vanliga inslag. Han understryker dock att det för Brecht inte handlar 

om att förankra texter i ett gemensamt kulturarv eller förnya en litterär tradition som hos många 

föregångare och modernistiska författare. Han använder tekniken istället för att främmandegöra och 

”tvinga den att säga något annat än vad just traditionen föreskriver”.46 

På samma sätt fyller inte heller en annan typ av distansering i den episka dramatiken, 

metafiktionen, bara ett estetiskt eller filosofiskt syfte. Den kommenterar sin egen form av en 

politisk anledning.47 När teatern visar sig själv spela teater, borde också samhället och människan 

kunna se sig själv som samhälle och människa. Schönströms citat nedan sammanfattar ganska bra 

vad en distansering kan innebära i en text eller föreställning:

Texttavlor, tydligt markerade citat, överdrivna klichéer och emfatiska gester är dock långtifrån de enda 

medlen Brecht använder sig av för att undervisa sin publik i den svåra konsten att betrakta. Det finns 

andra tekniker som är minst lika viktiga men som ibland också är så subtila att åskådaren, lustigt nog, inte 

omedelbart upptäcker dem. En av dessa är montaget, det vill säga den metod enligt vilken de olika 

handlingselementen i det episka dramat för det mesta är sammanfogade. En annan är den episke 

skådespelarens grundläggande roll som demonstratör, kommentator eller berättare.48

 Klart är alltså att distanseringar är olika uttryck som fjärmar publiken från illusionen om att det 

43 Brecht 1966, s. 35-36.
44 Schönström 2003, s. 155.
45 Ibid, s. 34.
46 Ibid, s. 64.
47 Ibid, s. 142.
48 Ibid, s. 84.
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som händer på scenen är verkligt, men samtidigt tvingar den att relatera till verkligheten: hur ser 

den ut egentligen och vad kan vi lära oss av den? Brecht ville säga att den episka teatern inte har 

stöpts i någon exakt form, utan är fri för varje gestaltare att använda på sitt eget sätt. Han tyckte att 

varje berättelse efterfrågar ett uttryck och förblir helt öppen fram tills någon föreslår ett sätt att 

gestalta den på. På så sätt är distanseringseffekterna inte fast till sin form, utan kan se olika ut. 

Dessa distanserande uttryck kan vara kreativa men som Schönström betonar så krävs en tanke 

bakom dem:

I den episka teatern är Verfremdung förvisso en estetisk och humoristisk lek med ord, bilder, former och 

musik, men den är samtidigt ett intellektuellt instrument med vars hjälp dramatiken och hans aktörer 

analyserar, kritiserar och försöker omgestalta verkligheten.49

Det blir inte bara distanseringseffekter genom att man använder sig av vissa stilmedel, utan 

distanseringen ligger snarare i förhållningssättet till framställningen. Syftet är alltid detsamma och 

Brechts grundfråga är hur teater kan vara både undervisande och underhållande. Men på vilket sätt 

det ska göras, det lämnas över till framtidens teaterskapare att experimentera med.50 

4.2 Metod 
I min studie har jag gjort en teoretisk genomgång av Brechts tankar om teater och vad som är den 

episka teaterns främsta kännetecken. Här tas upp dels vad som utmärker den episka dramaturgin 

och berättandet, distanseringseffekter i form av olika stilmedel, citat, metafiktion och hur 

skådespelaren ska agera på scenen. Genom att välja detta begrepp, distansering, inom den episka 

teatern, och söka efter sådana effekter i ”Tant Blomma” av Kristina Lugn försöker jag göra Brechts 

teaterteorier praktiskt användbara för att hitta drag hos modern svensk dramatik som kan kallas för 

episka. De stilmedel som omnämns som distanseringar är relativt lätta att identifiera, men för att 

verkligen kunna kalla dem för regelrätta distanseringar så måste man göra en tolkning av texten, 

vilket jag kommer återkomma till i slutet av uppsatsen. I den kommande analysen försöker jag 

identifiera de stilmedel man kan hitta i texten och relatera ”Tant Blomma” till Brechts teaterteori.

49 Schönström 2003, s. 28.
50 Järleby 2009, s. 161.
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5. Analys
Min analys av ”Tant blomma” är inriktad på att se om det finns drag i texten som kan ge 

distanseringseffekter för pjäsen i sin helhet. Jag riktar in mig på olika delar och företeelser i texten 

som karaktäriseras under varsin rubrik. 

5.1 Dramaturgi
Komiska inslag finns som sagt helt klart i ”Tant Blomma”, men utgången är synnerligen tragisk 

med tant Blommas självmord och babyn som blir lämnad själv utan att mamman kommer och 

hämtar honom. Aristoteles skulle dock antagligen knappast kalla pjäsen för en tragedi i ordets 

klassiska mening. Visserligen kan man tolka tant Blommas slut som något ödesbestämt och att hon 

dessutom försöker undvika det genom att låtsas att allt är bra fastän det uppenbarligen inte är det. I 

”Tant Blomma” behålls dessutom tidens & rummets enhet. Handlingens enhet upprätthålls inte på 

samma sätt eftersom det inte finns särskilt många handlingar som bygger på varandra och skapar 

konsekvenser för rollgestalterna. Pjäsen går framförallt ut på en lång väntan. Detta gör att om vi 

skulle beskriva fabeln blir den ytterst tunn. 

Den klassiska kurvan med en tydlig peripeti, måste beskrivas som svag. Sohl väljer att lägga 

peripetin vid samtalet från Rut som vill ställa in kvällens, av tant Blomma efterlängtade, aktivitet. 

Hon går då mot den hänvisade Göran Lindströms åsikt om att det är vanskligt att tala om peripeti 

hos dramatik som inte är skriven i anslutning till Aristoteles.51 Jag vill hävda att man eventuellt kan 

se detta som en vändpunkt för tant Blomma där alla drömmar om kvällens stundande romantik går i 

kras, men min åsikt är ändå att det var alltför väntat. För babyn blir ingenting särskilt annorlunda 

efter samtalet heller och vi i publiken upplever ingen katharsis.

Ett annat tecken på en anti-aristotelisk dramaturgi är att distinktionen mellan det berättade 

och det spelade inte alls är särskilt stor. Ibland får man känslan av att karaktärerna då och då har en 

berättande funktion och interagerar med publiken ibland, samt spelar klassisk teater med dialoger 

ibland. Detta får jag anledning att återkomma till under nästa rubrik.

5.2 Repliker: riktning, spelsätt, metakommentarer
”Tant blomma” är inte menad att spelas med den så kallade fjärde väggen, där skådespelarna låtsas 

att de inte är i en teatersalong utan agerar som att de var ensamma i ett rum istället för på en scen. 

Tant Blommas interaktion med publiken finns utskriven i scenanvisningarna. Det första exemplet 

51 Sohl 1998, s. 7.
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möter vi redan på första sidan: ”Tant blomma tar in publiken.”52 Att Lugn skriver ut redan från start 

att skådespelaren också ska ta på sig rollen att leda in publiken i berättelsens början kan ses som en 

hint om att skådespelaren ska ha en närmare relation till publiken och interagera med den genom 

hela berättelsen, så kallat spel över rampen. Några sidor senare skriver Lugn att tant Blomma leder 

allsång med publiken i de två sista verserna av sången som hon och babyn sjunger. Publiken får 

sjunga att det är roligt att vara barn och den avslutas med ”Höj nu Tant blommas lön!53”

Förutom den direkta interaktionen med publiken så finns det olika nivåer på replikerna i 

”Tant Blomma”. Visst består texten till stor del av den traditionella dialogen, men det finns också 

fler typer av repliker. Då och då tenderar dem att växla från att vara riktade till motspelaren, till att 

vara riktade på ett annat sätt. Jag tolkar just denna riktning som ett spel mot publiken. Ett tydligt 

exempel är när tant Blomma säger:

Det är viktigt att barn får utlopp för sina känslor. Men det betyder ju inte att man får bete sig hur som 

helst. Man får till exempel inte slåss. Med andra människor. Eller deras heminredningar. När man har 

råkat ut för någonting tråkigt ska man försöka komma på att tänka på något intressant. Fingerfärg till 

exempel, det är ju väldigt intressant. Om det inte vore så förbannat kladdigt... Nej, vet du vad – jag tror att 

vi ska sjunga vår muntra och skönt galna lilla sång istället. Ni vet den där sången som vi alla blir så glada 

av fast vi egentligen är väldigt, väldigt irriterade. På med hatten och här är käppen...54

Kanske skulle tant Blomma kunna prata med babyn eller sig själv om att barn behöver få utlopp för 

sina känslor, men i slutet av repliken använder hon pronomenet ni, vilket måste ses som ett direkt 

tilltal till publiken, eftersom det bara är babyn som finns på scenen förutom hon själv och skulle då 

behövt använda ett du igen där. Innan säger hon ”nej vet du vad” så tilltalet växlar. Detta är helt i 

linje med det episka spelsättet som gärna använder metoden att skådespelaren vänder sig ömsom 

mot medspelaren, ömsom spelar mot publiken som en distansering.

Även babyn växlar i sitt tilltal mellan publik och medspelare. När tant Blomma frågar babyn 

om han är kissnödig svarar han på detta sätt:

Ibland får jag lust att sparka till Tant Blomma. Mamma har nog satt på mig dom här sparkbyxorna för att 

jag ska kunna sparka till, Tant Blomma. Ibland kan jag bara lyda mamma. Bara henne. Det är nog bäst att 

hon kommer nu och b e f a l l e r mig att inte vara olydig mot dig och dina förbannade pelargonior.

Den första meningen är ganska tydligt inte riktad som ett svar till tant Blomma, utan ska nog tolkas 

som något som babyn säger till publiken. Detta för att han inte har ett dig-tilltal utan talar om tant 
52 Kristina Lugn ”Tant Blomma” i Samlat Lugn (Stockholm 1997), s. 291.
53 Ibid, s. 295.
54 Lugn 1997, s. 294.
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Blomma i tredje person. Efter ”Ibland får jag lust att sparka till Tant Blomma” vänder sig han till 

henne igen genom ett du-tilltal. 

Då och då  intar babyn rollen av en berättare istället för att utgå från sig själv. Detta är ännu 

ett sätt att ställa sig utanför sin roll:

Nu när alla bilköerna fulla av överblivna mammor. Som inte kan hämta sina barn. Hur gärna som än vill. 

För dom ha fastnat. Mellan en långtradare och en ambulans.

En annan nivå som skulle kunna sägas innehålla metakommentarer finns på en del ställen. Ett 

exempel finns i andra sången som börjar med tant Blommas vers:

TANT BLOMMA Varje gång vi hänger läpp

tar vi fram Tant Blommas käpp

Hatten ska på!

Jag blir så barnkär då!55

Först pratar hon om sig själv i tredje person, sedan växlar hon till jagperspektiv. En bra skådespelare 

kan visa detta extra tydligt genom att göra växlingen tydlig i sitt spel. Som skådespelare 

kommenterar hon tant Blomma, och som sin färgstarka roll deklamerar hon hur barnkär hon blir 

med hatten på sig. 

På ett skickligt sätt har Lugn arbetat in ett episkt spelsätt i karaktärernas repliker på flera 

ställen. Detta genom att karaktären kommenterar sig själv, eller om man ser det i ett verkligt 

brechtianskt teaterperspektiv: skådespelaren kommenterar sin roll. Varesig hur man väljer att tolka 

dessa repliker så är de tydligt episka genom att de innehåller en metanivå. Väljer man att gå ett steg 

längre och tolka det som att Lugn skriver ut repliker som skådespelarna ska säga om sin roll så har 

man verkligen applicerat den episka teaterns tankar om spelsätt på ”Tant Blomma”. Det första 

exemplet är babyns replik: ”Jag är jättesnäll! Det är jag faktiskt! Sannerligen säger jag eder. Babyn 

är snäll.”56 Här pratar han först om sig själv i första person, men på slutet övergår han till att 

kommentera sig själv i tredje person. Ett annat ställe där babyn kommenterar sin situation utifrån är 

när han hopplöst undrar vad han håller på med och säger ”Man kan fråga sig varför folk finner sig i 

att vara bäbisar när det ändå inte är någon som hämtar dom från Tant Blomma.”57 Samtidigt som 

babyn är sin roll och gestaltar dess känslor, så ser han också på sig själv utifrån och som en del av 

alla bäbisar kollektivt. Genom detta gör han en analys och visar intellektuellt sitt passiva beteende 

55 Lugn 1997, s. 295.
56 Ibid, s. 294.
57 Ibid, s. 292.
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för publiken. Precis det dubbla perspektivet som Brecht tänkte att rollen skulle ha och 

skådespelaren förstärka ytterligare genom sitt spel.

Babyns språk generellt är en tydlig distansering från rollen som baby, det 

uppmärksammar även Sundberg när han citerar babyns första längre replik: ”Babyn visar sig  redan 

här – och det bli än tydligare senare – ha tillgång till en språkkod som man snarare förknippar med 

en vuxen än ett barn, och generellt kan man säga att hans språk oscillerar mellan barnspråk och 

vuxenspråk.”58 Gestalten på scenen är inte en baby – det vore en fysisk omöjlighet att få en baby att 

säga hans repliker. Istället gestaltar personen en baby och uttrycker tankar som babyn kanske skulle 

kunna uttrycka om den kunde prata. Eller så gestaltas en vuxens perspektiv på en babys liv. Det 

skapar i vilket fall som helst en väldigt typisk distanseringseffekt. 

Det finns alltid en valmöjlighet för regissör och skådespelare vad man vill ha för spelstil; 

realistisk, teatral, eller förhöjd och galen till exempel. Spelstilen hos karaktärerna är inte förankrad i 

texten på samma sätt men replikerna hos det här dramats gestalter är trots allt lite speciella eftersom 

de varierar mellan dessa olika nivåer jag beskrivit. Texten ger många möjligheter till ett förhöjt 

episkt spelsätt.

5.3 Sånger
Den första tydliga formdetaljen som inte hör till den realistiska traditionen man upptäcker i stycket 

är definitivt sångerna. Inte mindre än sex sånger ryms på de få sidorna och tar därmed upp en 

betydande del av utrymmet. Man skulle kunna säga att en tredjedel av texten är sångtext. Sångernas 

innehåll är varierat men poetiskt utformat och har likheter med Lugns lyrik. Sångerna har alltid en 

känd melodi men med en, som Wirmark uttrycker det, renoverad text:

Hon utgår från en slagdänga, från ett musikstycke som redan förlorat det mesta av sin slagkraft. Hon 

behåller melodin och förkastar eller snarare renoverar ursprungstexten. Dessa två uttryck med olika 

känsloladdning läggs omlott och förmås att motverka men också samverka med varann.59 

I denna samverkan uppstår ytterligare en distanseringseffekt genom att när den gamla välkända 

låten får en ny text som ibland liknar den gamla, lyssnar man kanske till extra noga på texten som 

då lättare får fram sitt budskap. Läsaren eller lyssnaren relaterar både till den gamla melodin/texten 

och den nya och bildar på så sätt en ny förståelsedimension. Den första sången tycks enligt 

Sundberg handla om hennes längtan efter något annat eller efter att få vara fri. Han menar att den 

kan ses som en diskvalificering av den inledande repliken ”vi har det bra, visst är det så”. Texten 

58 Sundberg 2005, s. 66 -67.
59 Wirmark 2006, s. 17.
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visar på den inre ensamhet och rädsla för att inte vara älskad som både babyn och tant Blomma lider 

av. 

Och för att tydliggöra Babyns rädsla för att inte vara älskad lägger Lugn in Alice Tegnérs kända barnvisa 

”Du lilla solsken”, dock med justerad text: ”Du lilla mamma som tittar in/ igenom dörren i drömmen min/ 

Jag ville vara så underbar/ att jag fick ha lilla mamma kvar”. Älskad blir den som anses värd att älskas; 

moderns närvaro och kärlek är en belöning för prestationer, beteenden och hur man ’är’. Den som inte är 

underbar nog får finna sig i att leva sin mor förutan.60

Här blir rollerna mellan dagmamman och barnet suddiga när det är babyns replik som klandrar 

dagmamman: ”Nej fy Tant Blomma nu var du dum. Gå in och skäms på ditt rum.”61 Lena Sohl 

utreder i sin magisteruppsats skillnaderna mellan originalet och Lugns version av Tegnérs visa och 

ser en del likheter men också att Lugn förändrar sångens innebörd. Hon visar att i Lugns visa är 

barnet instängd i barndomen och och tant Blomma är fast i vardagslivets tristess.62 Jag tycker den 

visar på att alla befinner sig i roller som de egentligen inte vill ha.

5.4 Lyriska inslag 
Att Kristina Lugn har en förkärlek för språket, lyriken och leken med ord har redan behandlats. 

Även i rollernas repliker finns spår av hennes poetiska ådra och de märks allra tydligast genom 

leken med ord och klanger i främst babyns repliker. 

Det där är ingen mysig myshörna. Det där är en ryslig myshörna. Vi har det mysigt i alla fall hemma hos 

mig, Fastän vi inte har någon myshörna.63

Denna typ av lek med ord återkommer i flera repliker, även det följande exemplet, och förstärker 

replikerna ytterligare samt ger språket en speciell rytm. Ibland använder hon ord på lite nya sätt, 

som hur ”skräcklagen” används i slutet av nästa replik:

Fint. Hemskt. Fast fint. Hemskt fint. Nu ser jag i alla fall att jag finns. Men dom där ljuden. Det där 

hasandet! Det där släpandet! Det är nog Tant Blomma som drar fötterna efter sig i skumrasket, Men hon 

låter annorlunda på nåt sätt. Allt är skräckslaget härinne. Det här är Tant Blommas skräckslagna 

lägenhet.64

60 Sundberg 2006, s. 4.
61 Lugn 1997, s. 293.
62 Sohl 1998, s. 13-15.
63 Lugn, 1997, s. 298.
64 Ibid, s. 305.
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På sidan 300 har tant Blomma en replik som är lösryckt och starkt lyrisk och ger oss en känsla av 

att allt inte alls står rätt till och att ödet för tant Blomma verkar dystert: ”Bakom Tant Blommas 

tyllgardin om natten. Blänker dödens svarta vatten.” Denna replik återkommer senare mot pjäsens 

slut på sidan 311, då sagd av babyn, men utan reaktion från tant Blomma. Den har inget synbart 

sammanhang på sin plats och den rimmar dessutom. Denna typ av poetiska öar pekar även 

Sundberg på finnas både i talrepliker och sångtexter.65 En annan rimmad replik som därför känns 

som  ett litet stycke poesi i den annars vanliga dialogen är babyns utrop mot tant Blommas behov av 

en vän när hon ska ut och roa sig:

Stackars kvinnor! Stackars kvinnor som alltid måste ha väninnor!66

Språket som återfinns i Lugns dialoger är många gånger väldigt olikt ett vardagligt talspråk. Man 

kan tänka sig att en dramatiker som skriver för en naturalistisk scen där allt ska ligga nära 

verkligheten skapar repliker som låter naturliga och talspråkliga men det är inget som Lugn 

eftersträvar. Det är inte konstigt att hon använder sitt lyriska språk när hon skriver dramatik. Genom 

att göra det så blir hennes pjäser speciella och förmedlar något annat genom sina underfundiga 

repliker. Att språket inte är verklighetstroget blir definitivt till en distansering och får publiken att 

betrakta skådespelet på ett annat sätt än genom identifiering och inlevelse.

5.5 Absurditeter, metafiktion och allusioner
Fastighetsskötaren är en underlig figur. Vad är hans syfte och hur kom han in i tant Blommas 

lägenhet? Under en sång står det i scenanvisningarna att ”Fastighetsskötaren dansar”. Det skulle 

nog inte av någon uppfattas som ett realistiskt inslag att personen som ska laga hissen börjar dansa 

under sång. Dans kunde mycket väl vara ett distanserande tecken för Brecht. Jag tycker att dansen 

distanserar oss från fastighetssskötaren som vi egentligen inte vet vad det är för person. De flesta 

har en bild av en fastighetsskötare som inte behöver stämma överens med verkligheten. Denna 

situation är inte den enda som kan kallas för lite absurd i detta drama. 

Tant Blomma och hennes dagbarn babyn väntar pjäsen igenom på mamman som ska komma 

och hämta babyn. Denna väntan alluderar på Samuel Becketts välkända pjäs I väntan på Godot. 

Liksom Godot aldrig kommer, blir även modern i ”Tant Blomma”  frånvarande pjäsen igenom.  

Denna på ytan anspråkslösa pjäs om en väntan som aldrig tar slut har sina föregångare; pjäsens roller är 

65 Sundberg 2005, s. 67.
66 Lugn 1997, s. 310.
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väl etablerade i teaterhistorien. Mamman som aldrig visar sig på scenen är en svensk Godot. Och baby 

och dagmamma har tagit arv efter Vladimir och Estragon. 67

Detta kan mycket väl tänkas som ett distanserande drag; genom att dra paralleller till någon som 

aldrig kom kan vi kanske se vår vardag med distans: når vi själva fram till våra närmaste? Pjäsen 

har dessutom drag av metafiktion. I slutet kommer repliken:

TANT BLOMMA Jag vet mycket väl att ingen älskar mig. Aldrig någonsin ska det sitta en man 

på en dansrestaurang.- Och vänta på att få bli lycklig tillsammans med just 

mig. Det vet jag mycket väl. Jag kommer aldrig att ha någon annan familj än 

den här sagoboken. Om Tant Blomma. 68

Det finns alltså en sagobok i pjäsen som handlar om tant Blomma. Kanske vill man tolka det som 

en illustration över att hela teaterföreställningen är en saga, men som har många drag av det 

verkliga livet.

Ett lån från sagans värld är babyns replik ”Men Tant Blomma! Varför har du så stora ögon?” 

som lånas från Rödluvan. Sohl menar att det finns uttalade paralleller till sagan men i sagan om tant 

Blomma lever de inte lyckliga i alla sina dagar. Enligt Sohl har Lugn också lånat citat från Bibeln. 

”Sannerligen säger jag eder” är identiskt med ett citat i kapitel från Matteus 5-7.69 Citat och 

allusioner finns det alltså en del av i ”Tant Blomma”. 

Det verkar dessutom som att karaktärerna äger ett vetande om hur deras utveckling kommer 

att gå, precis som Brecht ville att karaktärerna skulle ha för att ge uttryck för den episka spelstilen. I 

den första sången  Sohl skriver: ”Lugns parafraserande barnvisa finns på dramats tredje sida och 

den anger tonen för vad som komma skall. I rad tre och fyra talar babyn i nuet, men om det redan 

inträffade”.70 Det antyds att babyn redan i början verkar veta att mamman inte kommer att komma.

 Förutom de tecken som redan finns i pjäsen kan många saker förstärkas, utvecklas och 

därigenom verka distanserande. Man kan också alltid lägga till egna idéer i en iscensättning. Till 

exempel anser jag att det fenomenet av cross-dressing som uppstår när en man spelat rollen som 

tant Blomma också kan bli en typ av distanseringseffekt. Konventionerna kring manligt/kvinnligt 

synliggörs och tas upp för diskussion. Ytterligare ett sätt är att till exempel låta samma skådespelare 

spela både tant Blomma och fastighetssskötaren samt låta denne byta om synligt på scenen så att 

publiken kan se hur skådespelaren ikläder sig en ny teaterroll

67 Wirmark 2006, s. 14.
68 Lugn 1997, s. 312.
69 Sohl 1998, s. 16.
70 Ibid, s. 14.
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5.6 Episk eller absurdistisk?
Min analys har hittills gett ett antal exempel på stildrag som kan kalls för distanseringseffekter i 

”Tant Blomma”, bland annat inslagen av sång, lyriska inslag, riktningen mot publiken och 

metaeffekterna. Dessa finns faktiskt utskrivna i texten och det vore nog en omöjlighet att varesig 

kalla ”Tant Blomma” för en realistisk pjäs eller att spela den naturalistiskt. För att besvara 

uppsatsens huvudfråga om man kan läsa pjäsen episkt, måste vi kort ska återgå till början av 

uppsatsen och Brechts syfte och grundtankar med den episka teatern. Det är en oerhört 

grundläggande fråga att ställa sig innan man kalla ”Tant Blomma” för en episk pjäs, frågan om 

teaterns syfte är både underhållning och att  förmedla ett politiskt/intellektuellt budskap. 

Att ”Tant Blomma” har ett ganska tydligt syfte att underhålla publiken på olika sätt råder det 

inget tvivel om. Pjäsen innehåller roliga underfundigheter, språkliga kullerbyttor, dråpliga 

situationer och en hel del komik. Lugn gör oss glada, ledsna och förundrade genom pjäsens 

speciella form. Den viktiga frågan är om ”Tant Blomma” har ett samhälleligt budskap som ska lära 

oss något. Annars skulle man lika gärna kalla de stilmedel jag funnit i min analys för blott stilmedel. 

Heed skriver att i dagens postmoderna teater blandas stilar och uttryckssätt och tar då upp ett antal 

uttrycksmedel som används och blandas ohämmat i viss modern teater. Medel som man lika gärna 

skulle kunna kallas för distanseringar: dans, musik, grotesk, opera, cirkus bland andra.71 Som jag 

redan beskrivit används dessa dock i ett annat syfte i den episka teatern. 

Ytterligare ett sätt att uppfatta ”Tant Blomma” på är att det är en pjäs med absurdistiska 

förtecken. Sundberg tar upp närheten till det absurda i Nattorienterarna som Lugn själv har 

bekräftat.72 Jag har även tagit upp Wirmark som pekar mot absurdistiska drag i ”Tant Blomma” 

genom att se paralleller till Beckett och Jansdotter som även hon hävdar att det finns inslag av 

absurdismen.73 På många sätt kan distanseringar vara absurda inslag i teater och tvärt om. Men vad 

är det egentligen som skiljer? Ralf Långbacka beskriver den åtskillnad som görs mellan den absurda 

traditionen och den episka. Enligt Långbacka har de uppkommit ur samma konflikt med den 

borgerliga illusionsteatern som försöker vara realistisk i och med att de försöker få publiken att tro 

att det inte är teater de ser, utan verklighet.74 Skillnaden är att ”Hos Brecht är det absurda ett resultat 

av ett orsättvist samhällssystem, hos Beckett är det en ofrånkomlig följd av den mänskliga 

naturen”.75 

71 Heed 2002, s. 107-108.
72 Sundberg 2005, s. 62.
73 Jansdotter 2004, s. 28.
74 Ralf Långbacka, Bland annat om Brecht. Texter om teater. (Stockholm 1981), s. 120.
75 Långbacka 1981, s. 123.
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Det är helt enkelt den bakomliggande världsåskådningen som skiljer. Vad har Lugn för 

världsåskådning? Lever vi i ett samhälle som går att förändra eller är det människans ofrånkomliga 

öde att känna sig oälskade? Jag tycker mig kunna känna en viss ödesmättad stämning i pjäsen, där 

tant Blomma och babyn kan uppfattas som offer för en tragisk värld med destruktiva relationer. 

Detta var inte Brechts mening med teatern, han ville att världen skulle vara möjlig att förändra. Om 

babyn och tant Blomma kunnat göra på annat sätt som gett en annan utgång, har åtminstone inte 

Lugn gett oss några öppna förslag till vad. Kan vi lära oss något av berättelsen? Jag tycker inte att 

det är orimligt att hävda att definitionen till om måste göras av uttolkaren. 

Själv vill jag definitivt tolka pjäsen som en tacksam text för den episkt uttolkande 

regissören. Jag tycker att Lugn skildrar ett samhälle där många känner sig ensamma och vad detta 

beror på ger hon endast sporadiska hintar om. Stress genom bilköer, utseendefixering genom 

ansiktsmasker som måste läggas och antisociala vanor genom babyns replik om att tv-seriernas 

personer är de enda som känner oss. Om vi skulle nå varandra och uppleva mellanmänsklig kärlek, 

om vi skulle tänka oss in i andras situation – dagmammans, babyns, fastighetsskötarens – och se de 

komiska hindren som står emellan relationerna så kanske vi inte längre skulle känna oss så 

oälskade.
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6. Sammanfattning 
Uppsatsen har haft för avsikt att ge ett bidrag till forskningen om nutida svensk dramatik genom att 

applicera Bertholt Brechts teaterteori kring den episka teatern och distanseringsbegreppet på dramat 

”Tant Blomma” av Kristina Lugn. Många av de sätt och stilmedel som Brecht kallade för 

distanseringar finns att upptäcka i denna text. Bland annat använder sig Lugn av sång, dans, ett 

många gånger lyriskt och orealistiskt språk, metafiktion och citat på ett sätt som fjärmar publiken 

från illusionen om att det är verkligt liv som gestaltas på scenen. Dessutom finns det drag i 

replikerna som måste sägas vara distanserande, bland annat genom att rollen kommenterar sig själv 

i tredje person.  

Min slutsats är då att min analys av ”Tant Blomma” visar att det finns många stildrag som 

skulle kunna verka distanserande, och det finns stöd för ett episkt spelsätt i replikerna.  Jag tror 

dessutom att distanseringarna skulle kunna bli fler och förtydligas ytterligare i en uppsättning av 

pjäsen. Men i analysen diskuteras också frågan huruvida pjäsen är episk eller absurdistisk. Detta 

måste man själv tolka när man sätter upp dramat. För att kunna kallas episk, bör regissören som 

sätter upp ”Tant Blomma” göra ett medvetet val att vilja ge publiken en möjlighet att se vårt 

konstiga samhälle utifrån och därefter tänka till om det är så vi vill ha det. Denna läsning är fullt 

möjlig enligt min analys.

Varesig man tolkar pjäsen som episk eller absurdistisk så tror jag att Lugn är fri i sitt 

skapande och följer, som tidigare nämnts, inte slaviskt några fasta ramar eller regelverk. Därför vill 

jag som  avslutning citera den låt som publiken ska hälsas välkomna till i ”Tant Blomma” och som 

jag faktiskt lyssnat på som inspiration under tiden jag skrivit.76 

Ingen vet var jag reser 

eller var min färd går fram, 

under flykten från ett minne och en ring. 

Vad mitt mål än måtte bli,

vill jag alltid vara fri

Jag kan leva utav allt och ingenting.

Det torde tala till fler än bara mig, Kristina Lugn och tant Blomma. 

76 Hep Stars, Mot Okänt Land.
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