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Mia Magnusson som Beatrice i  
Mycket väsen för ingenting -  

Framteatern 
Foto: Peter Jansson
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Amatörteaterns Riksförbund 
skall inom sitt område verka för 
människors lika värde, demokrati 
och humanism samt att stärka 
nordiskt och internationellt 
samarbete, och ser ett aktivt 
kulturutbyte inom och utom 
landets gränser som ett medel 
i kampen mot fördomar och 
främlingsfientlighet.

Viktiga ord i inledningen till 
förbundets stadgar – 
medel i kampen 
mot fördomar 
och främlings-
fientlighet. Just 
nu är de extra 
viktiga. Det 
sägs ofta att 
teaterutövande 
och föreningsliv 
bidrar till mycket 
mer än konstnärlig 
utveckling, att det ger bättre 
hälsa och välbefinnande, stabilare 
sociala sammanhang och starkare 
lokalsamhällen. Detta är förvisso 
sant, men i grund och botten är 
det kanske just kultursamarbeten 
på humanistisk, demokratisk 
och solidarisk grund som vi 
ska betona i ATRs nationella 
och internationella arbete. 
Möten med andra kan bidra till 
förståelse för värderingar, livssyn 
och konstnärskap hos människor 
i olika kulturer och samhällen.

ATR har under lång tid engagerat 
sig internationellt och utgör 
numera Sveriges nationella center 
i IATA. Det tidigare nätverket 
SAR (Svenskt Amatörteaterråd) 
bildades en gång i tiden av 
amatörteaterorganisationer för 
samarbete om internationella 
frågor och arrangemang. De 
tre förbunden: Amatörteaterns 
Riksförbund, Sveriges 
Arbetarteaterförbund och Ung 
Teaterscen har dock mycket 
olika personella och finansiella 

förutsättningar att kunna 
genomföra arrangemang och 
i höstas beslutade vi därför 
att avsluta SAR. ATR tar nu 
steget att fortsätta arbetet 
med våra internationella och 
interkulturella mötesplatser. 
Våra föreningar, kanslipersonal 
och förtroendevalda har deltagit 
och kommer fortsatt att aktivt 
delta i teaterarrangemang och 
organisationsutveckling.

Något som jag ofta 
återkommer till är 
uppmaningen till 
alla att ta vara på 
möjligheten att delta 
i det internationella 
samarbetet. Under 

året kommer 
NEATA och NEATA 

Youth att arrangera 
workshops, festivaler och 

mötesplatser. IATA håller flera 
festivaler, uppmärksammar 
Världsteaterdagen och sänder 
en konferens om barn- och 
ungdomsteater med föreläsningar, 
workshops och paneldebatter. 
Res, besök, delta: on-line eller i 
direktmöten och få inspiration, 
vidga vyerna och finn nya vänner. 
Möten människa till människa 
blir till mötesplatser för att stärka 
internationellt kulturutbyte, 
demokrati och solidaritet.

www.neata.eu – arrangemang: 
NEATA/North-European Theatre 
Alliance och NEATA Youth

www.aitaiata.net – arrangemang: 
AITA-IATA/International 
Amateur Theatre Association

Anna-Karin Waldemarson
ATR, förbundsstyrelseledamot
NEATA, Sveriges representant i 
nätverket
AITA/IATA, Councillor
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Jubileumsåret 2023

V   i har ett viktigt 400-årsjubiluem att fira i år. För 1623 
publicerades i London "Mr William Shakespeare's 
Comedies, Histories & Tragedies". Det var en 
907 sidor tjock bok i storformat. Den innehöll 

36 pjäser av dramatikern, ett porträtt av honom och en lista 
över de ledande aktörerna i skådespelarsällskapet "The King's 
Men" som han tillhört sedan 1954 (fram till 1603 hette den 
"Chamberlain's Men"). Här fanns också hyllningsdikter av 
fyra samtida författare. 

Det här stora bokformatet kallades för "folio". Det var 
framför allt lagböcker, historiekrönikor och religiösa texter 
som brukade vara storslagna. 1616 hade ändå hovpoeten Ben 
Jonsons "Works" getts ut i det här formatet. Den innehöll 
pjäser, dikter och prosatexter av honom. Shakespearefolion var 
dock första gången i England som en sådan här prestigeladdad 
volym ägnades helt åt pjäser.

När William Shakespeare dog 1616 hade 18 pjäser av 
honom kommit ut i tryck, i små enkla häften. Ingen 
samtida brittisk dramatiker hade publicerats så mycket. 
Men King's Men hade många fler dramer av honom i sitt 
arkiv. Och i början av 1620-talet inledde skådespelarna John 
Heminge och Henry Condell arbetet med att ge ut en 
volym med alla hans pjäser. De var de enda av Shakespeares 
kamrater i sällskapet på 1590-talet som ännu var i livet.

Det tog tid. King's Men hade rättigheterna till de otryckta 
pjäserna. Men olika tryckare hade rätten till de verk som 
redan publicerats. Så det förhandlades och bildades ett 
konsortium. Projektet fick stöd av två förmögna adelsmän. 
Och i slutet av november 1623 kom den här praktfulla 
volymen ut till bokförsäljare.

Boken kostade ett pund. Det var mycket pengar, i en tid 
då en skollärares årslön kunde variera mellan sex och tolv 
pund (plus kost och bostad). Ändå sålde den hyggligt bra, 
1632 kom en andra upplaga, 1666 en tredje och 1685 en 
fjärde. För att särskilja 1623 års upplaga brukar man kalla 
den "Första folion".

Forskare har undersökt vilka som var de första köparna. 
Och har hittat ett par biskopar. En borgmästare och några 
höga adelsmän. Bland dem var Sir Edward Dering (1598-
1644). I biblioteket på hans herresäte Surrendon Hall i 
grevskapet Kent hande han hundratals små pjäsböcker. 
Många av dem var fullklottrade med anteckningar. Och när 
Dering var på besök i London gick han ofta på teater.

Teater var ett viktigt sällskapsnöje i de högre 
samhällsskikten. Edward Dering satte upp pjäser med 
vänner och släktingar. Och det finns bevarat ett manuskript 
där han arbetat samman Shakespeares två pjäser om 
"Henrik IV" till en. Första folion köpte han i London 5 

december 1623.
Den här stora praktfulla boken var viktig på många sätt. Dels 
slog den fast att Shakesperare var en betydelsefull författare. 
Dels innebar den att ytterligare 18 pjäser av honom kom i tryck 
och bevarades för eftervärlden. Bland dem var "Stormen", 
"Macbeth", "Som ni vill ha det", "Trettondagsafton" och flera 
andra som blivit flitigt spelade genom seklen. 

En del av de pjäser som kommit ut i häften hade inte haft 
Shakespeare angivet som författare. Så utan Första folion 
hade vi inte vetat vem som skrivit dem. Boken har också varit 
styrande för eftervärldens syn på Shakespeares verk. När Carl 
August Hagberg på 1840-talet översatte engelsmannens pjäser 
till svenska var han noga med att ta med alla titlar som ingick i 
volymen från 1623.

Ett bra sätt att fira jubileet är att spela Shakespeares pjäser, 

TEXT: KENT HÄGGLUND

Unge William 
Shakespeare


