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SUNE SKULDBØL VRAA NIELSEN

öreställningen som ni ser i dag har sin början för 2,5
år sedan. Då fick Lucas Svensson och jag själv frågan
om vi ville göra något på temat Stockholms blodbad på en
teater som heter Mungo Park och ligger en halvtimme utanför
Köpenhamn. På denna lilla ensembleteater har man ett skådespelarstyrt koncept som kallas Mungo Lab, en slags utvecklingsenhet av nya föreställningar som bygger på lust, mod och
kort reptid. I detta fall så kort som en dag, varefter man spelar
för publik samma kväll. Lucas och jag tyckte det lät som en
spännande utgångspunkt. Vi ville i så fall att svenskarna skulle spelas av svenskar och danskarna av danskar, så vi kontaktade Malmö Stadsteater. Och därför spelas föreställningen just
här, just idag. I en betydligt större och genomarbetad utgåva.
Vi har intresserat oss för hur vi relaterar till handlingen
idag, snart 500 år senare. Vilka associationer det ger till vår
värld, till krig, till extrema övergrepp på människor och
nationer i nationens, religionens eller rädslans namn. Hur

relationen mellan nationerna Sverige och Danmark ser ut,

vilka fördomar vi har om varandra, och hur debattklimatet
egentligen ser ut mellan oss. Men kanske allra mest att en stor
historisk händelse är ett samspel av enormt många faktorer
och att en utlösande faktor, droppen som får bägaren att rinna
över, gnistan som tänder luntan och får bomben att brisera,
kanske också är en rad tillfälligheter. Att det också har drabbat oss. Vi som lever i det fredligaste och mest civiliserade av
världens hörn… Vi vill vandra mellan historia och att det blir
snabbt och jäkligt kul att följa vägen mot något fruktansvärt.
En blodig komedi.
”Mellan lagen och djuret lever civilisationen”… men vet
vi säkert när gränsen passeras? Stockholms blodbad är ingalunda en isolerad företeelse, utan en del av mänsklighetens
historia. Kan det verkligen hända oss?

Have a bloody night!
Moqi

”Frågan är om det är bättre för en furste
att vara älskad än fruktad eller om det
är bättre att vara fruktad än älskad.
Man kan svara att man vill vara både
det ena och det andra, men eftersom
det är svårt att förena båda delarna är
det mycket säkrare att vara fruktad än
älskad, om man måste vara ettdera. Ty
om människorna kan man i allmänhet
säga att de är otacksamma, flyktiga och
hycklande. Den furste som helt förlitar
sig på deras ord, går under. En furste
bör göra sig fruktad på så sätt, att om
han inte förvärvar folkets kärlek ska
han dock undvika att bli hatad, för att
vara fruktad, men inte hatad kan gå för
sig. När han dock är tvungen att utgjuta
blod bör han göra det, när det finns en
passande ursäkt och ett klart skäl.”
ur Fursten av Machiavelli (1532)

Idéen til at dramatisere det
Stockholmske blodbad opstod
for to år siden på teatret
Mungo Park i København.
Vi ønskede at arbejde med
historien, og vi ønskede at
indgå et samarbejde med
svenske teaterfolk.
Formatet var vores såkaldte
Mungo Lab, som jeg leder.
En udviklingsplatform,
hvor vi tester nye idéer og
arbejdsformer og spiller for
et publikum efter meget kort
prøvetid.
Da både Moqi Simon Trolin og
Lucas Svensson er svenskere,
som bor i Danmark, var
det nærliggende at spørge
dem, om de havde lyst til at
skrive og instruere. Det ville
de gerne, og vi lavede så
sammen med Mungo Parks
ensemble og fire skuespillere
fra Göteborg en version af
det Stockholmske blodbad
på Aveny-T i København. Det
var en workshop på en enkelt
dag med visning for publikum
om aftenen, og det er ud fra
denne visning, at Moqi og
Lucas nu har arbejdet videre
med materialet.
Jeg er meget glad for, at
idéen har fået mulighed for at
blive videreudviklet som et
samarbejde mellem Mungo
Park og Malmö Stadsteater.
For dengang for to år siden
havde vi en helt klar følelse
af, at her var der virkelig
noget, der var værd at dykke
ned i. Og det har vist sig at
holde stik. God fornøjelse.
Christine Albeck Børge,
Ledare för Mungo Lab
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– inga kvinnor; till och med Kristina Nilsdotter,
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middagen.
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vreden. Hit hörde biskop Mattias i Strängnäs

II:s far och farfar hade båda tillkämpat sig
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Beldenak och alla andra tribunalmedlemmar.

omkring i landet, en framfart som redan efter
någon månad gav honom tillnamnet ”tyrann”.
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rade dem.

Kriget var ju slut. Den unge riksförestånda-
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Ärkebiskopens anklagelser följdes av

turen till ett fyrtiotal borgare och minst lika

som föregick Nya tidens Vasamonarki, med

En och annan blev säkert nervös när den
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många tjänare. De borgare som hade rangen
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kvällen. En av rådsherrarna, Linköpingsbis-
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fram inför de församlade. Ärkebiskopen, som
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rådsmötet?
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ståndaren – som låtit avsätta honom tre år ti- ”brasklapp”), på vilken han reserverade sig

dödades uppenbarligen bara för att de stod

han störtades i ett uppror 1523, fängslades

digare – hade en klagoskrift i handen. Men

mot 1517 års avsättningsbeslut. Det räddade

vid schavotten och tittade på. Andra släpades

under ett försök att återta makten och

Gustav Trolle var en hetsig potentat som råds-

honom, men det räddade inte de andra. På

ut ur sina hem och fördes till Stortorget. När

tillbringade resten av sitt liv bakom lås och

herrarna kände sedan gammalt, och nu var ju

morgonen den 8 november ställdes de övriga

allt var över, på lördagen den 10 november,

bom. Myten att Kristian skulle ha kallats ”den

alla goda vänner igen. Vilken skada kunde

inför en domstol ledd av biskop Jens Belde-

forslades liken till Södermalm för att brännas

gode” i Danmark är bara en myt, därtill en

han göra?

nak i Odense. Domen, som finns bevarad i en

tillsammans med Sten Stures uppgrävda lik.

svensk sådan.
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