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Gränser och  
IDENTITETER 
i 1700-talets teaterliv
Intervju med Inga Lewenhaupt, f.d. museichef och lektor i teatervetenskap

– Publiken var stormförtjust i kastratsångare.  
Att låta sina söner bli kastrater var ofta en 
möjlighet för fattiga familjer att bli rika. 
Men alla nådde förstås inte stjärnstatus,  
och för många innebar ingreppet stora 
mänskliga tragedier.

Varför tror du att kastraterna var så populära?
– De stod för något gränsöverskridande – 
mellan kvinna och man, himmel och jord, 

mörker och ljus. Det var ett sätt att leka med 
roller och uttryck. Inom opera och teater har 
det alltid funnits ett intresse för förväxlingar. 
Det ser vi redan hos William Shakespeare, 
men också senare under romantiken, till 
exempel i den androgyna figuren Tintomara i 
Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens  
juvelsmycke. Att undersöka gränser och  
identiteter är tidlösa frågor som vi fortfarande  
intresserar oss för.

SKUGGORNA AV FLADDRANDE salongs-
ljus tisslas det och tasslas. Klänningar  
frasar, peruker dammar. Under 
pudret lackar svetten. Det är en 
het försommarafton år 1753. I den 
fullsatta salongen sitter publiken 

trångt, strax börjar spektaklet. Sedan två år 
tillbaka är Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika 
kung och drottning i Sverige. Båda älskar 
teater. De ger arkitekt Carl Fredrik Adel-
crantz uppdraget att bygga en slottsteater  
i närheten av deras sommarslott Ulriksdal.  
I kväll hissas ridån för första gången. 

– Teater och opera var under 1700-talet ett 
sätt att uppleva okända, surrealistiska och 
drömska miljöer. En motsvarighet till vad vi 
i dag kan se på film och teve. Föreställning-
arna kunde pågå i upp till sex timmar och 
innehöll storslagen scenografi, dramatiska 
dekorbyten och färgsprakande kostymer, 
berättar Inga Lewenhaupt. 

Kungen och drottningen, som kommer 
från franskinspirerade hov, tycker att det 
svenska teaterlivet är uselt. För att höja 
nivån anlitar de en fransk teatertrupp som 
kan allt: agera, sjunga och dansa. På Ulriks-
dals slottsteater inleder truppen ett drygt 
sjutton år långt engagemang i Sverige. I 
uppdraget ingår också att ge föreställningar 
på Drottningholm.

Teatervärlden är en av de första branscher 
där kvinnor får möjlighet att yrkesarbeta. 
Skådespelarna förväntas dock själva köpa 
sina scenkostymer och för att bekosta dem 

blir många kvinnor tvungna att sälja sina 
kroppar, berättar Inga.

– Att vara kvinna och artist var ofta lika 
med att vara prostituerad. 

År 1813 spelas den sista föreställningen  
på Ulriksdals slottsteater. På 1860-talet  
rivs scenmaskineriet och delar av byggna- 
den muras igen. Efter nästan tvåhundra år  
i dvala återinvigs slottsteatern 1981, tack  
vare operasångerskan Kjerstin Dellert 
(1925–2018). I samband med nyöppningen 
byter teatern namn till Confidencen – ett 
namn som har att göra med kungligt  
hemlighetsmakeri.

– I kungaparets matsal fanns en speciell 
hiss för matbordet. Med den kunde bordet 
sänkas ned i källaren för att dukas om och 
sedan hissas upp till gästerna. På så vis 
kunde kungligheterna äta utan att tjänste-
folket kom in och serverade. De kunde föra 
hemliga samtal »en confidence« – franska 
för »konfidentiellt«.

I ITALIEN KOMMER under 1600- och 1700-
talen en ny trend inom opera som kallas 
kastratsång. Kastrater är manliga sångare 
som blivit kastrerade (testiklarna har opere-
rats bort) före puberteten. Ingreppet gör att 
de aldrig hamnar i målbrottet och hela livet 
sjunger med ljus, stark gossröst. Kastraterna 
framträder aldrig i Sverige, men i bland 
annat Italien är de tidens stora primadon-
nor. Låter det besynnerligt? Det tyckte inte 
operabesökarna under barocken.

MER OM KASTRATSÅNG
Kastrater fanns i Konstantinopel under 800-talet och blev populärt i Italien på 1600-talet. 
Georg Friedrich Händel skrev huvudrollen i Orlando för kastraten Senesino (1686–1758). På 
1740-talet minskade intresset för kastrater och Vatikanstaten införde ett förbud år 1903. Tio år 
senare gjorde »den sista kastraten« Alessandro Moreschi (1858–1922) sitt sista framträdande.  

Vill du höra hur kastratsång kunde låta? På Operans hemsida, operan.se, finns lyssningsexempel med 
»den siste kastraten« Alessandro Moreschi.


