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1. Inledning  

I denna uppsats kommer jag att undersöka William Shakespeares komedi Twelfth Night eller 

What You Will. Det är en komedi som första gången publicerades år 1623, i en utgåva som 

numera kallas för the First Folio. 

    Shakespeare återkommer i många av sina dramer till stående motiv, teman och karaktärer.  

Tillsammans med Much Ado about Nothing och As You Like It räknas Twelft Night till en av 

hans tre ”mature comedies”, vilka i sin tur påminner de tidiga komedierna The Comedy of 

Errors och The Taming of the Shrew. Alla dessa dramer innehåller motiv som förväxlingar 

och separerade syskonpar där intrigen syftar till att huvudkaraktärerna ska övervinna någon 

form av hinder för att nå en ”sann” kärlek (om detta se t.ex. Frykman 1986). Shakespeare har 

utgått från de klassiska motiven i det elisabetanska dramat. En kritiker som Harold Jenkins 

menar att Twelfth Night, till skillnad från de tidigare komedierna, fullkomnar sig själv genom 

att den på ett storartat sätt förkroppsligar äkta mänskliga känslor och därför bör ses som 

Shakespeares största romantiska komedi (Jenkins 1965, s.76). Min egen uppfattning ligger 

nära Jenkins och motiverar varför jag velat ägna mig åt detta speciella drama.  

   Jag utgår i min uppsats från att Twelfth Night är en komposition av olika teman. Jag vill 

undersöka hur Shakespeare presenterar denna tematik genom dramats olika motiv och 

motiveringar. Med det senare begreppet menar jag hur han konkret gått tillväga för att väva 

samman olika delar till en helhet. Dramat handlar om plötslig och häftig kärlek, och redan 

inledningsscenen slår an ett ackord som visar att kärleken är dramats ämne. Hertigen påstår att 

kärleken är lika rymlig som havet och att vad som än sjunker där tappar sitt värde inom loppet 

av en minut (I:I).  ”Så skiftar kärleken” säger han och kärlekens skiftande natur är just vad 

Shakespeare belyser i flertalet av scenerna i Twelfth Night 

  På ett plan är dramat en lätt komedi med lyckligt slut som bygger på den klassiska 

traditionen av förväxlingsdramat. På ett annat plan är den en mycket mörk komedi som 

grundar sig på oändliga komplikationer. Ibland verkar det inte vara en komedi alls. Dramat 

behandlar motiv som kärlek, död, vansinne, den flyktiga tiden och inte minst musik. Motiven 

är på ett eller annat sätt knutna till alla huvudpersonerna och sammanfattas väl i pjäsens 

öppningsreplik. I dramats första rader introducerar Orsino, hertig av Illyrien, också dramats 

två stora teman: kärlek och musik: ”If music be the food of love, play on” (Shakespeare, I:I1). 

Dessa två teman kommer att diskuteras i min uppsats.  
                                                           
1
 Referenserna till Twelfth Night kommer i den följande delen av uppsatsen alltid hänvisa till endast akt- och 

scennummer. Den använda utgåvan är The Arden Edition of the Work of William Shakespeare Twelfth Night, ed. 
by J.M Lothian & T.W Craik, 2007. 
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   Förutom att repliken introducerar dramats teman, introduceras också Orsinos psykologiska 

tillstånd som har betydelse för att driva handlingen framåt. Det är intressant att se hur 

Shakespeare motiverar händelseförloppets framskridning, för att nå fram till det tänkta 

lyckliga slutet på komedin. Ett sådant känns inte helt självklart då de karaktärer som är 

involverade i dramats stora tema tycks bära på sorg. Denna påverkas av tiden och de söker 

hjälp för den hos en Gud, eller en större kraft utanför sig själva för att slippa bära ansvaret 

själva eller för att hitta kraft och styrka i sina avsikter.  

    Kärlekstemat kommer att sammanföras med begreppet ”seriositet”, då analysen har sin 

utgångspunkt i de båda kontrasterande men också harmonierande nivåer som förekommer i 

Shakespeares tragedier och komedier. Att Shakespeare ställer det högstämt romantiska mot 

det vardagliga skapar en kontrast som färgar hela dramats karaktär. Nivåerna speglar dels den 

uppdelning som fanns i publiken och dels dramats karaktärsuppsättning. På handlingens höga 

nivå rör sig, likt i den antika och klassiska tragedin, det höga ståndet, här finner vi människor 

med makt och frihet. På den låga nivån hittar vi folk i tjänande roller eller också de som är i 

beroendeställning (Frykman 1986, ss.55-56). 

   Som nämnts ovan kommer jag att diskutera kärlekstemat under rubriken ”den seriösa 

nivån”, även om jag också kommer att visa hur den kontrasterar mot den ”populära nivån”. 

När det kommer till musiktemat ska jag lyfta de många musikinslagen och försöka visa hur 

musiktexterna, synliga såväl som dolda genom antydningar, ackompanjerar handling och 

rådande stämningar. Jag ska också föreslå att musiktemat delvis kan ses som en metafunktion 

i dramat: en komedi som Twelfth Night kan ses som en komposition som i sitt spel med teman 

och motiv kan liknas vid en musikalisk komposition genom att skapa ett spel av stämningar.    

 

2. Ämnesval, syfte och frågeställning  

Jag har valt Twelfth Night på grund av dess tematiska komplexitet och, som redan framgått, av 

den höga värdering som dramat fått inom litteraturkritiken. När jag tillägnade mig tidigare 

forskning förstärktes antagandet om textens variation såväl strukturellt som innehållsmässigt 

och jag började reflektera kring vilka inslag i texten som ligger till grund för dessa 

iakttagelser. "Shakespeare accepted no simple views in the complexity of life"(se Boyce 1996 

s.364).  

   Att jag använder mig av analys som tillvägagångssätt motiveras genom att man i en nära 

undersökning av texten finner dess innehåll. Analysen kommer att ske med hjälp av 
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dramatiska och narratologiska begrepp2 för att undersöka Shakespeares komposition av 

motiv/teman i Twelfth Night och hur han i detta drama får händelseförloppet att ”gå ihop” 

genom kompositionella och realistiska motiveringar som formar triangeldramats lyckliga slut.  

        

3. Textkritik  

Den primärtext jag har använt mig av i uppsatsen anser jag vara väl tillförlitlig då det är 

Arden utgåvan av Twelfth Night (2007) utgiven av J.M Lothian och T.W Craik.  

   När det kommer till sekundärlitteratur finns det, liksom i de flesta stora författarskap en 

mängd olika forskning inom biografigenren, lyriken och dramatiken.  Jag har tyvärr inte 

möjlighet att återge alla de tolkningar som finns inom Shakespeareområdet, då det är allt för 

omfattande för en uppsats som denna. Jag har i första hand försökt använda mig av litteratur 

som är publicerad under 2000-talet och som jag därför bedömer som aktuell. Det förekommer 

även äldre skrifter som i första hand resonerar kring innehållsmässiga aspekter av 

primärtexten. Mina val av sekundärlitteratur grundar sig på att de kompletterar, beskriver och 

bekräftar varandra inom såväl förhistoria som innehållsliga aspekter av Twelfth Night. Den 

forskning som jag framförallt har tillägnat mig är den som behandlar dramat Twelfth Night 

och jag ska försöka ge en översikt av de verk som i mina ögon förefaller relevanta för denna 

uppsats.  

   Någon sammanfattande redovisning över hela dramateorins historia existerar mig veterligen 

inte. Däremot har jag tillgodogjort mig det väsentliga i området dels genom inledningarna till 

ett flertal av de böcker jag använt som sekundärlitteratur och kanske framförallt genom 

kommentarerna i J.M Lothian och T.W Craiks, Twelfth Night (2007) som tidigare nämnts. 

Gunnar Brandells bok Drama i tre avsnitt (2006) ger en kortfattad sammanfattning av 

dramateorin och dess problemområden. Han återger grunddragen i de viktigaste teorierna om 

dramat från Aristoteles till Brecht. För att förstå dramateorin tycks det mig oundvikligt att inte 

nämna Aristoteles Poetiken. Jag har framförallt använt mig av den för att förstå komedin som 

genre. Jag har använt mig av Jan Stolpes svenska översättning, som han kallar Om diktkonsten 

(1994). 

   Som en slags mall för analysdelen har jag använt mig av Göran Lindströms bok Att läsa 

dramatik (1969). Boken innehåller en kortfattad översikt av dramats historia men är 

framförallt en handbok om problem som kan uppstå inom dramaturgi och dramaforskning.  

                                                           
2
 Dvs. den narratologi som accepterar dramat som narrativ struktur. Se t.ex. Seymour Chatmans kapitel ”The 

Literary Narrator” (Chatman 1990, 109-123)  
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Även Birthe Sjöbergs bok Dramatikanalys en introduktion (2005) har påverkat hur jag valt att 

lägga upp analysdelen.  

    ”Shakespeare And The Traditions of Comedy” av David Daniell (2000) har jag funnit 

intressant dels genom den allmänna presentationen av Shakespeares komedier samt de 

infallsvinklar den lyfter om Twelfth Night. 

    Kent Hägglunds artikel Trettondagsaftons historia som publicerats på 

Shakespearesällskapets hemsida ger en tydlig och ingående sammanfattning av dramats 

scenhistoria (Hägglund, www.Shakespearesällskapet.se).  

    Jag har tagit del av ett antal tidigare analyser av dramat. I Harold Jenkins uppsats 

”Shakespeares Twelfth Night” (Jenkins 1965) jämförs detta drama med några av 

Shakespeares tidigaste komedier. Han lyfter fram likheter till bl.a. The Comedy of Errors och 

Two Gentlemen of Verona och menar att Twelfth Night bygger på en blandning mellan dessa 

två dramers händelseförlopp (Jenkins 1965, s.72). Analysen av Marilyn French i Manligt och 

kvinnligt i Shakespeares diktning (1981) samt Women’s Worlds in Shakespeares Plays (Dash 

1997) utgår båda från genusperspektiv där det manliga ställs mot det kvinnliga. Jag har därför 

inte funnit analyserna relevanta för min uppsats. Möjligen kan de ha påverkat vissa av mina 

antaganden i analysdelen. ”The serious comedy of Twelft Night: Dark  didactism in Illyria” av 

Lisa Mariciano (2009) är som titeln antyder en analys som riktar in sig på dramats mörka 

delar och framförallt temat död som i stor utsträckning färgar dramat. 

  Patrick Cheney och William Kennedys artiklar i antologin The Cambrige Companion to 

Shakespeares Poetry (2007) har legat till grund för min uppfattning om hur sånger och 

lyrikstycken kan ge betydelsebärande element för ett drama. Cheney menar att Shakespeare 

skrivit de mest fantastiska poetiska sångerna i sina dramer, och nämner här bl.a. Festes sång 

”When that I was and a little tiny boy” i Twelfth Night. Han skriver att ”Not simply does 

William Shakespeare make his plays fundamentally out of poetry, but he manages to use 

poetry to give birth to (Cheney 2007, s.1-2) ‘the most important body of imaginative literature 

of the last thousands years’” (Cheney 2007, s. 2; hans citat kommer från Greenblatt 1959). 

   Allmänna tips om tidigare Shakespeareforskning ger Dieter Mehl i ”Shakespeare Reference 

Books” (Mehl 2000). Det är en artikel som sammanfattar stora delar av den forskning som har 

gjorts inom de flesta forskningsområden rörande Shakespeare från 1900-talets början till våra 

dagar.  
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4. Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

 

4.1. Dramateori som ingång i min analys, begreppsförklaringar.  

Dramateorin uppstod samtidigt som det litterära dramat självt. Under 300-talet f.Kr. författade 

Aristoteles Poetiken, det verk som har påverkat nästan all fortsatt teoribildning inom 

dramaområdet. Han införde begrepp som ”handling”, ”enhet”, ”peripeti” (vändpunkt) och 

”katarsis” (rening). Aristoteles menade att en viktig distinktion mellan tragedin och komedin 

är att komedin skildrar vanliga människor (gärna sämre än oss själva) som ställs inför hinder 

som de övervinner (Aristoteles 1449b).  Han menade att man kan skilja på tragedin och 

komedin genom att den befolkas med olika typer av karaktärer:  

Det är just i det här avseendet som tragedin skiljer sig från komedin: den 

senare vill framställa sämre, den förra bättre människor än de levande. 

(Aristoteles, 1448b) 

Aristoteles menade att ett bra drama ska följa ”handlingens enhet” och innehålla en början en 

mitt och ett slut: ”En enhet bildar detta förlopp därigenom att mitten förutsätter början och 

slutet är den logiska konsekvensen av allt det föregående” (Brandell 2006, s.14). Vidare 

innehåller dramat en peripeti, den vändpunkt som skapar möjligheten att lämna dramats mitt 

och nå slutet (Aristoteles 1452a). Aristoteles menade således att ett drama och i första hand 

tragedins fabel byggdes av en kombination av händelser. De händelser som sker i den 

dramatiska texten. Enligt Birthe Sjöberg är händelser som sker utanför den dramatiska texten 

en del av fabeln och det som händer i den dramatiska texten en del av intrigen, men att man 

ändå bör se skeenden som har hänt före dramats start som en del i den dramatiska handlingen 

(Sjöberg 2005, ss.30-35). I Twelfth Night hör alltså t.ex. skeppsbrottet till dramats fabel. Det 

har redan skett vid pjäsens början och är således inte en del av handlingen, utan återberättas i 

första aktens andra scen av Viola. Skeendet är dock en händelse som skapar dramats 

förutsättningar för den tänkta handlingen. Vidare menar Sjöberg att fabeln i sig kan 

ifrågasättas då det är en subjektiv tolkning, och ger exempel på detta med en rad tolkningar av 

fabler till Ett dukkehjem (Se tolkningar i Sjöberg 2005, ss. 31-33). 

   I sin Drama i tre avsnitt talar Gunnar Brandell om delningen mellan dramatiska element och 

sceniska element. I hans mening är det en förutsättning att dramaanalyser är studier med 

utgångspunkt i dramat som ett underlag för en föreställning (Brandell 2006, ss.76-77). 

Dramaläsning behöver alltså inte vara helt olik en teaterföreställning. Den stora skillnaden är 
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att spelet antingen utspelas på en scen eller i läsarens fantasi. I denna uppsats fokuserar jag på 

dramatexten och tänker inte i banor om en eventuell teaterföreställning. Uppsatsen ligger 

heller inte till grund för en kommande iscensättning. Jag är dock medveten om att det finns ett 

samband mellan text och en eventuell spelsituation och har det i åtanke för att bättre förstå 

dramats möjligheter. Jag kommer således att utesluta faktorer som berör en 

sceniskgestaltning, då jag menar att sådana faktorer inte har betydelse för en uppsats som 

behandlar textens teman. 

   Brandell nämner begreppen tematisk enhet (s. 146) och Ledmotiv och musikalisk 

komposition (s.148). Med begreppen menar han dramateorins tanke om att ett drama borde ha 

ett genomgående tema (s.148) som i någon mening bör ses som en musikalisk struktur som 

färgar ett helt drama.  

Begreppen ”handling” och ”karaktär” (bäggedera med anor från Aristoteles) 

är så intimt samhöriga att det överhuvud  inte är möjligt att tala om det ena 

utan att tala om det andra. Det är under sådana förhållanden naturligt och 

väntat, att om det ena av de båda begreppen förlorar sin tillämpning, blir 

också det andra otjänligt (Brandell 2006, s. 135). 

Kravet på gestaltning är alltså nära sammanknutet med kravet på inre logik. Med detta menas 

att det måste finnas ett samband mellan rollgestalternas karaktärer och deras öden; det som 

utgör själva handlingen i pjäsen. Orsak och verkan, är ett ofrånkomligt kriterium vid en 

undersökning av ett drama.  

   Men hur ska man tolka en karaktär i ett drama? Twelfth Night saknar, likt många dramer 

direkta karaktärsbeskrivningar och befästandet av karaktärsdrag sker via tal från olika roller i 

pjäsen. ”[H]ur tolka litterära karaktärer?” (Skalin 1991, s.11) är en fråga Lars-Åke Skalin 

resonerar kring. Han menar att olika kritiker tolkar karaktärer på skilda sätt, men att en 

självklar utgångspunkt är att urskilja protagonisten från bipersonerna. Kriterier för en 

protagonist är dels det intresse karaktären skapar hos läsaren men dels också det kvantitativa 

utrymme personen tilldelas i verket. Diktarens teknik för att karakterisera en karaktär kan ske 

på skilda sätt. Egenskaper kan gestaltas indirekt via tal, handlingar eller tankar, men kan 

också skildras av berättaren själv eller någon annan tillförlitlig karaktär, och i de flesta dramer 

måste man tolka karaktären innan man får veta något om personens inre. 

  Brandell påminner om att enligt Lessing ska rollerna i ett välskrivet drama hållas i okunskap 

om sina öden, medan publiken, eller läsaren ska underrättas i tid (Brandell 2006, s. 136). Ett 

drama bygger på återgivning av tal, inte av tankar. Men Shakespeare använde sig ofta av det 
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sceniska tricket ”the aside” som en länk mellan aktör och publik (Frykman 1986, s.33). Aside 

handlar om att karaktären förmedlar hur den tänker om något. Om greppet säger Frykman: 

” Liksom oigenkännliga förklädnader var de tydligen accepterade som självklarheter och 

måste fortfarande accepteras. Bäst och mest stilenligt är det antagligen när nutida regissörer 

låter sådana otroligheter förbli oförfalskade” (Frykman 1986, s.33). 

   För att undersöka tematiken i Twelfth Night kommer jag att använda mig av de vedertagna 

begrepp inom dramateorin, men också några begrepp som är vanliga inom narratologin. 

    I min undersökning av Shakespeares motiveringar utgår jag från begreppet motivering, som 

myntades av de ryska formalisterna under det tidiga 1900-talet. Formalisterna betonade i 

första hand formens betydelse, i motsats till innehållet. Det handlar alltså om att den 

konstnärliga formen är helt avgörande för ett diktverks värde. Med begreppet motivering 

menar de förklaringen till ett motivs förekomst i en historia, och man skiljer mellan realistisk 

och kompositionell motivering (Tomashevsky 1965). 

 

4.2. Genre  

Jag ska försöka presentera genrebestämningen komedi, för att på ett bra sätt kunna förstå 

Twelfth Nights uppbyggnad.  

   Komedin växte fram som en genre inom dramatiken och sågs länge som en motsats till 

tragedin. I antikens Grekland behövde komedin inte vara speciellt rolig, det handlade snarare 

om att den till skillnad från tragedin innehöll ett lyckligt slut, samt att komedin skildrar 

vanliga (ofta sämre och löjliga) människor: ”Det löjliga är nämligen en sorts fel eller fulhet 

som varken vållar smärta eller skada” (Aristoteles 1449b). 

   Pettersson och Lagerlöf Smids (2004) menar att forskning visar att komedin uppstod ur den 

religiösa kulten och att det främst var under Dionysosfestivalerna som komedier spelades på 

teatern. Aristofanes (ca 445–385 f.Kr.) är en av de första grekiska komediförfattarna; han 

räknas som den främsta företrädaren för den s.k. gammalattiska komedin, och hans dramer 

behandlade ofta samhället och politiken. Komedin sågs som underställd tragedin men fick en 

starkare roll omkring 100 år efter Aristofanes, i slutet av 300-talet, när Menandros utvecklade 

genren till att gestalta mer vardagliga intriger som vanliga människor kände igen sig i. I Rom 

förde Plautus traditionen att gestalta den lägre samhällsklassen vidare, han införde också en 

karaktärslista innehållande ett antal stående figurer. Vad som framförallt skiljer Plautus 

komedier från Menandros är att Plautus införde sånginslag i sina dramer. Med Plautus uppstår 

också det konstgrepp som kallas ”komisk ironi”, vilket innebär att publiken vet något som 
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karaktärerna i dramat inte känner till. Medeltidens bidrag till genren var dels utvecklandet av 

marknadsgycklare men också de groteska inslagen i det religiösa dramat. Dessa enklare 

former av underhållning är en förklaring till att genren komedi är svår att avgränsa från andra 

typer av underhållning.  Under renässansen fortsatte uppdelningen av komedier i mindre 

grupper.  

 

4.3. Det engelska renässansdramat.  

   Det finns många utsagor om det engelska renässansdramat. I det här fallet utgår jag i första 

hand från Carl-Gustav Pettersson och Theres Lagerlöf Smids Teaterhistoria (2004).  

   Under drottning Elisabets tid som regent uppstod det på teaterscenen ett motstånd för den 

stränga censur som funnits i medeltidens dramer.  England inspirerades av den italienska 

dramatiken och det var vanligt att dramer av bl.a. Plautus, Terentius och Seneca sattes upp på 

de engelska scenerna. Kulturlivet blomstrade och behovet av pjäser var stort. Snart uppstod 

dock ett motstånd mot denna lättsamma förströelse. Puritanernas motstånd mot teatern 

hårdnade och år 1642 gick det så långt att teatrarna stängdes ner under nästan tjugo år 

(Pettersson & Lagerlöf Smids 2004, ss.79-93).  

   Ben Jonson och William Shakespeare räknas som den elisabetanska och den 

efterelisabetanska tidens stora komediförfattare (Frykman 1986, s. 55).  David Daniell menar 

att Shakespeare tog till sig den klassiska traditionen av komedin och sedan utvecklade den, 

medan Ben Jonson i sin tur följde komedins regler mer strikt (Daniell 2000, s.101). I sina 

komedier lånar Shakespeare mönster från de båda italienska komediformerna commedia 

dell’arte och commedia erudita (Frykman 1986, s.61) vilka båda bygger på den klassiska 

karaktärsuppsättningen i komedier.  

Han [Shakespeare] rör sig högre upp i samhället, även om det oföränderligt 

ingår en eller flera personer av enklare börd, ofta men visst inte 

genomskådande komiskt utformande. Han arbetar med intriger […]. 

Intrigerna bygger i flera fall på förklädnader och därav uppkomna 

missförstånd rörande en persons identitet.  Pjäserna utmynnar regelmässigt i 

samfälld glädje och leder fram till ett eller flera äktenskap (Frykman 1986, 

s.55).  

Pjäsen Twelfth Night liknar till viss del både det antika dramat men också det romerska. I 

likhet med det tidiga grekiska dramat, räknas dramat som en komedi eftersom den har ett 
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lyckligt slut. Det finns också tydliga likheter från Plautus, dels genom användande av 

musikinslag, men också i karaktärsuppsättningen (s.55).  

4.4. Shakespeares komedi  

Twelfth Night publicerades första gången 1623 i en Folio innehållande sexton dramer. Man 

vet med säkerhet att dramat spelades vid engelska hovet 1661, 1663 och 1669. Efter det föll 

pjäsen i glömska ett par år, men fick nypremier 1703 i en förkortad version, vilken tyvärr blev 

en ”flopp”. 1741 återgick man till Shakespeares originaltext och dramat har sedan dess flitigt 

spelats runt om i världen (Hägglund,www.Shakespearesällskapet.se). Harold Jenkins refererar 

till en bok i vilken Dr. Leslie Hotson presenterar en tes om att Twelfth Night skrevs för att 

gratulera en italiensk adelsman, Virginio Orsino. Jenkins tar dock avstånd från tesen då han 

menar att den Italienske Orsino knappast skulle känna smicker av att bli porträtterad som en 

poetisk ineffektiv älskare. Dessutom menar han att drottning Elisabeth vid en sådan tolkning 

skulle ses som Olivia, något som knappats skulle ha gjort henne överförtjust (Jenkins 1965, 

s.72). 

   I Shakespeares mycket produktiva period som sträcker sig från slutet av 1500-talet till 

omkring år 1610 kan man finna dels de stora tragedierna, men också de mest spelade 

komedierna Twelfth Night och As You Like It. Båda dramerna bygger på den väletablerade 

konventionen av förväxlingar. Förvecklingarna är betydligt fler än så, och det är svårt att 

återge alla. Shakespeare ger själv i Twelfth Night en slags metafiktiv kommentar till publiken, 

när han låter en bifigurer säga: ”If this were played upon a stage now, I could condemn it as 

an improbable fiction” (III:IV).  En replik som också kan jämföras med den fråga Oliva ställer 

till Cesario i akt I:V ”Are you a comedian?” Svaret blir: ”No, my profound heart: and yet, by 

the very fangs of malice, I swear, I am not that I play”. 

   Shakespeare var verksam vid The Globe i London med en sorts ”naken teaterscen” där ljus 

och ljudeffekter var svåra att skapa (Harrison 1966). Ofta spelades föreställningarna i 

dagsljus. Utifrån detta faktum uppstår en slags förståelse till varför Shakespeare låter 

dramernas repliker tjäna som scenhänvisningar, så kallade verbala kulisser (Sjöberg 2005, s. 

60). Verbala kulisser kan handla om att ge information till publiken om karaktärer, platser 

eller tidpunkt. Redan i medeltidens drama var det vanligt förekommande att skådespelarna 

introducerade sig själva i en kort monolog för publiken. Frykman menar att monologens 

uppgift förutom denna delvis kan kallas för en planeringsmonolog, vilken förbereder publiken 

för vad som kommer att ske. (Frykman 1986, s.32-33) 
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   Göran O Eriksson tänker sig att titeln Trettondagsafton, eller Vad du vill tyder på en slags 

revytitel. ”Den vill dra publik – en publik som framför allt ville ha en stunds underhållning” 

(Eriksson 1984 s.7). En slutsats som skulle kunna styrkas då det, enligt G.B Harrison, var 

viktigt för dramatiker under Shakespeares tidsperiod att tillfredställa sin publik: 

He must please his public or he will go bankrupt. He appeals, not to future 

ages, but to the audience of the afternoon. His plays therefore must be written 

to suit the stage on which they will be performed, the company which is act 

them, and the audience which will pay to see them. (Harrison 1966,  s.22) 

   Likt många andra komedier under den elisabetanska eran, innehåller Twelfth Night en 

”högre”, ”seriösare” nivå, som riktar sig till den bildade publiken på gallerierna som ville se 

det högstämda samt en ”lägre” och ”populär” nivå som riktar sig till den mindre bildade 

publiken på the yard som man under Shakespeares tid tänker sig föredra en handfast handling 

med grova skämt.   

   Twelfth Night innehåller tre parallellhandlingar. Vi har dels huvudhandlingen som behandlar 

Orsinos frieri till Olivia vilken leder till det stora triangeldramat. Vid sidan av 

huvudhandlingen finns också ett avsnitt som behandlar Violas tvillingbror Sebastian, vilken 

räddas av sjökaptenen Antonio. Slutligen finns den lägre handlingen om Malvolios kärlek till 

Olivia, som tack vare Tobias och Maria driver stora delar av den sammanlagda handlingen 

framåt.  

5. Analys 

5.1. Fabel 

Vid första anblicken av Shakespeares skådespel Twelfth Night tycks ingenting särskilt 

komplicerat. På ytan skapar Shakespeare ett drama där ingenting i texten förefaller nämnvärt 

olik en traditionell komedi.  

    I korthet kan dramats fabel beskrivas så här: Viola överlever ett skeppsbrott utanför 

Illyriens kust. Övertygad om att brodern Sebastian har drunknat bestämmer hon sig för att bli 

sin bror. Hon klär ut sig till man och kallar sig för Cesario. Snabbt får hon tjänst hos landets 

hertig Orsino vilken hon också blir förälskad i. Orsino i sin tur är kär i Olivia, grevedottern 

som vid pjäsens början är i djup sorg över att hennes far och bror är döda. Orsino ber Cesario 

att gå och fria till Olivia i hans ställe, vilket Cesario gör. Olivia blir i sin tur kär i Cesario.   

   Parallellt med huvudintrigen försöker Olivias farbror lura den förvirrade men förmögne 

själen Sir Andrew Aguecheek att Olivia är förälskad i honom, för att spendera Andrews 
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pengar på det goda livet. Hovmästaren Malvolio retar sig på att Sir Toby Belch, Andrew, 

narren Feste och kammarflickan Maria festar hårt under nätterna. Med Maria i spetsen smider 

de tillsammans en plan för att driva med Malvolio. Maria författar ett brev som ska få denne 

att tro att Olivia är förälskad i honom, i brevets instruktioner framgår det hur han i ord och 

klädsel skall bete sig. Men detta leder till att han framstår som galen och spärras in.  

   Violas bror Sebastian räddades ut havet av en sjökapten, Antonio. Sebastian tror att Viola är 

död när han tre månader efter skeppsbrottet kommer till Illyrien i sällskap med Antonio. 

Antonio har blivit mycket fäst vid Sebastian och blir mycket nedstämd då han räddar Viola ur 

en ofrivillig duell med Andrew Aguecheek i tron att det är Sebastian han räddar. 

   Olivia tar Sebastian för Cesario, och blir lycklig över den ömhet som Sebastian känner inför 

hennes närmande, de gifter sig. Hertig Orsino blir ursinnig då han i sin tur tror att det är 

Cesaro som gift sig med Olivia. Stor förvirring uppstår när syskonen står öga mot öga med 

varandra. Viola avslöjar sin förklädnad, och när Orsino inser att Cesario är kvinna, friar han 

till henne. I all uppståndelse uppdagas även konspirationen mot Malvolio som släpps fri men 

som svär att hämnas den behandling han fått utstå.  

5.2. Den seriösa handlingsnivån: Orsino, Olivia, Viola, (Sebastian) och kärlekstemat 

Redan i fabeln kan vi alltså urskilja det viktigaste konfliktmotivet i dramat, nämligen det 

klassiska motivet för en komedi: triangeldramat.  

   Jag vill börja min diskussion av den seriösa nivån med frågan hur Shakespeare gått tillväga 

för att skapa en komedi där läsaren eller åskådaren utan problem accepterar handlingen efter 

sina genreförväntningar. En tid efter Twelfth Night skrev Shakespeare en komedi med titeln 

All’s Well That Ends Well. Hur får man ett drama att sluta väl? Ja, ett lyckat slut borde väl 

vara ett slut som får mottagaren att känna att genreförväntningarna är uppfyllda och tänker 

eller säger något i stil med: Detta kallar jag en riktig komedi! Från författarens sida är frågan: 

Hur gör jag? Det svar som jag tänker utgå ifrån är: Man finner de rätta kompositionella 

motiveringarna som får framställningen att ”gå ihop” och ser till att dessa motiveringar i 

någon mån också är realistiska motiveringar – åtminstone inom de ofta mycket generösa 

ramar som t.ex. en komedi tillåter.  

   Orsino har bestämt sig för att uppvakta Olivia som i sin tänker sörja sin bror under sju års 

tid. Hertigen uthärdar i sin hängivenhet och är övertygad om att hon verkligen kommer älska 

honom på samma sätt som han älskar. Trots detta sker i slutet av pjäsen ett smärtfritt byte av 

kärleksobjekt från Olivia till Viola, när han säger ”Cesario, come; For so you shall be while 
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you are a man; But when in other habits you are seen, Orsino’s mistress, and his fancy’s 

queen (V:I).”Bytet” av objekt för Orsinos kärlek är intressant nog realistiskt motiverat i en 

stor del av pjäsen, även om man vid första anblick har svårt att se det, då det är dolt under 

temat kärlek och musik. Shakespeare målar en mycket tvetydig bild av romantik och kärlek i 

pjäsen. Orsino beskriver kärleken som en ”aptit” som kan mättas. Olivia i sin tur ser kärleken 

som en ”pest”, en kraft som kommer utifrån och som påverkar hennes öde. Viola å andra 

sidan beskriver sitt tillstånd på detta sätt: "[m]y state is desperate for my master’s love" (II:II). 

Både Olivia och Orsino tenderar att vara mycket melodramatiska och självupptagna i sin 

kärlek. Orsinos törstande efter romans går till och med så långt att han i sista scenen är beredd 

att döda Cesario. 

   Låt oss säga att vi som läsare redan här antar hypotesen att intrigen kommer att lösas på ett 

lyckligt sätt. Då måste hertigens kärlek till det bestämda föremålet, Olivia, formuleras på ett 

sådant sätt att han inte avstår från en äkta kärlek till en verklig kvinna för en annan som bara 

blir en ersättning. Hur ser Shakespeares kompositionella motivering ut som ska lösa detta 

problem? 

   Jag ska försöka besvara detta genom att diskutera hur författaren har byggt upp dramat. 

Lyckas Shakespeare leva upp till komedins estetik?   

5.2.1. Kompositionella och realistiska motiveringar 

I dramats öppningsscen får vi kännedom om Orsinos kärlek till Olivia. Vi får också veta att 

hon befinner sig i sorg, något som motiverar henne att avböja hertigens frieri under den 

försceniska handlingen. Olivia ställer sig aldrig ogillande till hertigen, utan beskriver honom 

med nästan vördnadsfulla ord: 

Yet I suppose him virtuous, know him noble, Of great estate, of fresh and 

stainless youth; In voices of well divulg’d, free, learn’d, and valiant, And in 

dimension, and the shape of nature, a gracious person (I:V).   

Men huruvida han kommer att vinna hennes kärlek lämnas i dramats början obesvarat. Dock 

skapas här en förväntan hos läsaren/åskådaren. En kärlekshungrande man med så erkända 

dygder borde rimligen få någon belöning för sina ädla egenskaper. 

   I I:I är det inte bara en situation som Shakespeare introducerar. Genom sina ord 

karakteriserar han i scenen Orsinos personlighet och lyckas också redan i dramats början 

skapa intrycket att fenomenen kärlek och Viola kommer att sammanföras. För här kommer 
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aningen om vem som kanske skulle kunna tillfredställa hans kärlekshunger om nu den 

tillbedda avvisar honom: Det är ju trotsallt en komedi det handlar om. 

   När Valentine presenterar Olivias sorg kan vi som läsare börja skapa en av våra första 

förväntningar av dramat. Han säger:   

The element itself, till seven years’ heat, Shall not behold her face at ample 

view; But like a cloistress she will veiled walk, And water once a day her 

chamber round […] (I:I) 

I komedier vet vi att motiv som detta är ett typiskt misstagsmotiv. Det skapar ett motstånd mot 

ett lyckligt förlopp och är till för att brytas; även om vi än så länge kan fundera över hur detta 

ska gå till. Orsino ställer frågan ” How will she love, when the rich golden shaft Hath kill’d 

the flock of all affections else That live in her; when liver, brain, and heart, These sovereign 

thrones, are all supplied, and fill’d Her sweet perfections with one self king! (I:II). Neutralt 

sett skulle det kunna handla om vilken kung som helst, och Orsino är därför ganska partisk i 

sin syn på Olivia. 

    Låt oss titta på Orsinos första långa replik som är fylld med metaforer, den replik som 

också inleder hela dramat: 

 If music be the food of love, play on, Give me excess of it, that, surfeiting, The 

appetite may sicken, and so die. That strain again, it had a dying fall: O it came 

o’er my ear like the sweet sound That breathes upon a bank of violets, Stealing 

and giving odour! Enough; no more: ’Tis not so sweet now as it was before. O 

spirit of love, how quick and frech art thou, That notwithstanding thy capacity 

Receiveth as the sea, nought enters there, Of what validity and pitch soe’er, But 

falls into abatement and low price, Even in a minute! So full of shapes is fancy, 

That it alone is high fantastical (I:I). 

Ögonblickligen har Shakespeare gett publiken en glimt av vad dramat ska komma att handla 

om. Som åskådare presenteras vi för en hertig som vill ha kärleken så mycket att han inte kan 

hantera sin situation. ”Give me exess of it, that, surfeiting, The appetite may sicken, and so 

die.” (I:I). Han ber om att hans kärlekstörst ska stillas med musikens hjälp. I Orsinos monolog 

använder Shakespeare sig av ett bildspråk som beskriver kärlekens hela vidd, den gestaltas 

genom musiken och naturen, men han utelämnar namnet Olivia. Citatet fungerar delvis som 

en inblick i hertigens suktande efter kärlek, men det tycks också peka på något annat. Kanske 

är det ett känslotillstånd som inte nödvändigtvis har relation till den kvinna vars namn har 

utelämnats. Om det är så, öppnas vägen för den upplösning dramat slutligen får.  
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   Vi vet alltså att Orsino säger sig vara djupt förälskad i den unga grevedottern Olivia. 

Utifrån de många lyriska metaforerna om kärlekens väsen i hans tal bör det dock vara rimligt 

att tänka sig att Shakespeare velat framställa Orsino som mer kär i kärleken än vad han är i 

det nämnda objektet. Detta är ett motiv som Jenkins tar fasta på när han skriver att Orsino 

”may have the glamor of a knight of romance bu the is not  quite free from the risk of 

absurdity” (Jenkins 1965, s. 77). Jenkins visar en parallell till Valentine i The Two Gentlemen 

of Verona som han menar är prototypen för Orsinos karaktär: ”He is Unstaid and skittish in all 

motions else Save in the constant image of the creature That is beloved” (Jenkins 1965, s. 76).  

   Orsinos tal är egentligen delat i två repliker. I den första begär han musik och beskriver dess 

effekt – i den andra ber han att musiken skall tystna och kommenterar vad han nu känner. 

Båda dessa motiv utgör enligt min mening viktiga kompositionella motiveringar till den 

handling som skall följa. Jag börjar med den första replikens kärleksmotiv. 

   Orsino anspelar på tanken att musik är kärlekens föda. Ur denna lyriska metafor svävar han 

ut i nya lyriska bilder: Spela till ”hungern dör av övermättnad” (I:I). Han känner äckel av 

”maten” och vill med musikens hjälp bli av med den aptit som plågar honom. Detta ger oss en 

första antydan om vad en exposition skall klargöra: här finns en konflikt som i alla dramer, en 

konflikt som skapar förväntan om en handling som skall leda till en lösning. Orsino är inte 

lycklig, och hans brist på lycka har uppenbarligen att göra med kärlek – på tre rader har vi fått 

en typisk komedikonflikt!  

   ”That strain again” – spela åter den tonen (melodin, temat) – ”it had a dying fall”(I:I). Det är 

en vemodston som klingar. Orsino associerar den till sunnanvinden som drar över ett fält av 

violer, tar med sig doften från dem och ger ifrån sig denna doft. Varför just violer och inte 

t.ex. rosor? Den första repliken i scen II fälls av en kvinna med namnet Viola! Och eftersom 

vi vet att detta är en komedi med kärlek som tema, anar vi redan vid detta uppträdande av en 

ny karaktär att här kommer kanske ett svar på Orsinos längtan. 

   Men den längtan han nu känner och som får honom att be musiken tystna för att uttrycka ett 

melankoliskt tema om kärlekens obeständighet har ett annat föremål. Expositionen som ger 

oss den upplysningen kommer i hans svar på tjänarens fråga om han önskar jaga. Vad? Svaret 

blir ”hjort”. Och den lyriska metaforiken fortsätter med en mytisk allusion som ger oss 

upplysningen att han älskar en kvinna vid namn Olivia, men att denna liksom Diana försvarar 

sin kyskhet mot män. När han första gången såg henne, den rena, blir hans lidelser till de 

jakthundar som sliter honom i stycken liksom den mytiske jägaren Actaeon blir söndersliten 

av sina egna hundar när han sett Diana bada. Orsino har tydligen friat till denna kvinna genom 
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ombud, men bara fått negativa svar. Den åtrådda kvinnan vill inte veta av någon man, för hon 

sörjer sin döde bror, något som förtär hennes lust att leva ett liv som ger plats åt kärleken. 

Orsino avlägsnar sig med sitt sällskap för att i bersån fortsätta sitt melankoliska trånande. 

Kommer nu den Viola, som gör sin entré på scenen direkt efter denne hertigens sorti, att fylla 

den plats i hertigens hjärta där kärlekslängtan slagit sig ner – av replikerna framgår som 

exposition att hon kommer räddad hur havet – och havet hade ju anspelats på av Orsino i hans 

tal om kärleken?  

   Och in stiger hon, Viola, dramats protagonist. Hon är en ung dam från Messalina, 

tvillingsyster till Sebastian och den mest centrala karaktären i pjäsen, vilken dramats konflikt 

också kretsar runt. Viola är den enda (eller åtminstone den första) som ser intrigen klart. I 

detta avseende besitter hon en större visdom än övriga karaktärer och hon är den enda som 

objektivt sett har möjlighet att utvärdera/värdera olika händelser som äger rum. Det är också i 

första hand Viola som svarar för observationerna om kärleken - även om narren Feste också 

har en betydelsefull roll i detta avseende. Viola är en kärleksfull, lojal och attraktiv kvinna, 

som omedelbart efter sin ankomst till Illyrien blir förälskad i Orsino.   

 

5.2.2. Motiveringar till triangeldramat   

När vi för första gången möter Viola i scen II får vi en bild av scenrummet och dess funktion: 

I detta fall det land där handlingen utspelas. ”What country, friends, is this?” (I:II) frågar 

Viola och får svaret att detta är Illyrien. Oroad över vad som hänt hennes försvunna bror, 

vänder hon sig till kaptenen som räddat henne och frågar: ”and what should i do in Illyria?” 

(I:II) Och konstaterar sedan ”my brother he is in Elysium”(I:II),  dvs. i himlen. Se kommentar 

i Ardenutgåvan (Lothain & Craik 2007, s.8).  

    Förutom att befästa platsen för handlingen till Illyrien använder Shakespeare I:II  till att 

skapa ytterligare karaktäriseringar av Orsino och den kvinna han uppvaktar, Olivia. Vid denna 

tidpunkt är Viola en främling i landet och samtalet mellan henne och sjökaptenen framställs 

därför mycket trovärdigt. Vi förstår att scenens funktion är att ge en exposition som hjälper 

läsaren/åskådaren att komma in i handlingen och kan genom detta antagande utgå från att 

Orsino faktiskt är: ”A noble duke, in nature and in name” (I:II) och att Olivia är ”A virtuous 

maid” (I:II). Viola påpekar att hon hört talas om Orsino och att han då var en ungkarl, vilket 

hon får bekräftat att han fortfarande är. Shakespeare låter Violas första intention vara att tjäna 

Olivia vilket i sig gör den realistiska motiveringen till händelseförloppet mer trovärdigt. 

Stycket fungerar också som motivation till varför Viola väljer att klä sig som pojke.  
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I´ll serve this duke; Thou shalt present me as an eunuch to him. It may be worth 

the pains; for I can sing, And speak to him in many sorts of music, That will 

allow me very worth his service. What else may hap, to time I will commit; Only 

shape thou thy silence to my wit (I:II). 

    Viola har förlorat sin tvillingbror och vi får dessutom veta att hon förlorat sin far vid 13 års 

ålder. Nu beslutar hon sig för att bli sin bror, om möjligt för att låta honom leva genom henne. 

Violas första scen är den enda gången hon bär kvinnokläder. Hennes avsikt är att framställa 

sig som kastrat för att få tjänst hos hertigen. Detta är förstås en realistisk motivering: Om man 

tar henne för kastrat, finns en förklaring till hennes ljusa röst. Som kastrat blir hon också 

underhållare och får umgås i hertigens omedelbara närhet. Ändå faller motivet att spela 

kastrat bort ju längre handlingen framskrider. I akt II scen IV säger Orsino ”Give me some 

music. Now good morning, friends. Now, good morning Cesario, but that piece of song, That 

old and antic song we heard last night.(II:IV). Skiljetecknen antyder dock att man inte bör 

anta att det är Cesario som ska sjunga; se Ardenutgåvans kommentar (Longhain & Craik 

2007, s. 55), och de musikaliska inslagen som skulle ha kunnat vara ämnade för kastraten 

Cesario tillfaller istället Feste. Förklädnadens uppgift blir, istället för det realistiska 

kastrattemat, att sätta igång den intrig som i sig skapar den kanske största smärtan för den 

förklädda Viola i den större delen dramat. Hon blir förälskad i Orsino men kan inte avslöja sin 

hemlighet, och på detta bygger en del av de vemodiga effekterna i dramat, sedan hon själv 

blivit medveten om sina känslor. Att kastratmotivet skall falla i glömska är säkert ett medvetet 

drag från Shakespeare. Komedins behandling av kärlekstemat har ett stort allvar som inte får 

förstöras av ett motiv som skulle kunna inbjuda till farsartade situationer.  

   När Viola gör sin entré i Orsinos hov (tre dagar efter skeppsbrottet), har hon redan blivit 

hertigens favorit som Cesario. Valentine beskriver Cesarios inflytande över Orsino som 

mycket anmärkningsvärd ”If the Duke continue these favours you, Cesario, you are like to be 

much advanced[…]”(I:IV). I Violas svar finns en dubbeltydighet som också pekar fram mot 

komedins lyckliga upplösning och som bekräftar vad som sagts om Orsinos känslor. Viola 

säger: ”You either call in question his humour or my negligence, that you call in question the 

continuance of his love. Is he inconstant, sir, in his favours? “[The] continuance of his love”! 

“Is he inconstant”(II:IV)? Dramats svar kommer att bli ja och nej. Den känsla Orsino nu tror 

är kärlek kommer inte att bestå. Men när han verkligen upptäcker det rätta objektet, då 

kommer denna känsla att vara beständig och kunna kallas kärlek.  
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   Orsino har redan i starten av dramat svårt att sätta ord på Cesario och framhåller gång på 

gång hur kvinnlig han tycker att ”han” är: 

Dear lad, believe it; For they shall yet belie thy happy years, That say thou art 

a man; Diana’s lip Is not more smooth and rubious; thy small pipe Is as the 

maiden´s organ, shrill and sound, And all is semblative a woman’s part. (I:V) 

Redan här finns alltså en motsägelse i Orsinos handlande som skapar förväntan om hur det 

ska gå. Han är uppenbarligen full av känslor för den främling som kommit till hans hov. Det 

paradoxala är att han sänder iväg denne med ett uppdrag som står i kontrast till hur han 

uttrycker sig om personen. Läsaren känner klart denna motsägelse. Och föremålets egna 

känslor framgår av en ”aside”. På väg ut erkänner Viola hur hon själv har blivit förälskad i 

hertigen: ”[Aside] yet, a barful strife! Whoe’er I woo, myself would be his wife.” (I:IV). 

Förväntan hos läsaren om ett visst slut, alltså. Men innan vi kommer dit måste den så kallade 

”komplikationshandlingen” ha sin gång. Violas förklädnad blir den åtgärd som motverkar att 

Orsinos intuitiva känslor för främlingen kan få utlopp samtidigt som den fördjupar konflikten 

genom att den också är orsaken till att Olivia förälskar sig i vad hon tror är en ung man – 

Cesario. I komplikationshandlingen kan alltså Orsino inte realisera den hänryckning han 

intuitivt känner för den unga personen i sin närhet, eftersom han tror att personen är en ung 

man om än så feminin i sin utstrålning. Olivia kan inte realisera sin dröm om vad hon tror är 

en ung man, därför att det i själva verket är en ung kvinna. 

   Orsino skickar Viola/Cesario med strikta instruktioner att: ”stand at her doors, And tell 

them, there thy fixed foot shall grow Till thou have audience.” (I:IV) att fria till Olivia. Strax 

efter att Viola lämnar Orsinos hus första gången och går att fria till Olivia introduceras vi för 

Feste, då han i scenen får uppgiften att förstärka vår bild av den sörjande Olivia. Olivia 

inträder ihop med sin uppvaktning och Malvolio. I den senare delen av akt I scen V hör Olivia 

talas om den unge man som vägrar att lämna hennes port: 

Madam, yond young fellow swears he will speak with you. I told him you were 

sick; he takes on him to understand so much, and therefore comes to speak with 

you. I told him you were asleep; he seems to have a foreknowledge of that too, and 

therefore comes to speak with you. What is to be said to him, lady?  He’s fortified 

against any denial. (I:V) 

Pojken beskrivs som mycket påstridig och självmedveten, och en slags nyfikenhet uppstår hos 

Olivia. Hon vill veta hur han ser ut och hur gammal han är (I:V), och understryker själv den 
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nyfikenheten när främlingen kommer in i gestalt av Cesario ”I heard you were saucy at my 

gates, and allowed your approach rather to wonder at you than to hear you” (I:V) . 

   Olivia har tagit emot Orsinos sändebud med beslöjat ansikte. Viola/Cesario ber att få se 

henne utan slöja. När Olivia har blottat sin skönhet kommer ett tal som är en poetisk attack 

om dårskapen i att avböja Orsinos frieri. Om talaren älskade Olivia som den han talar för gör 

skulle den tillbedda inte lämnas någon ro. Detta påverkar Olivia. ”You might do much” (I:V) 

säger hon, vilket startar en ny vändning i dramat, en vändning som den förklädda Viola till en 

början inte ser. Hennes avslutande ord i scenen, som uttalar ett slags hot eller förbannelse över 

den hårdhjärtade, blir därför starkare när man inser vilken sanningshalt de ska komma att få: 

”Love make his heart of flint that you shall love, And let your fervour like my master’s be, 

Plac’d in contempt. Farewell, fair cruelty. (I:V). Olivia inser snabbt att hon har fått känslor för 

den person hon tagit för en ung man och skickar en ring efter honom vilket annonserar att 

situationen nu eskalerar: ”Fate, show thy force; ourselves we do not owe. What is decreed, 

must be: and be this so” (I:V). 

    Viola skapar en målande bild av konsekvenserna hur tid samt obesvarad kärlek förtär en 

jungfru. För Viola är själva tiden Gud vilken hon åkallar för att ställa allt till rätta när hon 

upptäcker att Olivia har blivit kär i henne. Hon säger: 

How will this fadge? My master loves her dearly; And I, poor monster, fond as 

much on him; And she, mistaken, seems to dote on me. What will become of 

this? As I am man, My state is desperate for my master’s love; As I am woman 

(now, alas the day!) What thriftless sighs shall poor Olivia breathe? O time, 

thou must untangle this, not I; It is too hard a knot for me to untie! (I:V) 

Lisa Marciano pekar på hur Viola använder tiden som ett argument ”to move her to action, for 

she serves as a kind of teacher who schools her pupils to use time wisely and to live well” 

(Marciano 2009, s. 11). 

   Uttrycksförmågan och ihärdigheten hos den unge man hon tror sig ha framför sig leder till 

att Olivia erkänner sitt hjärta erövrat av pojkens trollmakt:  

I’ll be sworn thou art: Thy tongue, thy face, thy limbs, actions, and spirit Do give 

thee five-fold blazon. Not too fast: soft! soft! Unless the master were the man. 

How now? Even so quickly may one catch the plague? Methinks I feel this 

youth’s perfections With an invisible and subtle stealth To creep in at mine eyse. 

Well let it be. (I:V)  
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Strax innan Cesario/Viola lämnar Olivia, försöker Olivia lämna över en ring som kärleksgåva 

till honom. ”Han” avböjer dock gåvan med orden ”I am no fee’d post. lady; keep your purse; 

My master, not myself, lacks recompense” (I:V) och avslutar med att tillönska henne att bli 

ratad på samma sätt som hon ratar Orsino. Och Viola anar strax efteråt, när Malvolio ger 

henne en ring som hans härskarinna sagt var nyss lämnad av denne Orsinos budbärare – vilket 

inte är sant, att nu har saken redan blivit komplicerad: Olivias känslor har ironiskt nog riktats 

mot alldeles fel person: ”Poor lady, she were better love a dream” (II:II). 

   I akt III scen I, går Olivia så långt som att säga att hon älskar Cesario, hon ber honom om att 

aldrig nämna hertigen igen ”But would you undertake another suit, I had rather hear you 

solicit that, Than music from spheres” (III:I). Som det ofta är med obesvarad kärlek, kan 

Viola inte hjälpa Olivia ur hennes förälskelse, eftersom objektet för kärleken i detta fall bara 

är luft.  Inte ens Violas hårda men ärliga ord: ”I have a heart, one bosom, and one truth, and 

that no woman has; nor never none shall mistress be of it, save I alone” (III:I) kan få Olivia på 

andra tankar. Repliken är ett tydligt exempel på Shakespeares ordlekar vilka skapar 

missförstånd, i detta fall hos Olivia medan den förstås av läsaren eller teaterpubliken. Ingen 

kvinna äger den talandes hjärta, ingen skall bli härskarinna över det utom ”I alone”. Om 

Olivia hade lyssnat kritiskt, kunde hon ha reagerat på paradoxen ”mistress” – ”save I alone” 

uttalad av den person hon tar för en man.  

   Hur ska vi förstå som kompositionell motivering att oavsett hur tydligt Viola/Cesario 

frånsäger sig Olivias uppvaktning, tycks ingenting hjälpa? En gissning är att vi skall föreställa 

oss att Olivia känner att sändebudets uppvaktning är betydligt mer karismatisk och glödande 

än vad hon tror kan komma från Orsino. I själva verket tycks det vara så att den uppvaktning 

som sändebudet framför ”som om” denne var uppvaktaren själv ger känslan av en större 

äkthet än den ”musikaliska” uppvaktning vi förknippar med Orsino. Det intressanta är att det 

är just den egenskapen hos Viola bakom förklädnaden som sedan kommer att spela så stor roll 

i dramat.  

    

5.2.3. Stegrad spänning  

I första aktens sista scen utbrister Olivia, som insett sin förälskelse: ”Fate, show the force; 

ourselves we do not owe. What is decreed, must be: and be this so (I:V). Som svar på detta 

visar sig Sebastian för första gången i nästkommande scen. Han har som det antyddes redan i 

Scen II likt ”Arion, by his music on board ship, charmed a dolphin alongside, which carried 

him ashore when he leapt overboard to escape being murdered”; se Ardenutgåvans 
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kommentar (Lotian & Craik 2007, s. 9). Här ser vi ett nytt prov på Shakespeares teknik att 

ställa fråga och antytt svar bredvid varandra. I första aktens första scen har Orsino ställt 

frågan om sin kärlek i den sista repliken, och i andra scenens första replik uppträder Viola, 

den som skall bli svaret. I första aktens sista scen och sista replik anropar Olivia ödet och i 

den direkt följande andra aktens första scen möter vi detta öde – Violas tvillingbror, 

Sebastian. När han anländer till Olivias hov, når dramat en slags kulmen, för Olivia tar honom 

förstås för den Cesario som nyss har lämnat henne. På Olivias uppmaning gifter de sig snabbt 

och som publik förstår vi att en drastisk vändning hos Orsino snart måste komma.  

5.2.4. Upplösningen  

Tillskillnad från tidigare akter, som är uppdelade i flera enskilda scener, består den sista akten 

av en enda scen. Detta ökar känslan av en enhet. I sista scenen måste Shakespeare lösa alla 

komplikationer med realistiska motiveringar. Pjäsens huvudpersoner kommer steg för steg in 

till samma plats vid samma tidpunkt, och all förvirring och alla svek kan äntligen lösas, och 

mötet mellan Viola och Sebastian är naturligtvis dramats klimax.  

   Den första händelsen som sätter igång akten är att Feste och Fabian är på väg med ett brev 

från Malvolio till Olivia. Brevet innehåller vad som senare löser upp knuten för Malvolio och 

gör att han blir fri. I det här läget sitter Malvolio fängslad. Viola anklagas för att ha övergett 

Antiono samtidigt som det också uppdagas att hon, utan sin egen vetskap skulle ha svikit sin 

älskade hertig och gift sig med Olivia, ett förbund som intygas av prästen. Detta är kanske det 

mest komplicerade ögonblicket för Viola. Hon är utklädd till Cesario och omgiven av en 

mängd människor, alla med sin uppfattning om vem hon är och vad hon gjort. 

   Viola är mållös inför det hon anklagas för. Prästens vittnesmål leder i sin tur till att Orsino 

vill spela tyrann och döda Cesario som han inser är målet för Olivias kärlek. I all denna 

uppståndelse kommer Sir Toby och Andrew svårt skadade och menar att det är Cesario som 

har åstadkommit såren. 

   Först i detta läge låter Shakespeare Sebastian komma in, den absoluta vändpunkten som får 

Viola att erkänna sin sanna identitet. Sebastian stiger in och avleder uppmärksamheten från 

Viola och knutarna börjar lösas upp. Det är för Sebastians skull som Antonio har kämpat och 

det är Sebastian som har gift sig med Olivia. Tack vare sin bror är Viola plötsligt beredd att 

avsäga sig sina manskläder. 

   Ett par detaljer tycks dock lämnas kvar olösta. Bland annat framkommer det inte varför 

Malvolio har stämt sjökaptenen, som räddade Viola, och nu sitter häktad. Det finns också ett 
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slags frågetecken runt Violas reaktion i slutscenen när Antonio kallar Cesario för Sebastian.  

Det måste ge henne en hint om att hennes bror kan vara i livet. Hon talar inte heller genast när 

Sebastian själv visar sig på scenen och jag ställer mig frågande till varför hon inte frågar ut 

Antonio.  

 

5.3. Illyriens kärlek 

I och med att läsaren har vetskap om Olivias kärlek till Cesario infinner sig en komisk ironi 

när Viola utbrister i den formulering som redan citerats:  

I have one heart, one bosom, and one truth, and that no woman has; nor never 

none shall mistress be of it, save I alone. And so adieu, good madam; never 

more will I my master’s tears to you deplore (III:I) 

 

Vi har sett att talet blir ironiskt, därför att talaren i själva verket är kvinna. Men det viktigaste 

är att Viola lyfter det huvudsakliga motivet för pjäsen: den romantiska kärleken, som i hennes 

fall kopplas samman med ”one heart, one bosom, and one truth” (III:I). Viola uttrycker den 

ideala föreställningen om att finna äkta kärlek.  

   Ett huvudtema i Twelft Night är att äkta kärlek är sann, men kärleken kan också vara 

irrationell, överdriven och mycket ombytlig. Kärleken avtar med tiden och den fysiska 

skönheten är viktig för att den ska infinna sig. Hertigen lär oss Illyriens kärlekskonventioner i 

den inledande repliken: If music be the food of love, play on, give me excess of it; that 

surfeiting, the appetite may sicken and so die (I:I).  

   I Twelfth Night kan Orsino framstå som just irrationell och ombytlig när han efter att ha 

strävat så för att vinna den vackra Olivia ändå i slutet utan problem överlåter henne till 

Sebastian och själv blir blixtförälskad i ”Cesario” då han får veta att hon är kvinna. Uppfattas 

han verkligen så av läsaren/publiken? Nej, då skulle dramat inte gå ihop som det ändå gör 

med ett acceptabelt lyckligt slut. Shakespeares metod har varit att bygga upp en motivering 

där Violas kvinnlighet alltid framhålls och även hennes äkthet, och detta garanterar den 

”sanna” kärleken. Hennes kvinnlighet är garanterad även med manskläder och hon avsäger sig 

inte sina manskläder förrän Orsino uttryckligen säger sig vilja gifta sig med henne. 

   Tillsammans diskuterar Viola och Orsino vid ett tillfälle kärlekens natur och skillnaden som 

finns mellan mäns och kvinnors sätt att älska. ”But mine is all as hungry as the sea, And can 

digest as mush” (II:IV) hävdar Orsino om sitt hjärta, ”Ay, but I know” (II:IV), svarar Viola 
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och menar på att kvinnor på samma sätt som män kan vara lika trofasta. I denna stund 

bestämmer sig Viola också för att känslomässigt öppna sig för hertigen:  

In faith, they are as true of heart as we. My father had a daughter lov’d a 

man, As it might be perhaps, were I a woman, I should your lordship. (II:IV) 

   I akt II scen I ger Sebastian en kort men kärleksfull beskrivning av sin syster, som han tror 

har drunknat i havet:  

A lady, sir, thought it was said she much resembled me, was yet of many 

accounted beautiful: but though I could not, with such estimable wonder, 

overfar believe that, yet  thus far I will boldly publish her: she bore a mind 

that envy could not but call fair.  (II:I) 

   Trots sina egna känslor för Orsino visar Viola prov på en stark lojalitet mot sin härskare, och 

beger sig iväg för att förmedla hans budskap till Olivia. Olivia avvisar omedelbart hertigens 

kärleksbudskap, men fascineras genast av budbärares djärvhet. De flesta bedömningar av 

Violas yttre sker också just efter hon har klätt sig som man och fokuserar därför på hennes 

pojkaktighet, Malvolio hävdar exempelvis att Viola är:  

Not yet old enough for a man, nor young enough for a boy; as a squash is 

before ’tis a peascod, or a codling ehwn ’tis almost an apple: ’tis with him in 

standing water, between boy and man. He is very wellfavoured, and he speakes 

very shrewishly; one would think his mother’s milk werw scarce out of him. 

(I:III)   

Malvolio har också han helt enkelt problem med att ge en exakt beskrivning av Viola, och det 

resulterar i en dramatisk ironi.  Den dramatiska ironin inträffar när man som läsare eller 

publik förstår den verkliga betydelsen av ett ord eller en handling. I detta fall vet både Viola 

och läsaren att hon är kvinna, men alla andra har svårt att avgöra huruvida hon är pojke eller 

man. Ett annat exempel på en liknande dramatisk ironi hittas i Orsinos kommentar ”thy small 

pipe is as the maiden’s organ, shrill and sound, and all is semblative a woman’s part” (I:IV), 

eller när Feste antyder att Jupiter borde förse henne med ett skägg nästa gång han får hem hår, 

något som kontrasteras av den avsides kommentar Viola ger som svar ” By my troth, I’ll tell 

thee, I am almost sick for one, [Aside] though I would not have it grow on my chin.” (III:I) 

Som läsare vet vi att Viola verkligen har en ljus röst som inte kommer att förändras oavsett 

hur lång tid som går och att hennes kind aldrig kommer att prydas med ett skägg. Att som 

läsare dela denna information om Viola bidrar till att man känner sympati och vi får därför 
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förståelse för henne de gånger hon väljer att handla på mindre begåvade sätt.  

   Att Viola bör ses som dramats protagonist beror på hennes inflytande över övriga 

karaktärer. Vissa kritiker menar att förklädnaden hjälper henne att se igenom andra karaktärer, 

som exempelvis Olivia och Orsino. Ett exempel på det resonemanget skulle kunna vara hur 

Olivias utdragna sorgetid ställs i kontrast till Viola som trots tron på att brodern har dött ändå 

handlar både praktiskt och engagerat. Viola är dessutom mycket tålmodig i sin uppoffrande 

kärlek till Orsino vilket hjälper honom att kunna ompröva sin kärlek för kärleken. Viola 

uppvaktar Olivia på Orsinos vägnar med en stor beslutsamhet. Gentemot Orsino, som ändå 

uppfyller henne med längtan, sker hennes egen uppvaktning på ett mer tålmodigt vis, en 

motivering som ska visa på trofasthet snarare än passion. 

   Vi kan konstatera att kärleken är mäktig i dramat, även om dess kraft på sina ställen kan 

ifrågasättas. Orsino säger: ”For women are as roses, whose fair flower, Being once display'd, 

doth fall that very hour” (II:IV).  

   Viola återkommer ett flertal gånger till tidens inflytande; hon anspelar upprepade gånger på 

ungdom och skönhet, som till exempel då hon beskyller Olivia för att vilja ta med sig sin 

skönhet i graven i stället för att unna världen en kopia (I:V). Kanske tänker hon här på sin 

egen kärlek till Orsino. 

   Kärlek vid första ögonkastet är ingen ovanlighet i Shakespeares sagoland Illyrien. Efter att 

ha sett Cesario första gången, slår den Olivia och hon utbrister: ”Mine eye too great a flatterer 

for my mind” (I:V).  Och den erövrar Sebastians hjärta i den stund han först ser Olivia:  

 

This is the air, that is the glorious sun, This pearl she gave me, I do feel’t, and 

see’t, And though ’tis wonder that enwraps me thus, Yet ’tis not madness. 

(IV:III) 

 

Att Sebastian liknar kärleken med galenskap understryker ett slags samband mellan en 

gränslös passion och vad en obalanserad människa kan känna. Han tillägger strax att han på 

grund av sin kärlek till Olivia är villig att: ”[D]istrust my eyes, And wrangle with my reason 

that persuades me” (IV:III). 

   Hade det inte varit en komedi hade man kanske kunna säga att Shakespeares realistiska 

motivering brister något. För hur skulle vi kunna se Sebastians och Olivias kärlek som lycklig 

då den utgår ifrån det faktum att Olivia faktiskt går miste om den person som hon blev kär i? 

Men detta är förväxlingskomedi, där det yttre som leder till de komiska effekterna kan fyllas 
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med något inre som leder till det lyckliga slutet.  

 

5.4. Den kontrasterande handlingen, de fem narraktiga personerna.  

I traditionell mening är som nämnts Twelfth Night en komedi där den lägre handlingsnivån får 

stå för de rent humoristiska effekterna. I detta fall finns dock också en mörkare ton i den lägre 

handlingen, där upplösningen till viss del kan sägas innehålla en negativ karaktär som 

kommer sig av att Malvolio ser sig själv som Olivias like. Komiken ligger ofta i den felaktiga 

identiteten, men det finns också en hel del ordvitsar som i första hand levereras av Feste. Ett 

exempel finns i den första scenen i akt III när Cesario frågar Feste om han ”lives by the 

tabor”. Feste svarar med att han lever av kyrkan, för att han bor på kyrkans mark (III:I). 

Liknande ordlekar sker framförallt i den låga handlingen mellan Sir Toby, Andrew och Maria.   

   I underintrigen finns de fem mest komiska figurerna som på ett eller annat sätt agerar narr i 

dramat. Den förste är Feste, en professionell narr, den allvarlige och tänkande filosofen, som 

genom sin begåvning injagar respekt och viss rädsla hos omgivningen. Han är karaktären som 

skapar ordning och trygghet i tillvaron. Namnet Feste antyder en munterhet och livsglädje. 

Han är på något sätt dramats resonör och dess främsta motor, jag återkommer till honom i 

kommande avsnitt.  

   Maria, Olivias kammarjungfru är en av karaktärerna som får intrigen att rulla framåt, 

antingen genom att hennes planer förverkligas av adelsmännen eller av narren. I den lägre 

handlingen bygger humorn i komedin på det upptåg som Maria eller Sir Toby hittar på, och de 

handlar alla om Kärlek. Den främsta underhandlingen är den när Maria har bestämt sig för att 

attackera hovmästaren Malvolio, som enligt Olivia är “sick of self love” (I:V). Denna 

egenkärlek leder till att Malvolio blir inlåst i ett fängelse och anklagad för att vara galen. 

Maria skulle kunna representera en av schablonrollerna i commedia dell ’artedramat, den 

kvicktänkta, muntra och företagsamme tjänsteflickan Colombina (Se avsnittet ”Commedia 

dell’arte” i Petterson & Lagerlöf Smids, 2004) sir Toby beundrar Maria, och Maria tycker att 

Sir Toby skulle vara ett bra parti för ett äktenskap, trots att han lever på nåder hos sin 

systerdotter. Tobias roll i dramat är i första hand att tillsammans med Andrew, Fabian och 

Feste att skapa den kontrasterande handlingen som de lägre publikstånden förmodades 

uppskatta. Sir Toby visar stor dragning till vinet, vilket han gärna finansierar med Andrews 

pengar.  

   Sir Andrew Aguecheek känns också han igen som en karaktär från den italienske commedia 

dell’arte traditionen, den löjlige riddaren som drömmer om ridderliga bragder och om 
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framgång hos kvinnorna ”I was adored once to” (II:IV). (Se avsnittet ”Commedia dell’arte” i 

Petterson & Lagerlöf Smids, 2004) Andrew utnyttjas av Tobias för att han är mycket korkad – 

men Andrew är inte ond.  

   Shakespeare använder både Andrew och Malvolio som kontrasterande friare till Olivia. 

Malvolio älskar ordning och kontroll men kanske än mer älskar han Olivia. Han är missnöjd 

över sin klass och drömmer om ett liv i lyx. Kanske är det därför han tror att hans gud Ödet 

ska uppfylla hans önskedrömmar:  

’Tis but fortune; all is fortune. Maria once told me she did affect me, and I 

have heard herself come thus near, that, should she fancy, it should be one of 

my complexion. Besides, she uses me with a more exalted respect than any 

one else that follows her. What should I think on’t? (II:V)  

I hopp om att vinna Olivias kärlek klär han sig enligt instruktionerna i det falska brevet i 

korsade strumpeband och gula strumpor utan att veta att det är något Olivia avskyr. Hans 

förhoppningar om kärlek krossas dock och han förvisas till ett mörkt rum. Andrew är den 

andre friaren. Han är en missanpassad yngling som Tobias har inbillat att Olivia älskar. 

Tyvärr är Andrew likt Feste en narr, även om deras narraktighet skiljer sig avsevärt, som vi 

skall se.  

   I den kontrasterande handlingen finns två underintriger. Den första är förpassandet av 

Malvolio till ett mörkt rum och den andra är hetsandet av Andrew till att utmana Cesario på 

duell. Dessa båda underintriger hjälper dramat att nå sin upplösning. Tobias befarar att 

skämtet med Malvolio kan ha drivits för långt. Sebastian anländer och ger duellen en oväntad 

utgång, vilken bidrar till att avslöja Violas förklädnad. 

5.5. Narren, sångerna 

Jag ska i efterkommande avsnitt mer ingående försöka lyfta fram narren och musikens 

betydelse för dramat, dels genom att studera sångtexterna, men också de dolda musikaliska 

antydningarna som ständigt ackompanjerar handlingen och de rådande stämningarna i dramat. 

 

5.6. Feste  

Feste var narr hos Olivias far som nu är död. Feste har sörjt sin vän och hållit sig borta från 

huset under en tid. Han är nu tillbaka och gör entré i akt I scen V. 

   Strax efter sitt samtal med Maria, när han samlar krafter hos sin Gud Förståndet/Wit, 

introducerar han läsaren i ”narrens” uppdrag i dramat: 
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Wit, an’t be thy will, put me into good fooling! Those wits, that think they 

have thee, do very oft prove fools: and I, that am sure I lack thee, may pass 

for a wise man: for what says Quinapalus? ”Better a witty fool than a foolish 

wit. (I:V)  

Dessa rader visar omedelbart den insikt Feste har om sin roll. Utåt sett är han en lekfullt 

oseriös natur som i vissa delar av pjäsen inte tvekar att hämnas på Malvolio. Men när Viola 

frågar Feste om han är Olivias narr så svarar han: ”I am, indeed, not her fool, but her corrupter 

of words” (II:IV). Denna distinktion ser jag som mycket viktig då det gäller att förstå rollen 

Feste. Orden beskriver, inte bara honom som person utan också hans relationer till varje 

människa han möter och framför allt riktar sina sånger till. Feste är inte en traditionell narr 

som snubblar över sig själv och ständigt uttalar lustigheter som får andra att skratta. Han är 

snarare den klokaste karaktären i hela dramat. Han är den person som reflekterar kring 

åtgärder om det mesta. Vare sig det är han eller någon annan karaktär som tillför en viss 

aspekt av handlingen så är det Feste som tar fasta på den och för in den i handlingen på ett 

betydelsebärande sätt, ofta med hjälp av sina sånger och kvickheter.  

   Att man bör se Feste som en klok person understryks på ett flertal ställen i texten. Första 

gången är när Olivia tar ställning för honom som ”an allowed fool” (I:V). Han är alltså 

”allowed”, vilket betyder att han fått privilegiet att uttala sanningar så att det låter oförskämt 

men ändå inte behöver såra någon allvarligt. Vi lär oss också av Curios uttalande att Feste var 

”a fool that the Lady Olivia’s father took much delight in” (II:IV). Även om narren inte gör 

någon direkt djupgående utläggning i dramat verkar han vara den klokaste personen i 

komedin. Viola kommenterar detta genom att säga ”This fellow is wise enough to play the 

fool, And to do that well, craves a kind of wit[…]” (III:I). När man ser Feste i ljuset av 

Andrew förstärks också karaktärens vishet. Ett sådant jämförande blir intressant just för att 

den ”accepterade” narren kontrasteras mot den karaktär som framställs som en riktig idiot.  

Interaktionen dem emellan avslöjar att det finns två olika typer av narrar, den som är 

medveten och den som är omedveten. Andrews dårskap är vad som är den faktiska komiken i 

den lägre handlingen, medan Festes narraktighet speglar en insikt om meningen i pjäsen. 

Andrews agerande som en riktig idiot underbygger därför också antagandet om Festes 

privilegium att tala sanning och ha en lyhördhet gentemot de andra karaktärerna, inte minst de 

i den högre handlingskedjan. 
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   Vi kan alltså anta att Festes huvudsakliga uppgift i Twelfth Night är att tala sanning på ett 

komiskt sätt. Därför kan han ses som en resonör. Han visar exempelvis prov på detta när han 

förhör Olivia om varför hon sörjer över att en persons själ är i himlen: 

Clown. Good madonna, why mourn’st thou? 

Olivia. Good fool, for my brother’s death. 

Clown. I think his soul is in hell, madonna. 

Olivia. I know his soul is in heaven, fool. 

Clown. The more fool, madonna, to mourn for your brother’s soul, being in 

heaven. (I:V) 

Festes intelligens kan endast liknas vid Violas. Under dramats gång har Feste en nästan 

allvetande närvaro, och i vissa partier kan man tro att Feste genomskådar Violas förklädnad: 

“I will conster to them whence you come; who you are and what you would are out of my 

welkin. I might say ‘element’, but the word is overworn” (III:I). 

Feste och Viola är också de enda karaktärerna som rör sig mellan de båda handlingsplanen, 

och Viola är den som rakt ut erkänner narrens intelligens: 

He must observe their mood on whom he jests, The quality of persons, and 

the time, And like the haggard, check at every feather That comes before his 

eye. This is a practice As full of labour as a wise man’s art: For folly that he 

wisely shows it fit; But wise men, folly-fall’n, quit taint their wit (III:I).  

I kommentaren erkänner Viola Festes förmåga att läsa andra människor; och medger i denna 

observation, indirekt det faktum att Narren skulle kunna ha förmågan att se igenom hennes 

förklädnad.  

   Gestalten Feste och hans självinsikt är vad som gör musik till det primära temat för pjäsen.  

 

5.7. Sångerna  

Rollen Feste är alltså att vara den intelligente sanningssägaren. Men utöver detta är rollen han 

har också betydelsefull för dramat genom sina sånger. Han bär upp temat kärlek och musik 

genom att sjunga temabärande sånger som bidrar till att läsaren eller publiken samt 

karaktärerna på scenen/i texten förstår motivationen till händelseförloppet. Shakespeare 

motiverar Festes handlande genom att göra honom beroende av andra människors pengar 

vilket gör att han ständigt måste agera för att få ekonomisk ersättning. Festes roll som narr ger 

färg åt både Olivia och Orsinos hov, vilket gör honom tillgänglig för alla karaktärer i dramat.  

Hans förmåga att genomskåda andra människor gör att hans roll frodas.  
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   Twelfth Night börjar och slutar med musik. I den första scenen hör vi talas om en 

vemodssång som ljuder, vilken inleder hertigens inledande långreplik. I den luftar Orsino sin 

smärta över den obesvarade kärleken som han känner.  

   Senare ställer den vise Feste frågan ”would you have a love-song, or a song of good life? 

(II:III), och vi får svaret: ”A love-song, a love song” (II:III) ”Ay, ay, I care not for good life” 

(II:III). Orsino tycks redan vara i besittning av ”det goda livet” och eftersträvar nu den 

romantiska kärleken även om den skulle förinta detta ”goda liv”.  

   Den andra sången i dramat blir således ”O mistress mine”(II:III) vilken förmedlar budskapet 

att vi bör älska medan vi kan. I sången speglas på samma sätt som i ”When that I was and a 

little tiny boy” tidens inflytande över människan, den anspelar på hur människan åldras och 

slutligen kommer att dö. På något vis motsäger detta Orsinos inställning till kärleken i första 

akten där han föredrar att älska det som är ouppnåeligt snarare än att fånga det som finns i 

nuet.  Feste har förmågan att manipulera sina ord och lägga in gömda värderingar i dessa, 

något som ofta förvånar de karaktärer som blir utsatta för hans kvickhet. Narrens tydligaste 

djupdykning i temat kärlek menar jag sker när han sjunger sången:  

O mistress mine, where are you roaming? O stay and hear, your tru love’s 

coming, That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting: 

journeys end in lovers meeting, Every wise man’s son doth know. […] 

What is love? Tis not hereafter, present mirth hath present laughter: What’s 

to come is still unsure. In delay there lies no plenty, Then come kiss me, 

sweet and twenty: youths a stuff will not endure. (II:III)  

Textraderna varslar klart och tydligt om de betydelsefulla händelser som skall komma, och 

kan därför sägas spegla dramat i miniatyr. Feste förutspår att resan slutar med kärleksmöten (i 

plural). Det är en glädjeingivande sång, som påminner läsaren om slutet inte är 

oroandeväckande.  

   Den tredje sången ”Holy the peace”(II:III) står till viss del utanför det stora musiktemat. 

Sången tycks i första hand vara till för att ackompanjera den nattliga festen samt vara den 

orsak som väcker upp Malvolio. 

   Om sången ”come away death” säger Orsino  

That old and antic song we heard last night; Methought it did relieve my 

passion much, More than light airs and recollected terms Of most brisk and 

giddy-paced times. (II:IV) 
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Kärnan i sången kan också här sägas vara den obesvarade kärleken, som i detta fall leder 

människan till döden. Genom den melankoliska sången tillmötesgår Feste Orsinos behov att 

gräva ner sig i sentimental kärlekssorg. När Feste sjungit färdigt sången får han en generös 

betalning av hertigen. De motiv som skapas i scenen mellan Feste och Orsino gör dock att jag 

ställer mig frågan vem av dessa två är den egentliga dåren, den som skickligt tjänar sitt 

uppehälle genom vishet och konst eller den som tycker om att vältra sig i självömkan över 

obesvarad kärlek?  

   Den femte sången ”Hey Robin, jolly Robin” (IV:II) bör man se i ljuset av den lägre 

handlingen. Sången hör hemma i en scen där Feste visar upp sin lekfullhet och klär ut sig till 

herr Topas, pastorn som besöker den fängslade Malvolio. Under handlingens gång har 

Malvolio alltid varit glädjedödaren och Festes motpol. Scenen är till största del en mycket 

oseriös del av handlingen som trots allt kontrasteras av sången vilken fortsätter budskapet om 

smärtan av en obesvarad kärlek. Även sången ”I am gone sir” (IV:III) sker i Festes 

förklädnadscen, efter Malvolios bön om att Narren ska få Olivia att frige honom från 

fängelset: ”Fool, I’ll requite it in the highest degree: I prithee, be gone”(IV:II). Sångtexten 

som besvarar repliken blir ännu ett led i gycklet med Malvolio. Med vetskap om den påstådda 

dårskapen förstärker sången hovmästarens desperata tillstånd och blir ännu ett led i de hån 

som sker emot honom. 

   Den sista sången sluter cirkeln om en mans liv: 

When that I was and a little tiny boy, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
A foolish thing was but a toy, 
For the rain it raineth every day. 

But when I came to man's estate, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
'Gainst knaves and thieves men shut their gate, 
For the rain, it raineth every day. 

But when I came, alas! to wive, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
By swaggering could I never thrive, 
For the rain, it raineth every day. 

But when I came unto my beds, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
With toss-pots still had drunken heads, 
For the rain, it raineth every day. 

A great while ago the world begun, 
With hey, ho, the wind and the rain. 
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But that's all one, our play is done, 
And we'll strive to please you every day.(V:I) 

Om vi tar orden på allvar, är budskapet aningen stötande, och det är en ganska mörk kärlek 

som erbjuds människor. I den sista strofen blir vi dock påminda om att det bara handlar om 

fiktion och att intrigen i Twelfth Night inte ska tas på allvar – detta är ingenting annat än en 

teaterpjäs. Det viktiga tycks inte vara att förutsäga om gemenskapen i Illyrien ska fortsätta 

eller om regnet kommer att falla på dess kust i all framtid. Hur det går för dramats individer 

efter det lyckliga slutet är ingen fråga som ställs av teatern, men kanske kan man genom 

dramats musiktema se budskapet att vi ska ta vara på kärleken i nuet. 

   Kennedy menar att narrarna och deras sånger i ett flertal av Shakespeares dramer ger 

pjäserna en mörk ton (Kennedy 2007, s. 21). Enligt min mening är syftet med sången en slags 

kommentar om att det trots allt finns hopp om ett lyckligt slut. Feste sjunger om en ung mans 

resa från oskuld till erfarenhet, samtidigt som sången också riktas till den plågade Malvolio. 

Regnet skulle kunna tolkas som att lyckan som nu färgar Illyriens kust lika snabbt kan spolas 

bort. Sången skildrar hur människor möter upp- och nedgångar i livet.  

   I min mening kastar Shakespeare vid dramats slut lite ljus över det faktum att kärlek är 

eftertraktad av hela mänskligheten, alla vill ha och längtar efter den. I sista akten sitter några 

kvar med sin ensamhet, medan andra snart ska ingå i äktenskap och genom det bli fulländade. 

   Malvolio säger som sin avslutsreplik “I’ll be reveng’d on the whole pack of you!” (V:I). I 

pjäsens slut är det ändå Feste som får sista ordet. Eftersom narren inte själv är känslomässigt 

engagerad i intrigen får han som jag tidigare sagt rollen som en slags kommentator eller 

resonör. Att Shakespeare tilldelar Feste komedins sista rader tycks därför passande. Ibland 

kan vi faktiskt känna det som om att det är Feste som har skrivit pjäsen. Hans kommentarer 

skapar känslan av att Shakespeare själv kliver in och spökar i Festegestalten då han visar hur 

livet har sin gång.  Officiellt sett är det en förolämpad narr som sjunger ett slags svar till 

Malvolios utlovande av hämnd och som Feste säger: ”And thus the whiriling if time brings in 

his revange” (V:I). 

6. Slutdiskussion  

Genom vår medvetenhet om genren – detta är komedi – accepterar vi att karaktärerna inte 

genomskådar förklädnaden och jag kan därför påstå att komedin sätter sig suveränt över all 

sannolikhet. 

   Dramat är unikt i det avseendet att den innehåller in underrubrik What You Will. Kanske 

kan man se denna underrubrik som en inbjudan till en publik. Titeln tyder på en enkelhet som 
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om möjligt skulle kunna få åskådare att tänka: ”aha en romantisk komedi med lyckligt slut, 

den vill jag se”.   

   I triangeldramats progression gestaltar Shakespeare människans inre utveckling, att gå från 

att vara tveksam eller osäker till att bli en handlingskraftig människa och de många 

musikinslagen ackompanjerar handlingen och de rådande stämningarna. Dramat börjar och 

slutar med musik, två kontrasterande sånger. I den första akten, redan innan första repliken är 

uttalad, klingar en vemodig låt som tillåter Orsino att hänge sig åt självömkan. Medan den 

avslutande sången visar hur livet fortsätter för varje enskild människa oavsett dess öde.  

   Hertigen, som i dramats början tror att han är ämnad att älska Olivia genomgår under 

dramats gång en resa. Det blir snabbt uppenbart att han främst älskar hennes skönhet. Så 

småningom blir han märkligt betagen av de inre kvaliteterna hos den främling som kommit 

till hans hus. Hans kärlek till den förklädda Viola kan dock inte bli komplett förrän hon 

avslöjar sin förklädnad. Först då älskar Orsino hennes hjärta och hennes kropp. Kärleken i 

Illyrien är både andlig och fysik. Olivias kärlek till Sebastian framställs och utvecklas på ett 

liknande sätt som Orsinos kärlek till Viola. Olivia börjar med att beundra de egenskaper av 

honom som gestaltas i hans spegelbild, systern som är förklädd till pojken Cesario. Även 

Olivias kärlek är ofullständig tills Sebastian anländer med samma ädla egenskaper som sin 

syster – fast i en manlig kropp. Orsinos utveckling speglar också den utveckling som sker i 

Feste, som går från att i sin första scen vara djupt ifrågasatt till att vid dramats slut avsluta 

dramat med visdomsord vilka antyder att alla människor är en del i naturens kretslopp. 

   Trots att dramat får ett lyckligt slut, där de älskande huvudkaraktärerna får varandra, visar 

Shakespeare att kärleken också kan orsaka smärta. För många av karaktärerna är kärleken en 

förbannelse. Det finns tecken som tyder på en smärtsam lidelse i allt från att vara kär till de 

kval som uppstår av en obesvarad kärlek. I dramat är kärleken utestängande och endast ett 

fåtal personer förunnad. Malvolio måste i slutändan möta insikten om att han är dåren som 

socialt är ovärdig den kvinna han älskar.  

   Dramat är intressant därför att Shakespeare redan i första scenen inleder pjäsen med en 

atmosfärskapande vers där Orsino introducerar temat kärlek som genomsyrar hela dramat.   

  Både Olivia och Viola får känna av den snabba förälskelsen medan Orsino genomgår en 

slags förändring i fråga om sin inställning till kärleken.  

   Viola är dramats protagonist. Genom sin blotta existens, visserligen i form av Cesario, får 

hon ständigt reaktioner från sin omgivning. Handlingen skapas således av protagonistens 

karaktär och den respons hon får från de andra rollfigurerna.  
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   När jag studerar dramat Twelfth Night förundras jag av Shakespeares sätt att integrera alla 

karaktärer i dramat på ett betydelsefullt sätt. De behövs alla i pjäsen och representerar 

dessutom olika människotyper, dels de som låter känslorna styra och dels de som låter 

förnuftet styra. Till den första kategorin hör Orsino, men också Sebastian och Malvolio. Ett 

tydligt exempel på Malvolios känslomässiga styrning är när han drömmer sig bort till en 

högre klass och en större makt. I båda fallen är karaktärerna väl medvetna om sitt handlande, 

men av olika anledningar finns hinder som gör att deras drömmar om kärlek under största 

delen av dramat är ouppnåelig. Kärlekens skiftande natur är just vad Shakespeare belyser i 

flertalet av scenerna i Twelfth Night, inte minst i Festes sånger där stämningarna tydligt 

växlar och byter skepnad. Detta musikaliska ackompanjemang till scenerna gör att vi delvis 

kan se Narren som en metafunktion, där Shakespeare själv stiger in dramat genom att besjäla 

Feste.  

   För mig är dramat lika komplext som livet självt. Detta faktum bidrar till att karaktärerna 

kan passera som både goda, onda, kloka och dåraktiga på en och samma gång. 
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7. Sammanfattning  

I uppsatsen behandlas William Shakespeares komedi Twelfth Night. Dramat publicerades för 

första gången 1623 och innehåller, på samma sätt som många av hans tidigare komedier, 

motiv som förväxlingar och sökandet efter en sann kärlek. Intrigen bygger på att människor 

på grund av en förklädnad inte känner igen varandra. I det här fallet är det en ung kvinna, 

Viola som får omgivningen att tro att hon är man. Twelfth Night tillhör alltså den traditionella 

genren komedi och romantik är pjäsens fokus med en intrig som bygger på det elisabetanska 

motivet förväxlingsdrama. 

  Shakespeares Twelfth Night är uppbyggd genom en komposition av olika teman och jag har 

undersökt hur han har motiverat sina motiv kärlek och musik och genom dessa skapat dramats 

lyckliga slut.  I uppsatsen har jag i första hand analyserat den seriösa nivån i komedin och 

sammanfört den med kärlekstemat.  

   Kärleken i Twelfth Night yttrar sig på flera olika sätt och som olika slags kärlek, mitt fokus 

har lagts vid den romantiska kärleken och hur dessa motiv genom motiveringar framträder  i 

dramat. Kärlekstemat har sammanförts med begreppet ”seriositet”, då analysen har sin 

utgångspunkt i de båda kontrasterande men också harmonierande nivåer som förekommer i 

Shakespeares komedi samt hur den ”den seriösa nivån” kontrasterar mot den ”populära 

nivån”.    

   När det kommer till musiktemat har jag lyfta de många musikinslagen och försöka visa hur 

musiktexterna, synliga såväl som dolda ackompanjerar handling och rådande stämningar. Jag 

diskuterar också hur man delvis kan se musiktemat som en metafunktion i dramat. 
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