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Andra akten: Macbeth 
har lyckats säkra kro-
nan men är inte till-
freds trots att det nu 
också är tydligt att 

han och Lady Macbeth vän-
tar barn. Hans kollega Banco 
har spåtts att bli far till kungar 
och om även den profetian är 
sann skulle Macbeths ha röjt 
Duncan ur vägen förgäves. De 
inser att även Banco och hans 
son Fleance måste dö.
Banco expedieras av lönnmör-
dare, men hans son lyckas fly 
med livet i behåll. Samma kväll 
hålls en bankett för att fira det 
nya kungaparet. Synlig endast 
för Macbeth dyker Bancos 
vålnad upp mitt i festminglet. 
Macbeth får ett hysteriskt sam-
manbrott inför alla gäster.

3
Tredje akten: Macbeth 
söker upp häxorna 
som spått honom till 
kung. De berättar att 
han ska ta sig i akt för 

Macduff, en av Duncans när-
maste män, men att ”bara den 
som ej är född av en kvinna 
kan ta livet av dig”. Vidare får 
han veta att han är oövervin-
nerlig ”så länge inte Birnams 
skog börjar gå”. Allt detta be-
rättar han för Ladyn. Men för 
att inte ta några risker bestäm-
mer de att Macduff och hela 
hans familj måste utrotas.

4
Fjärde akten: Mac-
duff har själv lyckats 
komma undan men 
sorgen över att han 
inte lyckats rädda sin 

utplånade familj är outhärd-
lig. Tillsammans med Malcolm 
uppviglar de rikets invånare 
att ta till vapen mot despoten. 
Malcolm axlar ledarrollen och 
ett inbördeskrig bryter ut.
Ladyn som, till skillnad från 
Macbeth som rids av sina inre 
demoner, ditintills inte visat 
något samvetskval, har kom-
mit till insikt om sin egen del i 
allt dödande, en insikt hon inte 
förmår att bära. Hon tar sitt liv.
Folkupproret överraskar Mac-
beth genom en krigslist och 
Macduff, som kom till värl-
den genom kejsarsnitt, får sin 
hämnd och dräper Macbeth. 
Malcolm utropas till ny kung.

1
Första akten: Vi möter det 
medelålders paret Macbeth: 
han en högt uppsatt skriv-
bordsmilitär som genom trä-
get arbete nått högt i rang, 

hon en ambitiös men frustrerad 
hemmafru. Båda har de länge 
längtat efter ett barn, biljetten 
för att kunna bli fullt ut socialt 
accepterade.
Macbeth spås att bli kung i riket 
och eftersom även en annan spå-
dom snabbt besannas, han upp-
höjs hastigt i rang, förstår han att 
även kungakronan kan bli hans. 
Allt han och Lady Macbeth behö-
ver göra är att bida sin tid. Men 
Ladyn vill inte vänta mer och när 
det står klart att den regerande 
kungen, Duncan, ska komma på 
blixtvisit kommer hon överens 
med sin man om att de ska på-
skynda det som ändå ska ske. 
Sent på natten dödar Macbeth 
kungen och när mordet uppda-
gas faller skulden på kungens 
son: Malcolm.

”Att makt korrumperar finns det många aktuella och historiska bevis 
på, men aldrig har den tesen gestaltats så brutalt och inkännande 

som i Shakespeares Macbeth. I Verdis version har all bakomliggande 
psykologi förtätats till ett av operarepertoarens mest fasansfulla och 

gripande musikdramatiska verk.”   
– Dan Turdén, regissör
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huvud. När lady Macbeth får 
höra om spådomen tvivlar 
hon på Macbeth. Inte på hans 
maktlystnad men på om han 
är han tillräckligt kapabel att 
utföra det som måste göras för 
att vinna makten. Hon bestäm-
mer sig för att ge honom den 
styrka hon anser att hennes 
make behöver. Macbeth vet 
att det finns gränser man inte 
får överskrida som människa 
och genast efter att ha mördat 
kungen önskar han det ogjort. 
Lady Macbeth hånar makens 
dåliga självförtroende och 
hans manlighet och regisserar 
hans fortsatta handlingar. 
Macbeth är en man med svag 
jagkänsla och ger vika för det 
onda och sina mörka önskning-
ar. 
Han förvandlas från en res-
pekterad man till mördare och 
hänsynslös maktfullkomlig led-
are. Men han får omedelbart 
ångestattacker, och finner ing-

M
acbeth handlar 
om de demoniska 
konsekvenser en 
människas begär 
efter makt kan 

få och är samtidigt en betrak-
telse av det mänskliga psyket. 
Shakespeare visste att minsta 
frestande förslag som erbjuds 
en människa för att förbätt-
ra sina levnadsvillkor eller sin 
ställning, kan fördärva hennes 
förmåga att följa sitt förnuft 
och goda omdöme. Barden, 
som liknade scenen med verk-
ligheten där varje människa 
spelar sina olika roller, visar hur 
enkelt intriger kan gå överstyr, 
i politiken såväl som i det pri-
vata livet, och hur lätt det kan 
vara att gå över gränsen.

Macbeth
Macbeth anses vara lojal och 
osjälvisk men lockas av sina 
inre drömmar och en spådom 
att en krona ska sättas på hans 

Vansinne 
Till slut befinner sig paret 
Macbeth på vansinnets rand, 
i en förvriden och mörk mar-
drömsvärld där de dödas själar 
ropar på hämnd. De ser syner 
av döda barn och Hekate som 
dominerar de hemligaste göm-
morna i människornas själ och 
manar fram den fruktan och 
skam som oundvikligen leder 
till galenskap.
Och vad är mänskligt liv då? 
Intet! konstaterar Macbeth 
när han nås av beskedet om 
hustruns självmord. Han har 
som människa överskridit alla 
gränser, han har förlorat sig 
själv, sin hustru och sitt barn – 
allt som ger livet värde. Han 
ser sitt liv som en lögn; han har 
varit en idiot på en meningslö-
sa resa.  

Människor som paret Macbeth 
vill dominera sin omgivning. 
Förblindade av sin maktlyst-

vilket utesluter att Macbeths 
barn ärver kronan. Men Ban-
cos unge son kommer undan 
mördarna. Macbeths maktlyst-
nad har nu stigit så långt att 
han är rädd att ett barn ska ta 
makten ifrån honom.

Mänsklig – trots allt 
Lika besatt som hon var av att 
hennes man skulle tillträda 
tronen, lika angelägen är lady 
Macbeth att hennes barn ska 
ärva den. Men för varje mord 
som utförs försöker hon för-
tränga sin skuld och sitt dåliga 
samvete. Tanken på de mör-
dades familjer förföljer hen-
ne. När hon inte längre kan 
förtränga händelserna glider 
hon in i tvångstankar med till-
hörande ångest. Hon blir en 
person hon förmodligen själv 
skulle förakta. 

en ro. Han är rädd att förlora 
greppet om makten samtidigt 
som han oroar sig för att bli på-
kommen med sina våldsdåd. 
Framför allt är han fylld av 
skräck för hur han själv föränd-
ras. Men det enda sättet att 
behålla sin position är att döda 
alla som kan göra anspråk på 
tronen.

Rätten till makten
Att operan tar upp frågor om 
arv och efterträdare visas i ver-
kets fokus på barn. Tronföljd är 
ett av Shakespeares välkän-
da teman, idag fortfarande 
aktuellt då ledare ofta öns-
kar bestämma sin efterträd-
are. I uppsättningen är lady 
Macbeth gravid efter att paret 
i åratal försökt få barn. Bland 
de människor Macbeth mördar 
finns hans bästa vän Banco. 
Enligt spådomen ska Macbeth 
bli kung medan Banco ska ge 
upphov till en ny kungalinje 
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alltid varit ett hot mot mänsk-
ligheten. Längtan efter makt 
är djupt rotad i människan och 
i kombination med det sårba-
ra mänskliga psyket kan det 
gå väldigt fel. Shakespeares 
tragedi visar hur lätt makt kor-
rumperar och Verdi musik för-
medlar budskapet rakt in i själ 
och hjärta.
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N
iccolò Machiavellis 
(1469 – 1527) politiska 
skrift Fursten speglar 
fursteväldets håll-
ningslöshet och brist 

på moral. Machiavelli hämtade 
sina beskrivningar över hur en 
stats auktoritära ledare skulle 
bete sig från den ökända famil-
jen Borgia, framför allt Cesare 
Borgia som han ansåg vara en 
perfekt furste. Han skildrar hur 
de genom mord, mutor och 
svekfulla handlingar tillskan-
sar sig makt och titlar (bland 
annat blev två familjemedlem-
mar påvar), landområden och 
förmögenheter i renässansens 
Italien. 
William Shakespeare (1564-
1616) var väl insatt i Machiavel-
lis tankegångar men såg på 
dem nyanserat. Samtliga av 
Machiavellis verk publicerade 
före hans död, handlar om re-
publikanska och demokratiska 
ideal. Fursten, skriven ca 1513, 
gavs inte ut förrän fem år ef-

ter författarens död. Det finns 
således skäl att tro att Machia-
velli inte förespråkade de ideal 
som bokens filosofi beskriver. 

Icke desto mindre har namnet  
Machiavelli blivit synonymt 
med ondska, och machiavel-
lisk med en förhärdad, hjärtlös, 
skrupelfri person, det vill säga 
en  cynisk människa som mani-
pulerar och exploaterar andra, 
moraliskt likgiltig och inställd 
endast på egenintresse. 
De engelska författarna under 
den Elisabetanska eran använ-
de gärna Machiavellis beskriv-
ningar av en furste – all politik 
blev i princip synonymt med 
machiavellism. Av Shakespea-
res mer brutala figurer åter-
finns paret Macbeth, man ska 
säga de kan sin Furste då de i 
strävan efter politisk makt går 
över alla mänskliga gränser. I 
sin pjäs refererar Shakespeare 
direkt till Machiavellis filosofi. 

Macbeth 
Enligt Machiavelli är den 
mänskliga naturen så enkel 
att den villigt låter sig dupe-
ras av girighet samtidigt som 
människor inte ser på saker 
som de är utan som de önskar 
att de ska vara. Macbeth är en 
typisk machiavellisk figur i det 
att han helt förflyttar moralen 
till bakgrunden i sin strävan ef-
ter makt. Han begår förräderi 
som leder kungariket mot un-
dergången. 
Machiavellis furste ska ge in-
tryck av att vara en god männ-
iska och dölja sin oärlighet. 
Macbeth vet att han har en 
omoralisk sida som han försö-
ker dölja för omgivningen ”Ni 
stjärnor dölj er eld, lys inte här 
i djupet av mitt svartaste be-
gär” och tror han att han ska 
få mer makt och folkets förtro-
ende. 
På liknande vis uppmanar lady 
Macbeth sin make inför mor-
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det på Duncan: ”Bär välkomst 
i din blick, din röst, din hand, se 
menlös ut som blomman, men 
var som ormen som blomman 
döljer”
När kungen väl är på plats tve-
kar Macbeth och vill ge upp 
mordplanen. Lady Macbeth 
ömsom hånar ömsom eggar 
honom. Maken imponeras av 
hennes exakta praktiska pla-
nering och blir beredd att utfö-
ra dådet: ”Falsk uppsyn döljer 
vad falskt hjärta vet”. Dagen 
efter mordet inser Duncans 
söner att de inte är säkra hos 
paret Macbeth: ”Här finns det 
knivar gömda i varje smil.”

Mörda av rätt anled-
ning
Macbeth tar livet av alla som 
misstänker något eller kan 
komma åt honom. Han utför 
de nödvändiga och ändamål-
senliga brott han är tvungen 

till för uppnå makten och be-
hålla den. Han är Machiavellis 
hänsynslösa maktfullkomlige 
ledare: Döda alla de starka 
människor som kan hota dig 
och Låt inte människor hata 
dig, låt dem istället frukta dig. 
Riket faller samman och som 
Macduffs hustru uttrycker det: 
”Men det är sant, jag lever i en 
värld där man kan få beröm 
för elakhet och goda gärning-
ar kallas dårskap” strax innan 
hon och hennes barn slaktas 
av Macbeths lejda mördare. 
Machiavelli menar att om man 
är tvungen att hota någons 
liv måste man göra det med 
rätt motivering och av uppen-
bar orsak. Detta misslyckas 
Macbeth med. Han försöker 
hela tiden bli av med sina 
motståndare men dödar fel 
människor; sin vän Banco, vars 
son Fleance var det egentliga 
målet men som lyckas fly, och 
Macduffs oskyldiga familj,  
istället för Macduff själv. 

Enligt Machiavelli måste en 
framgångsrik människa visa 
att hennes bedömningar och 
uppfattningar är konsekventa 
och oåterkalleliga. Macbeth 
praktiserar första men knap-
past andra delen av Machia-
vellis devis: Börja med att an-
vända mycket våld gentemot 
en stat och bli gradvis snällare.

Samvete och skuld
Macbeth är dessutom medve-
ten om att han inte bör begå 
onda gärningar, han vet att 
hans samvete kommer att plå-
ga honom. Hans liv blir mycket 
riktigt ett liv i ständig skräck. 
Macbeth innehar flera drag 
av Machiavellis furste men 
när han väl erhållit makten 
kan han inte behålla den. Om 
Macbeth hade haft en tydlig 
uppfattning om exakt vad han 
ville och inte blev vansinnig 
av sina skuldkänslor hade han 
kanske lyckats. Den förhärda-

de lady Macbeth klarar ett tag 
att förtränga sina skuldkänslor 
men går in i ett tvångsneuro-
tiskt tillstånd i ett försök att 
dölja sin skuld. Hon förtärs till 
slut själsligen och tar sitt liv.

Berättelsen om paret Macbeth 
visar att människan inte helt 
kan avfärda etik och moral 
och att vårt samvete berättar 
för oss vad som rätt och fel.
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”En skugga blott, som går och går, är livet.  
En stackars skådespelare, som larmar och gör 
sig till, en timmes tid på scenen och sedan ej 
hörs av. Det är en saga berättad av en dåre. 

Låter stort, betyder intet.”  
– Ur akt 4 i Shakespears drama Macbeth



Verdi och Shakespeare
William Shakespeare var Giu-
seppe Verdis favoritförfatta-
re. Redan som barn läste han 
bardens verk och kom att läsa 
honom livet igenom. Shakes-
peares porträtt satt på väggen 
i Verdis hus i Sant’Agata, i bok-
hyllorna stod hans samlade 
verk på italienska, och även en 
upplaga på engelska som hus-
trun Giuseppina läste. Verdi 
kunde inte läsa engelska men 
han jämförde noga de nya 
översättningar som gjordes. 
Runt 1850 bestämde han sig 
för att göra opera av Shakes-
peares viktigaste pjäser. De tre 
han fullföljde, Macbeth, Otello 
och Falstaff, blev mästerverk. 
Han hade tidiga planer på 
Hamlet och Stormen, disku-
terade allvarligt Antonio och 
Kleopatra och Romeo och Ju-
lia, men ingen av dem fullfölj-
des. Inte heller blev det någon 

opera av Kung Lear, en pjäs 
som han arbetade på länge. 
Men 40 år efter Macbeth, 
och efter att han i början av 
1870-talet beslutat sig för att 
dra sig tillbaka, möter han 
dåtidens största kännare av 
Shakes peare i Italien, Arrigo 
Boito. Verdi kom att avsluta sitt 
värv med Shakespeare med 
tragedin Otello och komedin 
Falstaff.

Macbeth
Macbeth var den första opera 
Verdi baserade på en pjäs av 
Shakespeare och tillhör hans 
tidiga verk. Han hade inte sett 
pjäsen och hade vid den här 
tidpunkten ännu inte besökt 
England. Av vänner i landet 
fick han information om hur  
tragedin gestaltades på tea-
terscenen. Men att föra över 
hela pjäsens handling till opera 
var förstås omöjligt. 

Verdi anpassade själv pjäsen 
till operaformat och skrev ett 
synopsis som han överlämna-
de till librettisten Francesco 
Maria Piave att göra sångbart. 
Verdi som vanligtvis uppskatta-
de Piave var ganska missnöjd 
med hans arbete och förbätt-
rade och finjusterade själv. 
Shakespeares språk, de dra-
matiska situationer han gestal-
tar och rollfigurernas karaktä-
rer frigjorde dessutom Verdi 
musikaliskt och markerar en 
vändpunkt i hans musikaliska 
stil. Han använde fortfarande 
den traditionella romantiska 
operaformens arior och duet-
ter men experimenterade med 
den romantiska operans gäng-
se rösttyper; baser signalerar 
auktoritet, barytoner antingen 
är bäst eller värst, kvinnliga 
huvudrollen en sopran medan 
mezzon ofta är moraliskt am-
bivalent. Verdi gav en stark 
betoning på det realistiskt 

känsloladdade, Shakespeares 
monologer blir hos Verdi arior 
som är veritabla uppvisning-
ar av skicklighet och uppfin-
ningsrikedom. Lady Macbeth 
till exempel kräver ett enormt 
röstomfång men ligger oftast 
lågt. Verdi ville att ladyn skul-
le låta ”hård, kvävande och 
mörk” med ”något djävulskt” i 
sångkvaliteten. I den berömda 
sömngångarscenen fragmen-
terar han musiken och skapar 
en musikalisk form för hennes 
galenskap. Verdi lyckades i 
både text och musik fånga det 
demoniska i Shakespeares ori-
ginal. Operan har inte ett svagt 
ögonblick!
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W
illiam Shakes-
peare (1564-1616) 
är världslittera-
turens främste 
dramatiker och 

den mest spelade. Han förfat-
tade (minst) 37 pjäser och 154 
sonetter. Hundratals musikdra-
matiska verk är baserade på 
pjäser av Shakespeare och ett 
underbart sammanträffande 
är att operakonsten föds i Ita-
lien under hans livstid.
I Shakespeares texter finns nå-
got för alla; han blandar högt 
och lågt, komiskt och tragiskt, 
filosofiska tankar och action. 
Hans komplexa karaktärer, 
invecklade handlingar och 
enastående språkliga förmå-
ga förmedlar exakt vad som 
händer på scenen. I sina pjäser 
använde Shakespeare oftast 
musik, som han beskrev som 
”kärlekens föda”. Det är inte 
märkligt att han varit en stän-
dig inspirationskälla för tonsät-
tare. 

Shakespeare-operor  
och Verdi
En av de första ”Shakespea-
re-operorna” kom redan i slu-
tet av 1600-talet, Henry Pur-
cells The Fairy Queen, för att 
sedan följas av operor som Gi-
oacchino Rossinis Otello (1816), 
Vincenzo Bellinis I Capuleti ed 
i Montecchi (1830), Ambroi-
se Thomas Hamlet (1868) som 
fortfarande spelas medan till 
exempel Richard Wagners Kär-
leksförbudet (baserad på Lika 
för lika) idag spelas sällan. 
Giuseppe Verdi står i särklass 
när det gäller Shakespeare och 
opera. Det är ingen tillfällighet 
att hans Macbeth (1847), Otello 
(1887) och Falstaff (1893) stän-
digt står på repertoaren. 
De flesta av 1800-talets ita-
lienska, franska och tyska 
operor inspirerade av Shakes-
peare var baserade på dåliga 
översättningar. Tidigare ton-

sättare och librettister hade 
tagit bort viktiga scener eller 
skrivit om för att passa den 
rådande smaken; kung Lears 
dotter Cordelia fick överleva, 
Romeo och Julia fick en sjätte 
akt med ett storslaget bröllop… 
Verdi var den första italienska 
kompositör som gav sig på att 
verkligen komma åt Shakes-
peare. Han gick till pålitliga 
italienska översättningar av 
pjäserna. Istället för att tillrät-
talägga pjäserna så lyfte Verdi 
fram deras komplexitet och 
rikedom.
Efter Verdi finns exempel på 
båda varianterna; Benjamin 
Brittens En midsommarnatts-
dröm (1960) var trogen Shakes-
peares text medan Leonard 
Bernsteins fantastiska musikal 
West Side Story (1957) endast 
löst bygger på Romeo och Ju-
lia. Shakespeare inspirerar för-
stås tonsättare fortfarande som 
Thomas Adès Stormen (2004) 
och Brett Deans Hamlet (2017).
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N
är Giuseppe Verdi 
(1813-1901) föddes i 
provinsen Parma i 
Lombardiet var om-
rådet annekterat 

av Napoleons Frankrike och 
ofta utsatt för politiska för-
vecklingar och krigsslag. 
Sexton år gammal läste Verdi 
nationalskalden Alessandro 
Manzonis roman De trolovade 
(1827) som kom att sätta igång 
rörelsen för Italiens enande. 
I romanen skildras det span-
ska förtrycket av Milano på 
1600-talet som synonym för 
det vid denna tid österrikiska 
styret i Norditalien. Starkt på-
verkad blev Verdi omedelbart 
patriot. Liksom Manzoni var 
Verdi aktiv i kampen för Ita-
liens enade och självständig-
het, il risorgimento, och hade 
i flera av sin operor ett uttalat 
politiskt motiv. 
I sin tredje opera Nabucco 1842 
visar Verdi sitt patos för ett folk 
som kämpar mot en tyrannisk 

ledare. Kören gestaltar det is-
raeliska folket under den baby-
loniska fångenskapen i Egyp-
ten. I tredje akten beklagar de 
sig över sin situation och över-
steprästen uppmanar dem 
göra motstånd. Fångarnas 
kör är en av de mest berömda 
körerna i den italienska opera-
musiken och kom att spela en 
stor roll för den italienska na-
tionalrörelsen. Verdi blev ge-
nast berömd och kom i flera av 
sina verk omfamna patriotiska 
ämnen som ett kraftfullt vapen 
för sina politiska övertygelser. 
Han använde bildspråket och 
vokabulären ”vi mot dem”, där 
huvudpersonerna måste över-
vinna någon form av svårighe-
ter, ofta genom att döda eller 
utvisa en utländsk fiende.
Verdi var en sann liberal; ”Jag 
är ytterst liberal utan att vara 
röd. Jag respekterar andras 
frihet och kräver respekt för 
min egen.” Han var antiklerikal 
och mot krig och en republikan 

som var pragmatisk nog att 
inse att det mest realistiska för 
Italiens enande var att stötta 
den liberale kung Viktor Ema-
nuel II. Då det var förbjudet 
att agitera för Italiens enande 
kom den dubbeltydiga parol-
len Viva VERDI att spela en stor 
roll – förutom att hylla tonsät-
taren var det ett slagord för 
Viktor Emanuel som kung för 
Italien (Vittoro Emanuele re 
d’Italia).
När ett enat Italien äntligen 
utropades 1861 blev Verdi le-
damot i det nationella parla-
mentet (han närvarade dock 
sällan!), för att senare utses till 
senator på livstid. Verdis poli-
tiska dröm hade gått i uppfyl-
lelse.

William Shakespeare (1564-
1616) var i början av 1590-talet 
erkänd som landets främste 
dramatiker. Från 1694 tillhörde 
han Lord Chamberlain’s Men 
som var Londons ledande tea-

tergrupp som spelade för fulla 
hus på olika teatrar innan de 
1599 fick en eget teaterhus, de 
spelade också för Elisabeth I 
och hennes hov.
Elisabeth tillträdde tronen 
1558, sex år innan Shakespeare 
föddes. Hennes regeringstid 
varade  i 44 år och betraktas 
som en guldålder i Englands 
historia, inte minst för teater-
konsten. Drottningen sägs ha 
älskat sitt folk och blivit älskad 
tillbaka. 
Shakespeares syn på regenten 
var att denne hade ett etiskt 
ansvar för folket och för att 
upprätthålla fred inom landet. 
Han uppfattade regentens roll 
ur ett frihetsperspektiv och 
uppskattade lugnet i den ena-
de nation han levde i.
Samtidigt var det en politisk 
orolig tid med konflikten med 
Spanien och eftersom påven 
bannlyst Elisabeth hade varje 
troende katolik rätt att döda 
henne. Nyss hade striden om 

Englands krona mellan Elisa-
beth och Maria Stuart rasat 
som slutade med skotskans 
avrättning 1587. Strax innan 
Shakespeare föddes präglades 
England av kungaättsstrider 
och korrumperade adelshus.
Politikens betydelse för Sha-
kespeare framgår av att han i 
hälften av sina pjäser behand-
lar makt och maktkonflikter 
bland kungar. I Macbeth utfors-
kar han monarkins natur med 
frågor om legitim tronföljd, 
hot om maktövertagande och 
tyranni. Han porträtterar en 
korrupt stat med gestalter som 
totalt förpassar etik och moral 
i sin strävan efter politisk makt.

Politiska påtryck-
ningar och censur
Shakespeare skrev tragedin 
Macbeth 1606 och tog stoffet 
från en historisk krönika om 
Macbeth av Skottland som 

på 1000-talet dödade kung 
Duncan och som sedan lugnt 
regerade under tio år. Drama-
tikern omformulerade fritt och 
och skapade en tragedi om 
ett kungapar vars törst efter 
makt nästan slutar i rikets un-
dergång. Helt fritt att spela en 
pjäs var det dock inte på Sha-
kespeares tid, varje pjäs måste 
ha tillstånd att uppföras. Den 
engelska censuren förbjöd 
pjäser som skildrade religions-
frågor och styret av riket. På 
liknande vis fungerade det i de 
italienska staterna under Ver-
dis tid där censuren fördömde 
operor som skildrade samti-
den. Verdi sågs många gånger 
som ett dåligt exempel när det 
gällde politik, religion och mo-
ral. För både Shakespeare och 
Verdi var det viktigt att välja 
rätt kung att skildra och båda 
förlade handlingen tillbaka i ti-
den och på avlägsen plats.
1603 dog den barnlösa Eli-
sabeth och efterträddes av 

Jakob VI av Skottland (Maria 
Stuarts son) som då blev kung 
Jakob I av England. Jakob var 
ättling till den historiske Banco 
och dessutom mycket intresse-
rad av häxor. Hos Shakespeare 
är Banco en vänlig man lojal 
och trogen Duncan. Han är 
motsatsen till den Macbeth 
som mördar en god och mild 
ledare som välvilligt råder över 
Skottland. Sedan fokuserar 
Shakespeare på de psykologis-
ka och moraliska aspekterna 
hos paret Macbeth, deras inre 
dramer och kamper med sig 
själva.
Tragedin Macbeth passar in i 
Verdis politiska tema om fri-
het och tyranni – en envålds-
härskare som står i vägen för 
en konstituerande demokrati 
med en ”upplyst” kung. När 
han skrev operan var läget ex-
tra spänt i Italien. 1846 trodde 
Verdi och liberalerna att man 
närmade sig il risorgimento 
men engagemanget för refor-

merna led bakslag och hela 
Italien kom i upprorsstämning. 
Verdi följer Shakespeare tro-
get och utforskar de själsliga 
frågorna om ödet och den fria 
viljan men han gav också ope-
ran en frihetskör som samtiden 
uppfattade som en hyllning till 
frihetskampen.
Medan Shakespeare skildrar 
folkets plågor indirekt pjäsen, 
i samtal mellan Malcolm, Mac-
duff och andra vid det eng-
elska hovet låter Verdi folket 
själva uttrycka sitt lidande. I 
operan  koncentreras Shakes-
peares repliker till en klago-
sång över Skottlands olycka 
som framförs av landsflyktiga 
skottar; män, kvinnor och barn, 
på gränsen mellan England 
och Skottland. (Patria oppres-
sa!) Ur denna förtvivlan föds 
hos folket hoppet om viljan till 
kamp för att återvinna friheten 
och i operans final, när tyran-
nen är död, en triumfkör.
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Program
Foto: Mats Bäcker
Illustrationer: Greta Rönneskog
Text: Catarina Ek 
Bearbetning: Norrlandsoperans 
Marknadsavdelning 

Med stöd av
Norrlandsoperan ägs till 60% av 
Region Västerbotten och 40% 
av Umeå kommun. Vi erhåller 
bidrag från Statens Kulturråd.  
Huvudsponsorer är 
Västerbottens-Kuriren och 
Original tryckeri. 

Stort tack till alla bidrags- 
givare, sponsorer och  
samarbetspartners.

Huvudsponsorer

Underhållande och 
tänkvärd opera för 
hela familjen, base-
rad på H.C Ander-

sens klassiska saga. 

”Men han har ju 
inga kläder på sig!”

Musik: Miloš Vacek 
Libretto: Miroslav Homolka
Svensk översättning: Martin Virin
Operan sjungs och textas på 
svenska

Konstnärligt team:
Dirigent: Ville Matvejeff 
2:e dirigent: Ruut Kiiski 
Regissör: Natalie Ringler 
Kostymdesigner: Annsofi Nyberg 
Scenograf och ljusdesigner:  
Lars Östbergh 
Maskdesigner: Angelica Ekeberg 
Barnkormästare: Lotta Kuisma

Folkligt & festligt på 
restaurang Elektra
Välkommen till Norrlandsoperans res-
taurang med levande atmosfär och 
hög trivsel. Boka bord, kom och trivs! 

elektraumea.se
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Lyssna på premiären! 
 Premiär nr.1 direktsänds i Sveriges Radios Opera i P2 den 25 september kl 19.00. 
Lyssna live eller i efterhand på sverigesradio.se

Producent:  
Robert Dahl Norsten
Bitr. producent:  
Britta Amft
Regiassistent:  
Oskar Bergström
Inspicient: Tarja Ylinen
Dirigentassistent:  
Maria Itkonen
Repetitörer: Jonas Olsson 
& Nigar Dadascheva
Barnansvarig:  
Annie Hassel
Översättare textmaskin: 
Birgitta Rydholm
Textmaskinist:  
Jakob Wicksell

Produktinsansvarig 
Kostymmästare:  
Susanne Lidgren
Kostymmästare: Maria 
Öhgren Hedberg, Sandra 
Wahlström, Emma 
Olsson, Mysan Adamec

Modist: Mysan Adamec
Skräddare: Kitty 
Grenholm, Sari Franzén, 
Carina Pircher, Sanna 
Ljung, Rebecka Nygren
Patinerare: Lotta 
Lundstedt

Produktionsansvarig 
Scenmästare:  
Stefan Sandgren
Scentekniker: Hanna 
Nilson, Samuel Björö, 
Daniel Laestadius 
Johansson, Nicklas 
Johansson
Orkestertekniker:  
Jerry Ericsson
Inspelningstekniker:  
Peter Fredriksson

Produktinsansvarig 
Belysningsmästare:  
Jonas Kristoffersson
Belysningsmästare: 
Martin Lögdström

Produktionsansvarig 
Verkstadsmästare:  
Fredrik Larsson
Verkstadsmästare:  
Peter Lundmark
Konstruktör:  
Thomas Olofsson

Produktionsansvarig 
attributmakare:  
Linnea Öhrlund
Föreställningsrekvisitör: 
Catharina Carlsson

Produktionsansvarig 
Dekorationsmästare: 
Maja Johansson

Produktionsansvarig 
maskör: Amelia Cazorla
Maskassistent:  
Jenny Stade

Produktionsansvarig 
Kostymtekniker: Anna 
Eliasson & Fanny Sallinen
Påklädare: Madelen 
Eliasson & Cornelia Lyxell

Violin 1: Ylva Larsdotter, 
Sofie Sunnerstam, Matias 
Malmqvist, EvaBritt 
Molander, Håkan Svedell
Clara Bjerhag, Nicole 
Ladenthin, Per-Erik 
Andersson.

Violin 2: Pontus Björk, 
Kersti Wilhelmsson, 
Mikhail Zatin, Lars 
Warnstad, Lina 
Samuelsson, Elin 
Eriksson, Alva Press.

Viola: Malgorzata 
Blaszczyk, Ester 
Forsberg, Åsa Hjelm, 
Karin Petersdotter 
Eriksson, Dusica 
Cvijanovic.

Cello: Bekhbat 
Tsagaanchuluun, Frida 
Bromander, Kerstin 
Isaksson, Kristina 
Tereschatov, Karin 
Bjurman.

Kontrabas: Jan-Emil 
Kuisma, Charlotte 
Petersson, Josefin 
Landmér.

Flöjt: Elisabeth Nilsson, 
Pepita del Rio.

Oboe: Yui Ito, Johannes 
Ögren.

Klarinett: Bengt 
Sandström, Jonas Olsson 
Hakelind.

Fagott: Maria Hellström, 
Mario Saez Lopez.

Valthorn: Orvar 
Johansson, Anders 
Kjellberg, Britt Crafoord, 
Yerang Ko.

Trumpet: Malin Silbo 
Ohlsson, Andreas 
Karlsson Walleng.

Trombon: Peter Nygren, 
Daniel Hedin, Mathias 
Petersson.

Cimbasso: Linus 
Mattsson.

Pukor: Sofia Wik.

Slagverk: Mats 
Lindström, Per 
Mikaelsson.
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