
JULIETTE
DE SADE



Juliette
Fritt efter Juliette, ou les prospérités du vice del 1

AV Donatien Alphonse Francois de Sade 
ÖVERSÄTTNING Hans Johansson

MEDVERKANDE Mia Benson, Erik Holmström, Lucas Krüger, Asta August, 
Matilda Nyberg, Albin Werle, Marta Andersson-Larson, Nils Granberg, 
David Sigfridsson, Py Huss-Wallin, Jonas Nilsson, Mika Oijens 

REGI OCH DRAMATISERING Nils Poletti 
REGIASSISTENT Olle Jernberg 
SCENOGRAFI OCH LJUSDESIGN Markus Granqvist 
SCENOGRAFIASSISTENT Jonas Reinicke
KOSTYM Lena Lindgren
KOSTYMASSISTENT Jonna Bergelin 
MASK Agnes Kenttä/ Malin Averstad Ryd
LJUDDESIGN/ARRANGEMANG Janne Tavares/Daniel Vegerfors 
TEKNIK Daniel Vegerfors
DEKORMÅLNING Ulpu Saali /Markus Granqvist
FOTO Jonas Jörneberg
GRAFISK FORM Mani
PRODUKTION Turteatern
KONSTNÄRLIG LEDNING Nils Poletti, Carina Ehrenholm, Erik Holmström
VERKSAMHETSLEDARE/PRODUCENT Louise Rich

Premiär 23 september 2011

Turteatern erhåller stöd från Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltningen, Stockholms Läns Landsting



I begynnelsen
Idén att möta medborgare de Sade texter började gro redan 2005 i och med min regidebut med Peter 
Weiss Mordet på Marat.... Dock låg nyfikenheten på is fram till förra året då den hätska och moralpaniska 
”de Sade debatten” uppstod, när första boken av Juliette, och lastbarhetens fördelar del 1–2 släpptes 
på Vertigo förlag. Eftersom två klokhuvuden (Kajsa Ekis Ekman & Carl Michael Edenborg) vars positiva 
rykte i min värld föregår dem, så innerligt inte höll med/förstod varandra väckte min nyfikenhet igen. Att 
skaffa mig en egen uppfattning, det är den lilla gnista som blivit brasan för vad ni ska se ikväll. Om man 
är mer intresserad av ”från ax till limpa” kan man läsa mina dagboks anteckningar som följer.

Uppsättningen
Min förhoppning är att skapa en slags totalteaterupplevelse. Inget är så tråkigt som duktighet, lagom, 
avmätt, ”rätt”, passande osv. I ”de Sadesk” anda har jag/vi gett utlopp för alla våra impulser och haft 
överdriften som älskare och lag. Min förhoppning är också att man som publik får bli provocerad, road, 
upphetsad, ledsen, berörd, äcklad, arg, uttråkad, upplyst, inspirerad, omtumlad/manglad, tom och fylld av 
espri. 
Slutligen ser jag gärna föreställningen som en uppmuntran och en dörröppnare till egen läsning av med-
borgare de Sades texter. 

Dramatiseringen/Bearbetningen
Jag och ensemblen (som hjälpt till i det senare skedet) har tagit oss stora friheter med materialet, fast 
verkat i vad vi ser som en ”de Sadesk” stil i våra påhitt och tillägg. Sedan har jag arbetat för en stegring 
och inte fullt så ”rakt på rödbetan” som medborgare de Sade är i boken. Och för att föregå eventuella 
kritiker i den frågan så är säkert boken bättre än dramatiseringen.

Rollbesättningen
”Inget är så roande och upphetsande som ett stort antal.”

Inspiration
Annie Le Bruns bok Sade, en plötslig avgrund, Simone de Beauvoir Sade-essä Måste vi bränna Sade? 
Angela Carters bok Kvinnan hos Sade. John Waters filmer Cry baby och A dirty shame. Erik Gandini 
film Videocrazy, Jesús Franco film Marquis de Sade: Justine, Just Jaeckins film Historien om O, Renzo 
Martens film Enjoy poverty, Michael Hanekes film Pianisten, Alejandro Jodorowsky film Holy mountain, 
Sveriges radios  dokumentär om Göran Lindeberg, Bernadotte & grabbarna, Lundin oil, Tube galore, 
Black metal, Thailand, produktionsgruppen, ensemblen och Vertigo förlag.  



Delar ur regissörens 
dagboksanteckningar

Thailand, ko sameth nov 2010
Här sitter jag i min bungalow och läser Juliette del 1 & 2 för andra gången. Ett bättre land för dessa 
tankegångar kanske inte finns. Här blir alla skandinaver libertiner. Allt kan köpas billigt, så att medel-
svensson kan leva som ett högdjur, frossa i vällust och människor. Råkade hamna på en bordell igår som 
jag förväxlade med en Reggebar, jag omringades av flickor som jag trots min relativt unga ålder kanske 
kunde varit pappa åt. Jag blev helt stel och spänd. Slöt mig i mig själv och med sänkt blick, svarade jag 
inte på tilltal som ett slags desperat försvar. Till slut gav de upp och övergav mig för en engelsman som 
med samma förvåning omgavs som av ett fiskstim likt ett sådant där fot/fisk-spa som de har här. Markisen 
skrattade åt mig i min chock, i min prydhet. Jag hatar honom just då. Och jag hatar alla som handlar med 
människor, som dessa djävla gubbar som flockas här, och går hand i hand med BARN, och INGEN djä-
vul regerar! Vissa är liksom dubbelmoralen själv; moral, självbehärskning och någon slags social status 
och fasad hemma i Knohult, Sverige. Men här, gränslös “libertin”! Eftersom att ingen som vanligt tror att 
jag behärskar svenska språket på grund av mitt utseende har jag överhört en hel del obehagliga samtal 
av Svea-rikes söner på utlandsresa. Kanske de inte ens bryr sig om fattar eller ej. De är ju i Thailand, och 
här kan ju allt köpas för pengar och människans sämsta sidor är norm. Som elitens arena blitt folklig som 
sagt, och vem som helst kan göra vad som helst men sin nästa, om man kan betala.
 Kanske har Sadedjävulen rätt att alla med stånd blir despoter? Men jag vill inte tro det. Människan är 
högre än sina drifter!

Thailand, ko sameth nov 2010
...sedan kan man ju älta detta lands absurda dyrkan av deras kung som jag envisas med och kalla för 
“gummiboll”, men kan bara kort konstatera, att de är lika korkade som vi och våran förlåtande blick emot 
vår egen horbock till “regent”.
 Nu ska jag röka, dricka öl och avmätt tjuvtitta in på grannbungalown där några som har smekmånad, 
deklarerar sin förställda lycka med öppna gardiner till min och markisens fördel.

Thailand, ko sameth nov 2010
Har nu gjort en grovstrykning i boken som utgångspunkt för första utkastet till manuset. Men jag är 
perplex. Verkligen på ett inspirerande sätt, förvirrad. Är/Var han en helt briljant satiriker eller en fullkomlig 
spritt språngande autistisk galning eller Johan Norberg och hela neoliberalismen största visionär och 
vän? Denna komplexitet roar mig. Hans maniska längtan att kommunicera sin sanning och maniska 
behov att sätta sig på tvären och peta på det beordrat opetbara såret. Och måste erkänna att när någon 
säger “får inte” så handlar all min fantasi därefter om att göra det ändå.



 Träffade en engelsman på stranden idag som var förvånande klok.. Kanske inte klok, men liksom mer 
erfaren på livets törnbeströdda väg för att uttrycka sig Sadeskt. Han jobbade som någon slags forskar-
coach på Pfizer, ett ganska hardcore ont läkemedelsföretag. Efter några artiga men trevliga ord kring 
konst och vetenskap hamnade vi på ämnet moral. Där Han inte upprördes över människohandeln så som 
jag, med det enkla och djupt cyniska svaret att alla relationer är affärsuppgörelser. Hon/han får pengar, 
han/hon får ungdom. Han har inte läst de Sade och var på inget sätt otrevlig utan snarare tvärtom, Men 
menade ändå någonstans att “verkligheten” inte går ihop med min ”naivitet”. Kanske har han rätt... men 
det är väl strävan som är hela poängen, med livet, eller? Men jag tänker ändå aldrig medvetet se på re-
lationer på det sättet, ”affärsuppgörelser”, och inte fan tänker jag köpa någon ”relation” heller. Inte för att 
jag tror bättre om mig själv eller något sådant djävla fåneri. Utan för att jag tror något skulle gå sönder i 
mig om jag gjorde det och cynismen skulle sprida sig som Claudius gift i mina ådror. Dubbelmoral, viskar 
Markisen när jag köper mig lite massage på stranden. Fan och kuk i hans moster, inte ens nu lämnar han 
mig med sitt genomträngande och flåsande skratt.

Thailand, Bangkok nov 2011
Detta vidrig land. En militärdiktatur som utger sig för att vara en snäll demokrati, med en kung som 
älskas utan någon rationell förklaring. Här är pedofili förbjudet men man tar inte i saken. Lagen är som 
en hyckleriets skylt som måste finnas där men inte måste följas. Skulle de ta tag i pedofilifrågan skulle 
turismen sjunka och ekonomi fara åt helvete så självklart gör de inget och har en lag lika tom som deras 
låtsasdemokrati. Det är de fattiga flickor och pojkar från norr som bär detta lands ekonomi och som tågar 
emot storstäderna för att brukas å nyttjas av njutningsbesatta västeuropéer. Plötslig avslöjar kapitalismen 
sitt vidrigaste ansikte. Tänker ogenerat på Fred Åkerströms låt ”Kapitalismen”. En ung thailands-pojke 
väntar i lobbyn med sin herres väskor emedan han betalar. En tunnhårig västeuropé. Våra ögon möts. Jag 
vill kräkas. Detta lands sammansättning är som ett skolexempel på Sades tankar/kritik eller Vision om 
samhället. Lagarna är till för vissa. De lägre ska lånas till de övres lustar för så har naturen bestämt. Och 
här hymlar ingen västerlänning med sin vällust. Kanske är Thailand inte helt olikt vårt land men man ser 
strukturer bättre utomlands. Som att den samhälleliga ögonbindeln hamnar lite på sniskan. Sade grym-
tar. Tror han försöker runka. Sedan upptäcker jag att några, ett äldre par, i ett annat hus längre bort ger 
upphov till ljuden jag tillskrev den gudomliga. De har fönster och gardiner öppna som om de vill att man 
ska titta på... Det gör jag.

Sandviken, Jan 2010 
Juletider är förbi och tid att samla tankarna. Tänker mycket på fd. länspolismästaren Göran Lindberg och 
hans “dubbelliv”. Vet inte om jag tror han led av en dubbelnatur utan snarare kanske njöt? Han är som 
en karaktär ur Juliette på pricken. Tror dock att det är mer än sällan de faktiskt åker dit. Men hela det här 
hemliga sexnätverket med Lindberg och den här miljonären och diverse företagsledare osv. Är ju fan helt 
hämtat ur Juliette. Min gärna galopperande och paranoida hjärna tänker också på när dåvarande pre-
sident Putin skämtar med Israels premiärminister när mikrofonen råkade vara på med syftning på våld-
täktsåtalet emot Israels dåvarande president Moshe Katsav. 
 » hälsa presidenten, som verkligen överraskade oss, han visade sig verkligen kraftfull och våldtog tio 
kvinnor. Det trodde jag inte om honom. Vi är överraskande och avundsjuka«. 
 Kan Sades fiktion vara Närmare oss än vi vill veta? Men å andra sidan Göran Lindberg kanske hade 
två personligheter i sig. En god en ond. Eller en som utlevde sina impulser utanför “reglerna” och en som 
ständigt stred för upprätthållandet av reglerna och för att hålla samvetet i schack göra vettigheter. Men 
mina tankar går till Saint-fond och Noirceuil. Den förbjudna lustens heroin. Att framgångsrikt föreläsa om 
människovärde och feminism i hela landet och sedan våldta och kränka på ”fritiden”. Människan, män-
niskan... Ett narigt rövhål av komplexitet. Jag börjar närma mig avskrivningen av boken till ett första utkast. 
Fy fan vad långt det är. Kommer ta minst fem timmar och läsa. Det är så många karaktärer jag vill ha med, 
och så många tankebanor som roar, samtidigt som föreställningen inte ska eller kan bli, bara högläsning 
ur boken. Mycket ska strykas. Måste också ta med starten på del 2 och förgiftningsmordet, så man börjar 
på stigen där Juliette slutligen överträffar alla andra karaktärer och inte bara är lekboll. Men huja huja så 
mycket text. 200 sidor! Fan vad det ska strykas sedan. Men, Nu får allt vara med. Markisen klappar mig 
uppmuntrande på stjärten.

Bredäng, jan 2011
Första träffen med delar av ensemblen. Vi läser “Sade-debatten” som en reading. Huvudrollerna Ekis 
Ekman, Edenborg & Linderborg och vissa småroller som mer kommenterar att debatten pågår och skriver 
kommentarer till artiklarna från vissa läsare. Faktiskt Roligt. Skulle kunna vara en uppsättning i sig. Roligt 



med vuxenkränkningar inom ramen för “anständighet”. Så intressant att folk blir så arga eller Rent av be-
svikna för att de inte blev kåta och att de Sade är tråkig. Sättet folk skriver på berättar en annan historia. 
Roligast är de som i affekt skjuter det ifrån sig. Jag kan inte undgå fantasin att det är något som skräm-
mer de i sig själva i mötet med de Sade. 

Kärrtorp, feb 2011    
Första utkastet och internläsning på teatern. Mycket riktigt tog det över fem timmar att läsa. Pust. Mia, 
Carina och jag och en kär vän som verkligen ställde upp genom att läsa, så att jag fick höra det innan alla 
skådespelare får höra det. Stackars den kära vännen, stackars oss. Det är bara gå tillbaka till skrivbordet 
och prioritera. Och nu måste man ta paus för Bergman på dramat. Känns som ett intellektuellt nedsteg i 
mila väg mätt. Jag hatar ju gubbfan, men kanske får jag möjlighet och trycka dit han och då kanske det är 
värt det. Tur att man har lite Gombrowicz till biennalen att se fram emot. Nåväl lite sadism emot Bergman 
lockar mer än jag vill erkänna. 

Dramaten, april 2011
Gud vad denna man är cynisk. Blir mörk av och vandra i dessa tankebanor. Som om han bankar in 
ideologiernas död i mig. Och det som känns extra trist är att jag inte känner att jag längre kan stå emot. 
Jag har inget samhälleligt eller Globalt exempel som inte bygger på girighet och ondska uppsminkat till 
något annat, som jag kan använda som sköld emot hans mani. Har jag förlorat nått? Min periodintellek-
tuella/naiva oskuld kanske? Något säger mig att markisen inte nöjer sig med det... Känslan eller snarare 
varandet som institutionsaktör, som jag varit nu på Dramaten med den ensamhet det innebär, har inte 
direkt stärkt och injicerat livslust i mina vener. Man går ensam till sin loge och undrar vad vi i ensemblen 
säger/påstår om vi ens vill någonting. Känns som viljan utanför egot saknas på de större teatrarna. Den 
är full av duktiga, begåvade och roliga människor men tom på vilja, identitet och kärlek. Som att man blir 
en passiv grå komponent i den ensamhet som de Sade talar om som människans naturliga grund. Jag 
ska fram, slicka upp, sparka ner. De ”svaga”, blyga och ödmjuka trampas ner för gubbhelvetet ska upp 
och tuppa. Det är så olikt där jag kommer ifrån i Kärrtorp. Dock känns det som något är på gång, även på 
guldhuset. Ny chef, ny kultur. Jag håller tummarne. 

Trosa, maj 2011
Jag lider av prognosimpotens. Blir kraftigt ifrågasatt på teatern varför jag vill göra uppsättningen. Har 
svårt att svara. Om jag bara kunde få fatt på vad han vill. Men jag jagar förmodligen min egen svans. Men 
det som eggar mig verkligen är att folk i allmänhet men också på teatern ifrågasätter med sådan emfas. 
De; 

1. Har en så tydlig uppfattning om de Sade utan ha läst en endaste rad. 
2. Tycker illa om hans fiktion pga. Av att man ogillar hans privata ofta historiskt förvrängda liv..! 
 (Undrar i mitt stilla sinne om folk stör sig lika om att Aggebagge Strindberg slog sin fru, TråkIbsen 
sina barn, Selma Lagerlöfs lesbiska förbindelser, Lars Noréns fäbless för unga skådespelerskor, 
 Elfrides Jeleniks eventuellt avvikande sexualitet eller om Gombrowicz otaliga argentinska unga eskort-
pojkar och hit och dit, skymmer och omöjliggör deras berättelser!?) 
3. Man vill veta exakt vad jag vill säga, hur jag ska säga det och att man inte rent privat inte vill kopp-
las till det som man upplever som de Sades sanningar. Sanningar i form av repliker från hans karaktä-
rer..! Hallå! Tänk om jag som skådespelare vägrade spela gubben Hummel i Spöksonaten för jag inte 
vill förknippas med hanses vampyrlika ondska. Eller för den delen inte kan tänka mig regissera Juliette 
för då förknippas jag med att jag är För övergrepp och att jag hyllar det med en uppsättning. Absurt.
4. Och slutligen att det finns antydningar att jag rent privat går igång på materialet, för någon ratio-
nell, intellektuell, samhällsfilosofisk grund inte duger som orsak.

Korts sagt; moralpaniken är mitt drivmedel, även om det känns tungt och bära detta projektet just nu 
gentemot skådespelare och teatern och emot mig själv. Och att vad kan man svara att man Vill i nuläget? 
– Jag är nyfiken. Räcker inte det? 
DAF de Sade, varför har du övergivit mig!!

Kärrtorp, maj 2011
Jag uppskattar att han är motsägelsefull, men är nu mest förvirrad och undrar hur fan jag ska repetera 
det häringa materialet. Ibland känner jag min tråkiga och undermåliga utbildning ligger över mig och 
lägger krokben för fria tankar. Djävla scenskolan! Lån för livet fick jag också! Jag ju tycker om att hans ka-
raktärer är platta som pappfigurer och saknar psykologi men skolans infekterade hjärndel håller inte med. 
Jag försöker övertyga mig själv att det är roligt att folk är sin last på scen. En girig, en inbillat sjuk, en kåt, 



en sadist osv. Men scenskolans ruttnande hjärnkörtel pumpar upp galla som typ: ”det saknar psykologi”, 
“djup” och till viss del “båge”. Då säger plötsligt Markisen. Roligt roligt. - Nästan som folk är mest. Då blev 
skiten tyst. 

Frankrike, Juli 2011 Avignon trädgården bakom Påvepalatset
Märklig och komplicerad figur den där Juliette. Är hon en sagofe som Annie Le Brun föreslår som förtrollar 
allt omkring sig? Eller en kvinna/människa som har en, absolut moraliskt förkastlig och enligt normen en 
lite störd sexualitet, MEN hon tillåts likförbannat ha den, som gamla hederliga Simone de Beauvoir säger. 
Eller är hon en modell för en tes, en tid, en kritik? Som Angela Carter trycker på och Vill Vi, använda 
henne för det ändamålet fast utifrån vår tid, med våra referenser? Vilken väg vi än väljer känns det som 
något intressant möter oss i slutet. Tanken på någon som älskar att gå med, istället för emot, någon som 
gladligen rättar sig i ledet och som älskar underordningen och systemet och tänds av att slicka upp och 
sparka ner rent sexuellt är fan helt.. Märklig och briljant. Sedan det faktum att jag inte kan komma på en 
motsvarighet i litteraturen eller dramatiken till Juliette. (En brasklapp för min olitterära läggning.) En sexuell 
kvinna som subjekt för en berättelse, var finns det? Klytaimestra drivs ju av hämnd för offrade barn och är 
fullt mänsklig, likaså den makthungriga Lady Macbeth som har samvete trots sina brott. Pomperipossa är 
det ju ändå lite synd om fast hon kommer närmast kanske och likaså häxan i Hans och Greta men de sak-
nar sexualitet och det är inte den som driver. Madame Bovary tillåts ju ha ett sexliv men det skiter ju sig.. 
Detta var nog de Sade först med... (Naiv men söt sitter jag här och ser ut över Avingnon lite vindrucken.) 
Ps. Undrar vad den gamla markisen skulle säga om han visste att jag sitter här i påvens ruiner och tänker 
på honom och hans märkliga verk. Han kanske skulle artigt försöka bjuda mig på spansk fluga till den 
grad att jag fes, och med fisen skickade han bort den pinsamma tystnaden och det faktum att han själv 
rodnade en aning, smickrad.

Frankrike, Juli 2011
Har just mött Hans Johansson (översättaren) i Apt och sedan blivit körd till La Coste och ruinen från ett 
av de Sades slott. Vari modedesignaren Pierre Cardin byggt en lägenhet. Varför man nu vill bo i de Sades 
slottsruin? Han verkar dessutom inte vilja bo där för han tror att det spökar... Just denna dag hade her-
remannen Cardin den stora smaken och låt folk komma in på området för han hade en utställning. Man 
fick (eller vi råkade kanske gå in?) i hanses lyxlägenhet vilket var en mycket märklig upplevelse. Mode-
designern hade bara medeltida motiv på väggarna med mycket dyster känsla. Skuld, straff och ångest 
klädde han väggarna med. Och i ett rum som var en slags budoar hade han en pampig silvertron omgiven 
av några stora tjurhornslampor och min redan djupt perverterade fantasi satte igång en Cardinförställning 
tills vi blev utkörda. 

Kärrtorp, 2011 aug
Kollationering. Ångest på acceptabel nivå. Moralpaniken har lugnats. Men det är för djävla långt och pra-
tigt. Fransmän och deras djävla prat. Tre veckor i Avignon var för mycket.












