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– Om att finna den mest lustgivande avvägningen mellan
noggrann planering och vi får se hur det går
Någonstans i all denna planering känns det som
de grå männen har glidit in genom bakdörren och
smyger runt på läktaren med sina cigarrer. Någon
stans känns det som något av lusten försvinner och
teaterlivet förvandlas till ytterligare ett åtagande
när vi redan i januari måste spika höstens agenda.
Frizonen för lek försvinner när utrymmet för att ”vi
får se hur det går och så småningom bestämmer vi
hur det ska bli” försvinner.
Och ibland händer det att det oplanerade – det
som spräcker andra planeringar -öppnar alldeles nya
möjligheter. T. ex. kan en helt oplanerad vattenläcka
kanske ge oss en helt oplanerad bättre foajé.
Tankar kring hur vi skall få ihop det?
Skriv i Spadtaget!

I vår historiska pjäsexposé har vi i detta nummer
kommit fram till ”Momo – eller kampen om tiden”
och om allt gått som Spadtagsredaktionen hoppas så
finns längre fram i detta nummer en betraktelse över
Momo.
För er som inte läst boken (gör det) så vimlar
det i Momos värld av otrevliga grå män från tids
sparkassan som övertalar människorna att vara
effektiva, spara tid och inte slösa bort sin tid i onödan.
Inte många blev lyckliga av det!
Vi jobbar nu (minst) två produktioner i huset
– och därför måste vi planera för att undvika pro
duktionskrockar. Vi kontrakterar professionella
medarbetare – och därför måste vi planera så att de
kan planera. Som medlemmar är vi uppbundna av
andra (planerade) åtaganden – och därför måste vi
planera. Vi har en budget som skall hålla och en pro
duktionsplan att följa – och därför måste vi planera.
Ju mer erfarenhet föreningen samlat på sig desto mer
har vi lärt att planeringen är viktig. Jätteviktig.
Och ändå…
SPADTAGET

Anne S

P.S. Temat om tid är ständigt aktuellt –
betraktelsen om Momo dröjer en tid, till nästa
nummer hoppas vi att den finns. I väntan på den
får vi läsa om Clowner i stället! ( red. )
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Ganska många eftermiddagar nu – i en
etta vid Hornstull - har jag varit med om
det. Att höra musik ta form och text som
först slingrar sig och gör motstånd för att
sen hitta en rytm, en form, kanske ett rim
som stämmer med den musikaliska fraseringen.

Och just dessa kalla men soliga februari
dagar 2011 träffar vi några olika personer som är
intresserade av regissörsuppdraget. Innan denna
upplaga av Spadtaget går i press kanske vi vet vem
av dom det blir.
I dom ansökningar Gunilla och jag nu jobbar med
för att försöka lösa projektets budget kalkylerar vi
med en ensemble på uppåt 50 personer. Färre än 30
bör det inte vara.
Om du är intresserad av att vara med är det hög tid
att anmäla det till guwila@telia.com

Vartefter har vi blivit ganska synkade Magnus och
jag och det har blivit allt roligare. Nu ser vi båda slu
tet på det arbetet – vi har bara det viktiga slutet kvar.
Vi bävar lite, slutet måste bli det allra bästa…
Det är musikalen HUSET vi snickrar på.
Samtidigt står vårt tilltygade hus på Blomstervägen
på tork i fläktarnas ständiga brus där uppbyggandet
av en ny foajédel snart ska starta.
Det pågående musikalbygget ska snart vara ett
material för regissör, körledare och scenograf att
sätta tänderna i. Det ska bli en föreställning där
ensemblen sjunger, dansar, klättrar på tak, tar sig
genom skorstenar, blir uppretade på varandra och på
hissen som alltid står still.
Scenbygget innebär en delikat utmaning för Sten
och Lars-Erik. Framåt slutet av andra akten ska
kåken hosta och hacka och till slut ge vika och sjunka
ihop.
Vi hoppas få till ett samarbete med kulturskolans
cirkuselever eftersom pjäsen innehåller både cirkus
konster, dans och akrobatik.

Den åttonde mars kl 19
blir det ny uppstart på kören –
då med genomgående Husetmusik på repertoaren.
Det är då du ska komma om du vill ingå i ensemblen.
Men anmäl dig först till guwila@telia.com
Ingen kommer att tvingas sjunga mer än den kan.
De stora sångrollerna kommer att besättas löpande
under sångträningen i vår.
Hyresgästerna är en stor och skiftande grupp som
utgör en del av kören. En annan kördel består av dom
papperslösa som bor i husets källare och används som
gratis arbetskraft av fastighetsägare och de övriga
hyresgästerna.
David Stadell, som är vår körledare kommer att få
en hel del att stå i…
Och mitt i fukten på teatern med avstängda toa
letter och inget kök repar just nu Låt skägget växa!
under ledning av Lina Bergvall och Sissi Granrot.
Dag Palm står för musiken.
Så fort jag frågar hur det går får jag glada skratt
och leenden till svar. Så det verkar vara nåt jättekul
dom håller på med. Jag har inte kikat nåt, ser fram
mot överraskningen i september.
Till dess ska jag låta skägget växa.

Kan vi göra en sån hejdundrande föreställning?
Där publiken kanske både gråter och skrattar? En
föreställning där hela ensemblen får växa och lära sig
nya saker och bli hur bra som helst?
Jo, det är precis det vi har tänkt oss. Och
väldigt glädjande har vi hittat två starka
personer som ska dra producentlasset tillsammans:
Roger Trotzig och Tomas Erneholm – dom leve
HIPP HIPP HURRA!
SPADTAGET

Cannie
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Och nu får ORDFÖRANDEN ordet:
Mest vill jag ösa rosor över vännerna i
styrelsen som jobbar så hårt med att
försöka klara av alla punkterna på åtgärdslistan. Men det är som att städa, hela tiden
samlas nya brådskande grejer överallt.

Men om vi återigen ska bli den där sjudande
aktiva föreningen som vi faktiskt var en gång i
tiden – ja då fattas det några meter engagemang från
medlemmarnas sida.
Hoppas ni läser manus, lyssnar på Magnus musik
till körstarten! Hör av er med synpunkter, ännu är
detta arbetsmaterial, det går att påverka.

Själv får jag små knottror på armarna när jag hör
senaste nytt om vår översvämning och alla oändliga
överläggningar som Per och Åsa har med vår man på
fastighetsförvaltningen.
Läget i huset liknar hur det var den allra första
tiden när vi kom infarande 1980. Då som nu var
det byggfläktar som stod upp-pallrade överallt. Jag
minns det massiva och smutsiga arbetet innan loka
len blev en teaterlokal att ha premiär i, ett ställe där
publiken kunde få gå på toa och också dricka kaffe i
pausen.
Nu finns chansen till en riktig uppsnyggning och
en massa förbättringar i publikutrymmena. Kolla
Lars-Eriks skiss i detta nummer!

Kom till årsmötet – för alla heta jävlars skull!
Det är då vi stakar ut riktlinjerna för nästa års verk
samhet. Och det är då frön kan sås som leder till nya
produktioner framöver. Då kan vi väl inte sitta där
ett gäng gråa pantrar och sucka efter er andra! Tänk
efter vad du vill med föreningen! Vad saknas tycker
du? Vad kan du bidra med?
Och så… kom till årsmötet för alla heta… Vi har
ett spännande år framför oss! Och kanske kommer
något att hända just den kvällen. Nåt du inte räknade
med. Den 29: e alltså. Klockan 19.

Er ordf.

Huset och alla dessa
dagar med kreativ glädje
Det har varit ett stort nöje att arbeta med
Cannie och musiken till Huset. Jag har
aldrig tidigare varit med om ett kreativt
samarbete som varit så friktionsfritt.

spikas, skrattas och kanske fällas en och annan tår
(för att det blir så bra). Jag kommer så klart att vara
med hela vägen, fast kanske något i bakgrunden för
de flesta. Nu är det andra som är på väg att ta över
– och det känns vansinnigt kul och bra! Ni har mina
varmaste lyckönskningar!
Hjärtliga hälsningar

Det känns som att vi hela tiden har dragit åt sam
ma håll och att Huset därför har fått ett fullstän
digt adekvat uttryck – när det gäller text och musik
vill säga. Nu är det ju ni kära teodokare som ska ta
över och materialisera Huset med alla dess invånare
och händelser. Det ska sjungas och övas, snickras och

SPADTAGET

Magnus Nodfors
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Huset
En musikal med text av Cannie Möller och musik av Magnus Nodfors

Huset är en karaktär i sig, ingenting
fungerar. Det har många år på nacken,
är långt, åtminstone tre portuppgångar.

Rose – en hyfsat vanlig orolig mamma.
Sonen Zack – medlem i ett kriminellt ungdomsgäng
som jobbar åt Brorsonen / Farbrodern.
Helena o Anders med nyfödda lilla Skrika
Helenas föräldrar
Ellinor – lovande ung sångerska från Burträsk.
Stella – tar sin tillflykt till taket, föredrar stjärnor
framför människor.
Roy – pojken som gömt sig undan Brorsonen.
Farbrodern – en farligare gangstertyp än Brorsonen,
flottare, typ Stureplansadvokat…
Möjligheter till fler hyresgäster – kören – i de olika
lägenheterna.

Karaktärer:
”Brorsonen” – fastighetsägare, medlem i ett välkänt
mc-gäng. Helst cykeln med på scenen.
”Slavar” – papperslösa personer som bor i källa
ren och slavar åt Brorsonen. Kan vara förbluffande
många, barn, ungdomar och deras föräldrar. Kanske
är de flesta romer som redan flytt från flera länder där
de inte varit välkomna.
Skötaren Arne är fastighetsskötaren sen evigheter
tillbaka…
”Gubben med benet” – sitter i rullstol i sin lägenhet på
andra våningen.
Arga tanten – lider av tinnitus, överkänslig för ljud,
särskilt för sina egna utbrott.
f.d. Lindansösen Gloria Ahl – Också en gammal dam,
bor med sitt husdjur.
Katten – en fräck berättare som ofta lägger sig i.
SPADTAGET
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Repetitionsbider från Låt skägget växa den 6/2 2011
I bild: Sissi Granrot (fd Thorsell), Anne Sohlström, Åsa Gyllenberg,
Gunilla Wiklund, Åsa Rosendal, Marita Vriste och Einor Granath
Samtliga bilder är tagna av Hans Sohlström

SPADTAGET
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BERÄTTA I

SPADTAGET!
Har du en historia att berätta? Berätta den i Spadtaget! Vill du också vara med
och bestämma om vad som ska vara med i tidningen? Kom med i redaktionen!
Vi träffas en gång innan varje manusstopp ( 4 gånger / år ), sitter och fikar och
spånar om upplägget på det kommande numret. Hör av dig till någon av oss i
redaktionen om du vill bidra med en artikel, bild eller redaktionsarbete!
Några önskemål från vår layout-man:
Hej, här följer några enkla riktlinjer som jag som sköter Spadtagets layout skulle
uppskatta att ni tänkte på:
Om ni har bilder som passar till er artikel, se till att skicka med dom. Bilder gör det
enklare för mig att skapa en snygg layout utan stora tomma ytor. Skicka gärna flera
olika bilder och om ni vill ha en specifik bildtext kan ni antingen lägga med det som
en separat fil eller lägga till det i er inskickade artikel.
Har ni inga bilder uppskattar jag om ni försöker tänka lite på er texts längd. En
halv sida text med rubrik är ungefär 2000 tecken, och en hel följdaktligen 4000, så
det är bra om ni försöker placera er kring någon av dessa punkter (eller naturligtvis
6000, 8000 o.s.v.) Om ni vill kan ni även skriva er text så långt som ni vill, men
kanske sätta noteringar kring stycken som inte är lika viktiga för helheten och som
jag kan ta bort om utrymmet tryter.
En liten sak som dock underlättar för mig är också om ni undviker att skapa ny
radbrytning med enterknappen, om ni inte vill att det ska vara ett nytt stycke där.
Eftersom layoutprogrammet hanterar alla radbrytningar med enter som nytt stycke
redigerar den texten efter det med indrag och dylikt, vilket jag senare måste ändra
manuellt. Låt istället texten flöda tills den byter rad automatiskt.
Ha kul och skriv mycket!
Gabriel

SPADTAGET
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NIAGARAFALLET
återuppbyggnad så är foajén en byggarbetsplats.
Ingen toa finns heller men med hjälp från ISKAD så
sattes en bajamaja upp på baksidan.
I skrivande stund så har ISKAD plockat bort sin
torkutrustning, och det bedöms som torrt i väggar
och tak. Jag och Åsa har träffat Jan Thelenius samt
elektriker, rörmokare och snickare för att snacka om
återuppbyggnaden. Rörmokaren kommer troligen
under vecka 8 att börja montera varmvattenberedare
och dra nya rör till köket och toaletterna. Samma
vecka eller veckan efter så sätter elektrikern och
snickaren igång med återuppbyggnaden.
Det har blivit ett litet men tappert snickrande
gäng från föreningen. Ledaren för detta gäng är
ingen mindre än Lars-Erik Hedendahl som även är
hjärnan bakom layouten på nya foajen. I detta num
mer av Spadtaget finns en artikel från Lars-Erik där
ni kan läsa och se på foajéförslaget. Snickargänget
har redan börjat att bygga på den nya foajén, ja så har
vi fikat lite också. Jag och Åsa har haft täta kontak
ter med kommunen i detta fall, och försökt att man
från kommunens sida även tittar över isoleringen.
Framför allt vid dom kända problemområdena så vi
slipper vattenskador i framtiden, man vet ju inte ifall
Åke kan simma eller inte.
Mitt i detta elände så har vi också haft med
lemsmöte, med ett skönt sjungande Luciatåg.
Vi har även rivit den gamla scenografin från
Aldrig Ett Land. Fasen vad vi är bra tycker jag.

Måndagen den 6 / 12 - 10 ringer Åsa
Rosendal mig, hon berättar att hon i sin
tur har fått ett samtal från Åke Enbom. Han
vadar i vatten på teatern säger han till Åsa.
När hon sedan ringde mig fick jag en bild
i huvudet hur stackars Åke mer eller mindre simmade inne i foajén, och försöker
stänga av huvudvattenkranen. Hmm, vi
kanske måste införa obligatoriska livräddningsövningar samt ha livbojar i foajén.
Det är ju inte första gången i föreningens historia
som det svämmar över. Denna gång var det ett rör
som gick sönder på den lilla toan. Jag stack tidigare
från jobbet, kastade mig på cykeln och körde hem i
en fart som skulle kunna ge mig totalsegern i Tour
de France. Nja, kanske inte men vi kan ju låtsas i alla
fall.
Väl framme så kan jag konstatera att det rinner
vatten utmed väggen på klädlogen både in som ut
sida, det droppar friskt från taket i hela foajén. Vatten
i köket, golv som väggar, ja vatten över allt. Tänk er
själva att man skulle ta huset som en ostmacka och
doppa foajédelen i O'boy, det blir ganska blött.
Åsa hade under tiden fått tag på kommunen och
felanmält skadan. När jag kom till teatern så kommer
ett gäng från Industri och skadesanering (ISKAD)
för att börja med skadesaneringen. Jaha, vad skall jag
gör nu tänkte jag, Åsa var tvungen att sticka i väg en
stund. Ringer Cannie, Gunilla, Eva, Åke S, ja i prin
cip hela styrelsen och förklarar läget. Kom och hjälp
till att tömma klädlogen. Rep spänns upp i huset och
vi börjar att bära kläder och försöker att hänga upp
för torkning. Värmen slås på max, byggfläktar kopp
las in nere i foajén här skall torkas. Det blev ett par
dagar som kommer gå till historien, med en massa
torklinor kors och tvärs i huset.
Efter att vi har tömt klädlogen och hängt upp
allt i hela huset träffade jag och Åsa Rosendahl Jan
Thelenius från kommunen samt Ronnie från ISKAD
veckan efter, det är ISKAD som kommer att riva bort
allt fuktskadat material.
För att hjälpa till och kanske rädda det som räd
das kan så var vi och tömde köket och foajén på våra
grejor. Den nya provisoriska entrén är på baksidan,
detta för att under rivningen och efterkommande
SPADTAGET

Per Hillbom / Husansvarig mm

Den skyldige
8

2011 : 1

FOTO: Hans Sohlström

Litet luciatåg på medlemsmötet

Bilder från senaste medlemsmötet 12/12 2010
och rivning av scenografin från Aldrig Ett Land
FOTO: Per Hillbom

FOTO: Hans Sohlström

Gunilla river scenografi
FOTO: Per Hillbom

Åsa i rivartagen
SPADTAGET
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Skiss till ombyggnaden av foajén

Planer för ombyggnaden av kök och foajé
Efter den katastrofala vattenläckan i
gamla Folkets Hus har nu väggar och
tak i foajén, toalett och kök rivits av
kommunen och det är dags att tänka
på framtiden. Vi har varit en liten grupp
som har träffats för att dels riva lite
och fundera hur det skulle kunna bli bättre
när allt skall byggas upp igen.
Att kylan i alla år har varit ett stort problem vet vi
ju alla och nu hoppas vi att det skall kunna isoleras
bättre så att vi slipper frysa, rören inte fryser sönder
och att föreningen inte ruinerar sig på elräkningar.
Ett första steg i den riktningen blir att vi tar bort
biljettkassan från ytterdörren och flyttar ut inner
dörrarna, de två innerdörrarna som inte har varit
uppe på många år finns kvar i källaren och monteras
så att det blir ett vindfång som hindrar att det blåser
rakt in när man öppnar dörren.
Klädförrådet kommer att bli en aning mindre
både på längd och bredd. Det är tänkt att det skall
rymmas ungefär lika mycket kläder som innan trots
allt. Hörnet på förrådet kommer att rundas av mot
entrén där det kommer att tas upp en öppning för att
inrymma biljettkassan.
SPADTAGET

Klädinlämningen för publiken blir kvar där
den har varit tidigare. Väggarna mot trapporna till
salongen kommer också att bli något mindre för att
ge mer utrymme och ljus.
Grundtanken med utformningen av foajén är
att vi skall få tillbaka lite av en 30talskänsla när
man kommer in både vad gäller utseende, färg och
rekvisita. Detta kommer att klarna under våren och
vi återkommer under våren med fler detaljer kring
det.
I köket kommer vi att försöka få det lite mer prak
tiskt än det har varit tidigare och lite mera golvut
rymme. Det kommer bara att bli skåp på en långvägg
nu och diskbänken flyttas till den inre kortväggen,
kylskåpet blir kvar där det har stått tidigare. Dörren
till köket som ju alltid har varit ett irritationsmoment
görs om till en skjutdörr som kan skjutas in bakom
kylskåpet för att vara ur vägen.
Detta är vad som är på gång just nu i foajén.
Kommunen kommer att bygga upp mycket men det
kommer också att behövas stora arbetsinsatser från
föreningens alla medlemmar både för att bygga upp
lokalerna igen och att flytta tillbaka allt till kläd
förrådet och köket.

Lars-Erik Hedendahl
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Från Clownsalongen till Dramaten
Som barn tyckte jag väldigt mycket om
Clowner. Jag fascinerades av att se på
clowner, jag skrattade åt dem och jag ritade teckningar av Clowner som jonglerade
bollar.
I min bokhylla hade jag en bok som hette "Låt oss
leka clowner: hur man syr kostymer, lägger masker,
ordnar tillbehör och bygger en scen, 30 helfestliga ta
blåer för barn med spelglädje och entusiasm". 14 år
gammal bestämde jag mig för att utifrån den boken
skriva en pjäs och sätta upp den i Gamla folkets hus.
Sex år tidigare hade jag besökt Gamla folkets hus
för första gången. Jag var då 8 år och såg förening
ens första produktion Johanna från Kallhäll. På scenen
stod min lågstadielärare Gunilla Wiklund. När suc
cépjäsen sattes upp året efter igen var även jag med
på scenen. Det var väldigt roligt. Jag trivdes med att
stå på scenen, att vara i huset och att vara tillsammans
med alla barn och vuxna som arbetade tillsammans.
Mitt teaterintresse väcktes och även min stora kärlek
till huset och vår förening. Jag fortsatte och medver
kade i Den fantastiska maskinen, I stortjuvens år och
Momo - eller kampen om tiden. Tiden mellan pro
duktionerna var dock alldeles för lång för en ung och
rastlös kille. Efter Momo bestämde jag mig därför för
att skriva och sätta upp Clownsalongen.
Pjäsen handlade om några clowner som sökte ar
bete på en Cirkus. De visade upp det ena cirkusnum
ret efter det andra men det gick sällan som dem tänkt
sig...
Om jag minns rätt så gick det till ungefär så här när
vi satte upp Clownsalongen: Jag ringde upp förlaget
som gett ut boken "Låt oss leka clowner" och frågade
om jag fick skriva en pjäs som baserades på boken vil
ket de tyckte var helt ok. Jag skrev pjäsen, skrev en
projektbeskrivning och gjorde en liten budget. Sedan
klev jag upp på föreningen medlemsmöte och presen
terade min idé. Medlemmarna sa ja till förslaget och
produktionen satte i gång. Vi var ett gäng bestående
av barn och vuxna. Till varje funktion fanns det minst
ett barn och en vuxen. Tex stod Claes-Göran Tures
son och jag som regissörer. Monica Leksell och jag var
producenter och det var både barn och vuxna på sce
nen. Tack vare ett fantastiskt stöd och mycket arbete
fick vi ihop en fin liten föreställning som vi spelade ett
antal gånger för främst förskolegrupper i Järfälla.
Att barn, ungdomar och vuxna arbetar tillsammans
är en av de saker som är unika med vår förening och
SPADTAGET

en av de saker jag tycker så mycket om. I många andra
sammanhang i livet och i samhället är det en väldigt
strikt uppdelning mellan barn och vuxna men här är
vi alla lika viktiga och arbetar tillsammans på lika vill
kor. En annan sak som är unik med vår förening är
samarbetet mellan amatörer och proffs. Proffsen delar
med sig av sin kunskap och erfarenhet och amatörerna
bidrar med sin lust och starka vilja.
Mitt stora intresse för teater fortsatte och intres
set blev sedan mitt yrke. Efter några års paus i ton
åren kom jag tillbaka till föreningen och medverkade
i Cannie Möllers pjäs Lucia. I den fick jag möjlighet
att spela en huvudroll vilket gav mig självförtroende
till att börja satsa på att börja arbeta med teater även
professionellt. Jag började på Calle flygares teaterskola
och började därefter att frilansa som skådespelare. Till
Cannies pjäser Kains barn och Don Juans öga var jag
producent. Jag insåg att jag hade en bättre framtid
som teaterproducent än som skådespelare så jag sökte
till producentutbildningen på Dramatiska Institutet.
Vi var fyra studenter som antogs och som under tre år
fick möjlighet att gå utbildningen.
Sedan fem år tillbaka arbetar jag nu som Planerare
på Dramaten och arbetar där med planering och roll
sättning av Dramatens produktioner. Jag har nu ett till
fantastiskt hus som jag tycker mycket om och ett till
sammanhang som jag trivs i. Jag har i mitt arbete den
stora förmånen att arbeta tillsammans med många
av Sveriges bästa skådespelare och med många av de
skickligaste hantverkarna inom branschen.
Min lust och kärlek till teatern bygger fortfarande
på glädjen i att skapa tillsammans och glädjen i att roa
publiken.

Bo Thulin ( född Lundvall )

”En clown är en typ av komisk artist som
använder metoder som mim och slapstick för att
roa publiken....Orden "clown" och "pajas"
används även i överförd betydelse för
en person som har för vana att roa sina
medmänniskor på ett mer eller mindre
självförnedrande sätt.”
	
– Wikipedia
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Brev till spadtaget
Brev från ett ”teaterbarn”

Plötsligt är jag där

Hej!

Mörk januarimorgon.

Jag heter Fredrik Teddy Leksell och är ett av
”teaterbarnen”, vars föräldrar träffades genom
er teaterförening. Som liten var jag en hel del
på teatern och nu fyllda 23 har jag en dröm att
sätta upp en föreställning tillsammans med för
eningen. Jag har skrivit flera pjäser och har idéer
för fler. Jag skriver även musik och dikter. Ämnen
alltifrån kärlek och humor till djupaste allvar som
t.ex. kvinnovåld. Jag har startat och drivit en min
dre teatergrupp i Sundbyberg i samarbete med
ABF (”Teater Spela Roll”) och varit med i och
skrivit för Bro teaterförening.
När jag tog kontakt med föreningen blev jag
ombedd att skriva några rader här i Spadtaget
och inbjuden att komma till årsmötet och berätta
mer.
Det känns lite extra roligt att få skriva i Spad
taget eftersom min mamma var med och startade
och i många år jobbade med tidningen.

Plockar i gamla tidningshögar.
Håller “Spadtaget” i min hand.
Bläddrar, läser.
Gunillas repris av “Timmen före” från
Johannatiden
för mig tillbaka i tid och rum.
Jag är där, om också bara för några
minuter.
Jag minns, hör musiken och sångerna,
publikens koncentration,
gestalterna blir levande.
Jag hör, ser och känner.
Jag är där...
Så släpper förtrollningen
och jag torkar bort några tårar av vemod
och glädje.

Några av mina pjäser/idéer är:
Ett sista andetag, vars första akt spelades på
Sundbybergs Teaterfestival i oktober. En pjäs
som ifrågasätter och jämför det mänskliga värdet
med det ekonomiska och om familjen ska behöva
lida för att man ska kunna göra karriär.
Och dom kallar det kärlek, en pjäs i 6 delar som
handlar om kärlek från första ögonkastet till ”tills
döden skiljer oss åt” och vad som nu må komma
efter detta…

Nu är nu.
Jag tänker på tiden.
Visst är det precis 30 år sedan den stora
upplevelsen åren med Johanna.
Hon följer mig livet ut.

Som avslutning en dikt ut pjäsen ”När ingen hör
dig skrika”:

Gunvor Svensson

En sann mardröm
Kan du inte se att hon plågas
När du upptas av din ilska
Kan du inte se att hon gråter
När du dränker henne i ditt hat
Kan du inte se att hon sakta försvinner
När du suddar ut hennes livslust
Kan du inte se hennes själ dö
När du så sakta begraver hennes lycka
SPADTAGET
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Min bror å jag
Jag har nu varit medlem i Teodok i några
år och hunnit delta i tre produktioner hittills
och nu är två nya på gång. Den ena, "Låt
skägget växa", deltar jag i alla fall aktivt i
och har redan fått ingå i många intressanta möten och sammankomster i projektet.
Att vara medlem i Teodok har inneburit många trev
liga stunder, nya lärdomar, en hel del praktiskt jobb
med snickeri, uppbyggnad, rivning m.m. och också
en hel del annat t.ex. vad styrelsearbete innebär – var
total novis för två år sedan.
Även utanför teatern har jag vågat en hel del och
vill här berätta om ett sommarminne så här mitt i
den smällkalla vintern.
Min bror å jag
I min släkt finns det en hel del sångare och en del
"teateramatörer" och min ena storebror i Finland är
nog den mest aktiva av oss. Han har en massa idéer
och får oftast gehör för dessa i olika sammanhang i
revyer, musikaler, shower etc. och resultatet brukar bli
alldeles ypperligt.
Ja, å så i somras kom han med ytterligare ett för
slag. Denna gång var även jag tilltänkt att ingå i hans
"projekt". Min första kväll på semester, sent i juli,
hände följande: Jag hade precis kommit från finlands
båten och förenats med min familj som redan befann
sig på plats sedan två veckor. Min bror dök upp på
kvällen och efter några timmars umgänge kröp det
fram att han hade blivit tillfrågad att uppträda som
gammelkatten på sommarmarknaden i byn dagen
därpå. Detta hade han gjort något år tidigare, vilket
varit uppskattat. Lite tveksam var han dock, kan man
upprepa en sak flera gånger, lyckas man då, blir det
tjatigt eller så. Men det var då han tänkte på lillsyrran!
Spralliga Findus
Sagt och gjort, jo Findus måste ju vara med, han är
ju alltid sprallig och han kunde liva upp tillvaron för
gammelkatten. Nja, slutkörd som jag var efter att
ha jobbat inpå halva sommaren nappade jag väl inte
direkt på förslaget att spela improvisationsteater som
Findus.
Men brorsan envisades med att det skulle vi abso
lut fixa och allt var redan uttänkt med kostym, smink,
SPADTAGET

rekvisita etc. Nåja, kvällen blev sen och slutligen lät
jag mig övertalas, man är ju trots allt minstingen i
familjen.
Väl på plats
Vi stack iväg tidigt på förmiddan, jag hade fortfa
rande inte sett kläder m.m. och vi tog in hos en kusin
som bor alldeles nära marknadsplatsen. Stället ligger
alldeles vid havet och efter förberedelser hos kusinen
hoppade vi ner i brorsans allmogebåt, spände upp
seglet och drog iväg mot marknadsplatsen. Massor
av folk, vuxna som barn, tog emot oss vid kajen och
improvisationen kunde börja. Sjöbevakningen som
lagt till vid kajen höll god min (trots avsaknad av
flytvästar i vår båt), spelade med och hjälpte oss iland.
Full action
Jag, Findus sprang runt ettrig, pigg, nyfiken och
mycket sprallig i mer än en timme (visste nog inte
ens själv att jag var så vig). Vår kommunikation och
vårt samspel funkade jättebra helt enkelt, den lite
trötte gammelkatten och den livliga Findus. Det
sporrade ju också lite när vi märkte att ingen förstod
vem som gömde sig bakom rollen Findus. I och för
sig är det snart 30 år sedan jag flyttade därifrån, inte
ens tanterna kände igen mig (dom som jag tyckte var
tanter redan för 30 år sen, ha, ha).
Att det skulle bli så lyckat trodde jag inte. Vi hade
SÅ himla kul tillsammans, två vuxna syskon som
möttes på ett helt annat plan än i traditionella släkt
sammanhang.
Ja, och på kuppen blev vi riktiga "lokalkändisar"
och det verkade vara sommarens händelse i nejden,
då Lokal-TV:n filmade oss och t.o.m. sände pro
grammet (20 minuter!)
Detta var ett härligt sommarminne för mig och
även om jag hör till dom som älskar vinter och snö
så kan även jag längta till årets sommarledighet, med
eller utan improvisationsteater!

Åsa Rosendal
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Gammelkatten & Findus
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PEPPARKAKSHUS

TÄVLINGEN
Nu har redaktionen utsett vinnaren i tävlingen. Det var inte så svårt, eftersom
vi bara fick in ett bidrag - desto större heder åt dem som skickade in! Det
åtråvärda priset – äran av att ha fått sitt hus publicerat i pressen – går till
familjen Sohlström. Grattis!
Hej Spadtaget
Här kommer familjen Sohlströms pepparkakshus.
Man kan se det som ett dockskåp, men för teaterföreningens medlemmar kan
vi ju avslöja att det kom till som en idé till scenografi för ”Huset”. Vi var flera som
bakade och bidrog till scenerna i rummen. Längst ner till höger dansar familjen runt
granen. I granen sitter en papegoja. I köket bredvid står det någon ( mamma eller
pappa – fritt efter åskådarens syn på genus och sådant... ) och klappar en hund.
Att hunden ser ut som en liten häst beror på att vi inte hade några hundformar. En
trappa upp leker hundarna ( obs, inte hästar här heller ) i sängen och till vänster är
ett par stolar och ett tomt bord, kanske har man just ätit julmiddag där. Uppe på
vinden ligger lite sådana saker som man har på vinden i varje hus där man bott
ett slag, här gestaltat av lite non stop. Bakom huset finns en liten skogsdunge
där en skidåkare stretar mot det klibbiga föret. Möjligen anar man honom genom
fönstret på undervåningen. De som tror på änglar kan se några sväva över huset.
Det är nog änglar från Kallhäll som vill hålla koll på kontinuiteten i föreningen.
För att undvika all diskussion om jäv så vill jag meddela att den mig närstående
Spadtagsredaktören Anne inte deltog i utformningen av huset utan envist ville
göra en liten tomtestuga. Möjligen kan hon hävda att hennes non stop fått en roll
i huset, men då tycker jag att vi är inne på avdelningen delikatessjäv och det är
ju inte så farligt.
Hälsningar
Hans Sohlström
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Det vinnande bidraget
SPADTAGET

16

2011 : 1

