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Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok 2012:2

Just hemkommen från ATR-festivalen i Västerås 
så känns svaret så självklart: vi spelar teater för att 
det är så himla roligt! För att det är utvecklande, 
för att man gör det tillsammans med en massa  
underbara människor som delar samma intresse, 
för att det är en paus i vardagen, en chans att pröva  
ett annat liv /en annans liv.

Det är mina svar, men det är också de svar som jag 
fick när jag frågade andra festivaldeltagare om varför 
de spelade teater. (Vi hade nämligen fått i uppgift att 
fråga runt bland folk vi inte kände varför de spelade 
amatörteater, varför de var där).

Inte så många sa att de spelade teater för att de 
ville påverka, ville vara en del i en debatt, spelade för 
att de hade något de ville berätta. Ändå var det na-
turligtvis det många gjorde med sina pjäser. 

Vår teaterförening har det som sin grundidé – att 

vi spelar teater för att vi har en historia som vi som 
förening känner att vi måste berätta. En historia som 
berör oss och det samhälle vi verkar i. 

Här tänker jag lite på det begrepp som Bodil 
 Jönsson betecknade med bokstäverna TTT – tankar 
tar tid. Just nu bubblar det av idéer i huset. Många 
produktioner ligger i startgroparna. Det är bra och 
det är nödvändigt för föreningens fortlevnad. Kraven 
på oss att visa att vi använder vårt teaterhus har sna-
rast ökat med åren, vi har blivit beroende av snabbare 
produktioner.

Men tankar tar tid – och att ta oss tiden att till-
sammans samtala, känna in, lyssna in, tänka in vad 
som är de viktigaste historierna nu, för oss, för vårt 
samhälle är något vi också måste göra. 

Ur de samtalen föds teater som blir angelägen 
både för oss och för vår publik.

– om varför vi spelar teater

Anne S

BILD: Edith Orem
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Hej! Jag är den 
nya ordföranden. 
 Gunilla heter jag 
och jag har varit 
med i föreningen 
i 33 år. Det är an-
dra gången i mitt 
liv, som jag för 
ordet i förening-
en med det långa 
och krångliga namnet, dvs. Föreningen 
för  Teater och Dokumentation i Järfälla, 
 numera kallad Teodok. Det tog ett tag 
innan den blev kallad så, en 25 år så där.

Tyvärr har denna förkortning inte gjort det enklare, 
när jag av någon anledning ska skriva föreningens 
namn. När jag t.ex. skriver en ansökan till någon 
stiftelse eller fond för att söka pengar till en eller 
 annan produktion, som Huset eller Stenbarnen eller  
I stortjuvens År eller… ja, vad det nu kan vara, så 
skriver jag: Föreningen för Teater och Dokumenta-
tion i Järfälla (Teodok), för jag är rädd att de inte 
känner igen oss, om jag bara skriver Teodok. De 
medlemmar som också varit med i 33 år vet vad jag 
menar.

De senaste 10 åren har jag saknat de långdragna 
och intensiva namndiskussionerna, som förr alltid 
utbröt på alla medlemsmöten. Men man kanske 
inte ska väcka den björn som sover… Tänk bara på 
 Kungliga Dramatiska Teatern; det namnet har ju 
varit förkortat hur länge som helst, Dramaten, helt 
enkelt. Och Strindbergs Intima Teater, Intiman, helt 
enkelt. Så varför inte bara Teodok?

Om jag ska berätta lite om mig själv, så har jag 
under dessa 33 år gestaltat ett antal kvinnor i olika 
pjäser, mestadels kärva, arga, farliga, bittra kvinnor, 
men det finns undantag, som ängel i Änglar över 
Kallhäll, snäll häxa i Gummigutta, kärleksfull hustru 
i När hela universum vickade till, god mor / hustru i 
Kriget om källan. Ja, ni ser, man ramlar lätt in i ett 
fack och så tror folk att man alltid har spelat elak, 
men så är det alltså inte.

Detta om min bakgrund i ”Föreningen för …”, 
nej, nej, i Teodok naturligtvis! Och vad kommer 

härnäst? ”Titta inte bakåt, Alma. Nu kommer det 
nya tider. Det är där vi har vårt att hämta!” Så säger 
Helmer till sin hustru i Johanna från Kallhäll, Teo-
doks första pjäs. Ja, som ni märker, så blir man lite 
citatskadad av att vara med allt för länge i Teodok. 
Men det tar man så gärna, för det gör en bara varm 
i hjärtat.

Så nu alltså – mot framtiden! Och där väntar min-
sann en massa godbitar: först ut blir Fordringsägare 
av August Strindberg (det är ju strindbergsår i år) i 
Generalens Hönshus vid Görvälns Slott, med pre-
miär 23 september. Sen blir det Bröderna eller To-
tal Testosteron av Hans Boström i Gamla Folkets 
Hus, med premiär 3 november, därefter Nya Låt 
skägget växa av Lena Anderfelt och Micka Anders-
son i Gamla Folkets Hus, med premiär 19 januari. 
Detta tog medlemsmötet beslut om i tisdags [29/5, 
red:s anm.]. Och så har vi Vargaprojektet, som ver-
kar bli väldigt spännande, med ett manus, som ska 
skrivas i sommar utifrån deltagarnas egenskrivna 
 ”delmanus”. Om allt går i lås, så blir det premiär i  
februari eller mars.

Däremellan blir det teatercirklar då och då under 
hösten. Och så måste vi förstås ha en s.k. Framtids-
dag någon gång efter sommaren.  För även om vårt 
Gamla Folkets Hus verkar ganska fullbokat under 
hela hösten, så går tiden fort och snart står vi där 
igen, redo för nya projekt. Men till dess:

En glad och skön sommar önskar jag Er!

Gunilla

Ordföranden har ordet:

”Titta inte bakåt, Alma”

Presentation av den nya styrelsen

Ordförande: Gunilla Wiklund

Sekreterare: Olle Månsson

Kassör: Åke Söderkvist

Husansvariga: Björn Nabbe och Per 
Hillbom

ATR- och medlemsansvarig: Ulrika 
Storbacka

Specialarrangemang: Elin Ringström

ABF-ansvarig: Kaarina Cifuentes

FO
TO

: H
ans S

ohlström
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Nej, jag ska inte skriva om musikalen 
Huset. Vi vet alla hur mycket arbete det 
var, hur bra det blev och hur många goda 
energier som hela tiden flödade genom 
Gamla Folkets Hus. Jag ska inte skriva om 
Herr-projektet heller. Bröderna. TT. Total 
Testosteron. Det kommer säkert – var sak 
har sin tid. Jag ska skriva om att vara här, 
ge sig av och komma tillbaka.

1989. Jag var nog rätt naiv, mycket passionerad och 
rejält nyfiken. Jag fick jobb som regissör, och tyckte 
Torbjörn var skrämmande, Anne, Hasse och Gu-
nilla så väldigt vuxna och Cannie en virvelvind som 
 ibland fick mig att tappa balansen. Några tyckte att 
jag var en ångvält. Andra en konkurrent. Men genom 
åren lärde vi känna varandra, och mitt i alla känslor 
(krockar som utlöste krig, viljor som utlöste tårar) 
höll vi varandra högt och sporrade varandra till nya 
kreativa landvinningar.

Jag fick göra mina mest experimentella projekt 
under föreningens paraply. En 1 ½ timmes medita-
tion baserad på dikter från 900-talet - inte ett dugg 
roligt eller publikfriande. En Laterna Magica-före-
ställning med filmduk som öppnade och slöt sig, på 
vilken vågor, drunknade män och brinnande lågor 
lekte, medan levande barn sköt upp ur jorden, Olle 
knackade på fusk-sten och Ulrika stolt visade fören-
ingens mest imponerande bröstsköldar. På gräsmat-
tan vid Görväln fick jag en kill-stafett att springa 
runt i guldkalsonger medan ungdomarna satt fast i 
Ewert Pamps sanslösa skrotinstallationer. Jag hade 

vansinnigt roligt, och lärde mig enormt mycket. Jag 
fick vänner, arbetskamrater och två döttrar.

Sen var jag tvungen att gå vidare. Man måste spän-
na sin båge, utsätta sig för faror och hoppa mentala 
bungy-jump om man vill känna livet pulsera. 1997 
blev jag regissör på heltid, och 2002 sa jag hej då till 
föreningen. Jag kunde inte hålla mig i närheten av 
Gamla Folkets Hus flera kvällar i veckan plus varje 
söndag om jag skulle kunna leva som frilans. Så jag 
blev nomad, men hälsade på ibland.

Sen kom den där festen då jag drabbades av insik-
ten att av föreningens 30 år hade jag varit med i 20 
– jag som aldrig egentligen känt mig delaktig. Jag var 
ju en gästartist med konstiga idéer. En outsider. Och 
just då hörde jag Hans Boström tankar:

Jag tror att jag vill teater igen. Vill du vara med? 
Jo… Ja…

Några år och lite soppa senare kom underbara  
Låt skägget växa och det var då jag tänkte att nu 
kommer jag tillbaka. Med herrarna, tänkte jag, men 
frågan om att ge sig in i Huset hann före.

Alltså är jag här. Jag kan inte säga hur länge. Men 
ett vet jag: föreningen kommer att finnas kvar. Ibland 
full av liv, ibland mer i ingenmansland i väntan på 
nästa frö. För ingenting kan hindra den enorma kraft 
som så många varmhjärtade och intelligenta och kre-
ativa människor genererar. Det är fullständigt unikt.

Catarina Gnosspelius

AND
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Om Gud och styrelsen vill så planerar vi, 
några seniora gubbar i föreningen, spela 
en pjäs om tre bröder till hösten. På scenen 
kommer även finnas ett band bestående 
av ytterligare tre män. Dessa kommer att 
vara brödernas side-kick, eller så är det 
bröderna som är bandets side-kick. De 
kvinnor som medverkar i pjäsen är alla 
döda och befinner sig i en TV.

Allt började för några år sedan på jubileumsfesten då 
undertecknad, Lasse Lundvall och Torbjörn Isaksson 
gick och smågruffade med varandra medan de andra 
medlemmarna i föreningen roade sig på dansgolvet. 
Vi har en tradition av detta gruffande och helst gör vi 
det till tonerna av Ebba Gröns version av ”staten och 
kapitalet”. Jag föreslog därför att vi skulle gå vidare 
med våra liv och göra detta på scen istället. För att få 
in någon typ av ljus och skönhet i detta projekt frå-
gade vi Catarina Gnosspelius om hon ville vara med 
och stötta oss och i ett obevakat ögonblick svarade 
hon ja. Sedan följde ett antal soppkvällar hos mig 
och lite improvisationer. Vi letade manus och fick 
låna ett manus av Bröderna Karamazov från Gävle 
Folkteater. Efter att ha snubblat runt i den Dosto-
jevskijska artonhundratals-leran ett tag så gav vi upp. 
Det var inte vi helt enkelt. 

Vi fortsatte dock att äta soppa hemma i mitt kök 
och en dag sa någon att vi kanske skulle skriva något 
själva. Då jag är den av herrarna som är mest i avsak-
nad av självkritik tog jag på mig uppgiften. Under 
en solig sommar så föddes ett råmanus till bröderna. 

Mottagandet var artigt uppmuntrande blandat med 
rak och osentimental kritik. Efter ytterligare sex ver-
sioner, då vi alla gav och tog så hade vi till slut något 
som vi trodde skulle kunna fungera. Nu har vi dess-
utom lekt en del på scen under Catarinas överinseen-
de och känner oss klara för resan mot en möjlig pjäs. 

Vad handlar detta om då? Jo, det handlar om tre 
bröder som samlats för att jordfästa sin mor och dis-
kutera arvskiftet: ICA-handlaren Börje, utrikeskor-
respondenten Max och den något alkoholiserade 
mångsysslaren Torsten.  Kvällen börjar i skratt och 
försoning, men efter det att såväl mamman som an-
dra personer i brödernas liv börjat spöka för dem 
så blir inget sig likt. Utom möjligtvis lillebror, som 
dessutom blir ett lik. I sin kontur befinner sig pjäsen 
någonstans mellan Jägarna och Pistvakt. I sitt djup 
kanske den handlar om manlighet, makt, moderskap, 
politiskt svek eller primtalens tafatta försök att hålla 
kosmos i balans. Vår vision är att köra denna pjäs 
några gånger i november i samklang med ett bra 
band som är under bildande. Dessutom planerar vi 
en liten pubkväll som inramning. Om allt går i lås 
behöver vi musiker, ljud, ljus, rekvisita, serveringsper-
sonal etc. och allt annat som kan bidra till denna lätt 
absurda tillställning, som går under arbetsnamnet 
Totalt Testosteron (TT). Manuset finns att läsa på 
hemsidan. Hör av er till Catarina om ni vill delta på 
något sätt.

Hälsar 
Hasse Boström

TTTotalt Testosteron
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25 mars 2012 kom det ett mejl med 
rubriken ”Teaterfestivalen – kan du vara 
med?”, undertecknat SVARA SNABBT /
Lena. Svaren plingade in i rask takt, skulle 
det funka? Första april kom nästa mejl 
från Lena. ”Nu ser det mesta klart ut inför 
spelningen onsdagen den 16 maj kl. 19.30 
på Teater Västmanland i Västerås. Alla 
skådespelare kan.”
Så fantastiskt att jag som är ny medlem i familjen 
Teodok ska få följa med på ATR:s teaterfestival, som 
grön (brun) amatörskådespelare. Att få komma med 
på detta evenemang är en ära. För alla i ensemblen är 
det en ära och en kick att få göra öppningsföreställ-
ningen!

Vilken grej att få skaka liv i Skägget efter vinter-
idet. För mig som inte varit i Kallhäll på ett halvår 
var det ändå hemtamt att komma tillbaks. Dyka rakt 
ner i källaren och plocka fram den kära pelargonen, 
alla resväskor och krinolinerna som var väl gömda 

i klädförrådet. Alla attiraljerna dök upp, några på 
mystiska omvägar och efter lite putsande på spis och 
glas så var vi där igen, hos ”Tantklubben”. Det var 
precis som i tantsången. Zombisarna vaknar och vill 
komma fram, ta plats igen. Vi var verkligen strålande 
på de få repen och konstaterade att vi lever!

Nu är vi ett resande teatersällskap och tar oss till 
Gurkstaden. Checkar in på Scandic hotell. Teater 
Västmanland är en stor teater, 200 platser, balkong 
och upphöjd stor djup scen. Amatörskådespelarna 
från Kallhäll invaderar teatern och får god hjälp av 
den befintliga personalen. Langen går när den ful-
lastade bilen med rekvisita och instrument kommer. 
Sissi och Micke är djupt koncentrerade på ljuset. 
Alla andra hittar sina saker, tejpar, får upp bakgrund, 
bubbar och får sig något till livs. Tantburen hamnar 
i foajén och lampan fungerar. Kl. 18 är ljuset klart 
och vi får en kort genomgång om var vi ska röra oss 
på scenen. I ”Gatan” ska vi vara. Ett nytt begrepp 
som vi alla försöker förhålla oss till när Sissi instru-
erar. Samtidigt meckar Jenny med myggorna. Kvart 

TANTer på TurNé

FOTO: Hans Sohlström

Sissi Granrot ger sista instruktioner. Till vänster Ragna  Ringdahl och  
till höger Marita Vriste och Agneta Lundwall.
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i sju sjunger alla upp med Dag. Oj, blev det inte mer 
genom gång. Invigningstalet och öppnandet av ATR-
festivalen börjar prick 19.00.

Så gör skåpen entré. Orkestern drar igång. Publi-
ken är med, de lyfter oss med skratt och applåder. 
Alla tar i lite extra och vi når fram. Tantklubben mår 
så bra och tanten med skägg klistrar på extra skägg 
för att synas ända ner till Jenny som sitter längst 
bak i salongen och sköter ljudet. Vilken fart vi har 
 allesammans!

När jag kom ner i logen för att byta till slutscenen 
sitter Ragna där i sin fina vita blus och sminkar sig 
till Ålderstrappan. Jag tar det bara lugnt. Ragna reser 
sig för att få hjälp med åldersrynkorna och möter rätt 
person i dörren. Vad har du gjort med blusen? säger 
Ulrika. Ragna tittar ner på blusen och jag tittar upp. 
Det är en halv meny Happy meal utkletad på magen, 
på den vita blusen. Sminkplattan är ren! 

Jag tvättar, säger Ragna och försvinner snabbt. 
 Ulrika hänger med. Ragna gör entré i Ålderstrap-
pan med vit blus och överlämnar Parisguiden till 
Anne i slutet. Nyfiket frågar jag Ragna hur hon hade 
löst problemet.  När jag skulle tvätta blusen på toa, 
 hängde den där! Den andra blusen som passade per-
fekt! Den lånade jag och hängde tillbaks. Enkelt! 
 säger Ragna.

Senila tanten kastar sina blöjor, skäggen är på, som 
värsta talibaner och festen kan börja. Då är det slut. 

Applåder och uppsluppen stämning, med mycket 
folk uppe på scenen. Teatersällskapet packar ihop 
och fantiserar om att det här skulle vi kunna göra en 
gång i månaden. Några lämnar sällskapet för vidare 
helgäventyr. Resten åker eller går till Scandic och 
äter förbeställd pyttipanna. Lena passar på att dela 
ut det nytryckta programbladet där slutsången finns 
med. Då kommer den bästa kommentaren, från en av 
den trogna manliga serveringspersonalen under 14 
föreställningar av Skägget i Folkets hus. ”Är det så 
här texten är? Den är ju skitbra!” medan han sakta 
läser igenom texten. 

Till slut skakar vi våra häckar och har allsång i 
 baren i många tonarter. Jag somnade ovaggad. Tack 
för äventyret, alla medlemmar i Teodok.

Tant Brun / Marita Vriste

FOTO: Hans Sohlström

Lalla Pastarus som Tanten i buren. 
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För Micka och mig var det intressant och lärorikt att 
få professionella inspel på pjäsen vid det teatersamtal 
som arrangerades kvällen efter att Skägget spelats. 
Alla vi från produktionen som var kvar i Västerås fick 
komma upp på scenen och sätta oss på rad. Samtals-
ledare var Gustav Tegby, frilansande dramatiker och 
dramaturg på Riksteatern samt Carina Ehrenholm, 
konstnärlig ledare på Turteatern i Stockholm. De in-
ledde diskussionen med några allmänna reflektioner 
om pjäsen, dess innehåll och framförande. 

Några av de saker som sas fastnade speciellt hos 
mig; Carina Ehrenholm inledde med att det här 
var ett ämne som sällan fick plats på scen (det  visste 
vi kanske, men det är alltid fint att få det bekräftat 

av proffs), och kom i hast inte på något annat än   
Carin Mannheimers pjäser. Gustav Tegby framhöll 
att vändningen till allvar (Annes scen) kom väl pla-
cerad när man precis var lite trött på att bara skratta 
åt allt. Och en röst i publiken ställde sig lite frå-
gande till vårt slut - om nu låren fanns på gymmet, 
och vår häckar var snygga i slutsången, vart hade då 
bejakandet av den åldrande kroppen tagit vägen?  
Tänkvärt. Vi tar med oss det till den nya versionen 
av Skägget 2.0

Lena

Uppsättning av scenografin till Låt skägget växa, vilken var öppningspjäs på festivalen.

SKÄGGeT på eSTrADeN

FOTO: Hans Sohlström



9SPADTAGET 2012: 2

I höst sätter föreningen upp Fordringsegare av August 
Strindberg på Görväln. Ett ödesmättat triangeldrama fyllt 
av kärlek, passion, begär och hämnd.  I rollerna Gunilla, 
Göran och Olle. Regi Patrik Franke, musik Magnus 
Nodfors och scenografi Sten Jensen. Uppsättningen görs 
med anledning av Strindbergsåret 2012 och i samarbete 
med Järfälla kommun för att främja kulturverksamhet 
på Görväln. Spelplats är Generalens hönshus, vilket 
är det officiella namnet på den raststuga som finns på 
området. Premiär den 23 september, därefter ett 10-tal 
föreställningar. Välkomna!

Göran

Strindberg på Görväln
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 Det kanske inte blir den titeln vi fastnar för 
i Vargagruppen men vi har kommit en bit 
på väg. Maj och juni fram till midsommar 
ägnar vi åt samtal och improvisationer på 
temat tjejer och konflikter. Men vi är också 
igång och skriver! Med ett snabbt steg 
från prat om innehållet håller vi nu på med 
ett manus som utgår väldigt mycket från 
den grupp som är aktiv.

Vi har funderat och jag har skissat en sorts story-line 
som gruppen nu jobbare vidare kring. Nya scener, 
fördjupningstankar etc. droppar in i min mejlbox.

Som det nu ser ut spinner historien kring den 
starka bästisrelationen mellan två tjejer som kommer 
att hamna på varsin sida bara genom valet vilka dom 
umgås med. För vissa klickar inte med andra och tror 
man att man kan umgås fritt med alla möjliga, då får 
man ovänner.

Trakasserier både på nätet och på skolans skåps-
dörrar trappar upp spänningen. En bad guy finns 
med nu också. Just nu är frågor kring grupptryck och 
modet att våga vara sig själv högt prioriterade äm-
nen. Liksom svikande (hårt upptagna och frånvaran-
de) föräldrar. Ett gäng äldre kickersbrudar kommer 
också att ha avgörande roller att spela.

I onsdags hade vi också ett livligt samtal ang. en 
falsk våldtäktsanklagelse på nätet mot en kille. I det 
här fallet skulle tjejen göra det som hämnd för att 
hon blivit dumpad. (Tanke: man kan ha med det om 
det visar sig att en annan viktig person i pjäsen inte 
vågat anmäla en verklig våldtäkt just för att hon är 
rädd för att inte bli trodd. Kanske. )

Just nu är jag impad av vad som sker i gruppen.
v. 24 (11-15 juni) kommer vi att hänga rätt mycket 

på teatern, på eftermiddagarna när Strindbergsfolket 
slutar repa. 

Går allt som allra bäst finns det
1. ett manus att börja jobba med i höst
2. en producent
3. en regissör och en koreograf
4. några killar (ett av gängen är blandat på alla 

möjliga sätt)
… och fortsätter det att gå bra kan det kanske bli en 
premiär framåt februari 2013.

Cannie

Större, vildare, vackrast!

FOTO: Christel Eldrim FOTO: Christel Eldrim
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Vem tror du att du är? – en något provo-
cerande titel? Ja, men man blir ju nyfiken 
också! ”En ungdomspjäs av och med 
Teater På Väg” – står det på affischen som 
Samuel har gjort och skickat mig. 

Det är slutproduktionen för de fyra andraårseleverna 
på teaterlinjen och de har själva skrivit och regisserat 
pjäsen. Premiären har varit och en del av turnéplanen 
med tretton föreställningar har de redan avverkat på 
folkhögskolor, högstadier och gymnasier. Nu gör de 
ett stopp på hemmaplan i Norberg med den enda 
 offentliga föreställningen, en fredagkväll i maj.

För en gångs skull är vi ute i väldigt god tid och 
i bilen på väg in i Norberg ser vi skådespelarna på 
väg till teatern, först två tillsammans med var sin res-
väska, sedan ytterligare en med resväska och ”berg-
sprängare” och till slut den sista med sin resväska.

När jag och min familj bänkar oss i Teaterbiogra-
fen för att se vår yngste familjemedlem på scenen 
igen, blir vi uppmanade att minnas hur det kändes 
att gå på högstadiet eller gymnasiet. Det är inte så 
svårt, lokalen påminner mig om de aulor där jag har 
suttit och svettats över skrivningar och vissa jobbiga 
minnen dyker ovälkomna upp.

De fyra skådespelarna kommer in i lokalen, alla 
likadant klädda i vitt linne och svarta shorts, bärande 
på var sin resväska. De går upp på scenen, där det 

finns sex stolar och en bergsprängare. De öppnar väs-
korna och klär på sig till musik. Sedan dras vi med 
i de fyra ungdomarnas ”spel” (i dubbel bemärkelse). 
Amanda vill vara vän med alla och förstår inte varför 
man måste välja ”sida” – hon gillar att vara med den 
”nördiga”, engagerade killen Alexander, men också 
med den coola, kyliga Robin. Natalie är förälskad i 
Amanda, hennes bästa vän sedan många år, men det 
är en hemlighet som ingen känner till. Hon känner 
sig vanligtvis utanför i alla sammanhang, men blir 
sedd och bekräftad av Robin, vilket gör att de två fin-
ner varandra – i att förtrycka Alexander. Vi får se och 
höra de enskilda karaktärernas egna funderingar och 
reaktioner och ser också i en del tillbakablickande 
scener vad de har varit med om tidigare i livet. Vi för-
står varför Robin inte visar sina känslor och mobbar 
andra. Vi förstår varför Amanda lever upp till andras 
förväntningar, men också varför hon vill kunna stå 
för sina egna val. Vi förstår varför Natalie blir kompis 
med mobbaren Robin och vi förstår varifrån Alex-
ander får kraften att gå sin egen väg. Men styrkan 
i pjäsen är, att trots att vi får alla dessa förklaringar, 
så får de inte oss att acceptera vissa  beteenden hos 
karaktärerna ändå.  Jag känner både ömhet, sympati, 
motvilja och medkänsla med de olika ungdomarna. 
Det ges inga ”rätta” svar eller för enklade lösningar – 
det är en föreställning som får mig att minnas, känna 
och tänka. Till slut ställer de fyra skådespelarna res-

Annan kultur – finns det?  
Spadtagets utsända besöker...

BerGSLAGeNS 
fOLKhöGSKOLA
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väskorna framför sig och klär av sig alla plagg tills de 
alla står i sina vita linnen och svarta shorts igen och 
går ut.

”Skönt att man inte går på gymnasiet längre” var 
storebrors reaktion efter föreställningen. Det tycker 
jag är ett bra betyg. Pjäsen väcker många känslor och 
funderingar. Vid föreställningar på skolor har elev-
erna haft möjlighet att ställa frågor till skådespelarna 
efteråt och vid ett tillfälle – när publiken suttit helt 

tyst – kommenterade läraren att de hade lyckats 
väcka deras intresse och engagemang (annars hade 
de inte varit tysta!).  För tillfället är Teater På Väg inte 
på väg, eftersom de fyra skådespelarna har valt fyra 
olika vägar framöver, men om det finns efterfrågan 
kanske de återuppstår!

Edith
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Att påstå att mitt intresse för teatern ligger i blodet 
är ingen underdrift då jag tillhör den ständigt ökande 
skara Teaterbarn som skapats inom TeoDoks väggar.
 Mitt i den smällkalla vintern 1988 föddes jag. 
Men det dröjde så pass länge som till första året på 
gymnasiet innan den teatereld som mina föräldrar 
hade tänt inom mig skulle börja brinna. Jag började 
spela teater och revy, jag sjöng i band och jag fjantade 
mig. Allt för att få stå på scen och synas.
 Våren 2005 hittade jag min nästa stora passion… 
TEXTEN! Jag beväpnade mig med penna och pap-
per och började skriva. Ordet blev mitt mäktigaste 
vapen och gav mig en känsla av att vara osårbar.
 Jag skriver fortfarande så pennan glöder. Jag skri-
ver poesi, noveller, sketcher, musik, musikaler, musik-
teater och dramatik. I snart 7 år har pennan nästan 
aldrig lämnat pappret… Och nu snart påbörjas för-
hoppningsvis mitt nya äventyr med er…
 Efter 24 år återvänder jag snart till Teodok för att 
låta min eld brinna där den en gång tändes…
 Väntan är över nu… Ett teaterbarns återkomst 
stundar runt hörnet…

Fredrik Teddy Leksell

Tändsticksflickan

Hon lever i en krossad illusion
Med hjärtat fastsytt i en dröm
Hennes hår bär eldens färger
Elden som slocknade innan den brann

Hon förtjänar allt hon inte kan få
Alla drömmar utan hopp
Alla speglar utan reflektion
Alla hopsydda hjärtan utan kärlek

ett teaterbarns återkomst

Som en som inte medverkade i processen till  Huset 
men som sett och hört en del, samt själv  håller på 
med teaterproduktioner, vill jag bara ta chansen att 
delge några åsikter. Det fanns mycket i Huset jag 
tyckte om. Jag tänker börja med att säga det, för är-
ligt talat jag vill inte låta för bitter i den här arti-
keln. Sångerna, scenografin, rollprestationerna - det 
fanns mycket bra i det som jag tyckte om. Däremot 
tyckte jag överlag historien var rörig och den ville för 
mycket utan att riktigt ta fasta på en ensam punkt, 
men det är en subjektiv åsikt och jag vet andra som 
verkligen tyckte om handlingen så därför ska jag inte 
gå in mer på det här. Det finns dock ett par punkter 
som jag inte kommer ifrån och som jag känner ett 
behov av att ta upp.

Den första: Kokain. Jag skulle kunna diskutera 
mina åsikter beträffande att lägga så mycket fokus 

på ett drogrus överhuvudtaget men det väljer jag att 
inte göra. Problemet för mig ligger i det faktum att 
kokain inte skulle ha den effekten. Kokain är inte en 
hallucinogen drog och framför allt, den skulle inte ge 
någon effekt alls om man råkade göra tapetklister av 
den. Det blir ett för stort brott från verkligheten när 
man är specifik i vilken drog det är. Hade det varit 
en onämnd drog som råkade vara i pulverform och 
ha den effekten hade jag inte brytt mig lika mycket, 
men nu var det kokain, som inte fungerar på det vi-
set. Jag vet dessutom att jag inte är den enda som 
stört mig på det valet.

Den andra: Slavar. Jag vill vara tydlig med att jag 
inte bryr mig om Brorsonen eller Farbror T refererar 
till de papperslösa som slavar eller om de gör de om 
sig själva. Men när de vanliga hyresgästerna gör det 
är det oförlåtligt, man förlorar all sympati för dem. 

Huset från utsidan

Brev till Spadtaget:
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Låter man dem göra det då ska man göra det med-
vetet för att man som publik ska förlora sympatin för 
dem. Men när pjäsen inte reflekterar över det, och 
det känns ogenomtänkt, då är det bara ett felaktigt 
ordval som förstör karaktärerna.

Varför tar jag då upp det här, speciellt nu när 
 pjäsen redan är färdigspelad och klar? Därför att 
när vi, som förening, har möjligheten att sätta upp 
ett exklusivt nyskrivet material då finns det en plikt 
hos alla, skådespelare, regissörer, författare, musiker 
m.m., att analysera och våga diskutera och ibland 
även ifrågasätta materialet. Jag medger att jag inte 
vet hur den faktiska processen av Huset har sett ut, 
kanske har dessa frågor redan tagits upp och det 
finns kanske konkreta svar på varför de valen gjor-
des, men min poäng är att i en sådan här konstnärlig 
process då är alla, oavsett arbetsområde, ansvariga för 
resultatet och då måste man ibland även våga ta upp 
så till synes banala saker som ett ordval som kan tol-
kas fel. Jag vet att det inte alltid är lätt eller att det 
kan vara svårt att se när man har ”rätten” att ta upp 
saker man stör sig på men jag hoppas ändå att tanken 
åtminstone kan finnas i bakhuvudet nästa gång man 
medverkar i en produktion. För vem man än är så har 
ens åsikt alltid en betydelse, även om människor inte 
instämmer i den.

Samuel Skoglund

Arbetskvällar

Vi startar med våra huspysselkvällar igen, det 
kommer INTE att vara på onsdagar utan vi kör: 
Måndagar med start på måndag 4 / 6 från 18 : 00 
ca 21: 00.

Bara att dyka upp – finns alltid något att göra, 
om inte ta en fika och snacka lite …

Mvh Per / Husansvarig

Efterlysning

Är det någon som har en laserskrivare 
”över” eller vet någon annan som har? Den 
skulle behövas på kontoret i vårt Gamla 
Folkets Hus, där vi har dator men ingen 
skrivare! 

Spadtagsredaktionen tar tacksamt  
emot tips

NOTISer

Trevlig sommar önskar Spadtagsredaktionen


