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Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok 2013:2

Vad är det som gör att en teaterföreställning berör? 
Som gör att berättelsen som gestaltas på scenen går 
från att vara en gestaltning som jag betraktar utifrån, 
som jag utifrån uppskattar, utifrån har nöje av och 
utifrån njuter av blir till en berättelse som berör, som 
på ett personligt plan blir angelägen för mig.

Är det formen – dans, sång eller andra uttrycks-
medel som går förbi intellektet direkt till känslan? 
Är det manuset, själva berättelsen som griper tag? 
Det är det naturligtvis – båda delarna.

Men när jag såg Vild och Vacker så fanns där  
ytterligare en dimension och det var den absoluta  
genuiniteten som uppstod när ensemblen berättade 
en historia som var deras egen. 

Jag blev berörd – jag har förstått att många ungdo-
mar som sett pjäsen blivit så berörda att de kommit 

tillbaka för att se den en gång till. Vår pjäs blev också 
deras pjäs.

I stadgarna till vår förening står det att förening-
ens syfte bl. a. är att bedriva teaterverksamhet samt 
studier och forskning med utgångspunkt från vår 
egen situation och historia, Jag tror att det är ett sätt 
att göra våra pjäser till publikens pjäser.

Vad tror du?
Skriv i Spadtaget!

–OM FORM, INNEHÅLL OCH TEATER SOM BERÖR

Anne S

Gamla folkets hus under Vild &  Vacker-perioden
FOTO: Edith Orem
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Idag, när jag skriver det här, har det redan 
gått en vecka sen vi hade framtidsmötet. Och 
på den veckan har det hunnit bli grönt på 
björkarna, syrenen har redan fått små mini-
knoppar och på många trappor i Bolinderbyn 
(där jag bor) står det keramikkrukor med 
blommor i alla de färger. Sommaren närmar 
sig med stormsteg och framtiden kommer 
antagligen snabbt att vara här. Så vilken tur 
att det finns så många teaterförslag att möta 
den med. 

Vi var ganska många som efter rivstart på V&V-
scenografin och städning av loger, kök och foajé 
samlades efter lunch för att dryfta Teodoks fram-
tid. Så där en 25 pers var vi nog. Vi gick igenom  
förslag för förslag och förslagsställarna fick  
redogöra lite närmare för hur de tänkt sig det hela. 

Sen delade vi upp oss i fyra mindre grupper för 
att prata närmare om de nu mera begripliga försla-
gen och om vad var och en skulle vilja vara med och 
jobba för/med. 

Jag ska här försöka sammanfatta vad som sades 
och bestämdes om de olika förslagen:

Oliva Kvist
Historien är tänkt att utspelas för 100 år sen, allt-

så 1913, ungefär när Johanna från Kallhäll (Teodoks 
första uppsättning) tar sin början. Olle redogjorde 
målande för hur han tänkt sig historien.  Många blev 
intresserade av att vara med och Olle fick i uppgift 
att under sommaren utveckla idén vidare och att 
skriva ett synopsis/manus. Han behöver dock hjälp 
så småningom med att skriva dialog, vilket han en-
ligt honom själv inte är bra på. Fortsättning följer 
alltså!

Torktumlarhjärna
Henning och Christel redogjorde entusiastiskt 

för, varför de vill sätta upp en pjäs med detta ämne. 
Man vill visa, hur det kan vara att leva med en  

”bokstavskombination”, både positivt och negativt. 
De vill att det ska bli en komedi med djup i. Olle, 
Anna W, Florian och Hedda ville vara med i en 
grupp tillsammans med Henning och Christel, som 
driver arbetet med att hitta en form – linje - inne-
håll för detta projekt. Man tänker börja improvisera 
och söka pengar under hösten efter Skäggets premiär. 
Torktumlarhjärna tänker man sig ska ha premiär  
våren eller hösten 2014.  Är du intresserad, så kon-
takta någon av ovanstående! 

Vårt Järfälla 2014
Många tyckte att detta är en bra idé. Någon ifrå-

gasatte dock att det skulle kunna bli färdigt för pre-
miär under 2014, eftersom det tar tid att intervjua 
och skriva manus. Men vad vet man… Jag vill vara 
med och jobba med ett sånt här projekt. Bosse har på 
min förfrågan sagt, att han håller i det och också kan 
vara producent. Är du intresserad, så kontakta Bosse!

Cirkusföreställning
Lena Ringström, som har kontakt med ledarna 

för ”JaKan Cirkus” i Jakobsberg har pratat med dem 
om att göra en cirkusföreställning i Gamla Folkets 
Hus, ordnat som ett café. Det fanns stor entusiasm 
inför detta. Ett förslag är att man gör detta efter att  
Skägget spelat färdigt, i november eller december. 
Cirkusgruppen skulle då i samarbete med Teodok 
skapa en Föreställningsgrupp, som arrangerar ett 
sådant café. Återstår diskussioner om former och 
hur biljettintäkter delas mellan JaKan Cirkus och 
Teodok m.m. Intresserad av att vara med? Kontakta 
Lena Ringström.

Om detta faller väl ut kan det bli ett fortsatt 
samarbete, där cirkusinslag finns med i t.ex. ”Olivia 
Kvist.”

Maktmissbruk
Florian efterlyser en grupp att skriva synopsis 

med eller så skriver han själv. Se hans senaste mail 
till medlemmarna.

Om Framtidsmötet
ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Filmkvällar
Förslaget om att sätta upp Fordringsägare i Gamla 

Folkets Hus utmynnade i, att i stället visa filmatise-
ringen av den, som Magnus Nodfors gjorde.  Detta 
ska bli starten på ett antal filmkvällar med café för 
Teodoks medlemmar och ev. intresserade vänner.  Då 
nästan alla Teodoks uppsättningar är filmade (med 
varierande kvalitet) kan det bli ett ansenligt antal 
filmkvällar. Det bestämdes att börja med två stycken 
under hösten 2013 och två stycken under våren 2014. 
Olle håller i dessa evenemang.

Idébank
Flera pjäsidéer som kom upp redan i november 

förra året var för lite underbyggda eller kunde inte 
vidareutvecklas p.g.a. att den som kommit med idén 
inte var närvarande. Styrelsen fick då i uppdrag att 
skapa en idébank på föreningens hemsida, där dessa 
pjäsidéer finns listade, så att de inte ”tappas bort” 
och kan tas upp vid ett senare tillfälle.

Art
Förslaget att sätta upp denna pjäs vid Görväln 

nästa sommar finns kvar. Styrelsen fick i uppgift 
att informera medlemmarna om, när det är dags 

att inkomma med ev. fler förslag till aktiviteter vid 
Görväln, så att logistiken passar med kommunens.

Pubkvällar, litterära caféer  
med texter och musik varvat. 
Ett förslag fanns om att ha regelbundna datum 

för caféer och pubkvällar.  Börja i höst efter Skägget? 
Göran funderar vidare på sitt förslag för att 
konkretisera. Efter Skägget? 

Ja, nu blir det väl styrelsens sak att tillsammans 
med de ”projektansvariga” ordna till startdatum för 
de olika projekten. Jag kan tänka mig att ”Torktum-
larhjärna” och ”Olivia Kvist” kanske kan komma att 
ligga ungefär samtidigt. I så fall får vi ta ställning till 
hur vi gör då. ”Vårt Järfälla” borde ju kunna starta 
efter sommaren med diskussioner och intervjuer, om 
tillräckligt många vill vara med. Det kommer att bli 
mycket att ta ställning till och mycket roligt att ta del 
av i vår kreativa teaterförening.

Men innan dess kanske vi ses på Görvälndagen 
den 6 juni. Då uppträder Elin Ri, Paulina och Kim 
med sin cirkusgrupp och tanterna med scener ur nya 
Låt skägget växa på scenen vid Görvälns slott.

En skön och Glad sommar önskar jag Er!
Gunilla

Under framtidsdagen den 5:e maj fanns 
det, glädjande nog, ett stort antal förslag 
till nya föreställningar. Ett av dessa, som vi 
även beslöt att arbeta vidare med, går för 
närvarande under arbetsnamnet ”Torktumlar-
hjärna”. Detta är tänkt att bli en föreställning 
om autism, bokstavsvuxna och normalstörda.

De så kallade bokstavsdiagnoserna blir allt vanligare 
och eftersom en hel del av oss här i Teodok har en 
eller flera diagnoser (eller är själv- eller odiagnos-
tiserade) så började jag och Christel att fundera på 
att göra en föreställning om detta. Vi har en idé om 
att använda teaterns scenspråk (ljud, ljus, scenografi, 
rekvisita) för att kunna visa och lyfta fram hur män-
niskor med olika förutsättningar kan uppleva samma 
situation på olika sätt.

Vi tänker oss att föreställningen blir en varm  
komedi med stor igenkännandefaktor med målet 
att även vara ett tänkvärt inlägg i diskussionen om 

vad som är ”normalt” och om det bara är ”normala”  
människor som behövs. Är en diagnos en funk-
tionsnedsättning? Eller är det samhället som blivit 
funktions nedsättande?

Vi har börjat samla idéer och ämnen men är än 
så länge långt ifrån ett manus. Tanken är att jobba 
fram ett manus genom diskussion och improvisation, 
genom att använda våra egna erfarenheter från oss 
själva eller människor i vår närhet. 

Vill ni vara med i detta arbete får ni jättegärna 
höra av er till Henning Eriksen eller Christel Eldrim.

Henning Eriksen

Torktumlarhjärna
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Tre av Teodoks medlemmar (Elin Ringström,  
Paulina Storbacka och Kim Storbacka) är med i kul-
turskolans nycirkusgrupp ”JaKan Cirkus”. Det har 
den senaste tiden kommit några förslag om mer cir-
kusinlag i teatern och jag har därför dryftat detta med  
tränarna i JaKan Cirkus som tyckte att ett samar-
bete lät intressant. När de var och tittade på Vild och 
Vacker passade de även på att titta på lokalen och 
prata lite mer med mig och Gunilla.

På framtidsdagen bestämde vi att vi skulle gå  
vidare med ett samarbete med JaKan Cirkus. Till-
sammans med deras tränare, Jenny Soddu och Ulf 

Wahlström, har vi kommit fram till att de skulle 
kunna ha en nycirkusföreställning klar redan nu till 
hösten, efter Låt skägget växa. Vi var överens om att 
det är bra att starta med ett ”enklare” samarbete för 
att ur det sedan kunna vidareutveckla mer ambitiösa 
samarbeten där man väver samman teatern och cir-
kusen – teaterfolket och cirkusfolket.

Lena Ringström

Samarbete med 

KulTuRSKOlANS 
NyCIRKuSgRuPP

FOTO: Henning EriksenFOTO: Henning Eriksen
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På framtidsdagen visade det sig att det fanns 
ett visst intresse av denna pjäsidé. Jag lovade 
att återkomma med ett mer genomtänkt 
förslag. Det gör jag med bifogade berät-
telse om Olivia Kvist, om hennes öden och 
äventyr i och kring Kallhäll runt midsommar  
år 1914.

Berättelsen är givetvis bara ett ”skelett”, som i prin-
cip saknar dialog. Den skildrar i ett antal scener vad 
som sker Olivia och de personer som på ett eller  
annat sätt är betydelsefulla för henne. Min tanke är 
– ifall det fortfarande finns de som vill jobba vidare 
med pjäsidén – att man i mitten av oktober träffas 
och börjar leka, börjar improvisera runt de olika sce-
nerna, ser vad som händer, skapar dialoger, ändrar  
i historien och så vidare. Detta skulle kunna pågå  
under vintern lite då ochdå.

Ifall det sedan fortfarande är intressant att  
jobba vidare skulle jag försöka skriva ett mer regelrätt 
pjäsmanus, få hjälp att skriva sångtexter, be någon  
dramaturgiskt kunnig läsa och komma med änd-
ringsförslag. Jag skulle också försöka hitta någon 

spännande regissör och en intressant kompositör.
Om sedan texten fortfarande verkar intressant 

kunde man börja jobba med budget med allt som hör 
därtill. Sedan skulle den presenteras på ett medlems-
möte. Om den går igenom också denna eklut, kunde 
man börja repetera och – kanhända – ha premiär en 
tidig vår 2015!

Denna pjäsidé ska på intet sätt konkurrera med 
den som heter Torktumlarhjärna, som definitivt  
ligger före i tid och i prioritet. Däremot kunde det 
kanske vara bra ifall lekfulla improvisationer kunde 
komma igång redan i höst eftersom det finns många 
ungdomar som är betydelsefulla för berättelsen. Den 
innehåller också en gycklartrupp, som det kan vara 
roligt att få igång rätt snart.

Nå, läs och fundera. Kom gärna med kommenta-
rer som på olika sätt förbättrar berättelsen.

Olle

Olivia Kvist 
presentation av en pjäsidé 
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Presentationen börjar i Axel Salomonssons ved-
bod1. Där sitter en liten grupp arbetare som just, 
efter en lång diskussion, beslutat att bilda en fack-
förening på Bolinders mekaniska verkstad. Bolin-
ders, som fabriken kallas i dagligt tal hade år 1906 
köpt Kallhälls gård nere vid Mälaren och flyttat sin 
verksamhet från Stockholm till Kallhäll år 1909. 
Den lilla, sömniga bondbyn vid järnvägen mellan 
Stockholm och Västerås förvandlades av direktören 
Erik August Bolinder (mer om honom sedermera)
till en bruksort där han nu ställer och styr efter eget 
gottfinnande.

Nu gäller det en annan, mycket betydelsefull, fråga. 
Ska man också försöka få köpa mark och bygga sig 
ett eget Folkets Hus i Kallhäll? Efter en längre, gan-
ska upprörd, diskussion (man vet ju hur Direktören 
är) bestämmer sig arbetarna ändock för att försöka.

De går ut och möter kallhällsborna, som kallats till 
möte. En del är tveksamma att närvara och håller sig 
ängsligt i bakgrunden. Andra är mycket förväntans-
fulla, äntligen händer något spännande på bygden! 
De får höra att det ska bildas en fackförening! De 
får också höra förslaget om att försöka köpa mark 
för att bygga en alldeles egen samlingspunkt, ett 
Folkets Hus! Detta leder till en stundtals upphetsad 
diskussion, för och emot. Inte nog med att man tän-
ker uppröra Direktören med en  fackförening, man 
vill också utmana honom genom att vilja bygga ett 
Folkets Hus! Kan detta överhuvud taget vara ge-
nomförbart? Jo, man vill till slut pröva lyckan (HÄR  
NÅGON ”KAMPSÅNG” OM DETTA).

Ett smakprov ur

Olivia Kvist
Synnerligen fritt efter Charles Dickens roman ”Oliver Twist”

Till minne av
Carolyn

som väckte tanken och som namngav flickan.

Scen 1
i vilken gycklarna presenteras och Olivia blir hittad.

Scen 2
i vilken kallhällarna presenteras.

En eftermiddag i början av maj år 1914. Vårvär-
men har äntligen kommit, efteren ovanligt kall och 
snörik vinter. Vitsippor blommar överallt i backarna, 
fåglar kvittrar och björkarna börjar få musöron. Så 
hörs musik och trummor på avstånd. Den närmar sig 
alltmer och in kommer en gycklartrupp. Det är dags 
att repetera sommarens föreställningsturné. Trup-
pens ledare är en kraftfull kvinna, som tagit över ef-
ter sin make, en alkoholiserad usling, som slagit sig  
i slang med ett gäng tjuvar och banditer.

Truppen gör sig redo för repetitionen och börjar 
sedan arbeta (SÅNG OCH MUSIK). När den hållit 
på en stund avbryter plötsligt deras ledare showen. 
Hon har nämligen upptäckt en flicka som sitter hop-
krupen i ett hörn. Flickan är smutsig och illa klädd, 
verkar trött och rädd. Men det finns ett trotsigt drag 
kring hennes mun, som får en att ana att det är en 
stark och envis flicka man hittat. Hon ser ut att vara 
alldeles i början av tonåren, men det är svårt att av-
göra, eftersom hon ser mager och uthungrad ut.

Kvinnan går fram till flickan och börjar prata med 
henne. Men hon svarar knappt, bara tyst och undvi-
kande. På frågan vad hon heter svarar hon ”Olivia”. 
Men hon är osäker på sitt efternamn. Eftersom hon 
sitter hopkrupen under en buske så säger kvinnan att 
”då kallar vi dig Olivia Kvist så länge” . Flickan ver-
kar nöjd med detta namn. När hon erbjuds bröd och 
vatten tar hon tacksamt emot detta, äter och dricker 
girigt, hon är mycket hungrig. Gycklartruppen re-
sonerar sedan inbördes om vad man ska göra med 
flickan. Det finns skilda meningar, men deras ledare 
menar att flickan måste tas om hand. De kommer 
överens om detta. Det finns dock de inom truppen 
som inte gillar att man ska ta in en obekant, smutsig 
flicka i gruppen. Men det blir så. Olivia följer med 
när gycklarna går vidare, sjungande och spelande.

1. Förf. tar sig här friheten att använda sceneri och personer hämtade ur föreningens första produktion, Johanna från Kallhäll, skriven av Cannie Möller och tonsatt av 
Lasse Dahlberg. Förf. använder sig därtill av den licencia poetica som låter honom dikta om och göra våld på verklighetens kronologi.

Vill du veta hur det går sedan eller diskutera  
pjäsidén?  
Kontakta Olle – olle.welder@gmail.com
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låT  
SKäggET  

VäxA  

Arga Tanten, Kaffetanten, Tanten med Skägg, 
Dementa Tanten, Tanten i Tajts och Tant Far-
bror… nu kommer de tillbaka. 

Kanske gäspar du. Kanske såg du dem i Låt  skägget 
växa hösten 2011 och tycker inte att du behöver 
se dem igen?  Fel, fel, fel. Den nya versionen av tant-
kabarén är till stor del just – ny! Nya scener, nya 
sånger, till och med några nya tanter. 

En av dem är Singeltanten – spelad av Ulrika 
Svensson – som sällar sig till tanterna med sin eviga 
längtan efter kärlek. Därmed är det nu sju sorters 
tanter i tantklubben. 

Och kan du inte vänta till premiären, lördagen 
den 14 september kl. 19.00, startar tanternas blogg 
redan den 18 augusti. Adressen är 

http://latskaggetvaxa.blogspot.se
Där kan du följa tanternas liv utanför scenen. 

Om du aldrig såg den första versionen av  
Låt skägget växa – biljetterna sålde ju slut i flygande 
fläng – ska du inte vara ledsen. Alla de gamla favo-
riterna, våra ”pärlor”, finns också med i den nya ver-
sionen. Men uppdaterade och förhoppningsvis ännu 
roligare.

Tanter är trendiga… fortfarande faktiskt. Men  
är tanter någonsin farliga?

Jag och Lena (Anderfelt) har ägnat oss åt tanterier 
i flera år nu. Med den nya versionen av Låt skäg-
get växa har vi fått chansen att skriva om, fördjupa, 
förändra och förbättra. Det känns som en ynnest.  

Och funkar det som vi vill har tanterna blivit lite 
mindre gulliga och lite mer farliga i den här versio-
nen. Upp till tant, typ.

Blir du nyfiken nu? Kanske vill du försäkra dig om 
biljetter så snart som möjligt?

Skynda då till Görvälndagen den 6 juni. Delar av 
ensemblen kommer att stå på scen och vi passar på 
att släppa biljetterna. Du kan också boka på Teodoks 
hemsida förstås, teodok.se.

Välkommen!
                 

Micka Andersson

Föreställningsdagar:

Lördag 14 september kl. 19 PREMIÄR
Tisdag 17 september kl. 19
Torsdag 19 september kl. 19
Söndagen 22 september kl. 16  
Torsdag 26 september kl. 19
Söndag 29 september kl. 16
Tisdag 1 oktober kl. 19
Torsdag 3 oktober kl. 19
Lördag 5 oktober kl. 19
Torsdag 10 oktober kl. 19
Söndag 13 oktober kl. 16 – ev. extra föreställning
Torsdag 17 oktober kl. 19 – ev. extra föreställning

TANTER,   
TANTER,  

 TANTER!
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låT  
SKäggET  

VäxA  

Nu klev jag av tåget i Kallhäll för adertonde 
gången i år. Ser vägen mot Gamla Folkets hus 
framför mig. Vägen som kombinerar motion 
och eftertanke. Så går jag. Tänker på en 
replik. ”Men jag är ju en tjej”. Jag tycker inte 
om att benämna mig som tjej, har aldrig gjort 
det. Jag ska ta den repliken i min mun. Jag är 
kvinna och tant, inte tjej. Ja, ja jag vänjer mig. 
Är det så för alla? Identifiera sig med rollen, att 
kunna säga vad som helst med övertygelse, 
visa det med kroppen och dessutom se över-
tygad ut. Jag tillhör som tur är nybörjarna och 
kommer att förbli det i alla mina återstående 
åldrar. Jag är en glad amatör som går till Teo-
dok. På helgerna cyklar jag till Södra station, 
tar cykeln på tåget och cyklar till Blomstervä-
gen. Motionerar låren på det sättet.

Men vad är det som får mig att åka med kollektiv-
trafik, Nacka – Kallhäll, två tim aderton gånger det 
här året och säga saker som jag aldrig skulle säga an-
nars? Kan det vara suget efter något nytt, ett avbrott 
i singellivet eller är det en galen tant som har vaknat 

i mig. Jag missar ingenting någon annan stans. Jo, 
missar att hänga med barnbarnet. Fast det kan jag 
göra i sommar samtidigt som jag övar på att vara tjej.

Jag har gjort det en gång förut. Gjort samma resa 
2011 med repetitioner och föreställningar. Pjäsen, 
Låt skägget växa, det är den som gör att jag gör det. 
Skägget en skön blandning av galna upptåg och all-
var, kvinnlig gemenskap och konkurens. Våra krop-
par som svänger i otakt till Dags sköna musik. Pelles 
koreografi som ger oss huvudbry, kickar och kan öva 
via Google Chrome. Det lämnas fritt för egna tolk-
ningar. Sissi, som knyter ihop föreställningen med 
logik, humor och fantasifulla infallsvinklar. Ensem-
blen, vi tanter ger kicken.

Den här gången tillhör jag tantgänget. Får dansa 
till 50+. Ska få dricka kaffe och vara med på festen 
och dricka champagne på riktigt. När jag börjar min 
resa är jag trött efter jobbet. När jag åker från Kall-
häll i kväll är jag pigg som en tjej och kan välja bar-
häng i stan innan jag åker hemåt.

Marita Vriste

 

igen
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Sitter med gruppfotot framför mig. Alla Vild 
& Vacker människor. Ni ser så självklara ut 
omgivna av den klättervänliga scenografin. 
Som om ni bor där, tjugo tjejer och så Florian 
och Johan. Ljud-Rikard och Ljus-Lasse vilar 
sina huvuden mot Ljus-Lenas lår. Och produ-
cent-Sten och regi-jag nånstans där bakom i 
själva bygget.

Under ett år har vi hört till det gamla huset där 
Verner huserar i källaren – utan att någonsin ha fast-
nat på nån gruppbild.

Men varför är inte Anna Weitman med? Hon som 
hållit i allt som inte är fastspikat. Inte bara i rekvisi-
tan – allt flyttbart har varit Annas arbetsfält. Kring-
flytande skor, masker eller overaller. Allt som kan 
befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Jag kommer att 

sakna dina fb-inlägg, Anna. Hur ska man leva nu? 
Och Emma – varför är inte du med på bilden?

Förra sommaren frågade jag lite försiktigt om det 
var så att du inte bara sjunger utan kanske också gör 
musik… Minns att du lät förvånad. 

Men så blev det.  Fler låtar än ursprungligen 
planerat och i en stil som jag inte hört tidigare på 
 föreningen. Soulig och stark i balladerna, frän och 
punkig i mobbandet. Och ditt arbete med att nå 
fram till ensemblen, med att få fram just dom ut-
tryck vi ville ha – du var helt enkelt en superpedagog.

Maria är med på bilden. Men det syns inte att det 
var du som kom med idén till mobbdansen. Och som 
gjorde hela koreografjobbet.

Elin R och Tessan ser man.  Men det syns inte 
att ni ingick i ett manusarbete tillsammans med mig. 
Efter gruppens alla diskussioner och improvisationer 

VIlD & VACKER
Ett gruppfoto

FOTO: Christel Eldrim
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blev det post-it lappar som föreställde scener. Allti-
hop uppklistrat på kartong. 

På bilden syns det faktiskt inte att ni var många 
som skrev förslag till scener Men syns det kanske att 
ni alla var med om att skapa era karaktärer? Jo det 
syns absolut. Den där säkerheten ni har.

Allt fix och trix Elin R löst så smidigt när folk blivit 
sjuka – vi har inte ställt in ens när Liv var borta från 
sin huvudroll. Det var rena mästerskapet när Anna 
hoppade in på volley. Jag satt andlös på läktaren då. 
Men ingenting av stress eller oro syns i bilden.

Som är ett av alla fina foton du tagit, Christel. 
Ögonblick som du förevigat. Närhet och spänning 
fångar du upp. Det som är livet. Det som man älskar 
i teatern. Ögonblickslivet.

I mitten på fotot står Nathalie och Malva. Den 
som skulle vara ersättare blev en tvilling. Så bra ni var 
tillsammans i ert eget sista-föreställningen-påhitt! 

Så kreativa ni varit alla som prövat nya uttryck och 
vidareutvecklat era roller. Jag tröttnade aldrig att titta 
på er. Som att gå iland efter en resa. Som pågått ett 
år. Och nu är sista föreställningen spelad och sceno-
grafin riven. Att vi klarade det! Hur kom det sig att 
klasser kom åkande från Nynäshamn och Bålsta?

Antagligen för att vi fick en viss uppmärksamhet 
i media. Och det berodde i sin tur på att nätmobb-
ningsproblematiken blev så oerhört aktuell under vår 
spelperiod. Både reportaget i Studio 1 och artikeln i 
DN och i Mitt-i verkar ha nått många.

Trots detta klarade vi inte att få Järfällaskolorna 
till teatern – med några få undantag. Redan i sep-
tember försökte vi skapa kontakter med alla högsta-
dieskolor och gymnasier i kommunen. Vissa verkade 
mycket intresserade men när det kom till kritan hade 
dom varken tid eller pengar till teaterbesök. Och 
bara några få nappade på att få komma gratis på re-
petition.

Gunilla W – du la ner ett jättearbete på skolkon-
takter och det var så skööööönt att veta att du gjorde 
det. Vi kan liksom inte förebrå oss och säga att vi 
borde gjort mer.

På Tallbohovsskolan finns en eldsjäl, Thomas 
Malmberg heter han. Han tog med en grupp elever 
till repetition och vi kunde registrera att våra avsik-
ter gick fram och att dom situationer vi spelade upp 
grep just den här rätt teaterovana gruppen. Sen kom 
fler klasser från Söderhöjden till föreställningarna 
och utan att veta exakt tror jag att vår publik till ca 
50% bestått av skolungdomar. (Som ibland återvänt 
på eget initiativ för att se om pjäsen.) 

Tänker tacksamt på alla viktiga som inte är med på 
gruppfotot – ALLA VIKTIGA SOM INTE SYNS!

Till att börja med alla aktiva i föreningen som vå-
gade ta beslutet att vi skulle köra tre produktioner 
som nästan nafsar varandra i svansen.

Farhågor fanns. Men det blev inga konflikter och 
planeringen fungerade. (I stort sett) Producenter, re-
gissörer och scenografer i tre produktioner har sam-
sats om tiderna och lokalen utan att större problem 
uppstått. 

Vild & Vacker repeterade bland Brödernas chips-
påsar och för oss var ju det inget problem. Chips är 
gott. För Låt skägget växa! har däremot vår klätter-
ställning varit i vägen och det gick inte många tim-
mar efter sista föreställningen innan bygget låg i 
brädhögar.

Stort tack till generositeten och förståelsen från 
alla berörda som gjorde att vi inte fastnade i revir-
strider! 

 På fotot saknas alla dom föreningsmedlemmar 
som bakat, skött caféet och garderoben från den 9 
mars till den 4 maj.  Utan era smidiga insatser hade 
allt varit kaos! Bullar och kaffe till hundra pers på 
tjugo minuter!

Och biljett-Ragna! Det borde regna rosenblad 
över dig varenda dag resten av ditt liv! (Eller tills du 
ber att få slippa.)

Kassör-Åke sitter säkert och räknar intäkter och 
utgifter för glatta livet dessa dagar och ännu är det en 
rysare hur bokslutet kommer att se ut… man håller 
tummarna. För nu har vi gjort allt vi kunnat.

Lycka till alla skäggiga tanter! Nu är scenen er!

Cannie
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REPETITIONSBIlDER 
från Vild & Vacker

 foto Hans Sohlström
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År 1996 satte vi upp denna pjäs. Micka Anders-
son (som nu skriver Låt skägget växa) skrev 
manus och sångtexter. Lena Brännström 
regisserade och Dag Palm skrev musiken 
(och som nu skriver musiken till Låt skägget 
växa. Så kan det gå). 

Bakgrunden till pjäsen var (rätta mig om jag minns 
fel, Micka) att Micka ville dramatisera Anne Franks 
dagbok. Men en sur och tvär advokat i New York 
vägrade lämna ut rättigheterna till oss. Då beslöt sig 
Micka helt sonika för att skriva en egen pjäs, men nu 
om den judiska flickan Anne Jacobs, som inte skrev 
dagbok, men som fotograferade. 

En parallellhistoria är den om flickan Jet Peters 
som dras in i motståndsrörelsen. Handlingen utspe-
las i Amsterdam under nazisternas ockupation. 

Pjäsen blev en av våra många angelägna succéer. 
Inför denna lilla artikel har jag sett om den och blir 
återigen mycket tagen av uppsättningen, av berät-
telsen om dessa människoöden och sättet att skildra 
dem på. Och alla rolltolkningar! Som alltid genom-
gående trovärdiga och med stark scennärvaro. Sär-
skilt vill jag framhålla Anna Tillander som Anne, 
Josef Garcia som Samuel och Teresa Holmberg som 
Jet. Jag kan inte låta bli att återge recensionen i DN 
(jo, ni läser rätt. På den tiden recenserade DN våra 
pjäser). 

 …i skuggan av  
den stora kastanjen…

Solidaritet och spelglädje 
I skuggan av den stora kastanjen är fylld av vär-

me och sång. En blank och nyplockad kastanj är 
inget dåligt vänskapsbevis. Den har en hemlighet 
inom sig. Varje gång man stoppar handen i fickan 
blir man påmind om givaren. Som en osynlig 
pant på vänskapen ligger kastanjen och väntar på 
den stund då den ska återgäldas. 

När Föreningen för teater och dokumentation 
i Järfälla presenterar sin senaste uppsättning växer 
kastanjeträdet i Amsterdam under andra världs-
kriget. Femtio människor, unga och gamla står 
på scenen i en musikteaterföreställning kallad  
I skuggan av den stora kastanjen. Och får man inte 
någon bokstavlig kastanj med sig när man lämnar 
Folkets hus i Kallhäll beror det på att fickorna 
redan till övermått är fulla av värme, musik och 
sång. 

Lena Brännströms regi berättar rappt och ef-
fektivt om ockupationsmaktens våld och om 
motståndet som växer fram. Krigets mänskliga 
konsekvenser fokuseras med hjälp av dubbel op-
tik. I den första linsen syns Anne Jacobs vars öde 
är kalkerat efter Anne Frank. Men Anne Jacobs 
skriver inte dagbok utan fotograferar. Som etsan-
de tidsdokument ser vi bilderna uppförstorade på 
kulisserna. 
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I den andra linsen avtecknar sig Jet Peters. Hon 
är en vanlig holländsk flicka vars far mot betal-
ning anger judar till tyskarna. Själv dras hon av en 
slump och lite motvilligt in i motståndskampen. 
Det finns inget glamoröst i det hela. Tvärtom. 
Familjernas inre spänningar blir lika påtagliga 
som samhällets gradvisa anpassningar: misstänk-
samheten, förtalet och det moraliska kompro-
missandet. På frågan varför en del människor blir 
mindre och liksom upplösta i konturerna medan 
andra blir tyngre och går mer stadigt i skorna har 
föreställningen inget svar. Men den överlämnar 
en solid nöt av solidaritet och spelglädje. 

Sven Hansell 

När ni läste igenom recensionen såg ni texten ”vars 
far mot betalning anger judar till tyskarna”. Jag hade 
förmånen att få göra denne misslyckade, alkoholise-
rade familjetyrann, föraktad av hustrun, och som inte 
drar sig för att misshandla sin dotter när hon sätter 
sig upp mot honom. Som en dag kommer hem och 
stolt berättar för sin yngsta dotter att han minsann 
tjänat egna pengar, 30 gulden. Sedan går han ut och 
sjunger sången ”30 gulden”, en obehaglig sång om att 
han sålt judar, ”sju och en halv per styck”, till tys-
karna, att han minsann ”bidrar till hyra och bidrar 
till mat”. Men, som vanligt hamnar han på krogen. 
Han försvinner sedan ur historien, deporterad till 
Tyskland av den Gestapo-officer som fattat tycke för 
Caterine, hans hustru. Ack ja. 

När jag sjöng denna sång gjorde jag det direkt till 
publiken och mycket nära den. Jag har ju min bak-
grund i gatuteatern och gillar att utmana publiken, 
utsätta mig för den. När jag såg åskådarnas obehag 
och avsmak inför denne slusk kände jag tillfredsstäl-
lelse. Då hade jag lyckats. Det skedde ofta, för sången 
var stark. När jag skrev ”förmånen” så menade jag det. 
Jag unnar varje skådis som vill utvecklas att få chans 
att ge sig på rollfigurer som man till en början kän-
ner instinktivt motstånd emot, att tvingas hitta i sig 
själv sådana känslor som gör att man kan försvara 
rollfiguren helt igenom. Jag har ett par foton av Hans  
Peters hängande på en vägg. Så jag ser honom än 
idag och påminns. Jag hade nytta av honom när jag 
gjorde den bittre hämnaren och kvinnoföraktaren 
Gustaf i Strindbergs Fordringsägare förra somma-
ren. Så kan det gå. 

Avslöjade för att skickas till koncentrationsläger

Jet Peters med sin mor hos Gestapo.

FOTO: Hans Sohlsrtröm

FOTO: Hans Sohlsrtröm

Olle Månsson


