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Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok 2010:3

– Om den sköna konsten att ta ansvar
Det var en gång för länge sen… och för inte så länge 
sen … och faktiskt nu också… en teaterförening med 
ett långt och krångligt namn, men med rykte om sig 
att göra väldigt bra produktioner.  

Och i den här teaterföreningen hade man genom 
åren lärt sig att för att göra en riktigt bra produk-
tion, en produktion som !ck människor att sätta sig  
på pendeltåg, på bussar och i bilar och åka hela vägen 
ut till det gula teaterhuset, så var det mycket som 
måste vara bra. Inte bara pjäsen, skådespelarna och 
sången.

Man måste på ett bra sätt ha sökt pengar för att 
över huvud taget kunna börja tänka på att sätta upp 
en pjäs. Det måste ha spikats och byggts och må-
lats - och tvättats läktardynor och städats. Det måste 
ha gjorts a"scher och a"scherats och pratats med 
tidningar och andra medier för att folk skulle veta 
att det fanns en väldigt bra pjäs att se. Och när folk 
förstått att det var dags att köpa biljetter så måste 
de kunna göra det, och sen måste de kunna parkera 
sin bil någonstans även om det snöat på natten, och 
hänga av sig vinterkappan, och gå på toan som var 
städad och !n ( trots att rören frusit kvällen innan 
och det inte varit så !nt då ). Och inne i salongen 
var det städat och lagom varmt och ka#et i pausen 

var gott. Allt detta och mycket mer – och sen en bra 
föreställning.

Att stå på scen – eller att på något annat sätt få 
göra ”sin grej” i en produktion – det är oftast det som 
drar. Och genom åren har nog många medlemmar 
upptäckt att också det andra jobbet, det som till en 
början kanske inte var det man tänkte sig, också är 
kul. Om man gör det tillsammans. Om man ser det 
som en förutsättning för att den totala produktionen 
skall bli bra. Typ ”vi ska dela på frukterna”. ( Ur Jo-
hanna från Kallhäll )

Men genom åren har vi också haft produktio-
ner där det gemensamma ansvarstagandet inte har 
fungerat fullt ut. Där några medlemmar känt att de 
har fått dra ett orimligt tungt lass, att man inte !ck  
den hjälp av andra som man förväntat sig. Typ  
”ger man honom !ngret så tar han hela handen”.  
( Ur Stortjuven )

Så – hur ser vi på våra gemensamma projekt?  Det 
är mycket på gång i huset nu. Ska alla förväntas /
lockas / tvingas ( nä, inte tvingas väl?! ) göra sin del av 
kringarbetet i produktionen? Eller ska det vara OK 
att man kan säga att den här gången vill jag bara stå 
på scen? 

Skriv i Spadtaget!
Anne S
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Har just gjort en genomgång av arbets-
manuset till ”Huset”. Tänker att det ska 
!nnas på hemsidan för synpunkter och 
kommentarer från alla som vill. Det är klart 
jag vågar lägga ut det! Jag är väl inte feg 
heller!

Men sen kommer ”det stora vågandet”: ska vi göra 
detta? En musikal!? Det kan bli nyskapande, roligt 
och gripande – men då måste vi göra allt rätt.

Magnus Nodfors och jag sitter mycket hemma 
hos honom, han vid pianot / datorn och jag vid min 
dator. Så grejar vi med min text och med hans musik 
så att dom till slut ska passa varann. Första akten är 
i stort sett klar nu, grovklar kan man säga. Det är ett 
utmanande och roligt jobb som jag tror vi går iland 
med. Vi tänker inte ge oss förrän det blir bra.

Men nu kommer det hiskliga: alla pengar som ska 
sökas, och måste fås för att vi ska få med dom duk-
tiga pro#sen vi också behöver. Vi vill lägga ribban 
högt, vår publik ska överraskas, beröras och få roligt. 
Alltihop! Att göra musikteater är krävande på alla 
plan - och det kostar mer. Men let´s go for it!

Gunilla och jag gör ansökningsarbetet nu i vinter. 
Samtidigt som körträningen pågår, samtidigt som 
Skägget växer på kabarétgruppens tantprojekt, sam-
tidigt som det snickras och arbetas för att vi ska klara 
vintern och elräkningen, samtidigt som styrelsen har 
att fatta besluten som ska leda fram till nya projekt…

Det är mycket som pågår parallellt – och mycket 
av allt som händer har jag antagligen ingen aning 
om… hur spadtagsredaktionen arbetar t.ex. Jag kan 
föreställa mig det kanske, hur dom överblickar mate-
rialet till detta nummer och tänker att det kanske blir 
bra eller så tänker dom att det fattas inlägg från $er 
medlemmar, att numret blir för ensidigt, kanske bara 
texter från styrelsen eller?

Jag hoppas i alla fall att ni läser manuset till  
”Huset” på hemsidan och gärna har synpunkter som 
ni mejlar till mig  – canniemoller@hotmail.com.

För när det blir dags för repstart sent i vår  
eller troligen till hösten, då ska det vara bra det här  
manuset – grymt bra. Precis som musiken. För då 
vågar vi järnet!

Nu ses vi snart på Luciaglögg den %& / %& kl %' på 
teatern. Mellan glöggklunkarna ska vi också prata om 
våra viktiga beslut. Om det som är vårt gemensamma 
liv: det vi gör i vårt gamla kalla hus som kan bli så 
hett så att publiken glöder. Vi själva också. Brinner 
och glöder för det vi tror på. 

Glögg på er alla och samla ved till den gemensamma 
brasan!

Cannie M

ROSE:
Huset här är en skandal
Vi lever nu i stora kval
Men han som äger allt är bara tyst och jäkligt fräck!
Ja, vi borde hyresstrejka
Nu och inte bara fejka
Ljudet där i väggen mala
Toan slutar aldrig skvala
Varför ska jag alls betala, säg !? 
ALLA:
Låt ditt hjärta tala
Sluta att förhala
Reparera golv och spackla och måla
Det drar kallt från fönster
läckor bildar mönster
Dina hyresgäster lider av väta
Skynda att täta
Tålamodet slut
GUBBEN: 
Jag kommer aldrig ut…

Denna text är ett smakprov ur arbetsmanuset till 
"Huset", logga in och läs mer på teodok.com

Ordföranden har ordet:

Om att våga
– eller inte våga…
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Ja det riktiga huset, inte någon even-
tuell kommande produktion, skall det 
handla lite om. Åsa R och undertecknad 
har haft möten med Jan Thelenius från  
Järfälla kommun. Det har hänt lite sen sist,  
dräneringen är färdig, man har "yttat 
 Elefanten, taket är besiktigat utan anmärk-
ning, vi har även fått in en rad extra lysrör 
i salongen, så nu lyser det !nt.
Lite småsaker att !xa runt huset – när marken åter-
ställdes intill fasaden !ck det en felaktig lutning, 
lutar in mot fasaden den skulle luta utåt, Jan kollar 
detta med entreprenören som skall åtgärda det. Det 
blev avslag på investering i bergvärmepump i år. Jan 
kan tidigast söka för ny  investering &(%&. ( Så vårt 
jobb med att hålla ner värmekostnaderna är viktigt ).

Bosse & Eva och Björn har hjälpt till på måndags-
kvällarna att !xa med tätning av huset. Skulle varit 
kul om $er kunde komma och hjälpa till, det !nns 
mycket kvar att göra. Det som närmast ligger på är 
att under dagarna )-' januari kommer vi att riva 
den gamla scenogra!n, hoppas att alla som spelade i 
 Aldrig ett land kommer och hjälper till.

I skrivande stund så laddar jag för att göra julgodis 
under söndagen och dricka en hel del julmust. Det 

kommer att vara en tävling på det bästa pepparkaks-
huset, bilden på framsidan kan kanske inspirera er. 
Det bygget gjordes av Björn och Maria Nabbe.

En God Jul från husgruppen 

Per Hillbom

HUSET

FOTO: Hans Sohlström
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Detta blir det första som publiken möter när de 
kommer för att se Låt Skägget Växa. 

Kabarén vi ska spela växer långsamt fram. I cen-
trum !nns en tantklubb med namnet Låt Skägget 
Växa där bl. a. Tanten med Tajts, Arga Tanten, Tant 
Farbror (ja det är en man) och Dementa Tanten är 
medlemmar. Det blir sånger och dikter, monologer 
och dialoger och små scener. Vi vrider och vänder 
på allt vad det innebär att bli en gammal kvinna. Vi  
levererar inga sanningar; vi visar på möjligheterna 
och vänder på fördomarna.  

Vi har hittills haft möten varannan vecka under 
hösten; roliga, kreativa och arbetsamma möten. I  
januari drar vi igång på allvar med en halvdag sönda-
gen den %* /% kl %%  – %*. Då ska det !nnas ett färdigt 
arbetsmanus som Micka Andersson och jag ska sätta 
ihop. 

Tidsplanen är att vi ska vara klara till sommaren, 
att vi i slutet av augusti ska ha några repetitioner och 
sedan spela under september &(%%. I nuläget pratar vi 
om att göra %( – %& föreställningar.

Några viktiga pusselbitar är redan på plats. Sissi 
Granrot (+orsell) och Lina Bergvall har prelimi-
närt sagt ja till att tillsammans ta hand om regin. De 
har ju stor vana av den här typen av  produktion, så 
med dem kommer det garanterat att bli en fräck och 
fartfylld föreställning. De är med på uppstartsmötet i 
januari för att improvisera med oss.

Lars-Erik kommer att ta hand om scenogra!n, 
och Dag Palm har redan börjat komponera ny musik.

Producentjobbet planerar vi att dela på oss i grup-
pen. Rollistan är inte klar men det !nns utrymme för 
$er att delta. Vi kommer att behöva både män och 
unga kvinnor.

Om du är intresserad kan du mejla mig så lägger 
jag till dig i vår mejlgrupp, där du får fortlöpande 
info om vad vi gör och när vi trä#as.

Lena 
lena.anderfelt@gmail.com

I foajén står en stor bur. I buren sitter en levande tant. Hon har lockigt grått  
hår under hatten, i knät håller hon en handväska och på fötterna bär hon  
bruna knytskor med liten, tjock klack. På buren är fäst en skylt med texten:

Låt skägget växa
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Så har vi då satt igång med att träna våra 
röster. På tisdagskvällar sjungs det nu i 
vårt gamla hus oavbrutet ( nästan ) i en och 
en halv timme. 

Första tisdagen kom det ,& personer. Ca &( stycken 
hade anmält sig till mig och det tyckte jag var bra. 
Och så kom det dubbelt så många. Underbart! Av 
all sångarna är hälften barn och ungdomar och det 
är också jättekul.

Andra gången var vi )% stycken, vilket inte hel-
ler var dåligt, minsann. Få se nu hur det blir de två 
nästkommande tisdagarna. Jag har gott hopp, för en-
tusiasmen känns i luften och så har vi ju en så bra 
körledare – David Stadell, som jobbade med oss i 
”Änglar över Kallhäll”. Han har bl.a. kommit med 
en alldeles okänd ( för oss alla! ) Sta#anvisa, det ni!  
Så har vi sjungit Gospel och lite $er julvisor. Den 
som kommer på medlemsmötet den %& december 
kommer antagligen att få höra något av detta.

För er som ännu inte kommit med i ”Kören”, tveka 
inte, det är jättekul och man måste inte vara med i 
den nya uppsättningen ”Huset” sen. Man kan bara 
vara med och sjunga. För att det är roligt och för att 
trä#a gamla vänner. Och nya deltagare är naturligtvis 
lika välkomna!

Vi har än så länge engagerat David för sex  
tisdagar efter jul också. Vi börjar då den %% januari 
och sen blir det &' januari, - februari, && februari, - 
mars och && mars kl. %. – &(.)(. Vi kommer då an-
tagligen att börja sjunga en del sånger, som Magnus 
Nodfors skrivit till ”Huset” och en del annat också. 
Har man inte hunnit vara med före jul, så går det bra 
att börja efter jul. 

Gott Nytt År! Sjung in det nya året, gör &(%% till 
ett sångår!

Varma sångkramar till Er alla!

Gunilla W

SÅNGGLÄDJE

FOTO: Hans Sohlström
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Medlemsmöte 27 oktober 2010
Rapporter från styrelsen – Planerad verksamhet, nya projekt
”Huset” presenterades av Cannie Möller ( manus ) och Magnus Nodfors ( musik ). Ska bli en 
absurd, gripande och rolig musikteater / musikal. Kören startar 16 november under ledning 
av David Stadell. Beslut om produktionen kommer att tas under våren när en budget också 
påbörjats.
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Jag !ck frågan om jag kunde tänka mig att 
berätta om min tid i ”Stortjuven” för Spad-
tagets läsare och det var klart att jag inte 
kunde tacka nej till det. Så det var bara att 
kavla upp skjortärmarna och börja gräva i 
minnesbanken.

Nu kanske alla inte vet vem jag är, så det får jag väl 
börja med att berätta. Jag skulle väl kunna säga att jag 
är en gammal teaterapa, men jag har alltid haft svårt 
att förlika mig med det uttrycket. För mig är att apa 
sig så långt ifrån teater man kan komma. Snarare då, 
en ”till och från” medlem som har haft alla möjliga 
funktioner under årens lopp.

”Stortjuven” har alltid varit en av mina favoritpro-
duktioner, av många olika anledningar. Scenogra!n, 
kläderna, den fantastiska ensemblen, men framför 
allt den mustiga historien om Lasse-Maja och män-
niskorna omkring honom, som verkligen sög mig 
tillbaka i tiden.

Jag tog med mig Cannies berättelse ut från teatern 
och in i min egen vardag. Det räckte att passera Bar-
karby station på väg till jobbet med pendeln, så var 
jag där och följde Lasse-Majas framfart bland fattig-
hjon, adel och alla de underbara karaktärer som jag 
var övertygad hade funnits på riktigt. 

Lisette var i pjäsen Lasse-Majas fästmö och en 
förrymd spinnhuskona. Hon var nog den mest tack-
samma roll jag någonsin spelat; utsatt och sårbar 
men en surviver med mycket skinn på näsan. Jag !ck 
spela ut hela registret av ilska, sorg, glädje, kärlek och 
hat. Vad mer kan en &(-årig blivande skådespelerska 
begära? ( Nu blev jag ju inte skådis, jag hittade ett 
annat kall i livet. )

När jag tänker tillbaka, är det mest människorna 
från den tiden som kommer till mig. Många har 
$yttat eller hittat andra intressen, men just då var vi 
verkligen som en familj. Framför allt vi ungdomar.

Jag har sett det senare i andra produktioner, då 
jag själv hört till de vuxnas skara; ungdomarna som 
är så nära varandra. Ta till exempel elds$ammorna 

i ”Fotspår” som alltid sågs tätt omslingrade i något 
hörn bakom scenen, eller de fyra borttappade barnen 
i ”Aldrig ett land” som tycktes fysiskt sammanlän-
kade vid varandra.

Så ska det vara att vara ung på teatern och så var 
det för mig.

För övrigt är de minnen som lyser starkast dessa: 
När Anna- So!a och jag slogs på riktigt i en av före-
ställningarna, att vi efter sena repetitioner åkte hem 
till Jörgen ända bort i Kungsängen för att dricka slat-
tar och äta jordnötter och umgås ÄNNU mer.

Att jag fortfarande har ärr på knäna efter att ha 
ramlat i skogen varenda föreställning, att ,(-talister-
na !ck raka av sig skäggen, barnens fantastiska dip-
lomutdelningar efter föreställningarna, upptågsfyllda 
upptaktsdagar på Barnens Ö och icke att förglömma; 
Henry Meyers fullkomligt underbara försök att dan-
sa kadrilj.

De smaskiga detaljerna sparar jag till mina memo-
arer, av hänsyn till de medverkande som fortfarande 
är i livet.

Jag minns Stortjuventiden med värme (och en 
gnutta nostalgi, nu när jag tänker på den) och jag 
vill nog påstå att min tid i ”Stortjuven” var alldeles, 
alldeles underbar!

Ulrika Svensson

Gräv där du står
 – Ulrika i stortjuvens år



Lucia genom tiderna i föreningen
Från vänster till höger:

Mardrömsscenen med Oswald Olsson ( Leif 
Ericson ) ur Johanna från Kallhäll.

Avslutningsfesten för I skuggan av den stora 
kastanjen. Anja Ringdahl som lucia. 

Avslutningsfesten för I skuggan av den stora 
kastanjen. Teresa Holmberg som svart lucia.

Lucia – Blommans gäng har tagit över 
lucia!randet. I lucianattlinne Lucia ( Agneta Thulin ), 
med ljuskrona i handen Helen ( Lina Bergvall ).

Avslutningsfesten för Stenbarnen. Luciatåg.

 
Samtliga bilder är fotograferade av  
Hans Sohlström.

1981 

1996 

1996 

1994 
 

2004
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Men oj så vackert med all snö och rimfrost på mark, 
träd och växter. Nyss hemkommen från en skogspro-
menad sitter jag i min sköna fåtölj med en kopp ka#e 
i handen, tända ljus och en cyklamen på bordet och 
bara njuter av att ha fått uppleva så mycket vackert 
idag. Tyvärr är det bara ett fåtal människor på jorden 
som har det så här bra. Jag nynnar lite på julsånger 
som David lärt oss på tidagskvällarna. Att få sjunga 
tillsammans med er ger glädje och värmer inuti.

Lite mera ur Ord för livet – !loso!ska tänkespråk 
sammanställd av Åke Falk.

Ute är det mörkt och kallt

Du reser långa vägar
för att skåda sköna konstverk
gjorda av människohand.
Men du behöver blott öppna ögonen
och se dig omkring:
överallt skådar du sköna konstverk
som tusenfalt överträ#ar det
som skapats av människor.

Med en av mina favoritdikter önskar jag er alla en 
god jul och ett gott nytt år!
                     

Helga

Tänd ljus!
Låt inte mörker hindra dig att söka ljuset!
Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.

Vill du att ljus skall leva,
tänd då hos andra samma längtan.

Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker,
tänd rättens ljus
i korruptionens mörker,
tänd trons ljus
i förnekelsens mörker,
tänd hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
tänd kärlekens ljus
i dödens mörker.

Tänd ljus!

– Bo Setterling
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Tävling – Bygg det !naste

För första gången i Spadtagets historia erbjuder vi er möjligheten att 
visa upp era pepparkakshus utanför familjekretsen. Skicka in en bild 
på ert hus innan det blir uppätet, dock senast den 31 december 2010, 
till spadtaget@teodok.com
Enväldiga domare är spadtagsredaktörerna. Något speciellt tema 
har vi inte, men vi bedömer husen utifrån ambition, originalitet och 
utförande.


