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Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok 2011:4
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Det är inte utan att det känns lite nostalgisk att höra 
att föreningen skall ordna en loppis i samband med 
julavslutningen. För att få in pengar. Så vi kan sätta 
upp Huset. Många av våra tidigaste produktioner 
hade loppispengar budgeten. Och bull- och kaffeför-
säljningspengar. Och böss-skramlingspengar. 

Vi hade lite längre mellan de olika produktionerna 
då, så det fanns mer av ”föreningstid” för sådant pen-
ninginsamlande. Som jag minns det i alla fall. Men 
självklart var det också då föreningsbidrag, kulturbi-
drag, fondbidrag, cirkelbidrag och biljettintäkter som 
var basen i ekonomin. Producenter och styrelseleda-
möter har alltid slitit med detta. Och vi har aldrig 
kunnat betala dem vi arvoderar efter deras fulla värde 
utan fått lita på/hoppas på att också de fått ut en del 
av sitt arvode i ”lust”.

”Skägget” spelade bra. Vi fyllde våra före ställningar 
och flera extra därtill. Gissningsvis hade vi kun-

nat fylla ytterligare ganska många. Och då hade 
vi förstås fått in ännu mer pengar. Men för  några 
av oss i ensemblen tog orken / lusten / tiden slut.  
Så vi slutade – i alla fall för den här gången. Dess-
utom behövde Huset huset.

Det är ett väldigt enkelt samband – har vi inga 
pengar så kan vi inte spela teater. Och teater har vi 
lust att spela – eller vara med och göra på annat sätt.

Men utan lust att spela / göra teater så hjälper det 
inte hur mycket pengar vi än har – det blir ingen 
teater i alla fall. För vi är amatörer och gör det här 
av lust.

För först kommer lusten. Och sen skaffar vi peng-
arna. 

Men har vi lust att spela teater så är det ta mig 
sjutton allas vårt ansvar att se till att vi får ihop peng-
ar– inte bara styrelsens och producentens!

– Om lust och pengar 

Anne S
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Ett varmt tack för ert skrattretande och bitvis upprörande arbete!
För den galna tantkabarén ”Låt skägget växa!” blev inget annat än en 
kanonsuccé! Utsålt hela vägen, en lycklig publik, en lycklig ensemble och 
berömvärda och jag hoppas också lyckliga upphovsmän: 

Dag Palm - musik, Lars-Erik Hedendahl - scenografi och förstås regikvinnan 
Sissi Granrot och manus och upphovskvinnorna Micka Andersson och Lena 
Anderfelt. Lena axlade dessutom producentkappan ytterst klädsamt: ledigt 
men kontrollerat.

Roligt att Micke Lidzbarski var tillbaka vid ljusbordet med sin typiskt coola look 
och att vi (Dag?) fångat in ljudkvinnan Jenny Elvelin som vi hemskt gärna vill ha 
kvar i fler produktioner framöver.

Och inte minst – tack till cafégruppen och alla tjusiga servitörer som servade 
publiken!

Tack Lasse och alla för trivsam proffsighet som skapade en avspänd och skön 
stämning! Och så förstås ensemblen och orkestern! Ni skall alla badas i röda 
rosor och det ska viskas vackra ord i era öron!

 Med ett bra manus, goda idéer, skön musik, en liten budget och en liten 
ensemble gjorde ni något stort! Och ni spelade dessutom in en kärkommen 
vinst!  (Mer om betydelsen av det längre fram i detta nummer…)

Styrelsen & ordföranden tackar!

Till alla 
FANTASTISKA & 
SKÄGGIGA DAMER!
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Var finns våra tillgångar? Vi har lite på 
banken. OBS! Lite. Men det vi har mycket 
av det är medlemmarnas samlade resurser. 
Alla förmågorna som snickrar & målar och 
kör varmluftspistoler och tätar dörrar mot 
kylan och alla  som kommer hit en väldig 
massa kvällar och helger och repeterar 
och som har tålamod och uthållighet och 
tilltro till att dom där regissörerna – Pelle, 
Erik och Sissi - dom vet nog vad dom 
gör så då gör jag också mitt bästa och 
kommer i tid till nästa rep fast det är tunga 
november och allt bara hopar sig. Och 
jag måste  plugga på texten och komma 
ihåg melodin samtidigt som livet pågår 
på alla andra ställen också och mars och 
premiären  är både så långt borta och  för 
nära inpå och jag vet inte vilket som är 
värst.

Jag sitter på två stolar. 
Eller kanske tre. Det är inte jättebekvämt. Man ham-
nar mest mittemellan. Den ena stolen står det ord-
förande på den andra har inget namn men om man 
skrev nåt skulle det nog vara  projektdrivare. När man 
sitter där försöker man bl.a. skriva bra ansökningar 
som ger pengar till Teodoks verksamhet. 

Gunilla/Arga Tanten och jag sitter sen förra hös-
ten på den stolen tillsammans, ändå har det inte gått 
så jättebra. Med pengarna. Mer om det strax.

KAPITALET 

Jag har en tredje stol förresten: på den står det 
MANUS skrivet med tavelkrita så det suddas  tyvärr 
bort varje gång det regnar och då hittar jag inte  alltid 
rätt stol. Och jag behöver sitta där ofta nu när vi 
 närmar oss upploppet. 

Musik görs om och tas tillbaka och texter måste 
bearbetas för att stämma. För det är nu man märker 
vad musikalen kan bli för ett hus – om vi gör allt rätt!

Jag rekommenderar inte det här med många sto-
lar. Det blir för mycket hela havet stormar.  Kommer 
ni ihåg barnkalasen när man måste in på toa för att 
kräkas?

Om vi tar det här men pengarna först. 
Som vi behöver för att en massa saker vi behöver 
kostar. För att göra riktigt bra föreställningar som vi 
kan ta betalt för och som folk vill se tror vi på mo-
dellen med proffs i ledande konstnärliga funktioner. 
Proffs måste självklart få ut en lön – även om den är 
mager. Och allt material kostar. Och teknik. Ja, det 
är ju en lång stapel med saker som behöver pengar. 

Men det finns en stapel för det som kan komma 
in i kassan också. Förutom biljettintäkterna hoppa-
des vi på respons från fonder och stiftelser. Det har 
varit snålt med det senaste produktionerna men vi 
tänkte att en musikal - ja! Med amatörer och proffs 
ihop – ja! 

Men hör här: av 27 seriösa och genomarbetade 
ansökningar  om bidrag till musikalen har vi fått 
 positivt utslag på summa (hittills) två. 

Kriterier vi kan leva upp till, som   ”Lokal kultur”, 
”proffs & amatörer i samarbete”, ”meningsfull fritid 

HUSET 
&

Vårt kapital. TEODOKS (inte gubben Marx. Fritt fram för jämförelser.)
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för barn & unga”, ”utvecklande”,  ”möten över gene-
rationer och sociala gränser ” – allt det där som vi står 
för och som tidigare värdesatts i vår verksamhet har 
nu ersatts av två andra begrepp:  ”nyskapande” (och 
då menar man så nyskapande att nåt liknande knap-
past inträffat ) och ”samarbete med näringslivet.”

Hade alla medverkande haft något funktions-
hinder, eller om alla varit nakna och målade i olika 
mönster – då kanske vi varit tillräckligt nyskapande.

Men fanfarer till  Stockholms läns landsting och 
Järfälla kommun som stödjer oss för dom vi är och 
det vi gör! Framför allt  tack till kommunen som trots 
tiderna ökat sitt stöd . Vi står ändå med ett rejält un-
derskott i budgeten, vilket innebär att vi  kommer att 
behöva ta det mesta av TEODOKS  sparpengar för 
att ro båten i land.

Är medlemmarna med på det?
 Styrelsen & produktionsgruppen tänker så här: Just 
nu ligger  vårt kapital i det arbete vi redan lagt ner 
på projektet. Vi måste förvalta alla möjligheter att 
lyckas göra en riktigt  bra föreställning. Först då kan 
vi få utdelning på insatt kapital. För går biljetterna 
åt då kan vi sätta tillbaka pengar på våra konton, gå 
med vinst., som vi faktiskt gjort ibland. 

Medan skägget växte tidigare i höst rullade pengar 
in utöver utgifterna och det blev klirr i kassan. Det 
största resultatet är förstås den behållning publi-
ken fick – men TEODOK och musikalen HUSET 
 tackar för klirret! Och dom två extraföreställningar-
na ni gjorde och dom extra publikplatserna! Det var 
riktigt bra det.

(Noteras kan att även det stora projektet ”Änglar 
över Kallhäll” för några år sen gick med klirr – trots 
orosmoln och motigheter från bidragssidan.)

Men det verkar troligt att efter HUSET gör vi en 
– eller två – mindre produktioner med små ensem-
bler – och små utgifter. Den elfte december ses vi 
på finloppis – som också är ett viktigt sätt att att få 
in lite klirr -  sen efter glöggen och det vi får se från 
repetitionerna så finns alla möjligheter att diskutera 
ämnet pengar & verksamhet. Och vad vi ska göra 
efter HUSET!

Men nu vill jag säga något
om varma och goa medvindar! Först att det var kul att 
sitta på läktaren och kolla repet idag, den 27/11. Ni käm-
pade med scen 36 ”Huset det är utdömt, det ska rivas” 
och så var det Farbror T:s entré då han försöker övertyga 
hyresgästerna om att nu kommer nya bättre tider.

FOTO: Christel Eldrim FOTO: Christel Eldrim
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Ni är en stor grupp som ska hitta era platser i den 
koreografiska strukturen och snart – när ni kan era 
mooves, texterna, musiken då kan ni börja leva på 
riktigt. Vad jag ser fram mot det! Och ni också så 
klart! 

För någon månad sen fick vi också efterlängtad 
bemanning på några poster i teamet. Sen Roger sorg-
ligt nog var tvungen att dra sig tillbaka både från pro-
ducentjobbet och farbror T-rollen har vi letat efter 
lösningar. Och så hittade vi Hasse Boström som gjort 
en hel del roller förut hos oss men det var ett tag sen 
nu. Och så säger han ja och bara kliver i maffiabossen 
T:s kostym. Som passar honom otäckt bra tror jag.

Och - Catharina Gnosspelius, känd för många 
i föreningen som regissör till föreställningar som 
Järneld, Fotspår av liv, Beowulf och En midsom-
marnattsdröm har tagit på sig ansvaret som operativ 
 producent. Dvs hon kommer att hålla ihop hela byg-
get fram till den 10 /3 2012. 

Det känns som en stor och god lättnad att ha 
 Catharinas energi och klokskap med oss. Många av 
er träffade henne ikväll på Stormötet efter repetitio-
nen. Hon poängterade att det är en jobbig tid som 
kommer efter nyår och fram till premiär. Men det är 
några månader av våra liv och dom ska vi ta vara på. 
Och så ska vi ta vara på varandra och inte glömma att 
vara snälla mot oss själva också. Sa hon. Jag tror jag 
förstår vad hon menar.  

Eget beröm luktar inte alls illa! 
Ibland är det så mycket för regissörerna att dom 
omöjligt kan upptäcka allt. Beröm dig själv när du 
vågar sjunga ut – använda hela rösten! När du menar 
orden med hela dig, inte bara med munnen. Och när 
du vågar pröva nåt du inte vågat förut – beröm dig 
själv om nu ingen annan skulle haft ögonen på dig  
just då. Och fortsätt vara generös mot alla omkring 
dig – på så sätt skapar vi själva en atmosfär där alla 
kan växa och vara trygga. Och ha kul. För mitt i det 
jobbiga kommer det att bli allt roligare, det vet jag 
sen många produktioner bakåt. När det börjar svänga, 
när man känner rytmen och pulsen i scenerna. När 
samspelet börjar funka, när man taggar varandra.

Vi har också fått en musikalisk ledare, arrangör 
och kapellmästare. Han heter Olle Markensten. 
Ni kommer att märka mycket av honom efter nyår. 
(Olle  gör sin masterutbildning på Musikaliska aka-
demin i bl.a. teatermusik och i somras gjorde han  
musiken till Romateaterns uppsättning av 
 Shakespeares  Trettondagsafton.)

Robert Johansson har kommit ny och klivit in i 

Umbertorollen som länge längtade efter honom. 
Och nyast av alla är Lars Holgersson som lik-
som Robert är nyinflyttad i kommunen och har en 
massa teatererfarenhet. Lars vill hålla på med både 
 teknikfrågorna och byggandet – så nog är han den vi 
 behöver. Välkommen!

Dags för en summering av tillgångarna. 
Vad har vi? En komplett ensemble. (Fokuserade och 
kreativa, i alla åldrar) Det finns regissörer, koreograf 
och kapellmästare och en scenograf och en komposi-
tör som allihop tänker och testar, och ingen kommer 
att ge sig förrän dom är nöjda, var så säkra!

Vi har också ett hus där vi kan spela HUSET. 
Och så har vi det ständigt svällande paketet av 
 redan nedlagt arbete: musik och text, körträning, 
repetitioner,planering och administrering. Det är 
vårt stora rörliga kapital.

NI – VI ALLA – TILLSAMMANS.
     

Cannie Möller
28/11 2011

FOTO: Christel Eldrim
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Kan du inte skriva något i Spadtaget? 
Vi har arbetsnamnet ”producenttankar” 
skrev Edith i mailet.

Ah! Producenttankar! Vad är det? (tänker lite)  
Kanske … to produce, produisent, produzieren? Nej. 
Språken ger mig ingen hint. 

Provar synonymer.se: 
Producera = tillverka, framställa, frambringa, 
skapa, alstra, åstadkomma, fabricera, odla, med-
föra, förorsaka (motsatsord: konsumera)

Score! Ok, Sten tillverkar mer än jag, Cannie och 
Magnus alstrar mer än jag, regissörstrion frambring-
ar mer än jag – ändå känns det rätt. Framför allt det 
där med att medföra.

Alltså, jag ska nu medföra, föra er, vara med er, 
för en god sak, HUSET fram till dess premiär.  
Arbetslaget är stort, lekkamraterna många. Det  
tillverkas, framställs, frambringas, skapas,  alstras, 

åstadkommes, fabriceras och odlas nästan  
dygnet runt i våra huvuden, datorer eller anteck-
ningsböcker - och framför allt i vårt teaterhus. Allt 
detta förorsakar faktum att vi kommer ha en rasande 
bra  föreställning att bjuda på den 10 mars och framåt. 
(Motsatsordet, konsumera, får publiken representera. 
De sitter ju mitt emot.)

Låt oss ha roligt tillsammans.
Låt oss klinga tillsammans.
Låt oss känna närvaro tillsammans.

Så lovar jag att medföra så gott jag kan!

Er nyblivna producent

Catarina

Det är klart att ni har märkt det – att det är ni som bär upp hela bygget.

Tjejerna som är Zacks gäng, dom papperslösa & dom utnyttjade.

Vad ni får slita! Inte bara som era rollkaraktärer – utan som dom människor ni är i er 
själva.

Och alla är ni så unika personligheter – jag såg det så tydligt när jag satt på läktaren i 
söndags. 

Ni ger det ingen manusförfattare kan hitta på: den specifika utstrålning som grundas i 
dom personligheter ni är - det som är alldeles eget för varje människa.

Tack för att ni är där och bygger HUSET!

Kramar från Cannie

Producenttankar
från Catarina Gnosspelius

Till alla tjejerna och kvinnorna i HUSET!



HÄR ÄR DE
– kvinnorna som ger oss kraft
Under föreställningarna av ”Låt skägget växa” bad vi publiken att de skulle tänka efter 
om de hade någon kvinnlig förebild som de ville lyfta fram och i så fall skriva namnet på 
denna kvinna på en post-it lapp och sätta på spegeln i entrén.

Allt eftersom föreställningsperioden fortskred fylldes spegel med lappar.

Här är de. Utan någon som helst inbördes ordning. De är många! Läs och känn kraften!

FOTO: Hans Sohlström



Marit Paulsen   Margareta Krook  Mamma

Min förebildstant är min mormor. Världens snällaste, omtänksamma, kramgoaste tant jag träffat/vet. Hon kunde 
allt viktigt en mormor ska kunna och lagade världens godaste mat!

Min tant har hatten på i kyrkan och bakar riktiga mormorsbullar. Hytter med näven med kärleksfull blick och har 
inte tid att sova för det är så mycket hon måste uträtta här på jorden!

Astrid Lindgren  Ragnhild W   Göta Berling

Doris Day som gått in på 9:de plats på brittiska albumlistan med My Heart. 87 år gammal.

Mormor var en stark kvinna och inspiration. En tuff tant helt enkelt.

Vanessa i min klass.  Madame Flod   Astrid Lindgren

Anita Ekberg i fontänen  Min vackra mamma Kerstin

Det är bra att som Arga Tanten att försöka att ta plats och bli sedd. Pjäsen är bra och skall rekommenderas.

Inte riktigt en tant men Amelia Earheart. Modig kvinna.

Sara äger.  Anne och Agneta rules!

Moster Gerd. En jäkel på facebook och på småkakor!! Moa Martinsson.

Siv Ruud  Min Mamma  Ruth  Mae West

Min förebild heter Ruth Larsson. Hon var nyfiken på livet i 95 år!

Tina Turner  Dolly Parton   Elise Ottesen-Jensen

Siri Derkert: Arg, Kompromisslös, Feminist, Fredskämpe, Stor konstnär, Stark!

Mormor, Mamma och min moster Cecilia – alla idag avlidna.

Min mamma  Patti Smith  Gunvor Svensson  Farfar

Arga tanten  Föreningen – alla tanter av alla kön, längder o bredder. Heja

Min mormor M-L är den bästa som finns! Hon bevisar att med kärlek och vilja klarar man ALLT.

Pelles faster Signe 93 år som ville lära sig facebook och gjorde det och sen sa: Nu kan jag det här så nu vill jag 
veta hur Twitter fungerar!

Anja Mathisen Tant Kerstin på Gotland Ellen Johnson-Sirleaf 

Lena Nyman – hon var verkligen sig själv!  Lill Lindfors

Margareta Krook Tina Turner   Eva Rydberg

Elin Sjöholm 89 år för att hon alltid är glad trots lite pengar och låg pension

Coco Chanel som satte byxan på modekartan för kvinnan – ett steg i rätt riktning

Anna Maria min dotter som tog mig hit – tack.

Farmor Dagmar för hennes värme och mod



Mamma, Mormor och Farmor och Margaretha Krook

Mostern i Sundsvall som berättat så många fräckisar

Kära Farmor. Ensam, stark på egna ben. Änka med barn i magen och en 1 ½-åring vid handen. Blev 93 år.

Mormor. Världens mest omtänksamma och oegoistiska kvinna!

Tant Ingeborg var en häftig tant som jag träffade när jag var 16 år. Hon hävdade att man är ung så länge man är 
nyfiken.

Min favorittant är hon som inte fick ta plats. Hon som inte blev ett känt namn man kunnat skriva här. Hon som 
gjorde så mycket och betydde så mycket för så många men som förblir namnlös även på denna lapp.

Gertrud Sigurdssen. Trovärdig, Slitstark, Klar.

Min förebild är min mors faster född 1896, Edit. Samt min mor Alice. Själv är jag medelålders och en glad tant!

Marit Paulsen symboliserar det bästa hos tanten!

Claire Wikholm och Ria Wägner.  Simone de Beauvoir  Farmor

Min mamma Hjördis 84 år. Hon struntar i gäddhäng och grötlår…köper bara en större storlek.

Min mormor har varit med i denna förening sedan den startade. Hon har visat mig så mycket i livet. Tack Gunvor 
79 år.

Bette Midler – begåvad, intelligent, kreativ, galen med fantastisk utstrålning.

En del är födda TANT. Andra blir det aldrig.

Astrid Lindgren  Tant Anita och Televinken  Sif Ruud

Gudrun, min granne på landet. En fantastisk lady sådan önskar jag att jag blir.

Gerd min fantastiska 93-åriga faster. Ung kvinna i åldrande kropp, underbar konstnär

Min kollega Kerstin Strange som ALLTID står på barnens sida! Hon är en kämpe och ett föredöme!

Alva Myrdal min ungdoms ideal. Teoretiskt sett goda idéer om barnuppfostran.

Alla kvinnor i världen! Nu är det din tur, Lisa May-Britt Larsson

Evy Roskvist  Sif Ruud Doris Lessing  Kerstin Thorvall

Farmor …för all underbar amatörteater hon tog med mig på, med enkel, mysig och god picnic med

Inga-Britt Ahlenius för att hon är omutbar  Vårt barnbarn Ester 1,5 år

Den egyptiska författarinnan Nawal al-Saadawi som inte ger upp att reagera mot orättvisor

Tant Mia som samlade bark på stränder för att elda med

Min farmor som är pigg och glad även om hon är 88 år. ”88 är bara en siffra”

Tina Turner verkar vara en tuff tant som vet vad hon vill och gör det!



Dolly Parton. En säregen röst, en fantastisk humor, en avundsvärd figur

Elsie Johansson, Ellen Kay, Kristina Lugn, Karin Johannisson

Min förebild är jag själv  Tant Svea

Entusiasten Birgitta som startat ”Livstycket” i Tensta och driver verksamheten där med hela sin själ.

Astrid Lindgren som vågar stå för det som hon anser är rätt och fel. Är ej rädd för konflikter.

Min tanthjälte är 74 år men busig och rolig. Det är min mamma.

Britta Petterson – tog vara på varenda sekund och smula.

Tant Anna Ahlmark, kompis med farmor. Jobbade med underrättelse under WW2. Talade Eng Ty Fr, alltid (???) och 
tjockt guldhalsband och cigarett och lyssnade på mig.

Min tant är kvinnan med handväskan som slog efter några nazistiska demonstranter någon gång på 80- eller 
90-talet.

Alva Myrdal  Moa Martinsson  Mina vänner

Anna Lind med sin kraft och utstrålning Elise Ottesen-Jensen, en framsynt och klok kvinna

Carro – min lågstadielärare, en krutkärring med ett hjärta av sammet och guld

Klok och hänger mé, de é min mamma mé, 86 år o vacker som en prinsessa

Min mamma. Alltid närvarande och såg till att familjen hade roligt

Elsi Ottosen-Jensen  Elsi Johansson Morfar

Aina Erlander. När Ulbricht, den tyske ”diktatorn” påstod att Berlinmuren delade människorna i onda o goda sa 
Aina: ”Sådan tur att ni lyckades bygga den så exakt”.

Alla dubbelarbetande småbarnsföräldrar som orkar med vardagen.

Min kvinnliga förebild är min mormor. Hon har blivit så ädel med åren. Hon har silver i håret, guld i munnen och 
rost i knäna. Det är min fantastiska mormor Ulla

Svärmor Maia  Anna-Greta. En toppentjej på 87 år! Farmor

Carolyn som visste att ge så mycket glädje.

Min tant knäböjer skröpligt vid nattvardsbordet, är seg som få, kokar kaffe, bakar och virkar, ger julklappar till 
barnen. Hon tror nog lite på spöken också, läser tidningen och när hon blir ARG. Då ni!!!

Min tantidol är Tant Farbror. Du är jättefin som tant. Fight for your dreams!

Mormorsmor Selma – som blev ensamstående mamma med sju barn i början av seklet!! Hon hade en styrka och 
ett lugn som imponerade. Hon dog när jag var 7 år gammal men minnesbilden finns kvar: Med pipan i munnen, 
sittandes i bagarstugan på hällen framför bakugnen – paus i tunnbrödsbaket…

Elsie Johansson 80. Vid 48 debuterade hon som poet. Vid 67 fick hon sitt genombrott med Nancy-triologin. Vid 
73 bröt hon upp från ett långt äktenskap. Elsie Johansson visar att det aldrig är för sent.

Min egen mamma var en riktig PANTERTANT  Mamma   Jag



Farmor Iris som ska bestiga Kebnekajse

Min mormor Selma, klok och stark ”bondmora” som tog vara på sina år efter pensionen med många resor och 
umgänge med bl. a. oss barnbarn

Machik Labdrön ”sök upp platser som skrämmer dig

Berta Hansson, konstnär från norr! – och min Kerstin naturligtvis.

Agneta Bohman   Debattören och författaren Lena Andersson

Faster Inga i Västervik som på sin trehjuliga moppe for runt och deltog i det mesta från kvinnoklubb till silluncher!

Min mormor är ju klart min idol för hon är så snäll och rättvis.

Inga-Britt Ahlenius – tidernas tuffaste tant!

Moster Ingegärd i Ö-vik.. Trivs med livet, naturen, socialt bara myser o älskad våga vara

Min farmor var en tant som plockade skäggstrån med pincett, plockade blommor på ängen rätt och slätt. Liten 
envis gumma som sjöng Evert Taube.

Min kära mamma Elisabeth i Uppsala

Min älskade Mamma Bisse

Marit Paulsson, en tant som strider för goda ting, natur kreatur och rätten att vara tant.

Min förebild är min farmor som lyckades med rättvis behandling av sju barn och sjutton barnbarn

Min mormor. Min mormor född 1885, med skinn på näsan men med världens största hjärta

Min tant Signe, som var en ”Astrid Lindgren”-tant. Hon lärde mig mycket och var omtänksam. Stridbar stark och 
stod alltid på sig.

Svärmor, 100 år – går på filmstudiocirkel varje lördag.

(Sammanställt av Anne S efter idé av Lasse W. För eventuella stavfel i namn ber jag om ursäkt – alla lappar var 
inte så lätta att läsa. Men varm om hjärtat blev jag när jag skrev!)
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Föreningen för Teater och Dokumentation 
i Järfälla har en tillgång som det är få 
förunnat. En egen lokal, som dessutom 
är ovanligt lämpad som teaterlokal, är 
det inte många i landet som har. Alla, 
gamla som nya, medlemmar har på 
något sätt ett känslomässigt förhållande 
till Huset, där det i snart 70 år (idag 75) 
står, aningen egendomligt placerat mitt i 
villabebyggelsen i Kallhälls villastad, som 
också heter Björkliden.

Före 1955 tillhörde Björkliden Viby gård i Sollentu-
na kommun. De arbetare som ville bygga egna hem 
sökte sig dit redan 1912, därför att gamle direktör 
Bolinder inte ville upplåta mark i Kallhäll. Ännu 
svårare för dem var att få bygga en egen möteslo-
kal. ”Inte i min kommun”, lär Direktören ha sagt.  
Så, genom bulvaner köpte arbetarna en tomt i 
Björkliden och inredde en samlingslokal i ett redan  
befintligt hus samt byggde en utedansbana. Det  
huset låg där handikapp-bostäderna nu finns. När 
Villan – som vi disponerade en bit in i 90-talet – 
byggdes vet jag ännu inte. Dansbanan fanns kvar 
länge, den låg bredvid den första lokalen (där det 

idag finns en inhägnad parkering).
Det nuvarande Gamla Folkets Hus byggdes 

1936 – 37. Det är ett s.k. funkishus, en byggnadsstil 
som karakteriseras av stramhet och funktionalism.  
Huset är ju en stor låda, ren och praktisk i formen. 
Det som är lite (inte så lite faktiskt) märkvärdigt 
med Huset är att det ser likadant ut nu som då. På  
utsidan, vill säga. Färgen är densamma och nu när 
kommunen satt igen fönstren på framsidan är det inte 
mycket som skiljer. Därför har Huset fått en s.k. liten  
K-märkning, vilket betyder att det ska bevaras som 
som det ser ut exteriört.

Folketshusföreningen hade verksamhet i Huset 
i nästan 50 år (bland annat har det varit biograf ). 
Man sålde Huset till kommunen 1965 och lät bygga 
det nya Folkets Hus i centrum. Kommunen byggde 
en verkstad där handikapp¬bostäderna nu står. Från 
1970-talet hade skolan byggutbildning där och i 
Huset (vi hade också tillgång till verkstaden en bit 
in i 90-talet).

Jag lägger här in ett litet förtydligande för dem som 
inte kan vår förhistoria. Föreningen bildades på initi-
ativ av Vi-teatern (där Cannie Möller var med) för att 
sätta upp Bertolt Brechts Johanna från Slakthusen. 
I samma veva skulle Svenska Maskinverken läggas 
ned, varför man i stället beslöt att engagera kallhäl-

- en text från 2003
Huset

Jag håller just på med att sortera och ordna föreningens medlemstidskrift, Spadtaget. Den 
har faktiskt, med något avbrott på senare tid, producerats nära nog sedan starten och är 
ett samtids-dokument av stort intresse, inte bara för oss själva. Vi får se vad man kan göra 
av alla dessa texter så småningom. Jag snubblade över några rader från nr 2 2003, rader 
som jag då skrev, i vilket sammanhang minns jag inte. De handlar om vårt teaterhus och 
jag tänkte att det kunde vara av intresse för alla dem som kommit till oss och alla andra 
som kanske inte har Husets (och då menar jag inte musikalen) bakgrund klar för sig. Så 
här kommer det.
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larna i en pjäs som kom att heta Johanna från Kallhäll.  
Efter diverse förvecklingar åtog sig Cannie att skriva 
manus – och på den vägen är det.

När Föreningen för Teater och Dokumentation 
i Järfälla 1979 bildades var planerna från början 
att man skulle hyra in sig i en maskinhall nere hos  
dåvarande Svenska Maskinverken (där man nu byggt 
bostadsområdet Bolinder Strand). Men, hyran skul-
le bli för hög. Jag har pratat med föreningens för-
sta ordförande, Biggan Dahlberg, och just fått reda 
på att man däremot tänkte sig att använda Gamla  
Folkets Hus som replokal. Detta var 1981. Skolför-
valtningen hade alltjämt Huset, men det användes 
inte längre som utbildningslokal. Däremot hade  
någon vaktmästare börjat bygga en båt därinne.

Kommunen vill bli av med honom och tog tack-
samt emot förslaget att upplåta Huset som teater. 
Biggan och Ragge Andersson (Ragge tillhörde dem 
som jobbat länge på Bolinders och som nu engagera-
de sig i Johanna-uppsättningen) satte potatis utanför 
Huset. Den skulle vara färdig till Det Stora Mötet i 
slutet av augusti 1981, när allting skulle bestämmas. 
Vid mötet var det inte klart med teaterlokal (och 
potatisen hann heller inte bli färdig). Men så den 5 
november skrevs kontrakt med Skolförvaltningen 
om att Huset skulle göras i ordning (bl.a. fanns inga 
toaletter) och att föreningen skulle få repetera och 
spela där. Då var det ingen som hade en tanke på att 
denna tingens ordning skulle permanentas...

Under några år därefter försökte föreningen få ett 
hyreskontrakt utan att lyckas. Ärendet föll så att säga 
mellan stolarna eller så kunde man i kommunen inte 
bestämma sig vad som skulle ske med Huset. Läget 
var alltså hela tiden aningen osäkert. Men, ingen för-
sökte jaga bort oss. Risken fanns förstås. Det fanns 
förslag att sälja Huset till oss för 1 krona! Men det 
ville vi inte. Fastighets-ägare hade vi inte kunnat vara 
(det skulle också i längden bli för dyrt). Det fanns 
också förslag att ABF skulle ta över (ABF-ledningen 
var t.o.m. på besök för att se om man var intresse-
rad). Också detta motsatte vi oss bestämt. Då hade vi 
 säkert blivit en av många som skulle dela på lokaler-
na och föreningen hade tynat bort. Teaterföreningen 
har i alla år kämpat för att få, få behålla och själv 
disponera Huset. Så är det fortfarande. Ingenting är 
givet.

1998 fick föreningen äntligen hyreskontrakt och 
vi hyr Huset av kommunen, som ansvarar för den 
yttre miljön, medan vi själva tar hand om insidan. 
Vi har därmed en klarare besittningsrätt (men också 
ett större ansvar som hyresgäst). Ett gammalt hus 

behöver mycken omvårdnad (det märkte vi inte 
minst i samband med Den Stora Översvämningen). 
Vi måste alla hjälpas åt att ta hand om detta gamla 
smycke. Huset målades utvändigt 1983. Då var mas-
sor av folk inblandade. Det målades på nytt 2002. Då 
var det inte många som ställde upp. Vi har fönster 
som behöver skrapas, kittas och målas. Hittills har 
uppställningen varit urusel.

Jag (och Spadtagsredaktionen) tror att många tän-
ker sig att Huset inte är ett gemensamt ansvar, att 
det är bara är till för att komma dit och ha kul, och 
att ”några andra” ser till att Huset finns och fung-
erar. Men, hallå! Är det inte vår gemensamma glädje? 
Utan Huset skulle denna anrika förening inte finnas 
idag, det är en sak som är säker. Kom det ihåg! Nu 
kan vi komma och gå som vi vill. Vi kan sätta upp 
vilka föreställningar vi vill, repetera när och hur vi 
vill. Ingen annan bestämmer över våra villkor. Men, 
ingen annan har heller ansvaret! Bara Föreningen. 
Och den är medlemmarna. Inte styrelsen, inte bara 
vissa eldsjälar, utan alla, alla vi som vill se Huset leva 
vidare.

Och, kom det ihåg! Huset har inte bara sett mas-
sor av fantastiska uppsättningar. Huset har också 
sett arbete och slit, konflikter, tårar, massor av skratt 
och mycken glädje av alla de slag. Som exempel har 
vi Huset att tacka för mycket av medlemsåterväx-
ten (månne Verner är far till alla barnen? För den  
oinvigde – i Huset källare bor sedan många år spöket 
Verner von Heidenstam. Numera, tror vi, lever han 
ett stilla liv därnere i något hörn. Men, därom kan vi 
intet veta).
 

Hälsar
Olle Månsson

från året 2003 – men funderingarna är giltiga 
den dag som idag är.
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Jag kom till teaterföreningen som sex-
åring, precis innan jag skulle börja skolan. 
Teatern blev under några år min första 
artistskola. I det professionella artistlivet 
har jag ibland faktiskt märkt att jag har 
med mig något från föreningen som vissa 
andra saknar. Det är diffust men jag tror att 
det handlar om ensemblekänslan. Att man 
gör det tillsammans, med gemensamma 
krafter och att det är viktigt att mötas som 
privatpersoner och ensemble varje kväll 
innan man kliver upp på scen. 

   
Jag hade tidigare varit med i I Stortjuvens år, 
Momo – eller kampen om tiden, Clownsalongen och 
 Sopoperan. Jag antar att det måste ha varit på våren 
i femte klass som vi började arbeta med nästa pjäs, 
Kriget om källan. I tidigare pjäser (förutom Clown-
salongen) hade jag haft små ensembleroller. Kriget 
om Källan erbjöd dock en större roll för en yngre kil-
le, nämligen huvudpersonens Tor. Vi var fyra killar 
i min ålder eller lite yngre i den här produktionen; 
förutom mig var det Simon Westerberg, Ola Sohl-
ström och Henning Lanz. Så det var ju inte givet 
att jag skulle få spela Tor men som jag suktade efter 
den rollen. Jag tror jag gick och hoppades hela som-
maren och någon gång i början av hösten samlade 
regissören Catharina Gnospelius hela det yngre gar-
det för att tillkännage rollfördelningen. Min lycka 
var gjord då jag fick rollen. 

Jag fick så en ny familj, storastyster Anjo, som 
spelades av Jennie Löbel, och mamma Gerd och 
pappa Ulf som spelades av Gunilla Wiklund och 
Göran Langwagen. Jag delade loge med dessa tre 
plus Mona Blomgren, Bosse Larsson och Biggan 
Dahlberg som spelade Marja, Karl och Signe. Då 
vi sju tillsammans med Anne Sohlström, Hanna  
Wiklund och Sara Möller (Anjos inre personlighet 
i tre åldersversioner) hade de tio största rollerna så 
hamnade vi i samma loge. Vi hade den loge som låg 
där biljettluckan är nu efter ombyggnationen. Det 
kändes på nåt sätt lite fint att vara i ”huvudrollslogen” 
men samtidigt fick jag inte sitta i sminket med mina 
kompisar Ola Sohlström, Malin Söderkvist och 
Maja Kjellerås vilket jag tror att jag kanske tyckte 
var lite tråkigt. Däremot minns jag att jag skrattade 
mycket med Jennie i logen. 

I mitten av pjäsen blir Tor förgiftad av orent vatten 
som han dricker ur ett dike. Det var meningen att jag 
skulle kräkas i minst en scen. Upprepade kräkningar. 
På givna ställen i dialogen. Jag minns första gången 
vi repeterade det där med kräkningarna. I och med 
att det är svårt att kräkas på riktigt så var min första 
instinkt att börja hosta. Jag tror bestämt att det var 
vad jag fortsatte göra också. Det var liksom ingen 
som sa något om det där och jag tänkte inte på det 
då; skillnaden mellan kräkljud och hostljud alltså. 
Men jag har faktiskt tänkt mycket på det i efterhand 
och undrat varför ingen sa åt mig att låta mer som 
om jag kräktes. En föreställning var jag dock sjuk på 
riktigt. Jag spelade föreställningen med 39 graders 
feber och var så slut när pappa hämtade mig efter 
föreställningen att jag bara satte mig i bilen och grät. 
Det kanske kan ses som en bra erfarenhet inför mitt 
senare arbete på scen men jag tycker inte att man lär 
sig. Att stå på scenen sjuk är fortfarande något av det 
värsta jag vet.

Pelle Wängborg

Mina minnen från Kriget om källan

Familjen i Dalbyn: längst fram Pelle  
Wängborg och Jennie Löbel. Sittande:  
Göran Langwagen och Gunilla Wiklund. 
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Stridsövning med pinnar,  Pelle Wängborg längst fram till vänster  
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Rätt namn?

Det lilla samhället Norberg tycks på 
ytan vara en idyllisk liten by, med de 
gamla trähusen runt ån och den präktiga  
gamla kyrkan. Men under denna illusion 
av välartighet ruvar ett fördolt kaos. Här 
finns nämligen Bergslagens folkhögskolas 
teaterlinje. 

Teatereleverna är en reserverad grupp och håller 
sig därför på ett visst avstånd från övriga samhället. 
Trots detta är de relativt lätta att känna igen. De rör 
sig främst i flock, har ovanliga mängder fysisk kontakt 
med varandra och uppnår ibland en ljudvolym som 
få kan tävla med. De få gånger de bryter mönstret är 
det främst för att umgås med sin närmsta släkting, 
de så kallade musikeleverna. Men denna interaktion 
sker mest i privata sociala sammanhang eftersom de 
annars rör sig inom olika territorier. 

Teatereleverna är främst väldigt måna om sitt re-
vir, det gamla tingshuset, och betraktar det som sin 
rätt att sprida rekvisita och dylikt som de vill, trots 
protester från andra arter. Trots sitt något reserverade 
beteende är ingen av parterna avogt inställd till den 
andra och teatereleverna gör ibland utfall för att ta 
kontakt med det övriga samhället genom så kallade 
produktioner. 

Dessa försök till interaktion med de förhopp-
ningsvis kulturintresserade delarna av samhället är 

av varierande sort och med varierande succégrad. 
Föreställningar för förskolebefolkningen samt dem 
som befinner sig på äldreboenden har varit  lyckade, 
 medan utsvävningar inom den absurda teatern  kanske 
inte riktigt har fångat lokalbefolkningens  intresse. 

Hur de förhåller sig till modern svensk dramatik 
som Staffan Göthes ”En uppstoppad hund” kommer 
man inte kunna avläsa förrän spelperioden är över. 
Ett annat försök till att integrera sig med samhället 
är att trots sin flockinstinkt bor inte teatereleverna 
kollektivt utan befinner sig utplacerade i så kallade 
egna lägenheter. 

Man ska däremot inte tro att detta något reserve-
rade beteende är något negativt, snarare tyder det på 
att de är tillfreds i sin egen gemenskap, något som 
bör ses som ett oerhört positivt tecken med tanke på 
den varierande bakgrund och geografiska  lokalisering 
som teatereleverna ursprungligen har. Faktum är att 
man kanske bör ta den ständiga, om än något stress-
påverkade, glädjen, passionen och engagemanget 
som teatereleverna visar upp som ett tecken på att 
”Fan, kanske människor i allmänhet mår bättre av att 
syssla med teater.”

Något som ni förhoppningsvis redan vet.

Samuel Skoglund
Teaterelev

Observation
från en teaterelev

FOTO: Samuel Skoglund
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Teatereleverna på Bergslagens Folkhögsskolas teaterlinje framför den absurda pjäsen Prinsessor.   

FOTO: Annika Ring
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”Jag är anhörig”, säger Gunilla först när 
jag frågar. Och visst – mycket skjutsande 
har det varit när Dag, Stina, Lisa och Maja 
varit med i olika produktioner genom åren. 
När familjen började i föreningen - det är 
så länge sen att det är svårt att minnas – 
någon gång runt 1985 och Stortjuven var 
det nog.

Sen dess har Gunilla varit med. Bl.a. som anhörig, 
som chaufför, som bullbakare, sminkansvarig, parke-
ringsvakt, inköpare, i klädgruppen, som tårtserverare 
och nu senast – som på bilden - i ”Skägget”, som 
snittmakare.

Men Gunilla har inte bara varit en stöttepelare 
bakom scenen. I Kastanjen och i Stenbarnen stod 
hon på scenen. Stenbarnens bykvinnor fortsatte för 
övrigt att träffas och dricka te även efter det att före-
ställningsperioden var slut.

Och nu kommer sensationen – Gunilla som text-
skrivare! Fast det är det ingen som vetat om förrän 
Spadtaget nu kan berätta. En av sångerna i Järneld, 
”Här ser ni en Sarons lilja…”, var det Gunilla (och 
Dag) som skrev texten till!

Jag frågar Gunilla vad hon vill lyfta fram som vik-
tigt i vår förening och – inte helt oväntat - talar hon 
om barnen. Teatern har varit en naturlig mötesplats 
för barn och vuxna. Det har varit en sådan bra skola 

••

••

Gunilla Jorner

Vinnare
av Spadtagets läsartävling

i förra numret är: 

Men vem är hon?
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för föreningens barn att bli tagna på allvar, att bar-
nens röster blivit hörda, att de haft samma rätt som 
vuxna att föra fram idéer och synpunkter på möten 
och fått uppleva att de har blivit lyssnade på. Det 
finns inte så många platser där det fungerar på det 
sättet och Gunilla tänker att det skall vi vara rädda 
om.

Till slut frågar jag vad Gunilla skulle vilja läsa om 
i kommande nummer av Spadtaget – och där kom-
mer barnen igen. Barnen som nu blivit vuxna. Att det 
skulle vara roligt att få små livstecken och få höra vad 
de gör idag.

Så alla gamla teaterungar – skriv lite om vad  
ni gör, några rader bara, typ twitterformat, och  

Arbete i köket på premiären av "Låt skägget växa". Publiken bjöds på snittar och de tillverkades delvis i 
teaterköket. Här (delvis skymd) Jörgen Johansson, Gunilla Jorner, Lars Wiklund och  Lasse Lundwall.

berätta vad ni gör! Vi följer upp det i nästa nummer 
av Spadtaget.

Anne S.

FOTO: Hans Sohlström

 
Finloppis med cafe 11/12 Kl 11:00-14:45 

 
 
 

Föreningen för teater och dokumentation i Kallhäll håller loppis  
Söndagen 11 Dec. Kl 11:00-14:45 

i Kallhälls villastad, Blomstervägen 11A. 
 
 

Vi söker därför finfina hela/fungerande föremål till försäljning tex:Böcker, 
LP/CD, Filmer, Porslin, Tavlor/ramar, Elektronik / Hifi / Kameror etc.  

Ej möbler eller kläder,Tack! 
 
 
 

Vi tar emot inlämningar följande dagar Fredagen 9/12 18:00-20:30 och 
Lördagen 10/12 12:00-15:00  
adress Blomstervägen 11A. 

 
Sätt gärna ut ett pris då det hjälper oss, annars sätter vi något pris på 

varorna. 
 

Föremål som inte säljs kommer att gå till Myrorna. 
Hjärtligt välkomna att fika och fynda på Söndagen den 11/12 

 
 

Caféet erbjuder 
 

Kaffe 10:- 
Te 10:- 
Saft 5:- 

Kaka / Bulle 10:- 
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Kanske inte på riktigt, men ni kan ju inte låta Hasse Sohlstöm vinna 
pepparkakshustävlingen i år igen. Så nu är det dax att visa var skåpet skall stå 
och fixa ihop era bidrag till tävlingen. Hur går detta till? Jo, först så bakar ni ett 
pepparkakshus, sedan skickar ni in en bild på ert bidrag till redaktionen. Ett 
tips är att ta bilden innan ni äter upp huset. Det behöver inte vara ett hus men 
det måste vara bakat av pepparkaksdeg. Vi vill ha ert bidrag innan årets slut. 
Redaktionen önskar er lycka till.

Årets pepparkakshustävling:

FOTO: Per Hillbom

Spöa Sohlström


