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Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok 2013 : 4

Som ni vet så är det här det sista numret av  
Spadtaget som den här redaktionen publicerar.  
I skrivande stund finns det så vitt jag vet ingen ny 
redaktion som tar över så Spadtaget tar en paus. Det 
har hänt förr i tidningens nu ganska långa historia 
att det varit ett glapp i utgivningen mellan två redak
tioner. Så hade det varit innan vi tog över för cirka 
tre år sedan.

Från början – och länge – var Spadtaget en  
papperstidning som trycktes och sen delades ut till 
alla medlemmar. Var det riktigt bråttom med någon 
information så trycktes Spadblad som inte var så 
tjocka. För då var Spadtaget föreningens enda infor
mationskanal utöver medlemsmöten. Det var i Spad
taget man kallade till möten och informerade om 
olika evenemang. Och det strulade förstås ibland när 
tidningen blev försenad i trycket eller i utdelningen. 
Ja utdelningen ja – den delades alltså ut av medlem
mar som åtog sig att distribuera till de i föreningen 
som bodde i närheten. De som bodde väldigt långt 
borta fick tidningen per post men annars delades den 
ut. Här skulle sparas på portot.

Nu kommer i stort sett all information från för
eningen via mail eller ligger på hemsidan. Spadtaget 
som informationsforum har förlorat sin betydelse.

Vi har istället försökt göra Spadtaget dels till en 
informationskanal för information som det inte är 
så bråttom med – för tankar om nya projekt som 
ännu bara är på tankestadiet men som man vill dela,  
naturligtvis för information inför premiärer och för 
information om hur det gått i de olika  projekten. 

Dels har vi också haft lite historiska ambitioner  
genom vår serie om föreningens tidigare produktio
ner. Varje produktion är ny – men varje ny produk
tion vilar också på föreningens samlade erfarenheter. 
Alla tidigare produktioner föreningen gjort har lärt 
oss något. 

Men framför allt har vi velat göra Spadtaget till 
en tidning där föreningens medlemmar har kunnat  
berätta – om att vara ny i föreningen, om slit,  
om drömmar, om gjorda erfarenheter. Nog har vi  
i redaktionen fått tjata fram en del av dessa bidrag 
– men när de kommit har de varit så bra så det varit 
värt tjatet.

Spadtaget kommer ut – Spadtaget gör uppehåll. 
Så gör många medlemmar också. Man är med un
der några år – sen tar annat i livet över, men många 
kommer tillbaka. Om inte annat kommer man till 
föreställningarna, dröjer sig kvar, längtar. När vi i 
början av vår redaktionstid undrade om det var några 
som läste det vi skrev anordnade vi som ni kanske 
minns en liten läsarenkät. Det var förvånande många 
av dessa gamla, nu inte aktiva medlemmarna som 
svarade.

Nu drar vi oss tillbaka och hoppas vi på en ny  
redaktion. Hörnbordet på Waynes i Jakobsberg har 
varit vår samlingsplats så det är ledigt om ni vill ha 
det. Och vi lovar att läsa och längta.
 Anne 

Edith 
Per

– om kontinuitet och förnyelse
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Så är det åter dags att skriva en liten 
Spadtagstext. Årets sista blir det ju och 
jag hoppas att det inte blir den sista 
överhuvudtaget. Redaktionen för detta 
eminenta blad meddelade ju i förra numret, 
att de tycker att det är dags för nya krafter att 
ta vid. Hugade spekulanter skulle höra av sig 
till styrelsen, men tyvärr har vi inte hört av en 
enda en hittills. Så om du går och småfunderar 
på att kanske du skulle kunna erbjuda dig … 
så GÖR DET! Visst vore det trist, om det inte 
blir någon fortsättning på Spadtaget?!

Sist jag skrev så var det augusti, repetitionerna på  
Låt skägget växa, Ny version skulle precis börja hård-
köras inför premiären den 14 september och nu 
känns det redan nästan avlägset med alla föreställ-
ningarna på ”Tanterna”. Och det gick ju så bra, två 
fullproppade extraföreställningar gjorde vi, vi fick 
så mycket gott tillbaka av publiken, och det var sååå 
roligt att spela. Jag saknar hela tantensemblen och 
hoppas att vi kan hitta något nytt att göra tillsam-
mans.

Det som har hänt sen sist är, att styrelsen fått in 
ett förslag till projekt på Görväln nästa år, nämligen 
att spela Art, en pjäs av Yasmina Reza. Beslut att sät
ta upp pjäsen fattades på medlemsmöte 6 november. 
De tre rollerna kommer att spelas av Göran Lang
wagen, Olle Månsson och Hasse Boström i regi av 
Patrik Franke (som också regisserade Fordringsäga
re) och med Sten Jensen som scenograf/producent.

JaKancirkus, Kulturskolans nycirkusgrupp, har 
gjort sina tre föreställningar av Låt mig drömma 
i  vårt hus. Och vilken fantastisk grupp det är! Det 
ska bli roligt att se vad som blir av det projekt, som 
förhoppningsvis ska bli ett samarbete mellan  Teodok 
och JaKancirkus. Ulrika Storbacka har redan  kommit 
med ett första manusförslag.

Och så har vi fortsättningen på Vild & Vacker, 
nämligen Vilda Kärlekshistorier, som vi fått pengar 
till från Landstinget tack vara Cannies och Stens an
sökan. Det blir ett spännande projekt med några av 
föreningens unga kvinnor i ledande funktioner.

Nu återstår ”bara” för mig och kassören att få ihop 
redovisningen för föreningens verksamhet för 2013 
och skriva en ny ansökan om bidrag inför nästa år till 
Järfälla Kommun. Sen kan julen komma så mycket 
den vill.

GOD JUL och ett GOTT NYTT TEATERÅR!

Gunilla

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Hej igen kära Teodokare!
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På scengolvet stod en ställning uppbyggd så vi 
förstod att det skulle handla om cirkus på något 
sätt. Vi fick veta mer om det under mötet. Mer 
om allt annat som också hände på mötet finns 
att läsa i ett utförligt protokoll på föreningens 
interna sida.

Det är flera av våra unga medlemmar som är med i 
Kulturskolans föreställningsgrupp JaKan Cirkus. Årets 
avslutningsföreställning blir i vårt Gamla Folkets Hus 
och Elin, Anna och Lars berättade lite om den.

Kommande projekt

Ett förslag på kommande projekt, som Ulrika S. berät
tade om handlade om ett samarbete med JaKan Cirkus. 
Hon har en idé till föreställning om ensamkommande 
flyktingbarn. Det skulle bli en poetisk föreställning med 
mycket musik, sång och rörelse.

Övriga förslag handlade om ett slags fortsättning på 
Vild & vacker;  Vilda kärlekshistorier. Pia Svensson och 
Elin berättade att det redan finns ett manusförslag och 
vi har vid det här laget fått det via mail. 

Kort rapport från medlemsmötet den 6 november 2013
Det fanns flera som var intresserade av Olles  förslag 

om ”Olivia Kvist”, så det kanske också är en produktion 
som blir av.

Pjäsen Art av Jasmina Reza sätts definitivt upp, 
det bestämdes på mötet. Det blir tio föreställningar på 
Görväln under september nästa år med Göran, Olle 
och Hasse B.

Rapport från avslutade projekt
Alla uppsättningar vi har gjort på senaste tiden har 

varit succéer! Både publikt och ekonomiskt. Den nya 
versionen av Låt Skägget Växa gav överskott på c:a 30 
000 kr, PS Älskar dig gick ca 20 000 kr plus och Vild och 
Vacker gick jämt ut.

Spadtaget
Jag informerade om att nuvarande Spadtags

arbetare avgår i och med sista numret för året.  
De som är intresserade av att arbeta med en fortsatt 
utgivning kan kontakta nuvarande redaktion eller  
layoutare – Anne S., Per, Gabriel och undertecknad

Edith

Låt skägget växa, ny version, blev en publik-
succé, precis som den första versionen,  
om än inte lika dånande.

Då, hösten 2011, kom publikrusningen som en  
total överraskning. Första versionen var slutsåld redan 
två veckor före premiären (det fanns bara 45 platser), 
så vi ökade raskt på till 60 publikplatser och la in extra 
föreställningar.

Det fanns en viss oro inför uppsättningen av den nya 
versionen av Skägget. Skulle publiken komma den här 
gången också?

Micka och jag hade stuvat om rejält i scenerna 
och ungefär hälften var nyskrivet. Den var alltså inte 
en helt ny pjäs och det var inte heller den gamla suc
cén, om nu någon längtade att se den igen. Det var 
en hybrid. Skulle det gå att få den gamla publi
ken att komma en gång till? Skulle det gå att locka  
ny publik, eller hade vi redan nått alla kulturtanter  
i Järfälla? 

Det gick. De två första föreställningarna efter pre
miären svajade lite, men sedan var det i princip utsålt 
varenda kväll, och ofta överbokat upp till ljusbordet.  Vi 
ordnade med extra platser utan fika längst upp och spe
lade två extra föreställningar. Det fanns publik för fler, 
men vi hade inte möjlighet att fortsätta.

Ett mått på framgången kan vara att vi spelade in 
121 000 kronor mot budgeterade 76 440 kronor. Förra 
gången spelade vi in 111 380 kronor. 

Ganska omgående efter sista föreställningen hade 
vi arbetshelg, rev scenografin och stuvade undan  
rekvisitan. Till rekvisitan hörde en låda som det stod 
Einor snopp på. I den förvarades Pearl Shine Pink 
 Dream, dildon som Tanten med Skägg (Einor) drar 
fram ur väskan och viftar med när hon ska trösta  
Singeltanten (Ullis) som trånar efter kärlek. 

Den lådan var tom. 
Det är inte så att vi saknar den. Kanske någon med 

stor sexualnöd har fått tröst. Kanske Verner tycker att 
det inte ska vara en dildo på scenen i Gamla Folkets 
hus. Kanske har den kommit till rätta. Singeltanten ville 
i alla fall inte ha den. 

Till sist: Det är inte ofta man får chansen att rätta 
till sina misstag. Första Skägget kom till på ganska lösa 
boliner, vilket kanske också var en del av charmen. Men 
Micka och jag är väldigt glada för att vi fått möjlighet 
göra om och göra rätt. Vi kunde ta bort sånt vi var min
dre nöjda med, och vi kunde skriva till sånt vi saknat.

Så – tack för oss!
Lena Anderfelt

Vem har tagit Einors snopp?
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Jag kom i kontakt första gången med Teodok 
under repetitionerna av Stenbarnen. Min 
dotter Lisen kom hem och berättade att dom 
behövde hjälp på teatern. Sagt och gjort, 
kom med och hjälpte till med snickerier 
för scenografin, kommer ihåg ett av dom 
första uppdragen var att måla uppe i taket 
med Bosse Larsson som stod där nere och 
mullrade. Kul ställe de här tänkte jag, många 
trevliga människor kom och hjälpte till under 
snickarkvällarna. 

Så jag blev kvar i teaterns värld, har varit med på näs
tan alla produktioner sedan dess inte på scenen men 
väl bakom. Kommer ihåg under bygget av Aldrig ett 
land,  när man kom så hade LarsErik redan varit där 
ett par timmar redan, och stänkt färg på väggarna. 
Vad skall detta bli jo en skog säger LarsErik, vi får 
väl se tänkte jag, sista kvällen innan premiär sitter vi 
på läktaren och väntar på att golvfärgen skall torka, 

Åke E och Micke L höll på att färdigställa ljussätt
ningen, Då tittar jag upp på scenografin och det är 
en skog framför mig med en måne i ena hörnet som 
lyser på oss, riktigt magiskt detta ögonblick. 

Blev invald i styrelsen. har varit med nästan fyra 
år som husansvarig för Gamla folkets hus. Mycket 
har hänt under den tiden inte minst den stora vat
tenläckan, med en helt ny foajé som kom fram efter 
mycket jobb. Man har även grävt upp runt grunden 
och lagt dränering runt huset. Vi har haft brand
besiktning från brandkåren, Björn Nabbe och jag 
jobbade med det så vi blev godkända. Har även 
varit en av tre redaktörer för Spadtaget, med trevliga  
redaktionsmöten på ett café i Jakobsberg. Dessa 
kommer jag att sakna nu när sittande redaktion  
lämnar Spadtaget, vem vet någon kanske tar tag  
i straffetpinnen och kör vidare.

Vi syns på Teatern 
Per Hillbom

HuSANSVARIg
gAmlA FOlKET HuS

sAmtliGA foton: Per hillbom



6SPADTAGET 2013 : 4

Jag har blivit ombedd att skriva någonting om 
vår cirkusföreställning, så här kommer lite av 
mina tankar från de senaste veckorna.

Ibland kommer jag på mig själv med att ha glömt 
bort det, men vårt teaterhus är en magisk plats.  
En plats där vi drömmer, fantiserar och skrattar 
tillsammans. Vi skapar föreställningar och genom 
de föreställningarna skapar vi magi. Om du tar  
teatern och lägger till trapetskonstnärer, akrobater, 
lin dansare och tygkonstnärer och sedan även musik 
och underbart vackert ljus, ja, då får du ren magi.

När vi den 30:e november hade vårt första rikti
ga genomdrag så kände jag den magin och glädjen.  
För trots att vi var ganska kaotiska och oordnade de 
första repen så fanns den där. Magin och glädjen i att 
skapa någonting tillsammans – en föreställning, en 
berättelse, en saga. Precis den magi och glädje som 
jag brukar känna växa sig starkare och starkare under 
de sista veckorna innan en av våra teaterpremiärer; 
när kulisser och rekvisita börjar bli färdiga, kostymer 
kommer på plats, vi börjar köra med smink, lampor
na slås på, myggtesten börjar, högarna av filtar börjar 
samlas backstage för att vi inte ska frysa ihjäl mellan 

låt mig Drömma

foto: christel eldrim
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scenerna. När sånger och repliker och koreografier 
äntligen faller på plats och folk äntligen har börjat 
förstå hur man sätter på värmen.

I torsdags kväll rasade de in på teatern en efter 
en. Föräldrar, syskon och cirkusbarn. Vi ägnade ett 
par timmar åt att städa hela vårt teaterhus. De lite 
mindre diskade glas eller putsade fönster och speglar 
samtidigt som de större och föräldrarna dammsög, 
skurade, bar stolar, bord och mattor. De flesta var även 
inblandade i den stora jakten på dammsugarrören, då 
vi för ett tag hade tre dammsugare men inga rör (ifall 
någon undrar så går det tydligen att hitta dammsu
garrör bakom det stora plåtskåpet i verkstaden). Jag 
tror att vi fick väldigt mycket ut av de här timmarna. 
Vi känner självklart varandra bra i vår cirkusgrupp 
eftersom vi tränar, har föreställningar och fixar inför 
föreställningar ihop och har gjort det i flera år. Men 
allt vi gör tillsammans är strikt cirkusrelaterat, och 
jag märkte på de andra att de tyckte att det var väl
digt kul att testa på någonting nytt (även om det var 
att städa ett gigantiskt, gammalt teaterhus).

Under de senaste veckorna har jag insett en sak. 
Det är inte så stor skillnad på att göra en cirkus
föreställning och att göra en teaterföreställning. 
Förutom att det är väldigt mycket jobbigare rent 
fysiskt att ta om en cirkusscen så är det mesta väl
digt likt. Koncentrationen (ibland något bristande) 
som blir allt hårdare ju närmare premiären kommer. 
Funderingarna över hur vi någonsin kommer kun
na bli klara i tid. Kommentarerna från regissörer/ 

tränare efter genomdragen om alla småsaker som 
inte satt. Och glädjen. Glädjen i att skapa någonting 
– en egen värld – tillsammans.

Jag har funderat lite på det här och kommit fram 
till att cirkus och teater egentligen handlar om sam
ma sak. Vi vill berätta någonting – en historia. Vår 
historia. Vi vill väcka tankar, vi vill berätta, vi vill 
visa, vi vill leka. Vi vill sprida glädje, men även visa 
det hemska som existerar i vårt samhälle. Vi vill få 
folk att när de går därifrån känna att de har nått nya 
insikter. Vi vill lära oss om oss själva. Självklart vill 
vi dessutom ha kul, skratta och få nya vänner under 
tiden. Jag kom fram till att den stora skillnaden är 
sättet vi gör det på. Teater handlar om att visa utsi
dan, med glimtar av insidan. Cirkus handlar om att 
spegla insidan, med glimtar av utsidan. 

Jag tror att om man blandar teater och cirkus så 
kan man få fram en föreställning som ger en mycket 
djupare bild av karaktärerna. Utsidan och insidan. 
Hur vi agerar utåt och kaoset inuti. Hur vi pratar, 
skrattar, träffar vänner och jobbar i vår vardag, men 
även hur vi ibland känner oss som om vi balanserar 
på en tunn lina eller hänger inlindade i ett tyg högt 
över marken och vet om att vi snart måste släppa 
taget och falla mot marken.

Jag låter mig drömma, och sedan får vi se vad 
som händer med ett vidare samarbete mellan våra  
två grupper.

Elin Ringström

foto: christel eldrim foto: christel eldrim



God Jul
Gott Nytt År

och ett

Spadtagsredaktionen tackar för sig 
och önskar alla läsare en

Anne Edith Per Gabriel

foto: edith orem




