SPADTAGET
Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla - Teodok
Nu har det gått tre månader sedan sist och det
är dags för årets andra och sista Spadtag!
Mycket har hunnit hända under de tre
månaderna, men en dag innan deadline så
hade vi på redaktionen endast fått in en liten
notis som bidrag till detta nummer. Jag tyckte
att det kändes lite tråkigt men tänkte att jaja,
vi sa ju faktiskt att de bidrag som kommer in
är de som vi skickar ut. Kanske vaknar
föreningen till till nästa nummer, eller kanske
har folk bara mycket nu inför jul. Men den där
sista dagen hände det någonting. Artikel efter
artikel droppade in, och nu sitter jag här med
ett nummer som är lika välfyllt som det förra!
Jag tror att detta är någonting som vi alla kan
tänka på i dessa tider då föreningens
ekonomiska framtid verkar vara något osäker.
Vi är en förening, och i dagens samhälle så är
föreningar som är såpass aktiva som vår
väldigt ovanliga. Det händer helt enkelt så
mycket, livspusslet är klurigt nog som det är.
Men det jag tror skiljer vår förening från de
flesta andra är att när det väl gäller så sluter
medlemmarna upp. Vi kommer tillbaka, vi går
på föreningens nya föreställningar, vi pysslar
lite med huset någon måndagskväll. Kanske
tar vi några års paus innan vi är med i en ny
produktion, eller innan föreningen
överhuvudtaget startar en ny produktion, men
föreningen finns alltid kvar. Vi har vårt hus, vi
har våra med-teodokare och vi finns kvar.
Om ett par veckor är det jul, och några veckor
efter det så har Den goda människan från
Sezuan premiär. En storproduktion som gett
oss många nya medlemmar och åter igen lagt
på bränsle på vår förenings-eld. En eld som
brunnit sedan starten -79 och som inte
slocknat sedan dess, trots att det blåst många
nya, starka vindar.
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Redan nu finns det två förslag på
föreningsaktiviteter inför hösten 2016, och
enligt mig är de båda fantastiska. Detta får
mig att tro att även under perioder då tiden
inte riktigt räcker till och orken inte riktigt når
fram så kommer föreningen att finnas kvar
och glöda. Föreningen pausar upp lite, vi
medlemmar tar oss ut ur teaterhuset och går
ut i världen runtom oss. Iakttar, undersöker,
tänker, tycker. Får nya idéer och kommer
tillbaka med en tanke om någonting man vill
förändra. Slänger fram en idé, kanske till och
med lägger fram ett manus och säger att ”det
här vill jag göra”. För våra föreställningar
handlar trots allt om vår samtid och om saker
vi vill påverka på något sätt. Om vi inte tar oss
tid att se och fundera över världen runtom oss
så är det svårt att hitta någonting vi kan
brinna för att påverka.
Detta är några tankar som slagit mig under de
senaste veckorna. Nu har jag en uppmaning
till er. De av er som är med i Goda människan,
som kanske knappt lämnat teatern på hela
hösten. Ta vara på jullovet, vila upp er och
tagga till inför ett par fantastiska
föreställningsmånader! De av er som kanske
inte varit på teatern på ett tag, ta även ni vara
på julledigheten. Vila upp er efter jobb och
skola, ta det lugnt och spendera tid med
vänner och familj. Boka biljetter till Goda
människan och se fram emot en nostalgitripp
och kulturupplevelse framåt februari.
Kanske har just ni en idé på någonting ni
skulle vilja göra i framtiden? Någonting ni vill
påverka? Diskutera med era teatervänner,
skriv en spadtagsartikel, fundera och spåna
och tänk. Och ha en riktigt god jul!
Elin Ringström, chefredaktör
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Ordföranden har ordet
”God Morgon! Biljettsläpp i dag, premiär i februari

”Den Goda Människan…” tar just nu all vår

för Den Goda Människan från Sezuan.”

kraft och allt vårt engagemang och kommer att
göra det till sista föreställningen, i april nästa

Så lät det i tunneln vid uppgången till
pendeltågstationen i Jakobsberg fredagen den
27 november, då Edith och jag delade ut
flygblad i arla morgonstund. Vi hann dela ut
400 flygblad under en dryg timme i
morgonrusningen till pendeltågen.
Förhoppningsvis har vi väckt intresse för vår
pjäs och också nått människor som tidigare
inte känt till vår verksamhet.
Det var inte bara vi som delade ut,
flygbladsutdelning pågick vid alla
pendeltågsstationer i kommunen och även på
andra ställen denna morgon. Jag tror att det är
ett bra sätt att nå ut med information, något vi
ska fortsätta med.
Det är också kul att dela ut och alltid lika
intressant att se människors reaktioner när
man delar ut flygblad. Några gör sig osynliga,
andra skyndar förbi, många tar emot och några
stannar och pratar. Samtal som dröjer sig kvar
i minnet och gör att man sedan går därifrån på
lätta steg.
De ekonomiska problemen kring
produktionen ”Den Goda Människan…” är
lösta, som det ser ut i dag, och
repetitionsarbetet och arbetet kring
produktionen i övrigt pågår för fullt. Det
känns bra, det finns engagemang och
arbetsglädje. Vårt teaterhus sjuder av
verksamhet hela lördagen och alla kvällar i
veckan, utom fredag. Scenografin växer för
varje vecka, hela ensemblen har nya kläder,
roller mejslas ut, affischer och flygblad är

år. Så är det och så ska det vara, men det
innebär också att vi inte hunnit eller orkat
planera för framtiden. I skrivande stund har vi
ännu inget färdigt förslag till ny produktion
efter ”Den Goda Människan…”. Någon
framtidsdag har vi inte heller hunnit med. Det
måste vi göra efter premiären i februari.
Jag är dock säker på att det finns många tankar
och idéer till nya produktioner bland våra
medlemmar. Några förslag har kommit
styrelsen till del eller kommit upp på
medlemsmöten under hösten. Bland annat ett
förslag med arbetsnamnet ”Flyktfågel 2” som
en grupp arbetar med i samarbete med
Kulturskolan. Ett annat förslag är olika former
av improvisationsteaterverksamhet. Förslagen
har ännu inte kommit så långt att det finns en
godkänd budget som vi kan söka
verksamhetsbidrag på för 2016. Och för att
söka verksamhetsbidrag bör förslagen också
vara godkända av ett medlemsmöte, vilket är
svårt att hinna före den 31 december. Hösten
2016 är än så länge ett oskrivet blad.
Framtiden ter sig ändå ljus. Det har
tillkommit många nya medlemmar till
föreningen och det finns ett starkt
engagemang just nu. Det ska vi bygga vidare
på. Genom engagerade medlemmar, vårt fina
teaterhus och vår långa erfarenhet ska vi
förhoppningsvis fortsätta att producera bra
teater under många år framöver.
Göran Langwagen, ordf.

upptryckta och marknadsföringen pågår. Nu
ska vi föra denna produktion i mål.
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Metallskrot - Ett sätt att ge bidrag till Teodok
Har ni i källare eller förråd något av detta som ni vill bli av med:
Koppar ex. elkabel
Mässing/Tenn ex. duschblandare, ventiler
Aluminium ex. aluminiumfälgar
Rostfritt ex. diskbänk
Bilbatterier
Elmotorer
Järn
Ring Åke Söderkvist (073-981 43 45) så får ni info om hur det går till.
Ni kan även själva åka till Stena Recycling Järfälla (Veddesta) eller till någon av deras
övriga anläggningar där all metall tas emot. Vårt konto hos Stena R. är registrerat på
Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla.
Detta är ett mycket bra alternativ till den vanliga återvinningen, där de inte betalar
någonting för metallskrot.
Adressen till Stena Recycling Järfälla är Äggelundavägen 7, Veddesta.
Öppettider: mån-tors. 0700-1700 fre. 0700-1500
Åke Söderkvist
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Åke Söderkvist - En nyckelperson

N

är du kommer som ny till vårt
teaterhus vet du antagligen rätt
lite om dess historia, varför det
ligger så märkligt till mitt i ett villaområde
och hur det fungerar. Kanske du inte bryr
dig särskilt, det viktiga är att få vara med
och göra teater, visa upp sig för publik.
Det är givetvis alldeles ok, inget fel i det.
Men jag tror att det ändå kan vara viktigt
att förstå varför du alls kan komma in i
huset, sitta på läktaren, vara på golvet och
agera, använda loger, kök, varför huset alls
är användbart. Det sköter sig inte självt.
Det finns inga – och har aldrig funnits –
någon eller några anställda som tar hand
om huset, som ser till att det fungerar för
din räkning när du kommer. Som ser till
att det fungerar året om, vare sig du är där
eller inte.
Därför tänkte jag att i nästa och
kommande nummer av Spadtaget
presentera några personer som gör just
detta. Att det denna första gång råkar bli
Åke är mer av en slump. Någonstans ska
man börja och Åke är en bra sådan. För
han representerar också, förutom skötseln
av huset, den andra sidan av alla de
idealister som driver vår verksamhet. Du
ska veta att du är med i en ideell förening,
med en hårt arbetande styrelse, som helt
utan ersättning ser till att allt fungerar
som det ska. Som hanterar mycket pengar,
förhandlar med i första hand Järfälla
kommun som är vår hyresvärd, som träffar
avtal inte bara med de proffs som hjälper
dig utan också med hantverkare av olika
slag vars jobb behövs för att huset ska vara
i så god ordning för dig som bara är
möjligt.

Åke började sitt engagemang som så
många andra före och efter honom; genom
att hans döttrar var med i uppsättningen
av vår andra stora pjäs efter den inledande
succén Johanna från Kallhäll (jag träffar
fortfarande gamla kallhällare som med
glädje minns denna pjäs om Kallhäll och
dess historia). Vår nästa föreställning
hette I Stortjuvens år. Den handlade om
en annan del av vår förhistoria, den om
stortjuven Lars Larsson Molin, Lasse-Maja
kallad, som 1812 stal kyrksilvret i
Barkarby. Året var 1985 och Åke var
enbart barnpassare. Som likaså många
andra blev han ”fast” och har sedan dess
varit vår förening trogen i 30 år detta
onådens år 2015.

Eftersom Åke är en ordningsmänniska
med intresse och sinne för siffror tog han
på sig jobbet som kassör under ett par år
1987-88. Efter ett uppehåll började han
hjälpa våra dåvarande kassörer med
bokföringen från och med 2004. Kassör på
heltid har Åke varit sedan 2008. Detta ska
vi vara glada och tacksamma för. Att vara
kassör i en förening som vår, med ibland
stora och avancerade uppsättningar (se
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bara på den som nu är på gång) är ett
grannlaga arbete som tar mycken tid, även
om datorer och datorstöd numera
underlättar bokföringen.
Som om det inte är nog med detta så har
Åke arbetat med att förse våra
uppsättningar med rekvisita under många
år, så även nu med Den goda människan
från Sezuan. Detta innebär inte bara att
hitta i vårt källarförråd, skaffa eller köpa
det som behövs; det gäller också att
konstruera sinnrika prylar som ryker och
smäller eller hitta på annat som
överraskar. Dessutom arbetar han med
huset på sätt som kanske inte syns, men
som märks på olika sätt under våra
arbetskvällar (varje måndag från kl. 18,
välkommen dit!). Åtskilliga kubikmeter
har åkt till sopstationer eller till
återvinning genom Åkes försorg. Vi tjänar

också tusenlappar genom hans idoghet.
Allt som lämnas till återvinning och som
vi kan få betalt för ser han till att så sker.
Han deltar också i åtskilligt annat som
behöver underhållas och repareras så att
huset är i bra skick när du är där.
Sedan 1991 har han också varit
fotbollstränare för tjejer. Många av er som
läser detta kanske minns honom på
fotbollsplanen. Nu hotar han dock att
”emigrera” till Dalarna, till Västannor.
Övertalningsförsök har icke lyckats.
Kanske kan dock Åke, med teknikens
hjälp, fortfarande bistå vår gamla,
slitstarka, förening genom att på distans
hantera vår omfattande bokföring. Man
kan ju alltid hoppas…
Nedtecknat av
Olle Månsson
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Vad händer efter Den goda människan?
Av: Ulf Ohlsson, email: mailtoulf@yahoo.se
Just nu är det fullt fokus på repetitionerna
av Den goda människan från Sezuan med
premiär i februari. Sista föreställningen i
april och vad händer sedan då? Troligen
kommer många vara trötta och ganska
nöjda med det som varit men det är då
som sommaren och höstens verksamhet
förhoppningsvis börjar med full kraft:
Improvisationsteater!
Med stöd av ett tidigare
medlemsmötesbeslut om att göra något
med improvisationsteater presenteras här
ett förslag om hur föreningen kan arbeta
vidare med improvisationsteater. Exakt
hur och i vilken omfattning är just nu
under utarbetning, men vad som redan nu
kan avslöjas så går tankarna i följande
riktning :
Ett tema ska genomsyra sommaren och
hösten. Detta är nödvändigt för att skapa
engagemang, vara en röd tråd och utgöra
en möjlig grund för finansiering.
Engagemanget hos nya och gamla
medlemmar och även publiken ska komma
ur det tema som vi just nu funderar kring.
Ordet demokrati och vad det innebär och
hur det tillämpas är något som är mer
aktuellt än någonsin. Vad är ett
demokratiskt förhållningssätt? Kan
demokrati se ut på olika sätt? Har någon
mer rätt än andra till ordets innebörd och
tillämpning? Behöver vi demokrati? Är
demokrati värt att försvara?

Med improvisationsteater som medel
kommer vi att röra oss kring det valda
temat. Flera olika aktiviteter kommer att
göra det möjligt för nya och gamla
medlemmar att vara med. Teatern kommer
att ha ett fullspäckat schema som
välkomnar en ny och stor publik.
För de som är nyfikna att prova på
improvisationsteater kommer en eller flera
nybörjargrupper att starta med träffar en
gång i veckan och/eller någon helgkurs.
Erfarna improvisationsteaterlärare
kommer att hjälpa till och förutom
lustfylld improträning kommer också
övningar kring temat demokrati att
utmynna i en rookieföreställning för de
som vill och vågar. Mot slutet av hösten
arrangeras en medlemsintern föreställning
där man får möjlighet att uppträda inför
publik. Självklart kommer det att finnas
möjlighet att bjuda in vänner och bekanta.
Garanterat roligt för alla!
Några gästspel av erfarna
improvisationsteatergrupper kommer att
arrangeras. Detta för att inspirera men
också ge en möjlighet att efter
föreställningarna få diskutera med
skådespelarna om hur de går tillväga för
att genomföra en improviserad
teaterföreställning. Förutom improviserat
drama finns också en intressant form av
improviserad teaterföreställning som
ibland kallas för ”livslinjen” och bygger på
att en inbjuden känd person intervjuas och
då och då avbryts med att en grupp
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skådespelare improviserar kring det man
nyss hört i intervjun. Gäster kommer att

är att ha en föreställning klar vid årsskiftet
2016/2017 och att det blir ett tiotal

bjudas in som kan ge sin syn på demokrati
eller utgöra exempel på tillämpning av
demokrati. En lista på tänkbara gäster

föreställningar inför betalande publik.
Till denna grupp tas man ut efter audition
och regissörsstöd kommer att finnas.

finns redan men det finns alltid en
möjlighet att föreslå personer som just DU
skulle vilja träffa.

Låter allt detta spännande? I så fall är det
viktigt att du som medlem i Teodok gör

Det kan också tänkas bli aktuellt med att
arrangera improviserad barnteater. Våra

din röst hörd och röstar för eller talar om
din vilja så att detta blir verklighet redan
under sommaren och hösten 2016! Håll

yngre familjemedlemmar kan här både få
sig en rolig föreställning men också

utkik efter mer information via Spadtaget,
hemsidan och/eller Teodoks

kanske få vara med och spela om man vill.

Facebookgrupp. Hör gärna av dig om du
har frågor, synpunkter eller ideér.
Improvisationsteater i alla dess former

Teaterns alla arbetsgrupper som redan
finns (exempelvis ljud, ljus, scenografi,
rekvisita, kostym, marknadsföring,
servering, fixargrupp huset) kommer att
behöva jobba vidare för att engagera nya
och gamla medlemmar i just det som är så
roligt – att vara en del av en teater där

berör och utvecklar ALLA! Det är också
roligt!
Hoppas vi ses!
Ulf Ohlsson

berättelser berättas. Arbetsgrupperna
kommer att få fullt upp med att utveckla
sina områden, vara med i allt det som
händer vid teatern i och under
föreställningar samt även genomföra ett
antal egna diskussionsträffar kring temat
demokrati. Resultatet från
diskussionsträffarna kommer i någon form
att tas om hand i det som ska försöka
knyta ihop påsen och bli en föreställning
enligt nedan.
Slutligen kommer en skådespelargrupp
att bildas för att ta sig an och utarbeta en
föreställning kring temat demokrati.
Improvisation kommer vara ett verktyg för
att skapa manuset men också att vara en
del av framförandet. Musik, sång och
koreografi kommer att finnas med. Planen
8

Utställning i teaterns foajé under produktionen Flyktfågel -14, om ensamkommande flyktningbarn. Foto: Anna Weitman

D

Ögonblicksbilder

om flesta talar väldigt lite eller
ingen engelska alls. Jag pratar inte
arabiska, farsi eller dari. Jag visste
inte ens att det finns ett språk som heter
dari. Jag känner mig väldigt ointegrerad i
flyktingbranschen. Och jag har aldrig sett
så fullständigt utmattade människor. Dom
flesta har ingen packning. Har dom en
väska så hänger den sladdrig och inte ens
halvfull över axeln. Dom har kläderna på
kroppen. Och sin mobil, deras viktigaste
ägodel. Allt annat var tvunget att lämnas
innan dom satte sig på en överfull
gummiflotte. Det fanns liksom inte plats
för bagage. Via mobilen kan dom berätta
för sina anhöriga att dom överlevt resan
över Medelhavet. Dom kan läsa nyheter
och ta reda på vilka länder som möjligtvis
vill ta emot dom. Mobilen är deras enda
livlina. Dom flyr inte från fattigdom. Dom
flyr från bomber, förföljelse, tortyr. Då
hjälper det inte att ha pengar och en asfin

mobil. En del har åratal i överfulla
flyktingläger bakom sig. Och dom ser
inget annat än det framför sig. Dom vet
precis hur farligt det är att korsa
Medelhavet. Ändå gör dom det. Därför att
risken att dö är mindre skrämmande än
den totala hopplösheten. Dom vill ha ett
arbete. Dom vill att barnen ska få gå i
skola. Dom vill inte bli rika eller slippa
arbeta. Det enda dom vill är att få ett LIV.
No dreams. No dreams. Han kommer
från Irak. 20 år. Föräldrarna är döda. Det
är plågsamt för honom att säga det. Jag
sorterar kläder på ett transitboende och
han hjälper mig. Kanske för att ha något
att göra och slippa ifrån tankarna en
stund. Kanske för att visa mig att han är
en schysst person som inte vill få något
gratis. Han har redan lärt sig flera svenska
ord och meningar, kan t.o.m. skriva dom.
Det finns en griffeltavla i barnens lekhörna
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och han visar stolt sina nya kunskaper. Jag
frågar vilka drömmar han har och han
svarar tyst och med oändligt trötta ögon;
”No dreams. No dreams”. Jag säger att
han behöver vila länge när han kommer
till sitt asylboende. Och jag lovar honom
att drömmarna kommer tillbaka. Kanske
tror ingen av oss på det. Eller så gav jag
honom en gnista av hopp.
Hon smeker min kind med
gosehundens tass.
Hon är fyra år, gudomligt söt, väldigt
allvarlig och från Afghanistan. Jag frågar
via tolken om jag får ge henne ett
godishalsband och några hårspännen.
Hårspännena ser ut som katter i guld och
silver. Hon ser sig i spegeln och vi märker
att hon tycker att hon är fin. Jag frågar om
hon gillar hundar. Hon nickar. Jag frågar
om hon gillar katter. Hon spricker för
första gången upp i ett leende och nickar
igen. Sen tar hon gosehundens tass och
smeker min kind. Jag gjorde henne lite
glad. Och jag gråter när jag vänt ryggen
mot henne och går därifrån.
Dom gråter på nätterna.
Fyra vänner, unga killar från Afghanistan.
Dom har flytt från sitt land. Varit några år
i Iran. Men i Iran ser man ner på afghaner
och på sista tiden har det blivit värre. Dom
flyr från Iran och hamnar så småningom i
flyktingströmmen över havet. Dom köpte
en flotte och ena kompisen körde. Han
berättar hur båten tog in vatten. Visar med
händerna att det var nästan en halvmeter
på botten. Dom öste och öste. Sen höll
dom varandras händer, grät och trodde att
dom skulle dö. Han får kämpa för att inte
börja gråta när han berättar. Jag frågar hur
hans, till synes, tuffa kompisar mår. Dom
gråter på nätterna, svarar han. Det enda
han vill är att få ett riktigt liv. Han gillar
datorer, vill studera och bli datoringenjör.

Hade jag ett uppehållstillståndsfrikort
skulle han få det. För han vet inte om han
kommer att få stanna eller skickas tillbaka
till Afghanistan. Det räcker inte med en
livsfarlig flykt genom massor av länder.
Det räcker inte med att ha stått i kö vid en
av Europas stängda gränser i tre dygn utan
mat eller dryck. Han visade mig en bild.
Som hela avenyn i Göteborg smockfull
med folk. En bebis hade klämts ihjäl,
berättade han. Bilderna på hans
mobiltelefon är av biljetter. Kanske 20 st.
Dokumentation för att kunna bevisa att
han faktiskt flytt. När jag ska gå frågar han
om det är ok att någon tar en bild på oss.
Den första bilden på en människa bland
alla dessa biljetter. En ära.
Jag har fått höra så många gånger att
flyktingarna uttrycker sin tacksamhet över
Sverige och svenskarna. Dom är helt
förstummade över att så många skänker
saker och volontärjobbar. Dom säger att
svenskarna är dom snällaste och
trevligaste människorna dom mött under
hela sin långa flykt. Dom säger att vi visar
dom vad sann humanism är. Och dom
säger att vi ger dom människovärdet
tillbaka.
Det är en nåd och en ynnest att få ge
någon deras människovärde tillbaka.
Anna Weitman
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Slutord från redaktionen
Den 13:e februari är det alltså premiär för Den goda människan från Sezuan. För
framtiden finns det mig veterligen två förslag. Dels improvisationsteatern som Ulf
berättade om i sin artikel till detta nummer av Spadtaget - ett stort projekt med både
gästföreställningar från utomstående grupper, improgrupper för oss i föreningen och till
slut en helt egen improvisationsföreställning från oss i Teodok.
Ett annat förslag som finns är en fortsättning på projektet Flyktfågel som sattes upp våren
2014 i samarbete med JaKan Cirkus från Järfälla Kulturskola. Lena Ringström och Ulrica
Storbacka håller i detta projekt med namnet Rapport för sjöfarande. Ulrica har redan ett
så gott som färdigt manus, musik är under arbete och JaKan Cirkus är definitivt
intresserade av ytterligare ett samarbete. Med vindarna som blåser i världen just nu är
detta ett mer aktuellt ämne än någonsin och möjligheterna att påverka är oändliga. Mer
om detta kommer att presenteras i nästa Spadtag, och även på nästa medlemsmöte
såklart.
Vår uppmaning från Spadtagsredaktionen är alltså att köpa biljetter till Goda människan,
bli exalterade inför kommande projekt, krama om era medmänniskor en extra gång och
såklart att ha en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Önskar
Elin Ringström
Elin Hållinder

Frågor om framtida projekt?
Improvisationsteater:
Ulf Ohlsson, mailtoulf@yahoo.se
Rapport för sjöfarande:
Ulrica Storbacka, storbacka04@msn.com
Lena Ringström, lena.ringstrom@gmail.com
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