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Tyst Teaters Natten är dagens mor, 2005.



Förord
När jag 1971 första gången klev in i riksteatern 
på långa kalvben, anade jag inte att detta skulle 
bli mitt andra hem under så många år. Att jag 
skulle få möta så många otroliga människor i 
föreningarna, som lärt mig så mycket om ideell 
kraft och kärlek till teatern. 

Otroligt häftigt har det varit att resa i landet och möta upp-
dragsgivarna, teaterföreningarna, meningen med det hela. 
Jag har hållit marknadsföringskurs på en värmländsk fäbod, 
haft pressträff i NTO-IOGT-hus, delat ut flygblad bland kor-
var och ost på höstmarknaden. Två saker har jag lärt mig: 
att Sverige kan vara svindlande vackert och att eldsjälarna 
i teaterföreningarna är oväntade, fulla av kraft och längtan, 
så älskansvärda. Som enbuskar, sega, besvärliga och tag-
giga men väldoftande kryddiga.  Det är deras engagemang 
som möjliggör det berikande mötet mellan medborgarna 
och konstnärerna. 

Lycka har det också varit att få arbeta med så många 
fantastiska konstnärer och föreställningar. Jag minns Staf-
fan Göthes underbara nationalepos En uppstoppad hund 
där regissören Torbjörn Astner och jag grät ikapp i repetitio-
nerna av slutscenen, och Ulf Gadds och Sveneric Goudes 
dramatiska dansverk Gallos – Buenos Aires 1908 som tog 
Riksteatern till en internationell videodansfestival i Frankri-
ke. En drabbande upplevelse från senare år är Mirja Unges 
Var är alla? som i Jenny Andréassons regi blev utvald till 
Teaterbiennalen 2007.

Det vita huset i Botkyrka arrangerar Teaterdagarna se-
dan 20 år, den främsta mötesplatsen för svensk teater där 
arrangörer och kulturverksamma från hela landet träffas, 
tvärs över yrkes- och intressegränser. Sedan 1996 hålls 
också Ungkulturdagarna som på motsvarande sätt samlar 
ungdomar till samtal och workshops. 

I huset arbetar också Gudrun Johannesson, den trygga, 
tålmodiga rösten i växeln som ger god service till alla inring-
ande sedan dryga 40 år. Hon har jobbat längst på Rikstea-
tern idag, hon slår mig med fem år!  

För att hålla verksamheten igång med planering, till-
verkning, repetitioner mm krävs det många kunniga tea-
terarbetare – cirka 70 olika yrken utgör sammantagna den 
världsunika teatern Riksteatern. Och alla dessa otroliga 
tekniker som likt humlorna gör det omöjliga: flyttar turné-
scenen till plats efter plats efter plats så att publiken i hela 
landet får chansen. 

Jag har arbetat med många chefer, som legendariske, 
koleriske, passionerade Hans Ullberg med den beryktade 
röda fläcken mellan de buskiga ögonbrynen, och Mats Jo-
hansson, intellektuell och briljant som tog Riksteatern till en 
ny högre konstnärlig nivå. Thomas Lyrevik, som var den 
förste att leda utvecklingen av den moderna Riksteatern. 
Till visionären Birgitta Englin som sätter nytt fokus på folk-
rörelsen Riksteatern och eldsjälarnas ofantliga betydelse för 
kulturen, delaktighet och demokrati.

Riksteatern fyller 75 år. Förra gången, när vi fyllde 50, 
firade vi med en storartad bankett i Stockholms Stadshus. 
Nu bjuder vi in alla våra medlemmar och samarbetspart-
ners till en teaterkryssning ut på böljan blå.

Vi ger också ut den här boken där du kan läsa om några 
av alla dem som betytt något under åren. Och du kan ana 
det som väntar framöver, under kommande 75 år. För ar-
betet rullar på, under föreningarnas styrelsemöten, på kon-
gresser, i verkstäder och ateljéer, i turnébussar.

Fortfarande efter drygt 30 år känner jag en oerhörd 
stolthet över vad vi tillsammans kan och vad vi gör och vad 
vi betyder. 

Mireille BergeNströM / Projektledare Riksteatern 75 år
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Christopher MAir / Botkyrka 2008

så firar vi riksteaterns första 75 år. Men vad 
är det egentligen vi firar? Många känner till be-
greppet riksteatern. Färre känner till att riks-
teatern är en folkrörelse. en rörelse som bygger 
på engagerade medlemmars arbete i ideella för-
eningar. som köper in och arrangerar föreställ-
ningar med teater, dans och annan scenkonst. 
som bokar lokaler, affischerar, arbetar med lo-
kala sponsorer och söker nya publikgrupper. 

Syftet med den här boken är att berätta och fira Rikstea-
terns historia sedd från dem som tillsammans varit med och 
skapat den. Att berätta eldsjälarnas historia.

Tillsammans med turnerande skådespelare, regissörer, 
producenter och tekniker, har scenkonstentusiaster i hela 
Sverige möjliggjort att alla, överallt, nås av och ges möjlig-
het att vara medskapande i den levande kultur som tidigare 
var reserverad storstadsbefolkningen. Tack vare eldsjälar-
nas engagemang har denna fantastiska och världsunika 
75-åriga utveckling varit möjlig. Tack vare denna drivkraft 
kommer utvecklingen att fortsätta. Riksteatern kommer 
att skapa än större samhällelig delaktighet och bli en ännu 
bättre kultur- och demokratiseringsspridare i framtiden.
Innehållet i den här boken bygger på texter av och intervjuer 

med enskilda medlemmar, medlemsföreningar, regissörer, 
skådespelare och andra scenkonstentusiaster. Dess kapi-
tel bygger på personligt och lustfyllt berättade återgivningar 
av händelser under Riksteaterns första 75 år. En del av be-
rättelserna visar vilken kraft scenkonsten har att påverka 
människor och att åstadkomma förändring. Några visar vil-
ken stor betydelse det ideella engagemanget i föreningarna 
har för den enskilde medlemmen. Andra visar på bredden 
och kvaliteten i utbudet. Helt enkelt vilken enorm betydelse 
Riksteatern har för ett rikare kulturellt och socialt liv. Samt 
en och annan, i efterhand sett, komisk händelse.

Parallellt med berättelserna löper en tidslinje. I den görs 
nedslag i världshistorien och Riksteaterhistorien. Kapitlen 
löper kronologiskt och presenteras vid det år i tidslinjen där 
de börjar. Det finns även inledande texter som ingång till 
epokerna 30–50-talen, 60–70-talen och 1980 till idag. Slå 
i boken som du vill, den behöver inte läsas från pärm till 
pärm. Innehållsförteckningen finner du på de sista sidorna.

Avslutningsvis vill jag som redaktör framföra min oer-
hörda tacksamhet till alla som hjälpt till att göra denna bok 
möjlig. Främst vill jag tacka alla som så entusiastiskt bidrag-
it med sina berättelser och bilder. Samt Modintryckoffset 
som stått för tryckning och bindning. Denna bok hade inte 
varit möjlig utan er, tack!



de FörstA stegeN
”det är icke blott huvudstadens befolkning som har 
berättigat anspråk på att komma i åtnjutande av först-
klassig teaterkonst. Nationen i övrigt kan med skäl 
resa ett liknande anspråk.”

den ansvarige ministern Arthur engberg är tydlig 
i sitt direktiv till 1933 års teaterutredning. det väck-
er visst rabalder, även i teaterkretsar. Med rikstea-
terns publikorganisation, rpo, ska teatern knytas till 
svenska folket, genom lokala teaterföreningar spridda 
över hela landet. i demokratisk ordning ska verksam-
heten styras genom kongresser vart tredje år då hela 
folkrörelsen samlas. en ideologi som fortfarande är 
riksteaterns ledstjärna.

suget ute i landet är stort och Bollnäs är ivrigast, 
där startas den första riksteaterföreningen 22 augus-
ti 1933, nästan ett halvår innan rpo:s konstituerande 
möte hålls i stockholm 21 januari 1934. Fyrtio lokala 
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30–50-TALEN

föreningar grundas redan under det första spelåret, 
1955 är de sjuttiofem.

Första turnépremiären hålls 22 september 1933 i 
Norrköping: en fågel i handen av John drinkwater från 
dramaten. pauline Brunius är en av flera som reser 
med eget sällskap på riksteaterturné.

den förste teaterchefen är professor gösta M 
Bergman som leder riksteatern fram till 1958, från 
1949 med hans Ullberg som teatersekreterare.

Med åren produceras mer och mer av riksteatern 
– de förmedlade uppsättningarna räcker helt enkelt 
inte till. efterfrågan ute i landet är hög och trots för-
ändringar i folks fritidsvanor efter kriget, står sig tea-
tern väl i konkurrensen. så gör televisionen sitt intåg 
i folkhemmet och vid slutet av 50-talet har 500 000 
svenska hushåll tV-licens. rockmusiken dyker upp 
och 68-rörelsen väntar runt hörnet.
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Riksteaterns publikorganisation, RPO, tjuvstartar med första teaterföreningen i Bollnäs

Tyskland går ur Nationernas förbund 

1933 Första turnén:  En fågel i handen 

Adolf Hitler blir rikskansler i Tyskland Stockholms tunnelbana Skanstull-Slussen invigs 

Drive-in-bio öppnas i Ohio

Teaterutredning föreslår en riksteater. Protester från bl.a. Skådebanan och Dramaten 

Alkoholhaltiga drycker åter tillåtna i USA 
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en av de 40 föreningar som grundades under det 
första spelåret var ludvika teaterförening. Ber-
til danielsson, verksam vid dalarnas tidningar i 
ludvika, skriver om begynnelsen 1933. 

Året var 1933. Hösten dessförinnan hade inte Ludvikabor-
na bjudits någon teater alls. Skrutt på lång stång – eller 
nånting ditåt – menade en hop teatervänner och beslöt att 
undersöka intresset för att bilda en avdelning till nystartade 
Riksteatern. Ett 80-tal personer antecknade sitt intresse 
för en blivande organisation och året därefter, 1 november 
1934, gick ridån upp i Gamla Folkets Hus för premiärföre-
ställningen som inte var vilken som helst: August Strind-
bergs Kronbruden, som spelades av Allan Rydings turne-
rande sällskap, inför 214 åskådare.

I början var det en smula kämpigt att få ekonomi på 
verksamheten och man skrev till Riksteatern och beklagade 
sig över de metoder som privata teaterarrangörer och tur-
nerande sällskap lär ha tillämpat för att konkurrera ut den 
nybildade föreningen.

Som exempel anförde man att konkurrenterna bokat in 
två andra föreställningar tidigare under samma vecka som 
teaterföreningen öppnade sin verksamhet med Kronbru-
den.

Bland annat gavs den populära operetten Grevinnan 
Maritza och bara fyra dagar senare fanns Gösta Ekmans 
turné på plats. Först två dagar senare kunde Ludvika Tea-
terförening presentera sitt utbud för hemmapubliken. Man 

FråN striNdBerg till soppteAter

Filmen King Kong har premiär 

Konstituerande möte för Riksteaterns publikorganisation 21 januari  i Stockholms Stadshus

kan ana en viss mättnadskänsla hos Ludvikaborna när det 
gällde teater, just den veckan. Tre föreställningar på en 
vecka tyckte man var i saftigaste laget och i sitt brev till 
Riksteatern insinuerar den nya föreningen att ”de privata 
sällskapen vänta att hyra tills de får veta när Riksteatern 
kommer, och hyr några dagar innan”. Man anar ”slagsmål” 
om teaterpubliken och för teaterföreningen tog det sin 
rundliga tid innan man kunde ståta med skylten ”utsålt”. Det 
skulle faktiskt dröja hela fem år. Den gången stod legenden 
Victor Sjöström på scenen i Kaj Munks Han som sitter vid 
smältdegeln.

Världskriget satte givetvis sina spår även i Ludvika tea-
terförenings verksamhet som i stort sett låg nere fram till 
efterkrigstiden då ABF tog initiativ till att starta verksam-
heten igen, men vid det laget hade Ludvika teaterförening 
så smått råkat i onåd hos de höga herrarna i Stockholm. 
I själva verket ville Riksteaterns publikorganisation inte ha 
någon avdelning alls i Ludvika. Anledningen tros vara att 
Ludvikaavdelningen hade besk kritik att framföra mot det 
sätt som Stockholm hanterade sina avdelningar ute i lan-
det. 1946 tillsatte man i alla fall i Ludvika en kommitté som 
skulle kratta manegen för en comeback av den lokala för-
eningen. Resultatet av kommitténs arbete blev att alla till-
gängliga sittplatser i salongen blev abonnerade och en och 
annan teatervän hamnade utanför dörrarna.

Gösta M Bergman, första teaterchefen 

Snöbrist gör att Vasaloppet ställs in 

A-kassa införs i Sverige 

Folkpartiet bildas 

1934 Klaga månde Elektra,  Mäster Olof,  Barberaren i Sevilla,  Medea, 18 år
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Jag minns att vi spelade en pjäs av Vilhelm Moberg i Les-
sebo i Småland. I pausen serverades vi i ensemblen kaffe 
under scengolvet. En lång lite kutig äldre herre som kommit 
för att se föreställningen kom ner till oss. Han såg ett upp-
fällt program på bordet med Vilhelm Mobergs fotografi på. 
Då gick han fram, pekade på bilden och sa på småländska 
”De ä min son, de.” Ja, han var mycket stolt över sin son.
Jag tror att Riksteatern alltid har en uppgift. Utan teater 
finns ingen kultur. Det finns alltid platser i Sverige som inte 
skulle nås av det allra senaste, de allra bästa skådespelar-
na, det kan Riksteatern förmedla. Det är den levande kon-
takten mellan publiken och skådespelarna som är viktig. 
Den finns inte någon annanstans. Det är något fenomenalt 
att uppleva, både när man står på scenen och när man sit-
ter i salongen. Då kan gnistor tändas och man upplever nå-
gonting fantastiskt tillsammans. Jag kan minnas ögonblick 
när jag plötsligen känner att det jag har att säga, det når 
fram, de lyssnar, jag kan nå, det tas emot. Det är otroliga 
ögonblick. 

MeN spelA, 
det gJorde Vi!

Det var märkvärdigt när Riksteatern kom till, den där hösten 
när vi for ut. Det fanns tillfälliga turnerande teatersällskap 
före Riksteatern med varierande kvalitet. Riksteatern var 
viktig, den nådde långt och den nådde ut med god teater till 
hela Sverige. Den hade ett krav på sig att spela god teater, 
god konst. Det betydde väldigt mycket för teatern i Sve-
rige. Plötsligt fanns det pengar som gjorde att det kunde 
vara väldigt fin kvalitet på det som skickades ut, även till 
små platser. Jag skulle beskriva Riksteatern som en viktig 
kulturspridare som når ut till så många grupper i samhället. 
Från början tyckte man att det var otroligt att människor 
som kanske aldrig hade sett teater, nu fick uppleva det. 
Riksteatern fyller i år 75 år och jag har varit med ända sedan 
1935 – det är ju otroligt.

Jag minns att det var mycket spännande att få resa på 
turné. Jag hade äntligen en riktigt bra roll och den som höll i 
turnén var Pauline Brunius, som då verkligen var hela Sveri-
ges primadonna. Vi spelade Hennes majestät modern. I en-
semblen fanns Håkan Janberg och Berta Hall. Jag spelade 
en ung flicka och min fästman gjordes av Kotti Chave. Så 
det var vi fyra och Pauline. Hon ville ha ett mycket ”snyggt 
sällskap” vilket gjorde att vi alltid bodde på de förnämsta 
hotellen i närmaste stora stad. Sen kördes vi ut till små byg-
degårdar eller Folkets hus. Det blev reklam för Riksteatern, 
ja, det var verkligen i början. Vi spelade på de mest omöjliga 
platser minns jag. Så trånga scener att dekoren på somliga 
ställen inte fick plats. Jag minns att vi spelade på Fårö, på 
någon liten, liten scen, i en matsal. Där hade de bara hängt 
upp några vita lakan. Men spela, det gjorde vi!

ingrid luterkort, berättar om sin första 
riksteaterturné 1935. 

Sjuårig folkskola införs i Sverige 

1935 Flickor i uniform 1936 1937 1938 1939Ljuva ungdomstid Barberaren i Sevilla Tolvskillingsoperan Seger i mörker

Kristallnatten i Tyskland

Samarbete med Svenska teatern 
från Helsingfors

Andra världskriget bryter utChaplins Moderna tider har premiär

6

De knutna händerna med Ingrid Luterkort, Robert Nyberg, Gun-
nar Strååt, Carl Ström, Ruth Stevens och Kotti Chave.

Nanna Svartz Sveriges första 
kvinnliga prof. i medicin

RPO turnerar föreställningar, producerade av Dramaten och andra teatrar
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Samarbete med Försvarsstabens 
bildnings- och förströelsedetalj

Karin Boye tar sitt liv

Föreställningar för skolung-
domar i större omfattning

Gunder Hägg sätter 
sex världsrekord 

Regeringen utreder 
omorganisation av RPO

Mussolini störtasNylonstrumpor börjar användas

1940 Marknadsafton 1941 1942 1943Farmor och vår herre Som folk är mest Kära släkten

Första egna produktionen Balalajka

Tyskland ockuperar Norge och Danmark Pearl Harbor attackeras av Japan Olle Tandberg, EM-mästare i boxning
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Ingrid Luterkort 2008.
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Birgit Cullberg och Ivo Cramér  på turné RPO byter namn till Riksteatern 

Tyskland kapitulerar Juan Peron till makten i Argentina

Karin Kock Sveriges första kvinnliga statsråd

1945 1946 1947Den heliga enfalden,  Pygmalion

Fröken Julie 1950. Koreografi: Birgit Cullberg. Scenografi: Sven X:et Erixson.
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USA atombombar Hiroshima och Nagasaki Tage Erlander statsminister

Bilförbud införs på söndagar för att spara bensin

Glasmenageriet,  Brända tomten En valsdröm,  Uran 235

Jitterbug, modedansen nr 1 

1944 Tiggarstudenten



1950 1951 Vi tre debutera

Riksteatersuccén med Fröken Julie gjorde att Kungliga 
Operan i Stockholm öppnade sina dörrar för såväl balet-
ten, koreografen som ballerinan på hösten 1950. Det blev 
en lika historisk premiär som den i Västerås. Här introdu-
cerades på Operan den nyaste moderna balettstilen som 
växt fram på kontinenten, i ett verk som var osedvanligt 
starkt och helgjutet och som stod på en internationell nivå. 
Och som dessutom sprängde balettens anständighetsval-
lar. Operan upplevde en publikanstormning som aldrig förr. 
Plötsligt började alla tala om balett.

Fröken Julie blev upptakten till ett inhemskt skapande 
där Ivo Cramér, vars ensemble blev en del av Riksteatern 
1968, och Birgit Åkesson följde i Cullbergs spår. Fröken Ju-
lie förde också Cullberg ut i världen. Hon blev något av en 
handelsresande i koreografi. 

Fröken Julie fick hon ständigt sätta upp på nytt, 36 pro-
duktioner har det blivit genom åren, dansade över 1 400 
gånger, få andra baletter skapade under 1900-talet har nått 
upp i sådana siffror.

Fröken Julie har också gjorts tre gånger i television. På 
1960-talet upptäckte Birgit Cullberg det nya mediet och 
gjorde rubriker internationellt med sina nyskapande tv-ba-
letter. 

1967 återknöt hon kontakten med Riksteatern. Cull-
bergbaletten med åtta handplockade dansare, varav tre 
svenskar, blev en del av Riksteatern och ett av dess trumf-
kort. Åter kom hon att sprida dansen ut i landet, till nya 
orter, till nya publikgrupper som inte mött dans förut.

Så det är ingen överdrift att säga att det är Birgit Cull-
berg som åstadkommit dansens demokratisering i Sverige. 
Hon bröt vallen mot synen på dansen som elitistisk.

Och det hela började med Fröken Julie – vad kan inte en 
marskväll i Västerås leda till!

Riksteatern varnar: 
skådespelarbrist i riket!

Birgit Cullberg lämnade med sin passionerade, 
personliga och ofta humoristiska stil ett mycket 
stort intryck på den internationella dansscenen 
och hon gjorde en omfattande karriär internatio-
nellt med Cullbergbaletten. erik Näslund, chef 
vid dansmuseet i stockholm skriver här om Bir-
git Cullbergs stora genombrott.

Vem hade väl kunnat tro att en kväll på Västerås Teater 
den 1 mars 1950 skulle komma att utgöra en vändpunkt i 
svensk danshistoria? 

Men det var exakt vad som hände när Riksteatern bjöd 
på urpremiär av Birgit Cullbergs balett Fröken Julie efter 
Strindbergs berömda skådespel. När Julie i Elsa Marianne 
von Rosens gestalt hade begått självmord med betjänten 
Jeans hjälp och ridån hade gått ned, var det helt tyst. Först 
trodde den lilla dansensemblen att det hade gått åt skogen. 
Men när ljuset i salongen tändes, släppte spänningen och 
gripenheten hos publiken och jublet släpptes löst. Premiä-
ren på Fröken Julie blev en succé utan like i tidigare svensk 
danshistoria. Turnévägen genom Sverige – baletten dan-
sades 30 gånger på 21 orter från Östersund i norr till Växjö 
i söder – kantades av fullsatta teaterlokaler, entusiastisk 
publik och stora och ofta braskande pressrubriker. Publik-
framgången var så stor att Cullbergs balettafton var en av 
de få Riksteaterföreställningar som gick med en obetydlig, 
men dock, vinst.

Fröken Julie blev ett genombrott för koreografen Birgit 
Cullberg och för ballerinan Elsa Marianne von Rosen. Cull-
berg hade redan tidigare på 1940-talet turnerat med Riks-
teatern, men med Fröken Julie kom hon att bli namnet på 
allas läppar. Hon hade skapat det första svenska moderna 
dansdramat, psykologiskt nyanserat och med en erotisk in-
tensitet som man tidigare inte hade upplevt. 

eN Milstolpe i sVeNsk dANs

Pär Lagerkvist får Nobelpris i litteratur

Nioårig skolgång blir obligatorisk

Sverige trea i fotbolls-VM, 
med Nacka Skoglund i truppen

Tre veckors semester införs i Sverige

9

Lokala föreningar byter benämning 
till Teaterföreningar 

Hans Ullberg anställs som 
teatersekreterare på Riksteatern

Staten Israel utropas

Vilhelm Mobergs Utvandrarna ges ut

Antigone,  Påsk1948 1949Greven av Luxemburg

Mao president i Kina

Orwells roman 1984 utkommer

Fröken Julie,  Glada änkan



ruth plate, från Mullsjö teaterförening berättar 
om några starka teaterupplevelser.

Min första kontakt med Riksteatern var för snart 60 år sen. 
Jag gick i läroverket i Uddevalla, kom från en ganska isole-
rad jordbruksbygd och var inackorderad i ett skolhushåll i 
stan. Vår stränga svensklärarinna tyckte att vi skulle gå på 
teater, när Riksteatern kom på besök. Mina föräldrar var 
mycket religiösa, det vill säga schartauaner, som ansåg att 
teater, bio och läsning av romaner var synd. Men det som 
vår lärare ålade oss att göra fick de ändå böja sig för. Tack 
och lov!

Så kom det sig att Monica, Inger och jag hamnade i en 
avantscenloge på Uddevallas underbart vackra gamla tea-
ter. Det tyckte vi var alldeles extra lyxigt, trots att vi då såg 
scenen halvt i grodperspektiv. Glada änkan blev min första 
teaterupplevelse och jag blev helt såld. Hade aldrig upplevt 
så vackra kläder och härlig musik. Jag fick ett brinnande 
intresse för teater. Under 50-talets första år gick jag på allt 
som bjöds, kanske var det två eller tre gånger per termin. 
Vet inte hur jag klarade att betala biljetten, förmodligen ge-
nom att jag gav privatlektioner i matte till en liten kille som 
skulle söka till realskolan.

Några minnen från den tiden: Hjalmar Bergmans Swe-
denhielms med självaste Viktor Sjöström i titelrollen impo-
nerade stort. Strindbergs Gustav Vasa använde jag mig av i 
min svenskauppsats i realexamen våren 1951, där jag nap-
pade på ämnet Ett drama av Strindberg. Till en början var 
jag särskilt förtjust i operetter, vilket snart ändrade sig till 
förmån för talteater. Numera tycker jag operetter är dam-
miga, känns som teater för teaterns egen skull.

När jag 1987 flyttade till Mullsjö hade man nyss bildat en 
teaterförening här. Blev ganska snart engagerad i styrelsen 
och sitter kvar där än. Så nu blev jag på nytt beroende av 
Riksteatern. I februari 1988 kom Cabaret Tage med bland 
andra Brita Borg på scen och Tage Danielssons underbart 

eN teAterslUkAres MiNNeN

Ella Fitzgerald sjunger på Konserthuset i Stockholm

Povel Ramels första Knäpp upp-revy har premiär Bill Haley spelar in låten Rock Around the Clock
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slagkraftiga humoristiska texter. Föreställningen kostade 
teaterföreningen 5 400 kr och vi tog 40 kr för biljetterna. Ja, 
det var andra priser för 20 år sedan! 

I september 1991 hade vi den stora glädjen att få hit 
Allan Edwall, denne fantastiske skådespelare som ensam 
fyllde en hel scen. Vi fick rekordpublik, 235 personer, inte 
illa för en kommun med drygt 7 000 invånare. Edwall spe-
lade två enaktare, Oidipus och Bättre utan hund efter en 
novell av Kafka. När jag minns den enkla scenografin till 
Oidipus – endast ett antal masker uppsatta på trästavar på 
scenen – associerar jag till New York i mitten på 60-talet. 
Jag var helt tagen av att mycket lämnades till åskådarens 
fantasi. Bra teater behöver inte nödvändigtvis ha en tjusig 
scenografi.

Åter till Mullsjö. 1995 hade Riksteatern skaffat sig en 
teatermobil, som vi fick besök av. En ”buss” som fällde ut 
väggarna och bildade en lokal med plats för både scen och 
en publik på 80 personer. Det var mycket spännande när 
den kom och vi fyllde den till bristningsgränsen med åskå-
dare. Man spelade Argentinsk likör, en pjäs med invand-
rartema av Bernt-Olov Andersson. Den blev mycket upp-
skattad och skulle faktiskt kunna kallas folkbildande. Jag 
såg Stig ”Slas” Claessons Vem älskar Yngve Frej i Mobilen, 
kanske var det året därpå, i grannkommunen Habo. Då satt 
Slas själv längst uppe i ett hörn men avvärjde försynt ett 
försök att bli tackad, typiskt Slas. 

Förr kunde vi få stora påkostade föreställningar: 1994 
Cornelis Anamma, då det hände sig att proppar gick och 
allt slocknade, men gruppen tog det med gott humör och 
underhöll oss med lustigheter tills vaktmästaren ordnat 
propproblemet. Sen blev det ytterligare problem, då deras 
bil inte ville starta. I väntan på hjälp hade vi en trevlig prat-
stund med dem, de älskade vår publik och skojade om att 
de kunde tänka sig att stanna i byn. Efteråt fick vi ”Anam-
mastipendiet” bestående av ett diplom och äran att vara 
årets bästa arrangör.

1952 En folkfiende,  Vita Hästen 1953 1954Skattkammarön,  Hennes majestät modern Fadren,  Himmelssängen,  Hustruleken

Snoddas får en hit med Flottarkärlek

Stalin dör Mjölk börjar säljas i Tetra Pak-kartonger



Motboken avskaffas, alkoholdrycker får säljas fritt Radiotjänst får monopol på alla reguljära radiosändningar

Sovjetiska hunden Lajka i rymden med Sputnik II
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För min del är det underbaraste och mest fantastiska jag 
sett på många år ett samarbete mellan Riksteatern och 
Regionteatern Blekinge Kronoberg: Utvandrarna. Förra 
året i februari spelade de i Jönköping, där jag fick chans 
att se den. Det krävs en till ursprunget iransk kvinna, Far-
naz Arbabi, för att fritt bearbeta Mobergs utvandrarepos 
till en dagsaktuell pjäs. Oskar och Kristina och Mobergs 
övriga figurer blev här flyktingar som kommer till Sverige. 
Deras svårigheter på vägen och vid ankomsten till vårt land 

1955 1956 1957Fordringsägare,  Hans nåds testamente,  Oväder Can-can,  Den heliga lågan,  Rigoletto Den osynliga kedjan,  Othello  

skildrades på en nästan naken scen, men med hjälp av ljus-
effekter och projiceringar hängde vi med på skeppet över 
havet. En mycket brokig ensemble talade sex olika språk 
samt varianter av ”rövarspråk”, svensk text fick man vid be-
hov projicerad i fonden. Detta var verkligen äkta teater, som 
påverkade och berörde mig oerhört djupt. Här fick jag ett 
budskap med mig hem som väckte många tankar. Det är 
så jag vill att teater ska vara.

Fo
to

: A
uf

ot
o

Brylkräm ett måste i coola grabbars hår JRR Tolkiens Sagan om ringen utkommer

45 timmars arbetsvecka i Sverige
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1958

Gösta M Bergman slutar, Hans Ullberg blir teaterchef

Bohème,  Fågelhandlaren,  Järnvattnet i Madrid,  Magister  Bläckstadius,  

Apartheid i Sydafrika delar in medborgarna i vita, svarta, asiater och färgade.
De tvingas leva i segregation med skilda parkeringsplatser, parkbänkar, sjukhus osv

Elvis Presleys film Jail House Rock har premiär i Sverige
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Hans Ullberg.



Moderna museet i Stockholm invigs 

Claes englund som var verksam inom rikstea-
tern i närmare 40 år, bland annat som teaterse-
kreterare och redaktör för tidskriften entré och 
teaterårsboken, skriver.  

Den organisation som Riksteaterns första chef Gösta M 
Bergman 1958 lämnade över i sin närmaste mans händer 
hade från den omstridda starten på initiativ av den social-
demokratiska ecklesiastikministern Arthur Engberg utveck-
lats till en stark och självklar del av det svenska teaterlivet. 
Från en landsomfattande publikorganisation hade den ock-
så omvandlats till en central egenproducerande teater som 
i en folkrörelseliknande struktur var kopplad till vid denna 
tid 75 lokalavdelningar, som svarade för de lokala arrang-
emangen för de turnerande föreställningarna. Gästspel från 
några andra teatrar förekom emellertid fortfarande regel-
bundet som delar av utbudet. Riksteatern hade fast sam-
arbete med Operan i Stockholm (opera och balett), Stora 
Teatern i Göteborg (lättare lyrisk repertoar) och med Norska 
Riksteatret (regelbundet utbyte av föreställningar).

Hans Ullberg anade då säkert mycket lite om hur den 
25-årsjubilerande organisation som han just blivit verkstäl-
lande direktör och konstnärlig ledare för skulle komma att 
utvecklas under sitt andra kvartssekel. Han hade dess-
utom inte en tanke på att han själv skulle leda den under 
hela denna tid. Det kom han dock att göra, och till och med 
längre än så. Från sina första ganska försiktiga steg på 
teaterchefsbanan utvecklades Hans Ullberg till en av bjäs-
sarna i 1900-talets svenska teaterhistoria, i synnerlig grad 
själv bidragande till att Riksteatern 20 år senare kunde kal-
las ”Världens största teater”.
/…/
Hans Ullberg var väl insatt i Riksteaterns verksamhet när 
han blev dess teaterchef och verkställande direktör. Under 

hANs UllBerg oCh 
VÄrldeNs störstA teAter

sina studieår vid högskolan i Stockholm var Ullberg ak-
tiv i Studentteatern bland annat som regissör och en tid 
dess ordförande, detta var naturligtvis en anledning till att 
Gösta M Bergman rekryterade honom som sin assistent. 
Men Ullberg hade inte som Bergman haft teatern som sitt 
givna livsval, han studerade t ex statskunskap för Herbert 
Tingsten. Efter studierna kom han att först ägna sig åt jour-
nalistik och sedan en tid åt att vara förlagsredaktör hos 
Bonniers. Han översatte romaner och dramatik, han talade 
om bland annat film och detektivromaner i radion. I den 
senare genren gjorde han också egen debut 1954. Sådana 
utflykter utanför teaterarbetet blev det sedan dock ingen tid 
för, med undantag för de pjäsöversättningar som han ändå 
några gånger under sin chefstid roade sig med.

Väl inne i Riksteatern tog den all hans tid och kraft. Hans 
arbetskapacitet var av sällsynt slag. Varifrån han ständigt 
hämtade ny energi och entusiasm för uppgiften var en gåta 
för hans normalt mer lättjefulla medarbetare. Om han ham-
nade i teatervärlden av något av en tillfällighet, så var ändå 
teatern hans lidelse. Hans aptit på teater var omättlig, han 
såg allt han någonsin hann, eventuell fritid blev ett teaterbe-
sök. Han var också ständigt entusiastisk och hade förmå-
gan att se det positiva i varje föreställning, alltid hade han 
något gott att säga om det han såg. Hans årliga London-
veckor bestod av minst två föreställningar om dagen, gärna 
fler och när han var riktigt på hugget kunde han efter första 
akten på en teater ta sig till andra akten på en närliggande, 
vidare till en ny föreställning och därefter ytterligare vidare 
till en som gavs riktigt sent på kvällen. Med lite tur hade han 
dessutom lyckats få korn på någon lunchföreställning som 
han avverkat före denna kvällsturné. Utvilad och inspirerad 
återvände han till kontoret i Stockholm.

Hemma i Riksteaterns vardag kunde han entusiasmen 
till trots bli tyngd av bördan. Då blev han lätt otålig, miss-
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Hamburgare serveras för första gången i Sverige på Skansen

Spindelnätet,  Du stolte krigare,  Anne Franks dagbok,  Farmor och Vår Herre



nöjd med begränsningen av antalet möjliga 
arbetstimmar per dygn, de alltför många 
remissvar som Riksteatern avkrävdes, den 
alltför låga publikbeläggningen kvällen 
innan som rapporterades från t ex Kristian-
stad, att Riksteatern inte uppskattades ef-
ter förtjänst i Dagens Nyheter som inte hade 
förstått organisationens idé, att Vilhelm Mo-
berg trilskades egensinnigt, att resurserna 
inte räckte för att tillgodose alla önskemål 
om föreställningar, att teaterns tekniska ut-
veckling försvårade i stället för förenklade 
villkoren för turnéverksamhet, att den med-
arbetare han just då ville tala med befann 
sig i Gävle, att Dramaten inte ville turnera, 
att det skulle bli svårt för honom att hinna till 
kvällens föreställning i Karlstad.

Att han i sådana lägen också kunde bli 
oerhört arg är av många omvittnat. Hans 
Ullberg var verkligen en humörmänniska. 
Det kunde dundra och smälla inne i chefs-
modulen och även på konferenser ute i lan-
det när Riksteaterns ambitioner inte mötte 
förtjänad respekt. Han var samtidigt en 
mycket snäll, omtänksam och av medarbe-
tarna intresserad chef. Det visste de och tog 
det ganska lugnt under stormarna. Just det 
var en av hans stora tillgångar som ledare: 
han var också medarbetarnas vän. Och han 
var, lite oväntat för de oinvigda, en skojare 
och gamäng, i sinnet mycket ungdomligare 
än den korrekthet som god uppfostran och 
positionen hade hängt på honom.

Med andra ord: en sällskapsmänniska 
och en person att tala med. Hans Ullberg 
var spontant nyfiken t ex på vad unga män-
niskor hade för idéer, vad de hoppades 
kunna genomföra inom Riksteatern. Han 
träffade dem, om det tände i kontakten så 
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var ett projekt på gång, framfött under 
angenämt umgänge. Han ”var ju inte den 
som stoppade några galna idéer” – har 
skådespelerskan Birgitta Pettersson skri-
vit i en skildring av det första året med Väs-
terbottenensemblen. Ingenting kunde nog 
egentligen vara omöjligt att genomföra 
inom Riksteatern. Varför man skulle välja 
att gå andra vägar än genom Riksteatern 
för att åstadkomma saker i Teatersverige, 
var för honom dessutom ganska obegrip-
ligt. Han var svensk teaters stora imperie-
byggare, har Mats Johansson, hans efter-
trädare som teaterchef, sagt.

Väldigt många fick chansen att pröva 
vingarna inom Riksteatern under framför 
allt 1960-talet när expansion hela tiden 
sågs som den möjliga vägen, även om 
resurserna för tillfället var uppätna. Hans 
Ullberg satsade inte alla gånger rätt när 
han ganska spontant valde någon och gav 
personen i fråga lösa tyglar. Men många 
fler blev lyckträffar.

I djupet av sin själ var Hans Ullberg 
folkbildare. Den bildnings- och kultursprid-
ningstanke som var Riksteaterns grund-
sten var också hans alldeles naturliga. Han 
passade som hand i handske och tillförde 
sin väldiga kraft och smittsamma entusi-
asm. Den entusiasmen gällde särskilt det 
nya: människor, pjäser och idéer. Han såg 
till att Riksteatern verkligen inte stod stilla 
på fläcken.

Ur Claes Englunds ”Världens största tea-
ter, Riksteatern 1958-1976.
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1959

Över 500.000 TV-licenser i Sverige

Annie Get Your Gun,  Mäster Olof,  Äventyr med gammal bil,  Domaren,  Två på gungbrädet,  Henrik IV,  Pygmalion 

Ingemar Johansson världsmästare i tungviktsboxning
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sven-olof Nilsson under lång tid ordförande i 
Västerviks teaterförening och medlem i rikstea-
terstyrelsen, med mera, skriver.

Den 6 november 1958 samlades ett 20-tal teaterintresse-
rade i Västervik för att bilda en lokalavdelning till Rikstea-
tern. Den första föreställningen hölls dock inte förrän hös-
ten 1959 – Pygmalion av Bernhard Shaw, som gavs inför 
fullsatt salong.

Föreningens förste ordförande blev Harry Rosenkvist, 
som var engagerad i Folkets park redan på 1930-talet och 
som också själv spelade amatörteater. Som ung fick Harry 
följa med sina föräldrar till Folkets park på 1910-talet när 
det bjöds på teater där, så redan då föddes intresset för 
teatern. Han var senare med under de ”stora” åren – 60 
till 70-talen – och i en intervju i Västervikstidningen 1977, 
i samband med att Harry tilldelades tidningens kulturpris, 
minns han Viktor Sjöström, Pauline Brunius, Inga Tidblad, 
Douglas Håge, Karl Gerhard med flera, oförglömliga tea-
terföreställningar av stor dramatik, påkostade operettupp-
sättningar och glada revyer. För det allra mesta spelat för 
utsålda hus. När de stora begivenheterna utannonserades, 
började folk köa natten före biljettförsäljningen. En del sov 
till och med över i medförda tält!

Rubriken i samband med tidningsartikeln om Harry 
löd ”Han är Riksteatern i Västervik”. Det berättas också i 
artikeln om, att när man med amatörteatern skulle ge en 
föreställning i Mjölby, blev en av de medverkande flickorna 
förhindrad och i den ordinaries ställe fick en åttaåring vid 
namn Alice Nilsson rycka in. Hon skulle med tiden bli känd 
som Alice Babs.

Föreningens första föreställningar hölls i nykterhetslo-
gens lokal Augustenburg. Det gick, även om det var under 
ytterst primitiva förhållanden. Bland annat fick man inför 
varje föreställning frakta in och ut 110 så kallade truck-
pallar för att få en sådan lutning i salongen, att även de 

50 år i VÄsterVik
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som satt längst bak skulle se hyggligt. Ett himmelrike, var 
det helt naturligt när Folkets hus stod färdigt 1965, skri-
ver tidningen. Men i föreningens verksamhetsberättelse för 
1964/1965 skriver styrelsen: ”Den efterlängtade flyttningen 
till nya lokaliteter i Folkets hus blev delvis en besvikelse, när 
det i praktiken visade sig att bland annat scenutrymmet var 
för litet och ej ger möjlighet att placera större operaturnéer 
o.d.”.

En intressant motion till Riksteatern skrevs år 1982 av 
föreningens styrelse, där man bland annat kan läsa: ”Det 
är svårt att välja ett spelårsprogram som gör just vår lokala 
publik belåten och får den att komma tillbaka. Här i Väs-
tervik uppskattar de flesta inte pjäser med långa djupsin-
niga diskussioner och inte heller skoj med lik och döende, 
även om sådana pjäser säkert kan finna tacksam publik på 
större orter.”

Harry var kvar i föreningens styrelse ända till slutet av 
1980-talet, alltså ca 30 år, därav 25 år som föreningens 
ordförande. En lång och trogen gärning inom Riksteatern.

Efter några byten på ordförandeposten tillträdde un-
dertecknad som, var det tänkt, ”tillfällig” ordförande. Jag 
hade som politiker kommit in i representantskapet via kul-
turnämnden och blev direkt vice ordförande. Men jag glöm-
mer aldrig de härliga hälsningsorden jag möttes av från 
Harry Rosenqvist: ”Roligt att få en ny och ung person in i 
styrelsen, men se politiker ger jag inte mycket för, de bru-
kar varken komma på våra möten eller våra föreställningar.” 
Men så fel han hade, kan jag idag konstatera, efter drygt 
tjugo mycket givande teaterår. 

Otaliga är de intressanta kulturpersonligheter man träf-
far som ideellt arbetande i en teaterförening. Dessutom har 
mycket hänt inom själva Riksteaterorganisationen under 
de senaste åren. Uppbyggnaden av länsteaterföreningen 
med teaterkonsulenter, återinförandet av individuellt med-
lemskap och Riksteaterns omorganisation till det gemen-
samma arbetssättet är väl de största positiva förändringar 
som gjorts, sett från oss teaterföreningar. Och de rådslag 
som nyligen startats kommer säkert att ge föreningarna 
stort inflytande inom hela riksteaterrörelsen.

Fidel Castro tar makten på KubaSovjet landar med en Sputnik på månen



En nystart fick vi i sam-
band med att Folkets 
hus lokaler byggdes om, 
varvid teaterlokalen fick 
en ordentlig ansiktslyft-
ning. Detta gjorde att 
folk uppmärksammade 
teatern och genom att 
vi satsade stort i sam-
band med nyöppnan-
det 1992, bland annat 
med en föreställning 
från Dramaten, fick vi 
genast mer publik.

Många är också de 
lite speciella episoder 
som hänt genom åren. 
Här några exempel:

I samband med riv-
ningen i Folkets hus ef-
ter en föreställning från 
Riksteatern lossnade 
hakningsanordningen 
för en av lingångarna. 
På scenen befann sig 
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ett antal scenarbetare, däribland jag själv. Plötsligt hör-
des en kraftig smäll bakom ryggen. Ett rå fullt med tunga 
strålkastare hade störtat till golvet! Vi kan bara tacka högre 
makter för att ingen blev skadad. Riksteaterns turnéledare 
klippte omedelbart ner samtliga lingångar, trots tjänstgö-
rande vaktmästares protester. Nya lingångar sattes dock 
snart upp och besiktigades och Riksteatern kunde fortsät-
ta att spela teater hos oss.

En lite roligare episod utspelade sig när vår länsteater, 
Byteatern, var på besök. In- och utlastning till Bryggaren, 
tidigare Folkets hus, är gemensam med Stadsbiblioteket 
och under eftermiddagen skulle bibliotekets vaktmästare 
ut med sopor genom just den utgång som för tillfället spär-
rades av Byteaterns bil. Irriterad gick vaktmästaren ner för 

spiraltrappan bakom scenrummet och ut på scenen där 
föreställning pågick. I strålkastarljuset såg han givetvis inte 
publiken och trodde förmodligen att de ”bara” repeterade. 
Han gick fram till en av skådespelarna, högg honom i armen 
och sa: ”Ni måste flytta bilen för jag ska ut med soporna!” 
Men enligt hörsägen märkte publiken inte något av detta. 
Kanske trodde de att det ingick i föreställningen.

År 2002 gav Riksteatern föreställningen Det brinner, det 
brinner. Vi hade beställt föreställningen till Edsbruk. En tid 
innan aktuell dag skulle jag faxa över material om föreställ-
ningen till ansvariga på orten. Men direkt när meddelandet 
skulle sändas började det lukta bränt och ryka om faxma-
skinen. Den hade tagit eld och totalförstördes. Tala om eld-
fängd föreställning!
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politik, toNåriNgAr, regioNAliseriNg
Under 60-talet utökar riksteatern sin verksamhet. 
som första teater i landet satsar man på skolteater 
och uppsökande teater där ensemblerna tar sig till 
spelplatser där publiken finns, i stället för tvärtom. 
till exempel pionjärteatern som spelar på fängelser 
och mentalsjukhus.

Även dansen ges större plats när Cullberg- och 
Cramérbaletterna i slutet av 60-talet blir delar av 
riksteatern.

Under åren 1967-72 bildas regionala teaterensem-
bler i Västerås, Västerbotten, örebro och Blekinge. 
de är inledningsvis delar av riksteatern. tillsammans 
med de länsteatrar som riksteatern blir huvudman 

för, avknoppas de sista ensemblerna under 80-talet 
för att bli grunden till dagens länsteatrar.

riksteatern fortsätter också sitt samarbete med 
andra folkrörelser, som Arbetarnas bildningsförbund 
och Folkbildningsorganisationernas föreläsnings-
byrå. det svenska kulturklimatet tar starkt intryck av 
vänstervågens studentuppror, kvinnokamp och stora 
manifestationer mot Vietnamkriget. inom riksteatern 
bildas nya ensembler som är politiskt radikala. 1974 
presenteras de kulturpolitiska mål som präglar svensk 
kulturpolitik i många decennier framöver. riksteatern 
driver intensivt att grundtanken ska leva vidare: den 
levande kulturen ska vara tillgänglig för alla.
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skådespelaren och teaterentusiasten kent Mal-
te Malmström minns (ännu så länge) sina 35 
riksteaterår.

1967, året då jag lämnade scenskolan, stod teatercheferna 
i kö för att anställa oss nya skådespelare. Jag hade flera 
erbjudanden, men det bästa ansåg jag vara Svenska Tea-
terns som ville ha mig i huvudrollen som styrman Karlsson 
i Styrman Karlssons flammor, som dessutom skulle visas i 
Sveriges då enda TV-kanal. Så skedde också – och över 
en natt var jag Sveriges mest omskrivne skådespelare. Inte 
för att jag var snygg – som det faktiskt stod i en insändare 
i Aftonbladet – nej, utan för att det 1967 alls inte låg i tiden 
att spela folklustspel i TV.

Det utbröt en diskussion på kultursidorna i tidningarna 
– det debatterades i Riksdagen – och tidningen SE hade en 
omröstning om det mest omskrivna TV-programmet under 
året – där Per Oscarsson segrade genom att klä av sig i 
kalsongerna i Hylands Hörna – men där jag och Styrman 
Karlsson kom på en hedrande (?) andraplats. Föreställning-
en hade premiär i Eskilstuna Folkets Park i juni 1967 och 
spelades sammanlagt 55 gånger. Om denna turné skulle 
jag kunna skriva en hel roman, för så många händelserika 
saker utspelade sig både på och utanför scenen.

När jag kom till kollationering i KFUM:s lokaler på 
Brunnsgatan i Stockholm visade det sig att den legenda-
riske Kalle Kinch på kollationeringsdagen kunde hela sin 
roll utantill! Jag tänkte; ”Jag har missat något i undervis-
ningen på Scenskolan!” Ingen hade sagt till mig att man 
skulle kunna rollen till kollationeringen. Tack och lov visade 
sig detta vara fel, men Kalle – som förresten skulle titule-
ras ”Direktör Kinch” – höll fast vid sin disciplin från Stora 
Teatern i Göteborg, där han varit chef och där premiärerna 
kunde infalla var tredje vecka med samma skådespelare 
som varit med i pjäsen innan. De förväntades då kunna sina 
roller redan första dagen.

19 ledigA dAgAr på ett år 
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Också jag fick lära mig rollerna snabbt – det första året 
medverkade jag i hela fem pjäser. Efter Styrmannen fick 
jag hasta till Stockholm och ABF-huset på Sveavägen, som 
då även huserade repetitionslokal för Riksteatern. Där re-
peterade jag min roll i den israeliska musikalen Kungen och 
skomakaren i regi av Ivo Cramér.  Som samtidigt satte upp 
en pjäs i Uppsala och en balett i Malmö – så honom såg 
man väldigt sällan. Kungen och skomakaren var mitt första 
möte med Brita Borg, som då var en av mina stora idoler. 
Sedermera skulle jag komma att jobba mycket mer med 
henne! När vi åkt ut på turné fick jag meddelande från tea-
terledningen att jag skulle åka till Eskilstuna för att hoppa 
in i Can-Can, eftersom en av skådespelarna inte mådde 
riktigt bra.

Jag repeterade på dagarna – och stod färdigsminkad 
på kvällarna i kulissen för att hoppa in om det hände nå-
got med den icke helt friske skådespelaren. Men jag fick 
vänta till den 1 januari 1968 med att kreera rollen som Eti-
enne i Can-Can. Det var i Örebro och därefter spelade vi 
59 föreställningar i ett enda svep till den sista februari. Per 
Grundén, som hade huvudrollen skulle till Göteborg för att 
spela i en annan pjäs. Mellan maj och december hade jag 
haft sammanlagt 10 lediga dagar. På den tiden kunde man 
lägga ut ”veckovila” efter turnéns slut som kompensation. 
Men mina turnéer hade ju inget slut eftersom den ena gick 
direkt över i den andra. Men nu i mars skulle jag åka hem 
till Malmö för en välbehövlig vila tillsammans med min dåva-
rande fru och min dotter.

Jag kom hem till Malmö den 2 mars och nåddes där 
av meddelandet att en av skådespelarna i musicalen Sa-
lad Days hade ramlat ut från en balkong på hotell Savoy 
i Malmö och brutit både armar och ben. Teaterledningen 
ringer och undrar om jag kan hoppa in som ersättare dagen 
efter i Eslöv.

Som tur var hade jag spelat i Salad Days på scenskolan 
i Malmö – visserligen inte de roller som den nedramlande 

Första kvinnliga prästerna i 
svenska kyrkan

1960 1961Fotofällan Doft av honung

Regalskeppet Vasa bärgas i Stockholm

Jurij Gagarin den första 
människan  i rymden 

Marilyn Monroe dör

1962 Fröken Julie

Programbolaget och Folkparks-
teatern blir Svenska Teatern AB

1963 1964

John F Kennedy mördas 

Dolken och kappan

P-piller börjar säljas i Sverige

I väntan på Godot

Kubakrisen Första James Bond-filmen har premiär USA bombar Nordvietnam



skådespelaren hade gjort – men jag kände ju till pjäsen. 
Dagen efter, den 3 mars står jag på scenen i Medborgar-
huset i Eslöv!

Sedan gick turnén vidare in i Småland på C-platser. På 
den tiden var turnéerna uppdelade i A-, B- och C-turnéer. 
A-platser var stora städer som Örebro, Västerås och Eskil-
stuna. B-platser var mellanstora städer som Vämamo, Kiru-
na och Tranås. C-platser var de orter där hela scenografin 
bara fick plats ibland.

Turnén med Salad Days slutade i Borås i mitten av maj 
och på natten kördes jag i bil till Stockholm för att dagen 
efter börja repetera Annie Get Your Gun med bland andra 

Västeråsensemblen startar

Studentrevolt i Paris, sprider sig i Europa
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Se dig om i vrede Måsen,  Kaktusblomman

Cullbergbaletten blir en del av Riksteatern

Högertrafik införs i Sverige Palme deltar i demonstration mot Vietnamkriget

I väntan på Godot 1965 1966 1967 1968

Winston Churchill dör

Pionjärteatern turnerar till fängelser 
och mentalsjukhus

Alltsedan paradiset,  Kyska Susanna

Per Oscarsson I kalsongerna 
i TV-showen Hylands hörna

Svenska Teatern och 
Riksteatern går samman
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Brita Borg. I den förra pjäsen hade jag haft sådan respekt 
för henne att jag nästan fick tunghäfta så fort jag såg henne. 
Nu blev vi bästa vänner på heltid. Långt senare avslutade 
jag min anställning på Riksteatern med Brita i föreställning-
en Jubilarerna innan jag gick i avtalspension 2002.

Då hade jag jobbat på Riksteatern, som gick samman 
med Svenska Teatern 1968 och i många år hette Svenska 
Riksteatern,  under 35 år. Första spelåret hade jag 19 lediga 
dagar och var den anställde som gjorde flest föreställningar! 
Säsongen 2001-2002 hade jag lite fler lediga dagar – men 
var fortfarande den med flest föreställningar!

Första rymdpromenaden Protester mot Vietnamkriget

Lena Dahlman och Kent Malmström i  Annie get your gun.

Che Guevara mördas 

Cramérbaletten blir en del av Riksteatern



Blåjackor,  Aggression,  Ett spel om tre Dalaindustrier,  Löftet, Suomi 50,  Vem har rätt?,  Hur man lyckas i affärer,  Kom så piger,  Nöjesfältet, 

Bernt lindquist, idag teaterchef på smålands 
musik och teater, då skådespelare och seder-
mera chef vid den regionala ensemblen i Väster-
botten med bas i skellefteå, skriver om en spän-
nande tid i teatersverige.

UppsökANde teAter i VÄsterBotteN
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Inte är det söndag och inte är det helgdag – vad är det då 
för dag? Klagade en gumma när vi skulle spela teater för 
de gamla, i Tärnaby bårhus. Hon hade svårt att förstå vad 
det var för spektakel man hade satt henne att titta på. Och 
bårhuset med sina kistor i korridoren var den enda lokal 

1969

Debattprogram på industrier med arbetare, fack och ledning Minsta teatern inom Riksteatern spelar med egenhändigt tillverkade dockor

Feministiska Grupp 8 bildas i Sverige Yassir Arafat PLO-ledare DDT förbjuds som bekämpningsmedel inom jordbruket
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Västerbotten-ensemblen spelar Regnet i Cautin, på en högstadieskola, 1974.



Olof Palme blir statsminister
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som passade måtten för vår produktion. Arrangören tyckte 
också att den låg nära och praktiskt till för de gamla. 

Ja, många olika spelplatser fick jag vara med om under 
åren vid Västerbottenensemblen i Skellefteå, 1970-78, de 
första åren som skådespelare, sedan som chef. Jag kom 
dit från den fria gruppen Norrköpings teaterverkstad och 
hamnade i något som liknade gruppteaterns arbetssätt, 
men med institutionens förutsättningar. Visst var vi ett pi-
onjärgäng däruppe, alla med stark entusiasm för att nå ut 
med teater i ett av Sveriges största län. Det var oplöjd mark 
vi bröt för att möta en publik av unga och äldre. 

Turnén kunde starta en sen söndag för att vi skulle 
kunna hinna upp och spela skolteater i Storuman på mån-
dagen. Därefter fortsatte spelningarna under hela veckan, 
till en efter en av de små kommunerna i Lappland. I slutet 
av veckan kom vi hem efter en turné på över hundra mil. 
Så rullade det på vecka efter vecka, med avbrott för längre 
spelperioder i Skellefteå och Umeå. Att göra fler än en före-
ställning per dag – ja, ända upp till tre per dag – var inget vi 
sade nej till. Om vi kunde klämma in en fjärde föreställning 
gick det också bra. För på den tiden fick vi procent på må-
nadslönen för alla föreställningar utöver en per dag. 

Riksteatern plockade senare bort de ekonomiska ”ba-
nanerna” som hängde framför oss och då sjönk också 
antalet föreställningar kraftigt. Trots att vi hade en starkt 
progressiv hållning till uppdraget så var det möjligheten till 
extra betalt som fick oss att jobba hårdast. Teater för barn 
och unga, föreningsteater och offentlig helaftonsteater för 
vuxna stod på repertoaren. Det var vanligt att vi var med 
i och repeterade flera pjäser samtidigt, i vårt gamla trähus 
till teater med skyltfönster mot Storgatan. Knappt hundra 
meter längre ned låg Stadshotellet. Där hade vi gärna våra 
premiärfester, fram tills en av oss slog ut med armarna en 
kväll och välte en snapsbricka med trettio supar på. Då var 
det inte så roligt längre. 

Några av oss hade sina familjer med sig till teatern och 
andra var ensamstående, utan andra vänner i Skellefteå än 
den övriga ensemblen. Det fanns inte mycket tid till privatliv, 
vi var upptagna av arbete nästan jämt och var hänvisade till 

Cullbergbaletten tilldelas guldmedalj i Paris Västerbottenensemblen och Örebroensemblen startar sina verksamheter

 Jag den store,  Jämlikt?  Contrast,  Apspel,  Under Pausen,  En tallrik ärtsoppa,  Ristningar

Den amerikanske austronauten Neil Armstrong tar ”ett stort 
steg för mänskligheten” på månen

Woodstock-festivalen hålls med över 400 000 besökare i USA

varandra. Ensemblen blev en slags familj och teatern vårt 
hem. 

Skolteater hade vi inga problem att sälja, vi kunde spela 
hur mycket som helst. Det fanns ett starkt sug efter teater. 
Även uppsökande teater till föreningar gick åt som smör 
i solsken. Det vanliga var att det tillsatta rådet för fören-
ingsteater, ombudsmän från ABF och Vuxenskolan, delade 
upp föreställningarna mellan sig efter sina organisationers 
storlek. Vuxenteater var teaterföreningarnas sak att köpa in 
och arrangera. 

Vid en träff på teatern med föreningsfolk från länet 
iscensatte en regissör och en skådespelare en scen som 
fick även den mest förhärdade arrangör att dra efter andan. 
När vi satt där och samtalade så visste alla att det pågick 
en repetition i salen intill. Där inne hördes allt starkare bul-
ler och bråk som övergick i ett stort brak. Dörrarna slås 
upp och en skrikande skådespelare kommer springande 
med en vredgad regissör bakom sig, som slår efter honom 
med en käpp. Regissören bromsar upp och bockar för för-
samlingen medan han flämtande berättar att det ibland är 
förbannat svårt att få skådespelare att lyda. Sen jagar han 
vidare efter aktören. Smäll i dörrar, oväsen och skrik hörs 
allt längre bort i huset innan det tystnar. En något skräck-
slagen grupp representanter för länets teaterföreningar satt 
och stirrade på varandra. En allvarlig ton lade sig över mö-
tet, medan folk försökte förstå hur repetitioner kanske gick 
till. Nåja, regissören och skådespelaren kom tillbaka och 
avslöjade sitt lilla spel, allt blev bra igen – eller? 

Hans Ullberg, vår store teaterchef vid den tiden, en 
alldeles underbar, bildad, intelligent och härlig teatermän-
niska, var riktigt förbannad på mig en gång. (Hans Ullbergs 
temperament vittnar även Claes Englund om i ett tidigare 
kapitel) Han var så arg att han våldsamt knuffade in mig 
bland rockarna i garderoben på Medborgarhuset i Örebro, 
där Riksteatern hade kongress. Och skrek, att på Rikstea-
tern ställer vi inte in – vi spelar teater! Jag hade nyligen stop-
pat en föreställning i Bastuträsk, när pjäsens scenografi inte 
stämde med scenens mått! Nu fick jag på skallen för det 
– en nyttig läxa. Det är naturligtvis oerhört viktigt att en fö-
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reställning som är beställd också kan spelas på de platser 
den är avsedd för. Något som är en ständig utmaning för en 
turnerande teater, med verksamhet som skall passa olika 
sorters lokaler och scener. Erfarenhet, kunskap och nog-
grannhet är nyttiga ting, vid sidan av fantasi och scenisk 
begåvning i arbetet med teater. 

Jag minns en annan gång då vi spelade för högstadiet 
på en skola i Umeå. Det var en pjäs om kolonialismens ne-
gativa verkningar (det här var i början av 1970-talet då det 
fortfarande gick bra att framföra samhällsdebatterande pjä-
ser i skolans värld). På scen var vi tre skådepelare; Robins-
son, som jag spelade, Fredag och kvinnan som spelade 
Papegojan. Vi var som sig bör i en gymnastiksal. Pjäsen 
slutar med att Robinson sätter ett gevär i magen på Fredag 
och skjuter honom – men han dör inte. Vilket skulle symbo-
lisera att man inte kan döda folkets frihetskamp. Vi tyckte 
alla, inklusive vår scentekniker, att det inte pangade särskilt 
bra om geväret, vi behövde kraftigare doningar. Teknikern 
lyckades införskaffa en äkta revolver, typ magnum, väldigt 
stor och imponerande. Fredag gjordes av en hypokondri-
ker och kunde livligt föreställa sig att någon skarpladdad 
patron kunde finnas med bland våra lösa skott. Han var 
mycket skeptisk men lät sig övertalas. Med revolver i han-
den kände jag mig helt oövervinnelig som Robinson och när 
slutscenen kom gick jag fram och stack revolvern i magen 
på Fredag och tryckte av. Det smällde som bara den och 
jag ser att hans ansikte stelnar till och han böjer sig något 
framåt. Ljuset går ned, vi går ut på varsin sida om scenen. 
Där möter jag honom stapplande fram med handen tryckt 
mot magen medan han väser att jag har skjutit honom! 
Men inte så högt att publiken hörde. Applåderna kallar in 
oss igen, vi går in och bockar några gånger, Fredag lätt 
framåtböjd med handen mot magen. När vi är bakom sce-
nen igen tar han bort handen och visar mig ett öppet sår 
rakt in i magen, ett par millimeter djupt. Mynningsflamman 
från revolvern hade gjort ett runt hål i honom. Eldslågan från 
det brinnande krutet har samtidigt bränt ihop sårets kanter 
och stoppat blödningen. Han hade omedelbart trott att nu 

var det hans sista stund i livet, men ändå gått ut igen och 
tackat för applåderna. Hängivet så det förslår, minsann. 

I 70-talets Riksteater, med sina härliga och profilstarka 
chefer, där känslan för teater var mycket stark, fanns en 
liberal hållning till försök och experiment. Detta gjorde att vi 
ute i ensemblerna nästan kunde få arbeta som vi ville, allt 
efter idéer och förmåga. När kuppen i Chile genomfördes 
1974 kom tanken upp i ensemblen att alla våra produktio-
ner för grundskolans tre stadier skulle handla om det som 
hänt i Chile. Sagt och gjort. Tre dramatiker kontaktades och 
vi packade in hela teatern, med familjer och allt och åkte 
den sommaren till Den rejsende Höjskolen i Tvind, Dan-
mark. Där låg vi inackorderade i tre veckor och arbetade 
med våra tänkta produktioner, blandat med fotboll och 
bad. En ljuvlig tid! 

Pjäsen för lågstadiet ville man sedan inte ta emot på en 
av de större skolorna i Skellefteå. Rektorn ansåg att den 
var olämplig. Då ordnade vi en föreställning för föräldrar och 
föreningen Hem och Skola, som fann föreställningen viktig 
för barnen att ta del av – och det fick de.

En spännande sak med Västerbottenensemblen var 
också att Riksutställningar, med Riksteaterns goda minne, 
placerade ett regionkontor i samma hus som teatern. Vil-
ket skapade intressanta kopplingar mellan bild och teater, 
undersökande projekt där vi jobbade tillsammans. Teater, 
bilder, texter och utställningar följde flera av våra uppsätt-
ningar, som var förankrade i den västerbottniska tillvaron. 
Vilket gjorde vårt arbete komplext och publiken rik på upp-
levelser och tankar om de egna sammanhangen. Det var 
några unika år i länsteaterns historia. Utspillda nubbar på 
Skellefteå Stadshotell doftade nog snabbt bort. Erfarenhe-
terna från Västerbottenensemblens tidiga år med nyskri-
ven dramatik och spännande projekt med samverkan över 
konstgränserna försvann inte så lätt. Det ledde vidare in i en 
teater som nu ägs av medborgarna själva där uppe i Lapp-
land – den fina Västerbottenteatern – och det var faktiskt 
dit vi ville komma.



lisa Wiklund, eldsjäl i Burträsks teaterförening, 
berättar här om sina minnen.

Första tiden efter att jag började i styrelsen 1969 tänkte jag 
att vi skulle kunna ha större publik än vi hade. Det är ju så 
att man måste ligga i för att få publik, så jag tog telefonkata-
logen och började ringa från A och gick igenom hela alfabe-
tet. Det gick jättebra, vilket var särskilt roligt eftersom teater 
var så ovanligt på små orter då. Jag tycker det är hemskt 
kul att prata med obekanta personer och minns särskilt ett 
samtal. Jag hade reklamerat för teaterföreningen, hur trev-
ligt det var att gå på teater, vilka möjligheter hon hade och 
att jag ville sälja ett årsabonnemang. Då säger hon efter en 
stund:  Ja, jag har aldrig varit på teater. 

Kanske du ska ta och prova nu då och se om du trivs? 
sa jag.

Jaha, måste man vara hemskt fin när man går på tea-
ter?

Nej, så var det väl kanske tidigare, men numera kan du 
gå precis som du är.

Hon tecknade till slut ett abonnemang och när jag ring-
de upp henne året därpå, jag ringde alla varje år, frågade 
jag: Har du nu gått på teater i vinter och haft trevligt?

Ja, vet du, det här det kommer jag aldrig att sluta med.
I slutet av 60-talet gavs en föreställning av de turnéer 

som kom till Burträsk och publiken fick i regel plats. Men 
efter 15 år, då gick det inte längre, då var lokalen för liten. 
Folk trängdes och ibland gick det så långt att alla inte fick 
plats. Därför pratade jag med Skellefteå kommun. Då fick 
vi större anslag och kunde dubblera föreställningarna. Un-

teleMArketiNg i BUrtrÄsk
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der de åren hade vi ibland över 400 fasta abonnenter här i 
lilla Burträsk och det låter ju inte klokt, men det var kolos-
salt roligt! Det hände ibland när jag var ute och cyklade att 
folk tutade åt mig, jag visste inte säkert vilka de var, men 
alla kände mig. På min post stod det Lisa i Burträsk som 
adress och den kom fram. När man tänker tillbaka så är det 
fantastiskt.

Sista premiären under min tid, det var med Anna-Lisa 
Eriksson. Hon var väldigt populär och det var väldigt mycket 
folk. Då hade vi inte dubbla föreställningar längre. För efter 
14 år hade kommunen krympt. Men vi hade i alla fall folk, så 
mycket folk att när smörgåstårtorna kom till festen efteråt, 
så tog det stopp i skolkorridoren utanför aulan. Konditorn 
fick gå ut med dem igen, gå runt skolan till matsalen och 
där fick vi lyfta in dem genom ett fönster.

Jag kan aldrig vara nog tacksam för allt som jag fått 
uppleva med Riksteatern, för det har gett mig så mycket 
glädje och mening i livet. Eftersom jag hade ett sånt gott 
gehör från allmänheten och från Riksteatern centralt. Riks-
teatern har betytt allt. För teater, det måste man ju ha, det 
är ett livsvillkor. Och genom att man får se de agerande i 
verkligheten så blir ju allting mera levande. Jag hade tur, jag 
fick träffa så många trevliga människor och jag fick så fin 
kontakt med både de agerande och med den publik som 
jag hade då som uppskattade det jag gjorde. 

Det var så roligt att agera, planera och att organisera. 
Jag hoppas att Riksteatern aldrig avlider, jag tror inte det 
kommer hända, den är så starkt förankrad. Jag har kommit 
underfund med att min kontakt med Riksteatern under de 
33 år som jag jobbade, det är den bästa tiden i mitt liv.



stefan Böhm, skådespelare regissör och teater-
chef, skriver om den mest sedda riksteaterföre-
ställningen spelåret 1970-71.

Har ni hört kamrater, det är strejk på bana tre, 
dom behöver vårat stöd, fyrti man är me’... 

1968 hade en grupp unga skådespelare och musiker gjort 
den första gruppteaterföreställningen på Dramaten, Zige-
nare, om en liten och utsatt folkgrupps hårda villkor i Sveri-
ge. Zigenare gjordes som ett frivilligprojekt vid sidan om det 
ordinarie arbetet på Dramaten. Föreställningen blev mycket 
omtalad, vilket ledde till att teaterchefen Erland Josephson 
erbjöd oss en ordinarie plats i repertoaren för en ny produk-
tion. Den här gången valde vi att göra en föreställning om 
liv och arbete vid en av det svenska välståndets grundva-
lar, det statsägda Norrbottens Järnverk i Luleå. NJA-pjäsen 
hade premiär på Dramatens Lilla scen i september 1969 
och väckte stor uppmärksamhet. Normalt spelades Dra-
matenproduktioner på den tiden ca 30 gånger, NJA-pjäsen 
visades 125 gånger. Dramatenledningen ansåg dock inte 
att det var möjligt att hålla ihop den konstnärliga gruppen 
för att utveckla det arbete som hade satts igång med Zige-
nare och NJA-pjäsen. Våren 1970 fick några av oss då ett 
erbjudande av Fred Hjelm, konstnärlig ledare för Proteatern 
på Riksteatern. Proteatern skulle efter några framgångsrika 
år få Södra Teatern som hemmascen. Ensemblen skulle 
fördubblas och vi skulle kunna fortsätta där. Vårt projekt 
fanns klart: Hösten 1969 hade den berömda Saltsjöbads-
andan rämnat och blottlagt omfattande missförhållanden 
på arbetsplatser runt om i landet. Utlösande var den stora 
strejken i de norrbottniska malmfälten.  Den inspirerade 
till aktioner runt om i landet, främst kanske en kort, fram-
gångsrik strejk vid Volvos Torslandaverk. Den ville vi lägga 
till grund för vår teaterföreställning. 

NJA-pjäsen kom till under sommaren 1969 i Luleå, där 
vi hade träffat järnverksarbetare och hört deras berättelser. 

JABlA BolBo

Radikalt politiska Proteatern blir en del av Riksteatern

Konstnären Peter Dahl får ett ”vågat” verk beslagtaget av polisen på 
grund av att en porträtterad kvinna liknar prinsessan Sibylla.

Dessa hade blivit till scener och sånger som vi under arbe-
tets gång visade för våra källor, som då kunde rätta miss-
uppfattningar och komplettera med nya detaljer. Samma 
metod ville vi använda för Strejken på Volvo. Först gällde 
det att på ort och ställe få reda på vad som faktiskt hade 
hänt av dem som hade varit med. Kulturförvaltningen i Gö-
teborg gav oss sommaren 1970 logi i det pågående byg-
get av en fritidsgård i den nya stadsdelen Hisings Backa. 
Vi som for dit under några veckor var skådespelarna Inger 
Liljefors, Gudrun Berg, Stig Engström, Per Sandborgh och 
undertecknad, musikerna i popgruppen The Mascots Ste-
fan Ringbom, Anders Forsslund och Gunnar Idering samt 
författaren Gunnar Ohrlander och scenografen Helena 
Henschen. 

Vid Volvos monteringsbanor hade användningen av 
det så kallade MTM-systemet lett till att bara de starkaste 
klarade av att hålla tempot. Medelåldern vid de hårdaste 
avsnitten låg på 24-26 år och personalomsättningen var 
mycket hög. Uppenbarligen var detta inte något som be-
kymrade Volvoledningen, eftersom man genom de svenska 
rekryteringskontoren utomlands hela tiden kunde fylla på 
med nytt folk när utslitna arbetare inte orkade hänga med 
längre. Strejken hade varit ett spontant och lyckat uppror 
mot den omänskliga arbetstakten vid monteringsbanorna. 
Men den var också ”vild”, vilket innebar att strejkledarna 
hotades med omedelbart avsked om de upptäcktes. För 
att vinna förtroende hos de inblandade krävdes alltså stor 
försiktighet av vår, i sammanhanget, lilla, underliga och ny-
fikna grupp. Efter några veckor hade vi i alla fall fått träffa 
och talat med ”Pekka” och hans kamrater och det var dags 
att gå ut brett. En morgon ställde vi oss utanför grindarna 
vid Torslandaverken och delade ut flygblad där vi berättade 
om våra planer på en pjäs om strejken, att vi ville prata med 
så många som möjligt och hur man kunde få tag i oss. Näs-
ta dag var hela staden tapetserad med Göteborgspostens 
löpsedlar med krigsrubriker om en OTÄCK FLYGBLADS-
KUPP MOT VOLVO.  Vi häpnade över vad en teatergrupp 
ansågs kunna åstadkomma och lärde oss i sammanhanget 
något om de täta förbindelserna i samhällstoppen. 

1970
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Amputation,  Björnen,  Cabaret,  En flicka på gaffeln,  Hamlet,  Marknadsafton,  Alla har trädgård,  Flotten,  Det kluvna jaget,  Orestes,  Peer Gynt,  Vinter

69/70 ges 3787 förställningar för miljonpublik

Den fjärde regionala ensemblen startas i Växjö

Första jumbojetflygningen

Enkammarriksdag införs i Sverige

Salvador Allende president i Chile



Trumpetaren och sångaren Louis Armstrong dör
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1971Amputation,  Björnen,  Cabaret,  En flicka på gaffeln,  Hamlet,  Marknadsafton,  Alla har trädgård,  Flotten,  Det kluvna jaget,  Orestes,  Peer Gynt,  Vinter Drömspelet,  Ivar Kreugers svindlande affärer,  Jorden runt på 80 dagar,  Sagan om lättja,  Din stund på jorden,  Man som man,  Rött vin i gröna glas

Cullbergbaletten ger 20 föreställningar i Paris

Almbråket i Kungsträdgården i Stockholm leder till sammandrabbningar mellan demonstranter och polis

Hasse å Tages film  Äppelkriget har premiär Pornografisk skyltning förbjuds
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Gudrun Berg, Gunnar Idering och Per Sandborgh i Strejken på Volvo.



Flexteatern börjar sin uppsökande tvååriga verksamhet

Oljekrisen, OPEC-länderna höjer oljepriset  
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1972 1973Charlie och hans vänner,  Columbus,  Porträtt av fem kvinnor 

Södra teatern i Stockholm blir en del av Riksteatern

Blekinge husmansteater med liten ensemble för uppsökande teater startas

Baader-Meinhof-ligan grips i Tyskland

Monica Zetterlund tilldelas Frödingpriset

Ölandsbron står färdig

Ordförande Bengt Göransson initierar teaterpolitiskt manifest

Tjena Garry,  Spöksonaten,  Faust,  Lyckans dar,  Polish Dance Theatre

Statskupp i Chile

Pablo Picasso dörJom kippurkriget, Egypten och Syrien attackerar Israel 

Volvochefen PG Gyllenhammar var svåger med tidningens 
ägare Lars Hjörne. Samma dag som löpsedelsbombar-
demanget kom ett mera ängsligt muller med frågor från 
Riksteaterledningen i Stockholm. Vi försäkrade att vi hade 
ordenligt på fötterna och fortsatte arbetet.

På NJA hade vi träffat arbetare från hela Norrbotten, alla 
svensktalande. På Volvo mötte vi en internationell arbets-
plats. Pablo från Spanien följde vårt arbete intensivt och 
bidrog med många viktiga detaljer. Han hade varit länge 
på Volvo och hade bestämda åsikter om arbetsledningen: 
”Jabla Bolbo, jabla barkmastare” (jävla Volvo, jävla verk-
mästare). 

Arbetet med Strejken på Volvo fortsatte med regel-
bundna träffar med Volvoarbetare som hade gett oss sina 
berättelser. Scener och sånger – vårt sätt att återge histo-
rierna – korrigerades, förfinades och föreställningen växte 
fram. Mitt i repetitionsperioden tog arbetet en ny vändning. 
Vi fick ju aldrig tillåtelse att komma in på fabriken utan var 
hela tiden hänvisade till kontakter bland Volvoarbetarna. 
För att få tag i intressanta berättelser hade vi inlednings-
vis sökt dessa kontakter genom fackliga och politiska ak-
tivister i Göteborg. Hösten 1970 deltog några av dessa i 
bildandet av kfml(r). De framförde nu ett nytt krav på vår 
föreställning: Den borde, enligt dem, mynna ut i slutsat-
sen att Volvoarbetarna skulle ansluta sig till deras politiska 
organisation. För oss i teatergruppen var saken enkel: De 
berättelser som låg till grund för Strejken på Volvo hade vi 
fått förtroendet att förvalta och föra vidare på scenen. Att 
då vrida föreställningen ur händerna på dem som gett oss 
berättelserna för att istället tjäna ett annat syfte, stöd till ett 
politiskt parti – något som aldrig förts fram av de Volvoarbe-
tare vi träffat och pratat med – var uteslutet för oss. Vid pre-
miären på Hisingen i Lundby gymnasiums stora aula den 8 
januari 1971, fick vi som deltog i debatten efteråt uppleva 
ett märkligt dubbelt angrepp: från Volvoledningen, å ena si-
dan, som hävdade att vår föreställning lögnaktigt förtalade 
och skadade företaget och från kfml(r) å den andra sidan, 
som menade att föreställningen bara tjänade Volvo och det 
bestående. 

Genom Riksteaterns täta nät av spelplatser visades Strej-
ken på Volvo över hela landet våren 1971. De debatter som 
sattes igång i samband med föreställningarna resulterade 
på många platser i att stödkommittéer för mer teater av det 
slaget bildades. ”Vi känner att vi inte är ensamma, ni ger 
oss kraft genom att berätta för oss om vad som hände i 
Göteborg”, var en återkommande kommentar. Strejken på 
Volvo blev den mest besökta dramatiska produktionen på 
Riksteatern säsongen 1970-71. På senvåren 1971 upplöste 
Riksteaterns ledning Proteatern. Vi som hade gjort pjäsen 
Strejken på Volvo bildade sommaren 1971 den fria teater-
gruppen Fria Proteatern. Men det är en annan och ytterli-
gare 19 år lång historia.



stig stierna, i skellefteå teaterförening, minns.

Få om ens någon av Riksteaterns idogt turnerande skåde-
spelare under 50–70-talen kan ha missat de festliga supéer 
som doktor Sigrid Nygren i Skellefteå brukade bjuda på 
hemma hos sig. Det blev alltid sena kvällar för att inte säga 
nätter och stämningen var hög och uppsluppen. Hon hyrde 
in ”Fru Andersson” vederbörligen iförd svart dress och ny-
stärkt vitt förkläde. Riktigt som på den gamla goda tiden. 

Se det var tider det och Sigrid var ju en högt respekte-
rad ledamot av Riksteaterns styrelse. Jag minns att Hans 
Ullberg brukade komma upp till Skellefteå minst en gång 
varje år och då passade han alltid på att hälsa på hos Sig-
rid.

Förmodligen ville han med sina många resor se hur 
uppsättningarna tedde sig ute på fältet under de ibland 
ganska primitiva förhållanden som rådde. I just Skellefteå 
var det ständiga tvister mellan kommunen och turnéns sä-
kerhetsansvarige om hur de upphängda anordningarna, 
där strålkastare och annat sitter, ovan scen skulle säkras.

Kanske borde jag påminna om att Sigrid även låg bak-
om att Skellefteå ”fick” den första från Stockholm utlokali-
serade regionala Riksteaterensemblen i Västerbotten. (Se 
Bernt Lindquists kapitel)

sigrids pArtAJer

Watergateskandalen, Nixon avgår som USA:s president
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1974

Norrmalmstorgsdramat skapar Stockholms-
syndromet, dvs när gisslan sympatiserar med rånarna

Den förgyllda lergöken,  Fordringsägare,  Loranga loranga,  Pampen,  Raka bananer,  Kvinnogräl,  Brittannicus

Nya kulturpolitiska mål i Sverige Elransonering på grund av oljekrisen

Solsjenitsyn utvisas ur Sovjet

Abba vinner schlagerfestivalen med Waterloo
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Riksdagsmannaskolan,  Den elaka drottningen

Dr Sigrid Nygren.



Majt olsson, från oskarshamns teaterförening 
skriver.

1975, en ljum junikväll vandrar jag fylld av förväntningar till 
mitt första möte med teaterföreningen. Årsmöte. Här skall 
nästa års program fastställas. Ännu är jag fullkomligt okun-
nig om allt som redan ligger fast i fråga om utbud, resurser 
av alla de slag – turnéläggningar, samordningar och spel-
lokaler – innan en föreställning kan visas på vår teater. För 
mig breder hela världsdramatiken ut sig och väntar på mitt, 
nåja vår förenings urval. Vad skall jag föreslå?  Något av 
Shakespeare, Strindberg, Hjalmar Bergman, en modern 
komedi, något antikt, något nyskrivet kanske? Det finns ju 
så mycket att välja bland! Den lilla styrelsen tar snart ned 
mig på jorden – men väljer också in mig. Det finns ett litet 
antal pjäser att välja mellan. Det mesta väljer, av praktiska 
skäl, sig självt. Men det ser mycket bra ut till slut.

Mycket har hänt under decennierna. I mitten av 70-talet 
tillkom föreningsmedlemskapet: teaterföreningens styrelse 
skulle rekryteras ur föreningar i kommunen, detta för att 
stärka förankringen i andra folkrörelser. Vi fick brått att som 

FråN lJUM soMMArkVÄll till tV-sUCCé

Olof Palme besöker Kuba som den förste statsledaren från väst efter revolutionen 
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medlemmar värva föreningar, som vi kunde representera i 
teaterföreningens styrelse. Till årsmötena kom nu ombud 
för många olika föreningar i kommunen, men vi fick få per-
soner att bli helårsabonnenter på biljetter. Så småningom 
blev det allt svårare att få intresserade ombud från de andra 
folkrörelserna, när de gamla trogna släppte taget.  Vi häl-
sade med stor glädje det enskilda medlemskapet välkom-
met åter, med sitt fina Scenpass.

Ett av många härliga Riksteaterkapitel i Oskarshamn 
var urpremiären av Cramérbalettens Från kurtis till lösöre-
auktion, 1978. Baletten byggde på de grovt tillyxade och 
mycket uttrycksfulla träfigurer som konstnären Axel Peters-
son, eller Döderhultarn som han kallas, snidade runt förra 
sekelskiftet. Det blev en mycket rolig, gripande och vemo-
dig mänsklig livsresa, som gjorde stor succé inte bara här 
utan över landet och i TV. 

Den ljumma sommarkvällen 1975 inledde mitt långa 
förhållande till Riksteatern som annat än publik. I styrelsen 
blev jag kvar 30 år, fortfarande har jag en plats i Kalmar 
länsteaterförening. 

1975 Tigerlek,  Den kaukasiska kritcirkeln,  Familjen,  Fröken Julie,  Möblemang i teak,  Violen från Montmartre,  Beteendelek,  Major Barbara,  The Ruined Maid

Vietnamkriget över Ivo Cramér balettchef på Kungliga operan

Riksteatern ger  4271 föreställningar på 140 turnéer

FN utlyser internationella kvinnoåret

Upptäckten att freon skadar ozonskicket görs

Franco dör, ersätts av kung Juan Carlos
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1976Tigerlek,  Den kaukasiska kritcirkeln,  Familjen,  Fröken Julie,  Möblemang i teak,  Violen från Montmartre,  Beteendelek,  Major Barbara,  The Ruined Maid

Riksteatern flyttar till Gamla Filmstaden i Råsunda Sommarteatern får en egen producent

Bortom de blånande bergen,  Fem kvinnor,  Gisslan,  Kontraster,  Piro-Clown,  Tribadernas natt,  Döskallar,  Min syster och jag,  Kalfaktorn,  Poem to Joy 

Ny abortlag i Sverige

Tvångssterilisering förbjuds i Sverige efter ca 63 000 utförda steriliseringar

Concorde används i reguljär flygtrafik

Borgerlig regering när socialdemokraterna förlorar 
riksdagsvalet för första gången på 44 år 

Fo
to

: L
ei

f B
ra

nd
t 

Från kurtis till lösöresauktion med Cramérbaletten. Koreografi: Mats Isaksson. Scenografi och masker: Björn Lauritzen.

Ulrike Meinhof dör i fängelset



Claes Aller, turnéräv som idag är teknisk pro-
jektledare, minns en turné i Brezjnevs sovjet. 

Ärligt talat har jag tappat räkningen på hur många rikstea-
terturnéer jag åkt, men det är gott och väl 50 stycken. Det 
jag tänker berätta om nu är en unik turné med Cramérbalet-
ten, ett gästspel i Sovjet och Finland 1977.

Vi hade repeterat ett särskilt spännande program som 
bestod av 10 olika verk. Vi skulle dansa i Vilnius, Riga och 
Leningrad (numera Sankt Petersburg). Därefter skulle vi di-
rekt till Nordens äldsta återkommande dansfestival i Kuo-
pio, Finland. Det enda jag hade med mig som ljustekniker 
för föreställningarna i Sovjet var en låda med ljusfilter och 
ett glatt humör. 

För att göra intryck på teaterledningen åkte snyggsvi-
den först på. Vi blev lite häpna över att Sovjet visade sig 
vara ett klassamhälle som hette duga, jämfört med folk-
hemmets landet lagom.

I mitt dagliga arbete under turnén hade jag åtta timmar 
på mig att rigga, lägga matta, ljus- och momentsätta 10 ba-
letter! Jag hade en egen engelsktalande tolk, tack och lov, 
annars hade vi nog inte varit klara än. Det visade sig dock 
senare att Natasja, som hon hette, även kunde svenska ef-
ter att hon försagt sig, undra varför hon försökt dölja det? 

Det var långa dagar. På morgonen fick jag med mig en 
påse med något slags innehåll som tydligen var ”lunchen” 
– arbete pågick även under lunchtid för att vi skulle hinna 
klart.

I Vilnius hände något beklämmande med vår dekor en 
timme innan ridån skulle gå upp. En av baletterna i pro-
grammet hette Stretch, i den ingick en bur i scenografin. 
Det visade sig att den blivit något mindre på höjden. Nå-
gon begåvning sänkte ner en lingång från scentaket, som 
kraschat rakt ner i buren. Det löste sig genom att vi i mörka 
gömmor på teatern hittade exakt samma material och kun-

CrAMérBAletteN till soVJet
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de ge buren dess höjd åter. Vi hade dessutom en marginal 
på hela 12 minuter innan ridån gick upp. Perfekt för lunch-
rast. Puh.

I vanliga fall står ljusbordet längst bak i salongen för 
att teknikern ska kunna se helheten och spaka ljuset, så 
var det i Vilnius där det fanns ett modernt datastyrt Ström-
bergbord. På operan i Riga däremot var bordet från sent 
1800-tal. Och dessutom placerat i förscenen, nedsänkt 
med en lucka ovanför, ungefär där sufflösen brukar finnas. 
Ljusmixerbordet hade hur många spakar som helst, det var 
helt manuellt med vajrar ner till scenkällaren där elmotstån-
den som styr ljusstyrkan i strålkastarna stod och surrade. 
10 baletter på en kväll går att hantera för en person med 
ett datorstyrt ljusbord. Nu var vi sju personer som körde  
ljusövergångarna! Jag gav order till tolken, som översatte 
till operans belysningschef, som gav order till gubbarna i 
källaren. Varje tillfälle. Hela kvällen. Det måste ha sett hel-
galet ut, med alla armar och konstiga kommandon. Efter 
föreställningen kände jag mig som en utsliten disktrasa. 
Herregud, vilken resa! 

Märkligt nog blev det till slut en alldeles perfekt kväll. 
Alla som åkt på turné vet att när man hamnar på just det 
där stället som är trångt, oinspirerat och svårarbetat. Där 
man tvingas till massor av kompromisser. Där uppstår en 
märklig koncentration hos alla vilket gör att det oftast är 
de föreställningarna som blir bäst. Eller känns bäst, för att 
man övervunnit alla svårigheter och allt faktiskt har fungerat 
trots allt.

Nu bar det av till Finland efter två veckor i Sovjetunio-
nen. När jag klev ur flygplanet på flygplatsen i Kuopio dof-
tade det tallbarr, solen sken, fåglar kvittrade, det var vår. På 
hotellrummet fungerade alla lampor, det fanns varmvatten 
i duschen, det doftade friskt och gott. Hotellet hade dess-
utom restaurangskola. Himmelriket! En enorm kontrast mot 
förhållandena i Sovjet, pilsnern smakade inte ens diskme-
del.

1977 Gud bevare omgivningen när en människa får en idé,  Toner från fjärran,  Hans nåds testamente,  Ballongen spricker,  Gabrielle,  Resan till Ikarien 

Tyst teater, en av världens få ensembler som spelar på teckenspråk, blir ny riksensemble

”Tysk höst” – industrimannen Schleyer kidnappas och dödas. Ett Lufthansaplan kapas. Baader-Meinhof-medlemmarna 
Andreas Baader och Gudrun Ensslin sägs begå självmord i fängelset, misstankar finns att de mördats
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All utrustning vi använt för att skapa pro-
grammet i Riksteaterns dåvarande lokaler i 
Gamla Filmstaden i Råsunda, skulle pack-
as och lagras någon vecka för att därefter 
fraktas till Kuopio och finnas på plats när vi 
kom dit från Leningrad. Enligt planeringen. 
Utrustningen ankom helt i sin ordning till Ku-
opio ungefär samtidigt som vi skulle börja 
bygga. Kuopio teater höll då på att byggas 
om så vi var i en tämligen liten gymnastiksal 
där man byggt upp en scen. Arbetet flöt på 
bra. Tills jag av en slump upptäckte att styr-
kablarna mellan dimmervagnar och ljusbord 
inte fanns med. Katastrof, utan dem går det 
inte att styra ljuset. Ivo Cramér stod bredvid 
mig när jag upptäckte misstaget, men han 
ställde sig på behörigt avstånd från mig när 
han såg min reaktion. Och jag får nog säga 
att han såg rejält orolig ut, så arg blev jag.

Hur kom nu styrkablarna till Kuopio? 
Jag ringde den teknikansvarige i Stockholm 
och sa med undertryckt vrede i rösten; nu 
är det kris. För att lösa problemet chartrade 
Riksteatern med kort varsel ett litet enmoto-
rigt flygplan på Bromma samt en våghalsig 
pilot. Planet flögs sedan under radarhöjd till 
Finland. Där följde man järnvägsspåren för 
att navigera rätt! Vi mötte med bil vid flyg-
platsen, kablarna hivade vi över stängslet 
och kastade in i bagageluckan och körde 
snabbt som biltjuvar till teatern. Vi skulle 
börja föreställningen 18.00, klockan 17.57 
kommer mina vindor med styrkablarna, 
föreställningen startade 18.10. Resten av 
kvällen gick allt utmärkt.

Västeråsensemblen avknoppas från Riksteatern och blir Västmanlands länsteater

Tröjan sticks. Dandin den bedragne äkta mannen, Soweto, Känner ni Fia Jansson? In memoriam, Fred, Kathak, Se människan, Tisbe, Cirkusprinsessan, Ungdom i fjällen

Inrikesplan störtar vid landning på Bromma i Stockholm Charta 77 offentliggörs i PragKvarteret Mullvaden i Stockholm ockuperas



Punken når Sverige

Leendets land,  En så’n skandal, Dorine! 
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Elvis Presley dör

Riksteatern huvudman för Länsteatern i Blekinge, en treårig försöksverksamhet
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Sprit med Mariann Nordwall och Sandra Malmquist.



sandra Malmquist, skådespelare med många 
turnéer bakom sig minns.

Allt var nytt, publiken, mina underbara kolleger – Rut Car-
teus och Sten Mattsson – och att åka bil runt hela landet 
inklämd i mitten av baksätet på en Volvo, till säkert 200 fö-
reställningar på ett år. Under min första turné 1977 med 
Ballongen spricker / Krukan är tom av Christina Nilsson och 
Bo Bergstrand, hände bland annat:

Jag spelade Sara 5 år som vägrade gå till dagis. Pjäsen 
inleddes med att Sara, som var rädd för monster, kikade 
in i sina föräldrars sovrum, i deras säng fick bara lillebror 
3 år sova, men inte hon. Sara, som jag gestaltade med 
en docka i en femårings storlek när hon var tillsammans 
med vuxna på scenen, berättade detta för publiken. Jag 
höll oftast dockan framför mig, men just i denna scen stod 
jag gömd bakom en dörr. En gång blev en liten pojke så 
provocerad av att jag inte syntes, att han klev in på scenen 
och boxade till dockversionen av Sara i magen med all sin 
kraft. Jag reagerade på reptilhjärnenivå å Saras vägnar, tog 
dockans arm och slog tillbaka ordentligt. Pojken lommade 
tillbaka och satte sig. Kvar bakom dörren stod jag och tänk-
te ”Vad har jag gjort! Man slår inte publiken och framför allt 
inte barn. Vad kommer lärarna säga?” – Men inget hände, 
det var ju bara en docka.                                        

I en annan scen försökte pappan klä på Sara som trot-
sigt smulade ner kex på golvet. Vid ett speltillfälle började 
plötsligt några förskolebarn i publiken krypa fram på sce-
nen, för att mycket noggrant leta efter smulor som de se-
dan åt upp. Då var det svårt att hålla sig för skratt! 

1979 turnerade jag med det starka dramat Sprit av Börje 
Lindström. En pjäs om en flicka och hennes alkoholiserade 

skolteAter, sprit oCh slAgsMål  

Mellanöl slutar säljas Charlie Chaplin dör
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mamma. Pjäsen slutade med att flickan till sist släppte in en 
kamrat och visade hur hon hade det. På den tiden pratades 
det väldigt lite om mammor i den situationen. Efter före-
ställningarna samtalade vi med publiken, som bestod av 
lågstadiebarn och lärare. Jag glömmer aldrig när en pojke 
reste sig upp och sa ”precis så har jag det hemma”. Enligt 
de lärare som kände till det, var det första gången han själv 
berättade om det. Det hände även att lärare som vuxit upp 
i liknande hem kom fram, delade med sig av sina erfaren-
heter och sa att de aldrig tidigare kunnat prata om det – så 
kom inte och säg att teater inte behövs! 

Under samma turné fick jag mitt ego tillfredsställt flera 
gånger. Efter en föreställning gick vi över skolgården. Där 
fann vi två killar i vilt slagsmål. Jag gick fram och frågade 
vad som stod på. Den ene killen rodnade och den andre 
avslöjade varför. Han var kär i mig men ville inte att det skul-
le komma fram. Jag frågade då min beundrare hur gammal 
han trodde jag var, han var i åttaårsåldern. Han tittade noga 
på mig och insåg att jag nog inte gick i lågstadiet i alla fall. 
Så då tog han i och sa 11 år. Då var jag 30 och älskar ho-
nom fortfarande för de orden!                                                                                             

En lite pinsammare incident under samma turné utspe-
lade sig i Östersund. Vi spelade på kongressen med denna 
starka och nyskapande pjäs. Efter föreställningen hade jag, 
som var snabbast avsminkad, fått uppdraget att handla 
på systemet innan stängningsdags. Snabb var jag. I foa-
jén stod den gripna publiken i klungor och pratade om den 
stackars flickans belägenhet – och där kommer jag, som 
spelade den stackars flickan, springande med systembo-
lagskassar i nävarna, helt utan tanke på situationen. Många 
tappade hakan enligt vår regissör Lennart Kollberg. Inte så 
genomtänkt av mig!



här återger ingegerd kalmerstedt, gimo teater-
förening, några av sina minnen.

En teaterkväll i Gimo. Genom dörrarna till Folkets hus ström-
mar människor in i den lilla foajén och trängs framför biljett-
luckan. Om föreningens eldsjälar ser något obekant ansikte 
blir de glada. Det betyder att publiken har blivit ännu större, 
att de har lockat ny publik till teatern. 

Föreningen startades 1977-78 på förslag av Rikstea-
terns vice ordförande Evert Pettersson och teaterchef Hans 
Ullberg. Sedan dess har upplevelserna varit många intres-
santa, stimulerande och värdefulla. 

En gång fick turnébussen motorfel på väg till Gimo. Det-
ta innebar alltså att skådespelare, scenografi, tekniker – ja 
allt som krävs för att föreställningen ska bli av – var stran-
dade någonstans på vägen. Turnéledaren ringde för att 
meddela att föreställningen skulle ställas in. Men det visade 
sig att en av våra medlemmar kunde ordna bärgningshjälp. 
Med bussen på släp bar det av vidare mot Gimo. Ekipaget 
kom till och med fram i tid och föreställningen kunde till slut 
genomföras, till stor lättnad för oss alla. Särskilt alla de som 
köpt biljetter.  

När Hans Lindgren vid sidan av det ordinarie kvällsar-
betet på Riksteaterturné, gjorde egna program – på dagtid 
för skolor, på sjukhus, pensionärshem och bibliotek, kunde 
teaterföreningen tillsammans med kommunen ge de gam-
la på ålderdomshemmen, som de hette då, en fantastisk 

AllAN edWAlls kUsiNer
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1978 Aska,  Glasmenageriet,  Körsbärsträdgården,  Vet du var Vintergatan går?,  Sjöhästen,  Ramayana,  Blodsband,  Kvinnan från havet,  

upplevelse, Jag – en skådespelare . Han kåserade och be-
rättade om sitt händelserika liv med Thalia. Många anek-
doter och dråpliga berättelser, men också en skildring av 
skådespelarens utbildning, det slitsamma turnélivet och ar-
betet bakom kulisserna. Han gjorde det med inlevelse och 
humor, åhörarna var mycket förtjusta. En gammal dam tog 
hans hand i sin, kramade den och sa med värme i rösten, 
”tänk om jag hade en sådan man.”

1990 drog Allan Edwall en fullsatt salong med dubbelfö-
reställningen Oidipus och Bättre utan hund. Det var väldigt 
många i publiken som ville hälsa personligen på honom. 
Tydligen var de allihop hans kusiner. När jag framförde de-
ras önskan svarade han med ett underfundigt leende: – Det 
går väl för sig, jag har aldrig träffat så många kusiner som 
på den har turnén med Riksteatern. 

Föreställningen Medea med Suzanne Taslimi, känd 
skådespelare från Iran, lockade 1999 många från den flyk-
tingförläggning som då var placerad här i Gimo, många ira-
nier ville träffa och se sin landsmaninna på scen. De hade 
dagen till ära bakat flera sorters läckerheter som det bjöds 
på i pausen och efter föreställningen. Där fick de träffa hen-
ne och ta bilder tillsammans, något som betydde väldigt 
mycket.

Jag önskar Riksteatern en fortsatt god framtid i sitt vär-
defulla turnerande och kulturella arbete. Mötet mellan scen 
och salong är av stor betydelse.

Riksteatern inför medlemskap för enskilda personer som ansluts till publikföreningar inom de lokala teaterföreningarna

Italienska kristdemokratiske politikern Aldo Moro kidnappas och mördas av Röda Brigaderna Saturday Night Fever har premiär i Stockholm



Riksteatern huvudman för regionensembler i Jönköping och Dalarna

Carmelos drömmar,  Hit med passet,  Medeas barn,  Vid urskogens rand,  Sonate à trois,  Eurydike är död,  Herr Töres döttrar,  Sällsamt möte,  En finsk tango

Harry Martinson dör. Kerstin Ekman efterträder honom i Svenska akademien
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Fabriksflickorna av Suzanne Osten och Margareta Garpe.



oM ArBete oCh sJÄlVkÄNslA 
suzanne osten, skådespelare, regissör och 
sedan 1975 konstnärlig ledare på Unga klara 
i stockholm, skriver om Fabriksflickorna, ett 
unikt projekt och samarbete.

1974 hade Jösses flickor, befrielsen är nära en fantastisk 
framgång på Stockholms Stadsteater, en pjäs om hur en 
kvinnogrupp organiserar sig politiskt. Efter en tid höjdes 
ropen: – Gör en fortsättning! Detta lämnade oss upphovs-
kvinnor, Margareta Garpe och Suzanne Osten, ingen ro. 
Men hur behålla den kreativa glädjen i att kunna beskriva 
det rika politiska livet bland kvinnor som finner sina rös-
ter, och få publiken att svara? Och vart hade den i media 
så peppiga kvinnokampen tagit vägen? Vi kände klimatet 
hårdna nu i slutet av 70-talet, vi såg ju 80-talet komma i 
axelvaddar och det flaggades för en krigisk ekonomism!  
Ropen skallade om Kundens Val, Köpa-Sälja, Oavbruten 
tillväxt. 

Vi satte igång och vi skrev om kvinnors konflikter för att 
sedan framföra pjäsen för den publik som hade intervjuats. 
Man kan säga att platserna vi besökte, själva turnélägg-
ningen fanns med i utformningen av pjäsen. Det blev en 
pjäs med samhällskritisk debatt och levande artisteri med 
musiker på scen. Att gnola med i pjäsens aktuella texter var 
tanken. En ensam kvinna är bara en slav/men tusen systrar 
kan ställa krav  som det stod i graffiti på tunnelbaneväggen 
en dag 1978 när jag var på väg till arbetet.

1980 hade Fabriksflickorna premiär. Turnén sträckte sig 
över hela Sverige, spelade en vända i folkparkerna, lan-
dade i Stockholm på hösten. Det var ett unikt initiativ, rik-
tat till den stora arbetargruppen lågavlönade kvinnor i hela 
Sverige. Unikt var också samarbetet mellan institutionerna 
Riksteatern och Stockholms stadsteater.

Eftersom Margareta och jag efter Jösses hade arbetat 
med sinsemellan helt olika konstnärliga projekt, skulle vi nu 
återuppstå som en tredje författare. Jag minns att vi grä-

lade mycket i denna process, vi är två stridiga personer 
och vi ville inte göra om samma pjäs som burits fram på 
en osannolik tidsvåg 1974. Men vågen drog sig tillbaka. I 
medierna hånades Grupp 8 och kvinnorörelsen utmålades 
som död. Vi anade att kampen levde – men var?

Vi ville tala med de fackliga gräsrötterna. Där anade vi 
en ny självkänsla och märkte att attityderna förändrats. Vi 
såg kampen mellan ”gubbarna” av båda kön i den etablera-
de fackföreningsrörelsen och de unga, rebelliska rösterna. 

Svensk TEKO lades ner och den svenska skotillverk-
ningen var en avslutad affär. Öppna marknader och Asien-
importen med alla billiga lönearbetare höll på att slå ut hela 
den svenska beklädnadsindustrin. Det var rätt tyst om det. 
Då strejkade sömmerskor i norr.

Sömmerskestrejken var en dröm för många av oss soci-
alister; i facket såg vi äntligen att kvinnokampen glödde och 
de som tänt brasan var arga kvinnor som kände att nu var 
det nog. Vi kan vi vill vi törs! som refrängen i Jösses flickor 
hade ljudit på teaterscenen. Nu var det allvar. Vi startade 
vår intervjuresa i de gamla textilstäderna Norrköping och 
Borås och det blev varmare ju längre norrut vi kom. Meto-
den resa-diskutera-sjunga-agitera skulle få Kvinnorörelsen 
plus Fackligt arbete att brinna: samhällsutvecklingen skulle 
få ett motstånd av vår kvinnokultur och vi skulle hämta ar-
gument från hela Sverige.

Vi intervjuade de verkliga, tuffa förebilderna till våra två 
pjäshjältinnor Bill och Bull. De var varken några ”tjejer” med 
svaga röster eller politiskt studerade Grupp 8-kvinnor, de 
var förbannade lågavlönade kvinnor. Som dramatiker be-
stämde vi oss för att diskutera flera teman i pjäsen – ar-
betes värde, svenskt TEKO. Vi ville skildra det lilla familje-
företaget som slås ut mot marknaden. Globaliseringens 
effekter skulle vi idag kalla det.

Kvinnorna i Sollefteå som utlyste den berömda söm-
merskestrejken hade, genom medbestämmandelagens 
införande och därmed sin nya insyn i bolagsstyrelsen, fat-
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1979 Arlecchino,  Förra sommaren i Tjulimsk,  Kattlek,  Operation liv och lust,  Sängkammarsvit,  Joe Hill – mannen som aldrig dog,  Plötsligt en dag i augusti 

Khomeini tar makten i Iran, när shahen störtats Stig Bergling grips för spionage Pol Pot i Kampuchea störtas

tat hur det stod till med deras företag. Algot i Borås köpte 
deras fabrik och försedde dem med gammalt tyg. Söm-
merskorna var gisslan i en affär där det handlade att göra 
sig av med värdelösa lager. De satt till exempel och sydde 
kläder av banlon, ett extra tätt nylontyg, till Afrika, ett me-
ningslöst Sidaprojekt. 

Tjia Torpe, kulturproducenten med erfarenhet från mu-
sikrörelsen, var vår förutsättning. Vi hade sett denna super-
kunniga kvinna i aktion på en stödgala för Algots Nord, som 
sydde kläder för handikappade och även Vamlingbolagets 
Mahjongkollektioner. Vi bad Tjia att organisera en intervju-
turné längs svensk textilindustri från norr till söder med ned-
slag i de klassiska textilorterna som Borås och Norrköping. 
Vi förberedde oss genom seminarier. Vi samarbetade med 
ABF och Beklädnadsarbetarförbundet . Vi ville skaffa mera 
kunskaper, rusta oss för en samhällsdebatt. 

Att göra en pjäs innebär för en regissör många möten 
med andra kunniga och hängivna människor som bidrar 
med sin kunskap. Det var ett unikt scenografiskt samar-
bete  med två starka scenografer, Roland Söderberg och  
Christina Björk. Det var en genusutmaning i sig: att sam-
mangjuta tekniska lösningar och utsätta dem för diskus-
sion, något som tillhörde pjäsens andra tema om teknik och 
process.

Christina minns att när hon och Roland presenterade 
sina gemensamma scenlösningar, vände sig folket i verk-
städer alltid först till Roland.– Det var på den tiden som 
ingen trodde en kvinna kunde teknik. Vi ville dessutom ha 
kvinnliga tekniker, men bygget var för tungt.

En av dem vi anställde var Peter Scott (en scenmagi-
ker jag fortsatt att arbeta med ända sedan dess – vad har 
inte han byggt med Sveriges scenografer och kollegor i det 

ständigt föränderliga rummet på Unga Klara under snart 
30 år?). Av honom lärde jag mig vad scenteknik kan vara 
– ett bygge av ideologi och konstnärskap med lösningar 
som berättar mer. Riksteaterns verkstäder var för mig på 
den tiden, som kom från mindre uppsättningar, som rika 
Bergakungens sal.

Att söka sin publik blev möjligt genom det storslagna 
samarbetet mellan Riksteaterns Jerk Liljefors och Stads-
teaterns Lars Edström. Lars vågade satsa på många konst-
närliga äventyrsprojekt och gav mig fem år senare Unga 
Klara / Lagret i Kulturhuset så att jag skulle kunna fortsätta  
att undersöka rumsteatern. Lars trodde på konstnärerna, 
han var fackligt grundad, yttrandefrihet och scenisk profile-
ring var han inte rädd för, han tackas här!!

Den 8 mars 1980 hade Fabriksflickorna premiär i Skel-
lefteå. Och publiken kom! Hela turnén var fullsatt. Kvinnorna 
i tekoindustrin kände att pjäsen var riktad till dem. 

Huvudrollen hade Kvinnokollektivet och dess motstån-
dare på scen var direktören för det lilla familjeföretaget, som 
i sin tur också blev förlorare mot den stora marknaden när 
han tillsammans med alla hans sömmerskor får gå. Vi ville 
föra vidare slutscenens påstående att i låglöneländerna syr 
nu barn våra billiga kläder och frågan: Var finns vår solida-
ritet?  

Bill spelades av Yvonne Lombard (Yvonne var med i 
Jösses, där hon spelat ett kaxigt hembiträde) och Bull av 
purunga fräna Sonja Hejdeman.

Av en pjäs blir sällan något kvar men sångerna finns på 
skiva, musik av Gunnar Edander och kapellmästaren Inger 
Berggren. Jag hör dem då och då. En ensam kvinna är bara 
en slav/men tusen systrar kan ställa krav … 



Motala teaterförenings förste ordförande, se-
nare även ledamot i riksteaterns styrelse, knut 
karlsson berättar.

Den 8 mars 1979 kom Kerstin Gidlöf, som arbetade i drygt 
30 år på Riksteatern, till Motala för att ge råd om hur en 
teaterförening skulle bildas. Arbetarnas Byggnadsförening 
i Motala, som ägde Folkets Hus, var initiativtagare. På den 
tiden skulle teaterföreningarnas styrelseledamöter repre-
sentera andra folkrörelseföreningar och -organisationer 
från orten. 

Knut Karlsson, som nyligen hade lämnat sitt jobb som 
socialkamrer för att leda verksamheten i Folkets Hus i Mot-
ala, undrade hur många föreningar som brukade vara re-
presenterade i teaterföreningarna. Det varierade från fem till 
tio. Ända till dem som hade tjugofem medlemsföreningar. 

– Det ska vi slå, sa Knut.
– Vad ska ni slå? sa Kerstin Gidlöf
– Vi ska bli störst i landet! bestämde Knut.
Det var inte alltid så lätt att få med föreningarna som 

medlemmar. Knut var övertygad om att man i Motala skulle 
kunna göra en bra rekrytering av medlemsföreningar. Ge-
nom Folkets Hus skulle möjligheterna att få med fackliga 
och politiska föreningar och organisationer vara många. 
Knut var övertygad om att teaterovana människor trodde 
att Riksteatern inte var något för dem, så länge det var folk 
ur societeten som styrde teaterföreningarna.

– Det är inte bara societetsfolk som leder föreningarnas 
verksamhet. Alla är välkomna, svarade Kerstin.

Ordföranden Rune Leijonmarck kom till slut fram till att 

MotAlABorNA stArtAr FöreNiNg

USA:s ambassad i Teheran ockuperas 
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De vilda svanarna,  Möss och människor,  Black Rock City,  Grälet om den övergivna dockan,  Sprit,  Fiskbenet,  Från kurtis till lösöreauktion,  Antigone,  De fyra åldrarna

Härdsmälta i kärnreaktor i Harrisburg, USA Sovjet invaderar Afghanistan Borgerlig seger i riksdagsvalet

Småhus kallade Friggebodar, efter bostadsminister Birgit Friggebo, får byggas utan bygglov
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bra teater ska vara en av Folkets Hus viktigaste uppgifter att 
arrangera – Det blir din uppgift, Knut, att se till att teatern 
här i huset är till för alla, avslutade Rune. Som på så många 
andra håll knöts den lokala teaterföreningen till Folkets hus 
även i Motala.

I april var Kerstin tillbaka i Motala. Folkets Hus var inte 
färdigbyggt så mötet hölls i Folkets Parks festsal. Knut hade 
gått ut med inbjudningar till alla folkrörelseföreningar på or-
ten. Över sextio personer lyssnade på Kerstin Gidlöfs be-
rättelser. På frågan, som Knut ställde i slutet av mötet, om 
Motala skulle bilda teaterförening kom ett rungande Ja!

Den 12 juni 1979 bildades den nya teaterföreningen i 
Motala i Folkets Hus. Efter mötet fick alla lyssna till skåde-
spelaren Bertil Norströms sång. Arne Rasset ackompan-
jerade på piano. Det var ett mycket trevligt inslag som gav 
förhoppningar inför framtiden. I september hade föreningen 
sitt första årsmöte. Det hölls i Fullmäktigesalen i det då fär-
digbyggda Folkets Hus. Rune Leijonmarck sa till mig, – Du 
får bli ordförande. Det blir en av dina viktigaste uppgifter att 
se till att många Motalabor kommer till Folkets Hus och att 
de får se bra teater. 

Så småningom tog den teaterintresserade Motalabon 
Åke Lindberg över efter mig. Åke leder kunnigt och intres-
serat än idag verksamheten i teaterföreningen till Motala-
bornas bästa.

Så bildades Motala teaterförening. I Motalabygden hade 
folk inte haft möjlighet att se bra teater på en modern scen 
tidigare. Nu blev det möjligt. Grunden var lagd och teatern 
utvecklades snabbt. Föreningslivet i Motala ställde upp, re-
dan från starten hade Motala teaterförening fler medlem-
mar än någon annan teaterförening i Riksteatern. Vem sa 
att Motalaborna inte var intresserade av teater?



teAter i MotViNd FiNNer NyA ForMer
riksteatern fyller 50 år 1983 vilket firas med ett te-
maår kring begreppet folkhem, samtidigt som man 
kämpar mot minskande anslag. trots detta fortsätter 
satsningarna på bredd och kvalitet. det är kärva tider 
med lågkonjunktur, som ställer nya krav på finansie-
ringsformerna.

Mats ek har med sina starka verk, som Soweto och 
Bemarda, vitaliserat Cullbergbaletten. 1982 får kom-
paniet sitt stora internationella genombrott med den 
banbrytande omtolkningen av klassiska Giselle.

Under 80-talet rusar konjunkturen åter upp, Berlin-
muren faller 1989 och kalla kriget når ett slut. sveri-
ges ekonomi kollapsar när lånebubblan spricker 1991.  
Jugoslavien faller sönder, en stor flyktingvåg kommer 
till sverige och ny demokrati väljs in i riksdagen. tre 
år senare går sverige med i eU.

Ungkulturdagarna arrangeras av riksteatern för 
första gången 1996 i samarbete med Folkets hus och 
parker, Bygdegårdarnas riksförbund och kontaktnä-
tet. 

efter millennieskiftet spricker it-bubblan och glo-
baliseringen fortsätter öka i takt. 

JAM startas år 2000, en verksamhet inom riks-
teatern som arbetar för att uppmuntra och lyfta fram 

unga, nya scenkonstutövare. 2003 bildas plural, ett 
nationellt nätverk för unga arrangörer.

riksteaterns kongress tar 2004 ett historiskt be-
slut att öppna folkrörelsen. det tidigare strikta regel-
verket förenklas och demokratiseras för att ge möjlig-
het för fler att bli en del av riksteatern. och därmed 
skriva under på den målsättning som står sig fortfa-
rande: varierad och kvalitativ scenkonst för alla i lan-
det, oavsett bostadsort, kön, ålder, utbildning, social 
eller etnisk tillhörighet.

2007 fattar riksteaterns kongress i Norrköping 
beslut om att ytterligare demokratisera arbetet inom 
hela organisationen. riksteaterns arbetssätt föränd-
ras för att lyfta in teaterföreningarnas önskemål och 
behov tidigt i riksteaterns planeringsprocess. riks-
teaterrörelsen bestämmer sig också för att skapa 
morgondagens demokrati: riksteatern ska bidra till 
att varje medborgare deltar, har inflytande och känner 
delaktighet i samhället. 2007 är också fem turkisk-
svenska riksteaterföreningar en del av riksteatern, 
som söker former för att arbeta med fler språkgrup-
per.

2007 tillsätter regeringen en ny kulturpolitisk ut-
redning som ska presentera sitt betänkande 2008. 

1980–2007
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Vågar vi älska 
i Gällö den 13 mars?

Vågar vi älska
i Brunflo den 14 mars?

Vågar vi älska
i Backe den 15 mars?

Tre dagar senare ställdes samma fråga i Gäddede, Ström-
sund och Hoting.
Nu började nyfikna läsare ringa till tidningarna och lokalra-
dion med frågor om vad dessa utmanande annonser kunde 
betyda. Var det månne någon som tvivlade på ortsbornas 
förmåga? 

Två dagar senare ökade nyfikenheten ytterligare, när 
frågan ställdes till Mörsil, Åre och Stugun. Annonserna gav 
även ämnet för flera insändare, bland annat från en arg 
moralist och en från en glad humorist, om jag inte minns 
fel. Vår teaterkonsulent hade utverkat tystnadslöfte från tid-
ningar och lokalradio, så de sa sig inget veta om saken ...

Den näst sista serien, med frågan ställd till Rörösjön, 
Hede och Sveg, fick draghjälp av en utomstående företa-
gare som hakat på vår idé och, om jag minns rätt, ställde 
frågan ”Vågar vi älska tulpaner från Östersunds Blom-
mor?”

De sista annonserna i den uppmärksammade serien 
ställdes till Lillhärdal och Ytterhogdal. 

Dagen efter fick hela länet lösningen på gåtan, när vi 
satte in Riksteaterns officiella samlingsannons, där det 
framgick att ”Vågar vi älska” i själva verket var en teaterfö-
reställning.

Det kom många glada kommentarer från vår teaterpu-
blik alla spelkvällar, och vi påmindes långt efteråt om de 
där ”Vågar vi älska”-annonserna.  De följdes förresten av 
ytterligare fyra-fem firmaannonser om diverse varor, som 
någon möjligen kunde våga älska.

Jönköpings länsteater övergår 
i landstingets regi

Första Vasaloppet för kvinnor

Carl-eric ericsson, tidigare aktiv i både teater-
föreningar och riksteaterns styrelse med mera, 
skriver.

Jämtlands Läns Teaterförening bildades 1969. Under 70-
talet nådde vi målet med väl fungerande lokala teaterför-
eningar i samtliga 8 kommuner i länet. Här är avstånden 
mellan tätorterna stora, varför de flesta föreningar har flera 
spelplatser med upp till 12 mil mellan scenerna. Rikstea-
terns utbud till de små scenerna var, på den tiden, brett 
och räckte till 5-6 föreställningar per år på de större mer 
centrala scenerna, medan de minsta och mest avlägsna 
fick nöja sig med ett par miniföreställningar. 

En av miniföreställningarna lyckades vi skapa väldigt 
mycket uppmärksamhet kring.

Vid länsföreningens styrelsesammanträden fanns alla 
lokalföreningar representerade. Inför varje säsong fanns då 
tillfälle att diskutera marknadsföringsidéer. Oftast handlade 
det om reklamblad, informationsträffar och liknande, men 
nu dök det upp en särskilt god idé om annonsering i våra 
två länstäckande dagstidningar.

Vårprogrammet 1983 innehöll en komedi med den fan-
tasieggande titeln Vågar vi älska? 

Komedin skulle spelas på 14 olika platser runt hela lä-
net, från Lillhärdal längst i söder till Gäddede, vår nordli-
gaste spelplats, 50 mil norr om Lillhärdal.

Styrelsens spjuver tände direkt på den utmanande 
titeln, begärde ordet och frågade med allvarlig min, men 
med glimten i ögat: ”Vågar vi älska i Åre? Vågar vi älska i 
Brunflo?”

Glimten smittade av sig till alla runt bordet, och när spju-
vern i nästa ögonblick föreslog en serie radannonser under 
”Diverse” i båda tidningarna, satte en glad och skrattfylld 
planering genast igång. Resultatet blev följande annons-
serie:

Femton dagar före turnéstarten inom länet sågs följan-
de 3 radannonser:

VågAr Vi ÄlskA i BrUNFlo? 

Mats Eks internationella genombrott med Giselle

Örebro och Blekinge självständiga länsteatrar

Det första svenska dödsfallet i aids 

1981 1982 1983I Jaksobs skugga Den itusågade damen Stora landsvägen

Sömmerskor häver åtta månaders 
ockupation av fabrik i Sollefteå 

1980 Faster och forskaren

Västerbottenensemblen 
blir Västerbottensteatern 

Kärnkraftsomröstning i Sverige

John Lennon mördas 
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Länsteatern i Dalarna blir landstingets ansvar

Riksteatern 50 år

Miljöpartiet bildas



Mats Ek ny konstnärlig ledare 
för Cullbergbaletten

Bröderna Herrey vinner 
Eurovisionsschlagern

Fem- och tjugofemöringar 
tas ur bruk i Sverige

1984 1985

Nu undrar ni kanske om annonserna hade avsedd ef-
fekt. Ska man se till publiksiffrorna, så var Backepubliken 
– Strömsunds teaterförening – den mest nyfikna, där var 
beläggningen 123 % Man fick nog ta till skohornet för att 
få in de sista av de 222 besökarna i salongen med 180 
sittplatser. Till Lillhärdal, med mindre än 1000 invånare, kom 
122 besökare. 

Den svarta lappen, I afton dans Natten är dagens mor

Växjö, den sista regionala ensemblen, 
blir Kronobergsteatern Ivo Cramér pensionär, Cramérbaletten läggs ner

Olof Palme mördas TV3 börjar sända reklamfinansierad TV 

19871986 Ballad om en skärbräda Kaka söker maka
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45 
Sverige vinner hockey-VM

Viktigast var ändå att vi lyckades skoja till det lite. Det upp-
skattades och gav ”ringar-på-vattnet-effekt”, som spillde 
över på senare produktioner: Vi skrapade säkert bort en bit 
till av teaterns gamla obegripliga finkulturstämpel!

Bibi Unge och Jessie Flaws i Vågar vi älska. 

Hans Ullberg i pension, 
Mats Johansson tar över

Tjernobylolyckan i Ryssland



West Side Story, 1993. Regi: Magnus Bergquist. Koreografi: Vlado Juras. 
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Ana Laguna och Mats Ek i Giselle, 1984. 
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Saddam Hussein invaderar Kuwait

1990 Ramel riket runt,  Herrar, Gamla barn

Riksteatern flyttar till Botkyrka, två mil söder om Stockholm

Sovjet drar sig ur Afghanistan 

Jerk Liljefors blir teaterchef

Massakern på Himmelska fridens torg i Kina

1988 1989Fixaren,  La Strada Del Amore,  Rasmus på luffen Den goda människan från Sezuan
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Miljöpartiet in i riksdagen, det första nya partiet på 70 år Berlinmuren rivs, kalla kriget är över McDonalds öppnar i Moskva

Sagan om den lilla farbrorn med Claes Hartelius och Torbjörn Astner.

Unga Riks gästspelar i Ryssland och Japan



lillA FArBrorN i storA VidA VÄrldeN
torbjörn Astner, skådespelare, regissör och 
konstnärlig ledare för Unga riks 1991-1994, 
skriver.
 
Det var på Niklas Brunius tid, i Råsunda. Jag hade satt upp 
Pappa av Börje Lindström på Unga Riks, och då för första 
gången arbetat med skådespelaren Claes Hartelius, och 
undrade nu om det fanns någon chans att få göra en ny 
uppsättning ihop med Claes? Jo men visst, tyckte Nik-
las. Och strax kom producenten Barbro Skantz-Tomner 
springande med Sagan om den lilla farbrorn i händerna. 
Barbro Lindgrens underbara saga om ensamhet, vänskap 
och svartsjuka, om djupaste sorg och jublande glädje – i 
den kongeniala teaterbearbetningen som Tomas von 
Brömssen och Lars-Eric Brossner skapat. När jag läste 
den, då kände jag plötsligt, med bultande hjärta, att jag 
faktiskt inte ville regissera den: jag ville spela, med Claes. 
Och tänk – så blev det faktiskt! Men det tog ett 
par år innan vi satt på tunnelbanan till Hallunda, 
Claes och jag, och såg Riksteaterns bländvita nybygge tor-
na upp sig. Detta var på Finn Poulsens tid, på våren 1990, 
och vi skulle få träffa Tomas Alldahl, vår kommande regis-
sör. Så småningom var det hela igång – med Agneta Hell-
ström som blockflöjtist och en stråkkvartett bestående av 
Anna Sjönnemo, Leif Larsson, Thomas Unger samt Maria 
Böhm, längre fram ersatt av Marianne Seid. 

Premiären var i Ystad den 27 februari. Och där bör-
jar det äventyr som skall komma att pågå i bortåt sju år 
– från och till, från och till! – och över 400 föreställningar. 
Den hisnande glädjen var fantastisk, att möta små barn 
runtom i hela Sverige och följa deras färd genom pjäsens 
alla skiftningar, dela deras sorg där tårarna sprutade, lik-
som deras bubblande glädje när det lyckliga slutet äntli-
gen infinner sig – och sedan, på grund av många lyckliga 
omständigheter, få vara med om detta runt om i världen! 
Först ordnande dåvarande Riksteaterdramaturgen Anna-

Maria Ingerö ett gästspel i Sankt Petersburg – finklädda 
barn i lackskor och stärkta rosetter i publiken – strax därpå 
var två japanska damer på besök i teaterhuset i Hallunda, 
och vi blev inbjudna till barnteaterfestival på Okinawa. Och 
där var det många som greps av kärlek till Barbro Lindgrens 
berättelse: vi kom att besöka såväl Australien som USA 
och Kanada, senare också Paris och – på Mats Johans-
sons begäran – fick vi äran att representera Riksteatern på 
världsutställningen i Sevilla. Kortare gästspel gjorde vi ock-
så i både Danmark och Norge, varpå det bar iväg till Japan 
ytterligare tre gånger. Dessemellan gjorde vi ytterligare två 
turnéer hemma i Sverige – sista gången avslutades detta 
med en avskedsvecka på Galärvarvet, ute på Djurgården i 
Stockholm. Då var det juli 1997. 

Teaterchefer hade kommit och gått, otaliga tek-
niker och producenter hade avlöst varandra på våra 
resor – våra trognaste reskamrater kom att bli Ann 
Lund, Maria Stuart, Olle Skogh och Ylva Rörstad. 
Till sist, då i juli 1997, återvände vi för sista gången till Japan 
och ön Kyushu. Där, vackert belägen mellan grönklädda 
berg och invid en bred och stilla flod, ligger den lilla sta-
den Kijo. Där finns ett barnkulturhus med bibliotek och 
teaterscen. Dit kom vi nu på ett sista besök och där fick 
vi se hur parken hade artat sig, den park som he-
ter Unga Riks Garden, där samtliga av oss 
medverkande planterat våra egna träd. 

Varma långa dagars väntan på kvällens svalka, då 
människor anlände med sina barn, många hade åkt 
miltals, för att få se den omtalade föreställningen el-
ler för att se om den! Vemodiga sena kvällar i det tro-
piska mörkret med långa samtal – nu var också 
Barbro Lindgren med – om de år som gått och de platser 
vi besökt. Sedan ett tårfyllt farväl till Kijo, några fullspikade 
föreställningar i Tokyo – sedan tog äventyret slut.

Men lever sitt eget liv, det gör även denna saga, för oss 
som fick vara med. Och för väldigt, väldigt många som var 
där och såg den, var i världen det än var.

Dansens hus i Stockholm invigs 

Mats Johansson slutar som VD, 
Pierre Fränckel tar vid 

20-kronorssedeln införs

Cullbergs nya konstnärliga ledare: 
Lena Wennergren-Juras och Margareta Lidström

Stöldkupp på Moderna Museet, tavlor värda 500 miljoner stulna

1992 19931991 Lena och Percy Präriehund,  Dödsdansen II Höst och vinter,  Dåndimpen Ballad på en soptipp,  Bror groda och bror padda
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Jugoslavien splittras

Bill Clinton ny president i USAMarknadsekonomi införs i Ryssland



suzanne sellin, med drygt tjugo år som teater-
konsulent i Vilhelmina, ser tillbaka på två sär-
skilt starka riksteaterupplevelser.

1994 blev ett tragiskt år för Vilhelminaborna. Tidigt under 
våren skedde flera skoterolyckor med dödlig utgång, bland 
annat drunknade en småbarnspappa när skotern körde ner 
i en isvak. Under hösten kom Estoniakatastrofen som fick 
stora följder, fem elever, två lärare och rektorn för gymna-
sieskolan omkom, samt flera Vilhelminafödda bosatta på 
andra orter i Sverige. Våren 1995 spelade Riksteatern Lil-
lebror och Storebror, Staffan Westerbergs föreställning om 
när hans bror tog livet av sig. Den gjorde stort intryck. Två 
av eleverna som såg Staffans pjäs hade förlorat sin pappa, 
en månad tidigare. De hade då reagerat med att sluta sig. 
Lärare och föräldrar hade försökt få pojkarna att öppna sig, 
men inte lyckats. Någon vecka efter att de sett föreställ-
ningen Lillebror och Storebror, ringde deras lärare upp mig 
och berättade att den hade gjort ett stort intryck på klassen 
och att de hade pratat mycket om pjäsen och döden. Det 
som hände var att pojkarna började prata om sig själva i 
tredje person. Om vad de hade varit med om, hur sakna-
den efter pappan fanns och hur jobbigt de tyckte att det 
var. Detta tack vare den starka teaterupplevelsen. Lärarna 
ville att jag skulle skicka en hälsning till Unga Riks och tacka 
för att de hade spelat föreställningen för dem, och berätta 
hur den påverkat eleverna. Det gjorde jag med glädje.   

1997 deltog Vilhelmina teaterförening i en träff för stora 
teaterföreningar när Magnus Bergqvist, teaterchef på Riks-
teatern berättade att Lars Norén skulle sätta upp Person-
krets 3:1. Jag blev otroligt intresserad av denna föreställ-
ning och när den dessutom skulle sättas upp i sporthallar 
kände jag att nu skulle vi med på tåget. Men vi fick inget 
erbjudande utan Personkrets skulle bara ut på ett fåtal stäl-
len i Sverige, samtliga i stora städer. Så kom Teaterdagarna 
i maj. På en rast sitter jag och några andra ute på en park-

sprÄNgANde Nyheter i VilhelMiNA
bänk och pratar när Magnus kommer gående och jag får en 
tokidé, rusar upp och säger att – Nu Magnus vill jag göra 
upp bakom knuten, kom nu! Förmodligen blev han så paff 
av påhoppet att han följde med utan tvekan. Väl bakom 
knuten ”kohandlade” jag om att få föreställningen, då sa 
Magnus att vi skulle bli tvungna att ge tre föreställningar 
och han undrade om vi skulle klara av det. Då replikerade 
jag och sa att vi kunde göra två skolföreställningar för gym-
nasiet och en offentlig, däremot hade jag inte råd att betala 
dubbelt gage, för de offentliga. Magnus tittade på mig och 
sa – Ja då gör vi såhär, ungdomarna får arrangera två skol-
föreställningar, biljettintäkterna därifrån tar du och betalar 
det dubbla gaget för den offentliga föreställningen. Det slog 
slint i mitt huvud och jag utbrast – Men då blir det ju inga in-
täkter på skolföreställningarna? Varpå Magnus bara tittade 
på mig och sa – Då gör vi så!

Nu började ett halvår av spänd förväntan, föreställning-
en skulle spelas i Malgomajskolans sporthall. Riksteatern 
åkte ut till samliga orter som skulle arrangera Personkrets 
3:1, för att se om lokalerna höll måttet. Förutom till Vilhel-
mina.

Så kom då den kväll i januari när telefonen ringde och en 
röst sa att nu är turnén på plats. Jag körde upp till sporthal-
len och där stod tre stora långtradare fulla med rekvisita. 

Då hände det här. – Det är ju trappsteg här, vi får inte in 
rekvisitan, alla lokaler ska ju vara kollade! utbrast en tekni-
ker. – Inte den här, utbrast jag. Då började en härlig natt … 

Vi ringde och väckte större delen av de företagare som 
hade stora lokaler och försökte hitta en alternativ lokal att 
bygga scenen i, utan resultat. Halv sju på morgonen åt vi 
frukost på hotellet och fortsatte spåna. Då kom vi på en 
idé: Vi slår upp ett stort hål i väggen på ena långsidan av 
huset! Jösses, tänkte jag, men det är värt ett försök. Jag 
ringde kommunen och pratade först med den kille som var 
ansvarig för lokalen, han trodde inte att jag var riktigt klok. 
Vi bestämde möte uppe i sporthallen en halvtimme senare. 

Nelson Mandela president i Sydafrika, Apartheidsystemets definitiva slut

1994 Birdy,  Cornelis anamma,  E94,  Kung Lear,  Under bar himmel,  Shikasta,  Loranga,  Snöfrid och Jasmine,  Sprängdeg och tulpaner,  Breath Bandits

Musikern och världsstjärnan Kurt Cobain tar sitt liv
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Magnus Bergqvist ny teaterchef

Estonia förliser i ÖstersjönFolkmord i Rwanda, cirka 1 miljon mördade Stödstrumporna tar plats i svensk politik



Sen ringde jag brandchefen – som den brandchefsdotter 
jag är – och sa: Visst är det så att det är för få utrymnings-
vägar i sporthallen? Ska det inte vara tre, med tanke på 
lokalens beskaffenhet? Det blev tyst i telefonen och jag för-
klarade situationen för honom och han lovade att komma 
upp på en gång.

Väl uppe i sporthallen tittade brandchefen sig omkring 
och sa – Det behövs en tredje utrymningsväg i denna lokal, 
slå upp ett hål i långsidan.

Så blev det. Vi slog upp ett stort hål i väggen där rekvi-
sitan kunde tas in, med ett dygns försening. Riksteaterns 

tekniske chef skrattade gott när han fick höra om vår pro-
blemlösning. Klockan 12.00 gick nyheten om vårt tilltag ut i 
alla nyhetssändningar, både i radio och tv, och dagen efter 
i alla tidningar. 

Det blev bara en skolföreställning, på grund av förse-
ningen, och en fullsatt offentlig. Jag har fortfarande kvar 
ett brev från en kille som gick första året på gymnasiets 
fordonsprogram, som på ett helt underbart sätt försöker 
beskriva vad han varit med om.

Teatermobilen rullar ut på turné.

Mona Sahlin handlar godis med tjänstebetalkort och tar time out

1995 Ett cirkustält från Wien,  Fattig men glad,  Mannan från malmberget,  Kärlek och intriger,  Lillebror och storebror,  90 000 var god dröj,  Elva nätter före jul

Irland röstar ja till att tillåta skilsmässa 

Vilhelmina Teaterförenings styrelse firar 40-årsjubiléum genom att spela Arsenik och gamla spetsar för medlemmar och publik, 2006.
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Sverige går med i EU Riksrevisionsverket: Svenskar bidragsfuskar för 57 miljoner

Riksteatern skapar egen hemsida på Internet Stormen ”nu” väljs av juryn till Teaterbiennalen i Malmö
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tUrNéVArdAg För ett dANskoMpANi 

Göran Persson blir statsminister

lena Wennergren-Juras, som sedan 1967 dan-
sat, repeterat och tillsammans med Margareta 
lidström, varit konstnärlig ledare för Cullberg-
baletten, minns två turnéer som krävde ”viss 
improvisation”.

Luxemburg var sista stoppet för Cullbergbaletten på en 
turné 1994. Och tur var väl det. 

På turnén gav vi Mats Eks omarbetning av det klassiska 
verket Giselle, en koreografi som dansades första gången 
1982 och som var hans stora internationella genombrott.  
Samtliga dansare var friska dagen före turnéns avslutande 
föreställning. Utom en av de kvinnliga dansarna som hade 
någon mindre krämpa, men hon trodde ändå att allt skulle 
gå bra.

Nästa dag placerar vi dansarna på scenen, som man 
alltid gör inför föreställningar. Det innebar inga större pro-
blem, däremot började dansaren som drogs med den min-
dre krämpan, att se mer och mer sammanbiten ut. Men det 
skulle nog gå. Scenen var väldigt fin och jag kommer ihåg 
att jag och Maggan (Margareta Lidström) beslöt oss för att 
filma föreställnigen, så vi tog fram videokameran.

Föreställningen börjar. Allt går bra de 20 första minu-
terna. Då är det dags för ”stadsborna” att göra entré. Deras 
entré är ganska grandios: med en serie stora hopp tvärs 
över scenen tar tre kvinnliga och två manliga dansare över 
scenen och trycker undan bönderna. Men. Något händer 
efter det andra hoppet, en dansös hamnar på golvet och 
tar sig krypande ut på andra sidan scenen. Sittande i pu-
bliken undrar man ju genast vad som hänt och hur allvarligt 
det kunde vara, men för att inte signalera oro stannade jag 
kvar på min plats. Några minuter senare är jag på väg att 
resa mig igen när jag inser att det fattas en manlig dansare 
på scenen, han som strax skulle dansa bond pas de deux. 
Vad skulle nu hända? Strax därefter får jag se hur en dan-
sare som i och för sig lärt sig koreografin, men aldrig repe-

terat ordentligt, kliver fram från kulisserna, redo att dansa. 
Nu halvstod jag. Det här måste jag se, kommer jag ihåg att 
jag tänkte och satte mig ner igen. 

Efteråt sprang jag in bakom scenen och där var det full 
aktivitet. En allvarlig knäskada hade den kvinnliga dansa-
ren råkat ut för. Den manliga hade fått en muskelbristning. 
Turnéledaren for iväg med dem till sjukhuset. En manlig 
kostymtekniker som tidigare hade dansat med kompaniet 
hoppade i en kostym och gjorde sista entrén i 1:a akten, 
det var ingen våldsam dans som tur var. Men nu var det 
manfall: förutom kvinnan med knäskadan, hade även dan-
sösen med krämpan kroknat och kunde bara göra mycket 
utvalda närmast stillastående delar. Det fattades alltså två 
tjejer och en kille. Under pausen fick de kvinnliga dansarna 
snabbt repetera om 2:a akten, nya placeringar och nya 
konstellationer.

Det gick över förväntan. Dansarna är så otroligt duktiga 
och snabba när det gäller. Verkligen fantastiska. Jag fun-
derar ibland över hur mycket de i publiken som aldrig sett 
föreställningen tidigare, märker av alla de händelser som vi 
själva upplever som fullkomligt kaotiska. Knäskadan visade 
sig vara en allvarlig korsbandsskada och det tog närmare 
ett år innan hon kunde dansa igen. Dansaren med muskel-
bristningen kom tillbaka efter nyår. Hon med den mindre 
krämpan fick vila i 10 dagar. 

Hösten 1996 hade Cullbergbaletten fått en ny turnéle-
dare, Mikael Jönsson, senare kompaniets producent. Hans 
första utlandsturné skulle visa sig bli ett minne för livet. Tur-
nén började i Luxemburg denna gång och vi skulle flyga dit 
en söndag i början av november. Med det sista besöket i 
Luxemburg i färskt minne fanns det en viss spänning in-
för gästspelet och mycket riktigt: På morgonen några tim-
mar före avresan, får turnéledaren det synnerligen ovanliga 
meddelandet att planet var inställt och att flygbolaget hade 
bokat om oss på ett plan som gick mer än en timme tidi-
gare. Att nå hela ensemblen – ca 35 personer – en sön-

1996 Taxeringsintendentens resa,  American Buffalo,  Macbeth,  Tango är en allvarlig sak,  Småbus,  Mimmi mamma mummu,  Mirad – en pojke från Bosnien
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Ungkulturdagarna arrangeras för första gången Tidningen Teatern visar att Internet faktiskt är kulturellt intressant

Yassir Arafat vinner presidentvalet i Palestina Ingrid Dahlberg utses Dramatenchef



Musikalen A Chorus Line går på turné ut i landet efter spelningar på Dansens Hus i Stockholm

dagsmorgon för att meddela den tidigare avgångstiden var 
en bedrift i sig. På den tiden hade inte alla mobiltelefoner, 
men den nye turnéledaren lyckades nå oss alla. Bra. Alla 
var ombord när vi lyfte en timme tidigare. Väl framme i Lux-
emburg får en av de kvinnliga dansarna svåra magsmärtor 
som blir allt värre. Mitt i natten är smärtorna så pass allvar-
liga att hon måste uppsöka en gynekolog akut. Vår turnéle-

Göran Kropp cyklar till Nepal och bestiger Mount Everest utan syrgas

dare följde naturligtvis med och fann snart sig själv sittande 
bakom ett skynke bredvid gynekologstolen, för att hjälpa till 
med översättningen mellan doktorn och dansaren. Ganska 
utmattad efter sin första dag på turné med Cullbergbaletten 
förstod han att i det här jobbet får man vara beredd på det 
mesta. Vilket framtiden skulle visa att han klarade utmärkt.

Giselle.
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”Revideringen” av 1974 års kulturpolitiska mål färdig

Krigstillståndet i Sarajevo hävs
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1997 Arvsynder,  Vinterkärlek,  Simpatico,  På Malta,  Muntra fruarna i Windsor,  Dårarnas afton,  På Sirius finns barn,  Först föds man ju,  Över bord

Tyst Teaters Odysséen, 2007. 
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Thomas Lyrevik ny VD Magnus Bergqvist slutar som teaterchef. Ny organisation av arbetet införs med en grupp konstnärliga ledare

Prinsessan Diana omkommer

Snowboarding populär fritidssysselsättningTony Blair brittisk premiärminister
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Barbro gramén, producent på tyst teater 1997 
– 2007. 

Tyst Teater får många inbjudningar från de mest skiftande 
sammanhang – festivaler, dövföreningar, skolor, konferen-
ser och ambassader. Vi har faktiskt svårt att få tiden att 
räcka till. Under mina tio år hade jag förmånen att orga-
nisera mer än 40 gästspel i utlandet. Vi hann besöka fem 
världsdelar under de åren. Så många minnen, så många 
möten, så starka känslor! 

Tyst Teater bjöds 1999 in till en vetenskaplig kongress 
om dövas tvåspråkighet i Porto Alegre i sydligaste Brasilien. 
Syftet var att informera latinamerikanska lärare och språk-
forskare om dövas rätt och behov av att använda tecken-
språket i första hand. Jianu skulle spela Shakespearian Hit 
Parade i kongresshallen och vi skulle också ge ungdoms-
föreställningen Mirad, en pojke från Bosnien. 

Kongresshallen blev en chock. Den rymde 1100 perso-
ner och vi kom med en enmansföreställning. Men det fanns 
en storbildsvideo och Jianu, som inte bangar för en stor 
publik, tog alla med storm. 

Mirad, en pojke från Bosnien blev en annan upplevelse i 
en liten teater, fylld till taket av döva tonåringar. De grät. De 
levde med. Brasiliens nutidshistoria innehåller också våld, 
blod och oro så här fanns många beröringspunkter. 

UppleVelser soM FörÄNdrAr
I argentinska Cordoba besökte vi stadens största dövskola. 
I Sverige är det sedan länge naturligt att döva talar teck-
enspråk och man undervisas både på teckenspråk och 
svenska. Så icke i Cordoba. Många lärare anser fortfarande 
att teckenspråket hindrar de döva barnen från att lära sig 
spanska. Teckenspråket hade dittills varit helt förbjudet på 
skolan. Nu hade man trots allt bjudit in den omtalade grup-
pen från Sverige och därmed tillfälligt accepterat att teck-
enspråk användes inom skolans väggar. Men lärarkollegiet 
var oenigt och det uppstod en hetsig intern språkdebatt 
under lunchen. 

När vi träffade en grupp döva sjuåringar, skulle alla pre-
sentera sig och vår svenska teckentolk översatte självklart 
allt som sades. Barnens ögon var som tefat. De hade aldrig 
träffat en döv vuxen som offentligt tecknade. Det blev för 
mycket för en av skolans lärare. Hon låste tolkens armbågar 
bakifrån och försökte på så vis hejda henne från att tala! 
Som att lägga handen över hennes mun.

Att få se professionella skådespelare ge en föreställning 
på teckenspråk är en mycket stark upplevelse för döva, 
som i många länder är en förtryckt minoritet utan tillgång 
till ett eget språk. Som en man i publiken sade efter en 
föreställning: – Jag förstod nog inte riktigt allt det ni sade på 
teckenspråk, men när jag såg er stå där uppe på scenen så 
reste sig håret på mina armar.

Fem villor glider ner i Trosaån i Vagnhärad efter översvämningar
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Ubiloz Vanilla,  Next,  Flat space moving

Hong Kong blir kinesiskt Göteborg stadsteater i svår ekonomisk knipa

Försök att spränga skulptur på Millesgården

Berndt Egerbladh presenterar 50-talet i Snoddas och det kalla krigetDelfinen visas på Teaterbiennalen i Luleå



Lars Otterstedt är en av tre döva skådespelare som 
utbildats på Teaterhögskolan i Stockholm. 1996 bör-
jade han på Riksteaterensemblen Tyst Teater, som 
skådespelare, regissör och sedermera projektledare.

Tyst Teater är en unik ensemble på många sätt. Den är en av 
mycket få professionella teatergrupper i världen som använ-
der teckenspråk på scen. 1970 bildades gruppen av döva 
teaterentusiastiska ungdomar. Sju år senare blev Tyst Teater 
en del av Riksteatern och ensemblen bestod av skådespe-
larna Vineta Lyxell, Gunilla Vestin Wallin och Jianu Iancu. 

Tyst Teater har haft en mycket viktig roll som spridare 
och attitydförändrare till svenskt teckenspråk genom alla år. 
Själv såg jag dem första gången 1989 och berördes starkt. 
Senare insåg jag vad det hela verkligen handlade om: teater 
är svettigt, jävligt och en massa hårt slit. Men också alldeles 
fantastiskt och magiskt. 

1995 fick Tyst Teater sin förste konstnärliga ledare nå-
gonsin. Tom Fjordefalk kom att starkt utveckla den konst-
närliga kvalitén med pjäser som Inte jag – för döva öron, 
som gav Tyst Teater Teaterkritikernas stora teaterpris 1997. 
Han hade sinne för det visuella, med sina rötter i den fysiska 
teatergruppen Odinteater och ett stort intresse för den in-
diska dansen Katakali. 

År 2000 tillträdde Lisa Hugoson, som lade ut en helt ny 
kurs med ”den lilla människan” i centrum.  Flera viktiga och 
betydelsefulla projekt kom till. Som teaterprojektet i Uganda. 
De tre åren med så många glada kulturkrockar, vänlighet 

och mycket skratt kommer jag att bära med mig länge, 
mycket länge. 

I projektet Teckenspråksteater för barn och ungdomar 
gjordes det för första gången åldersinriktade pjäser för döva 
och hörselskadade barn och ungdomar. Gud – innan som 
rörde skapelsemytologin, vände sig till lågstadiet med många 
rika publiksamtal. Brevet från NN för mellanstadiet handlade 
om vänskap och gränslandet mellan att vara ”barnslig” och 
”mogen”. Världens största fest, av Anders Duus, fokuserade 
på ungdomars situation i Örebro, där det enda riksgymna-
siet för döva och hörselskadade ligger. 

År 2005 dök nästa konstnärliga ledare upp: Josette Bus-
hell-Mingo, snabb i tanken och med brittisk humor. Hennes 
tid började med en resa inåt för var och en. Hon frågade 
oss vilka drömmar vi hade och vad vi ville med teatern? 
”Drömtiden” varade i 6 månader och genererade föreställ-
ningar som Minns du Greta Garbo?, Cabaret Afrodite som 
baserades på skådespelarnas egna historier kring att vara 
människa och kvinna, samt Jianus Magiska Cirkus. 

Samtidigt började arbetet med att ta vara på erfarenhe-
terna och utveckla Tyst Teater till ett kunskapscentrum för 
teckenspråk och dövkultur. 

2007 firade Tyst Teater 30 år hos Riksteatern med före-
ställningen Odysséen, ett samarbete med Teater Manu/Oslo 
och Cirkus Cirkör. Inte mindre än sju olika länders tecken-
språk fanns i föreställningen som en manifestation och hyll-
ning till vårt vackra teckenspråk.

Lars Noréns Personkrets 3:1 ruskar om svensk teater med sin brutala socialrealism

Bill Clinton ställs inför riksrätt p g a Lewinsky-skandalen

1998 Den starkare,  Ballad om en skärbräda,  Döm själv,  Kiss me Kate,  Modet att döda,  Ur spår,  Richard III,  Drakbarnen,  Hoppet,  Pelikanen,  Morfar och tanden

Diskoteksbranden i Göteborg, 63 ungdomar omkommer
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tyst teAter, eN UNik eNseMBle

Moderna museet nyrenoverat men fullt av mögel



Kooperativa förbundet inleder treårigt samarbetar med Riksteatern

Tvångssteriliserade får rätt till ersättning med ny lag

1999 Den onde den gode den fule,  Under,  Är det fest så är det,  Med hjärtat i handen,  Stunder av verklighet,  Skuggpojkarna,  Hurry Slowly,  Othello

Öresundsbrons sista delar på plats

Den starkare,  Ballad om en skärbräda,  Döm själv,  Kiss me Kate,  Modet att döda,  Ur spår,  Richard III,  Drakbarnen,  Hoppet,  Pelikanen,  Morfar och tanden

Tyst Teaters Mest om djur.  
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Birgit Cullberg dör

Lars Norén gör Sju tre i samarbete med fångar på Tidaholmsanstalten

Aids blir den dödligaste infektionssjukdomen

Carl Bildt fredsmäklare i Kosovo

Medlemskortet Scenpass Sverige införs
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Feministiska antologin Fittstim utkommer



Svenska kyrkan skiljs från staten

2000 Under,  Via Dolorosa,  1000 och en natt,  Brev på villovägar,  Delfinsång och lejonsång,  Kritcirkeln,  Lick,  Om detta är en människa

George W Bush blir president trots att rösträkningen inte visar att han vunnit

Ikea öppnar i Ryssland 

I Alperna av Elfriede Jelinek.
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Concordeplan kraschar i Paris

Riksteatern medverkar på festivalerna i Arvika och Hultsfred Riksteatern köper Södra teatern
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IT-kraschen, folkaktierna i Telia dalar efter börsintroduktionen



år 2000 arrangerade skövde teaterförening pe-
ter Weiss rättegångsdrama Rannsakningen. i 
föreställningen ingick tre professionella skåde-
spelare och uppåt 50 statister. teaterföreningen 
fick själv hitta statisterna på sin ort. en regis-
sör kom sedan vid flera tillfällen och repeterade 
med statisterna. det var först på premiären som 
professionella och amatörer möttes. lars hil-
lerström är ordförande i skövde teaterförening. 
här berättar han om hur det var att arbeta inför 
och med Rannsakningen.

 
Rannsakningen engagerade hela Skövde. Det började med 
att regissören Lennart Hjulström kom till föreningen och be-
rättade målande om hur de tänkt sig arbetet. Han berättade 
om innehållet i föreställningen; om Frankfurträttegångarna 
efter Auschwitz och att man i samband med föreställningen 
önskade hitta en bred lokal förankring i Skövde. Han för-
medlade stora visioner och först undrade vi hur det skulle 
gå. Men det blev precis så som han hade sagt. Arbetet 
med Rannsakningen var unikt. Invånarna i Skövde engage-
rade sig: Politiker, människorättsorganisationer och män-
niskor på olika arbetsplatser. Vår teaterförening har aldrig 
tidigare blivit så synliggjord. Vår vardag är annars att jobba 
som galärslavar, smyga ut på nätterna och affischera och 
arbeta med att locka publik till föreställningarna. 

Före arbetet med Rannsakningen såg det ut som att 
Riksteaterns produktioner bara damp ner. Men med Rann-
sakningen blev vi uppmärksammade inte bara av kom-
munen och dess politiker utan även i hela regionen Västra 
Götaland. Det handlade verkligen om den demokratiska 
teatern. Vad som skiljde denna produktion från andra var 
just den långa och fördjupade processen. I den ingick ex-
empelvis förberedande möten med politiker, men även re-
petitionerna med statisterna var viktiga. Där fördes samtal 
om respekt för andra människor och det spred sig som 

rANNsAkNiNgeN eNgAgerAde helA sköVde
ringar på vattnet, både då och långt efter föreställningen 
spelats. I folks hem, på arbetsplatser och även på högre 
politisk nivå. Det skedde ju under en period när det sam-
tidigt hade diskuterats om invandring. Skövde hade tagit 
emot mycket flyktingar.

Det var inte heller svårt att hitta folk att agera som sta-
tister. Tvärtom fick vi fler intresserade än föreställningen 
behövde. Deras uppgift var att agera som de vittnen som 
utsatts för övergrepp under andra världskriget.  Jag minns 
särskilt att pappan till John Hron i Kåde hörde av sig. John 
Hron hade blivit mördad av fyra ungdomar med nynazistisk 
bakgrund. Det var särskilt starkt när pappan läste upp ett 
vittnesmål i föreställningen. 

Alla här minns produktionen. För vi var inte bara pas-
siva mottagare utan medverkande. Det var en milstolpe för 
Riksteatern.

Riksteatern har tre utvalda produktioner på Teaterbiennalen i Växjö: 
Rannsakningen, Om detta är en människa och Dit foten för dig 

Kravaller och ifrågasatta polisinsatser under EU-toppmötet i Göteborg

2001 Akt,  Kommer och försvinner,  Bernarda Albas hus,  Måsen,  Brysselkoll,  Rocky,  Fördämningen,  Mindgames,  Svenska öppna dom vuxna?, Sanningens pris

Hammarby IF vinner allsvenskan för första gången
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Posten stänger sina kontorTerrorattacken mot World Trade Center, New York, USA den 11 september

Kongress i Växjö där bl a enskilt medlemskap återinförs

Urpremiären av Lars Noréns Personkrets 3:1 genljuder 
svensk teater och blir starten på ett unikt och konstnär-
ligt framgångsrikt decennium. 1998 startar Riksteatern en 
ny avdelning för vuxenproduktioner, Riks Drama. Den nya 
konstnärliga avdelningen leds av Lars Norén och inled-
ningsvis Isa Stenberg; 2001 träder Ulrika Josephsson in. 
Uppsättningarna är ofta samhällsengagerade och kontro-
versiella. Utöver de många framgångsrika Norénpjäserna 
märks även Elfriede Jelinek-pjäsen I alperna och Våra för-
äldrars sexuella neuroser av Lukas Bärfuss – båda i regi 
av Melanie Mederlind – samt storsatsningen Den polske 
rörmokaren, en kritisk granskning av ett Sverige fyllt av 
dubbelmoral i synen på arbetskraftsinvandring, integration 
och solidaritet. Under den turnén arrangerar föreningarna 
heldagar med teater, diskussioner och debatter. 

satsning på samhällsteater



elisabeth engman, östersunds teaterförening 
skriver om två gästspel som kom av sig.

Den 2 december 2003 skulle Cecilia Frode uppträda med 
föreställningen Ängelen på Storsjöteatern i Östersund. Med-
verkade gjorde även musikerna Bengt Lindkvist och Mikael 
Lindgren. Föreställningen var slutsåld och det kändes som 
om det skulle bli en riktigt trevlig kväll. Starttid var 19.00, allt 
var frid och fröjd och vi såg fram emot teaterupplevelsen. 
Men vid 16.30 ringer telefonen. Planet som Cecilia satt på 
hade vänt och var på väg tillbaka till Stockholm!

Innan isen på Storsjön har lagt sig kan det ibland vara 
en sån kompakt dimma över flygplatsen på Frösön att det 
helt enkelt inte går att landa. Isen hade inte lagt sig. Dim-
man var kompakt. 

Vi fick panik – Vad gör vi nu?  – Kan vi spela senare? Vi 
pratade med Storsjöteatern. Dagen efter den tänkta före-
ställningsdagen var scenen ledig så vi skulle kunna spela 
då, Cecilia Frode var också ledig. Men hennes musiker var 
upptagna.

Problem är ju till för att lösas, så det blev till att ringa 
landet runt efter musiker som kunde hoppa in med min-
dre än ett dygns varsel – i Östersund. Till sist hittade vi ett 
par musiker i Göteborg som kunde hoppa in trots de ex-
trema omständigheterna. De tog flyget upp på morgonen, 
hälsade på Cecilia, som de aldrig träffat förr, övade ihop 

ÄNgel i diMMAN, körBerg i rAdioN 
hela dagen och kunde spela på kvällen. De allra flesta av 
besökarna kunde komma även dagen efter och de fick en 
jättetrevlig kväll.

Lördagen den 16 april 2005 spelade Tommy Körberg 
sin Riksteaterföreställning hos oss i Östersunds teaterför-
ening. En härlig kväll med en härlig röst. Dagen efter skulle 
han ge ytterligare en föreställning klockan 13.00. Tre tim-
mar före start när jag fortfarande låg och sträckte på mig i 
sängen, ringde turnéledaren. Han sa att Tommy var tvung-
en att ställa in! Han var lite krasslig och kände att rösten inte 
höll så det var ju inte mycket annat att göra.

För att få ut informationen om att föreställningen ställts 
in ringde jag Radio Jämtland men fick veta att de inte gjorde 
några sändningar på helgerna. Om vår förening inte fick ut 
budskapet så skulle teatern snart vara full av förväntansfull 
publik. Av Radio Jämtland fick jag ett nummer till någon 
radiochef i Stockholm. Jag ringde och efter ett snack med 
honom så la de till en punkt till de rikstäckande nyhets-
sändningarna, att Tommy Körberg hade ställt in dagens 
föreställning i Östersund. Budskapet nådde nästan alla, av 
420 väntade besökare kom det bara 30, de andra hade 
uppmärksammat meddelandet via radion trots att nyheter-
na sändes så sent som klockan 11.30. Ett par som kom till 
teatern hade åkt 60 mil enkel resa för detta, de var såklart 
väldigt besvikna. Vi löste in biljetterna och betalade deras 
bensinkostnad, mer kunde vi inte göra.

2002 Den gråtande mannen,  Tyst musik,  Någon kommer att komma,  Kliniken,  Stilla vatten,  Skala 1:1,  Fraktgods,  Miss Universum,  Isbränna,  Egendom

Etikkommission tillsätts för att granska moralen i svenskt näringsliv efter Skandiaskandalen

1500 personer medverkar i Futuredrome,en kulturhappening i ett stenbrott i Kinnekulle

Lula blir president i Brasilien 
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Thomas Lyrevik slutar, Peter Örn ny VD

Fadime Sahindal mördas av sin far Euron börjar införas i EU

Väv över vatten, ett samarbetsprojekt med Estland, Finland, Lettland och Litauen



Gomorron Sverige, ett internationellt projekt  om makt och demokrati, ickevåldsmetoder och gatuteater

Allmän förskola för 4- och 5-åringar 

Två kvinnor,  Pärlugglan,  Mitt dubbla liv,  Ondskan,  Kyla,  D Muttant,  Tummelisas mamma,  Den långa, långa resan2003

Irakkriget inleds, trots massiva protester

Cecilia Frode som Ängelen. 
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Enskilt medlemskap har ökat antalet medlemmar med drygt 50 %

Plural bildas, nätverk för kultur- och scenkonstarrangörer

ABB säger upp 1000 anställdaAnna Lindh mördas
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Malla handlar spelas på Teaterbiennalen i Uppsala

Rymdfärjan Columbia exploderar



Affisch Emil Jensen. 
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När vår Riksteater i år fyller år
Ja då ska vi vara, då ska vi vara snälla.
En aktningsvärd ålder av 75 år
Att spela för hela landet det brukar gälla.
Dom har kuskat runt både lådor och skräp
Rekvisita dom alltid har haft i sitt släp
Och goda aktörer och hög kvalitet
Det är detta som svenska folket vill beställa.

Lokala supporters har gett er sitt stöd
Fast dom har nog inte alltid varit snälla
Dom har motionerat om skådespel och bröd
För demokratin i rörelsen brukar gälla.
Applåder i mängder det har ni förtjänt
För budskap ni gav, det var ej illa ment’
Ibland kan man tala om verklig succé
Låt födelsedagsraketerna börja smälla.

En vit fläck på kartan Uppvidinge var
Fast nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla
I 30 år har vi gett er vårt svar
Att teater i hela landet det brukar gälla.
Sen dess har vi spelat på var liten ort
Att få teatervana har gått ganska fort
Vi spelat om smått och vi spelat om stort
Så vi tror ej att publiken behöver gnälla.

Att locka publiken kan va´ ganska svårt
Men nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.
Annonser, affischer också programkort
Reklam är som vi som vanligt får beställa
Ibland går det dåligt, ibland går det bra
Ibland står alla kvinnorna i en lång ra´
När bussen är gratis, ja vart än dom ska
Ja då är det inte någon som brukar gnälla.

oM eU, BUssAr, gUldNålAr 
oCh ChAMpAgNe

EU:s strukturfond för ekonomiskt stöd
Det var 2003 då dom var så snälla
Till teatern dom skänker av sitt överflöd
Så bussar som går helt gratis vi får beställa
Så medlemsantalet det öka galant.
I Stockholm de trodde det inte var sant.
Guldnålar till styrelsen var elegant
Så korkarna i champagnen de fick då smälla

Ja rätt många pjäser vi här har fått se
Och då har vi varit, då har vi varit sälla
Cirkus Tigerbrand, ja den gick ju på sne .́
För gubbarna på fabriken dom var ej snälla
Dom körde och osa så röken stod tät
Och utanför stod vi så ledsna och grät
Artisterna vägra – en just rättighet.
Ja så kan det gå när Facket ej får beställa.

Att pressen har makt över varje utbud
Och då är dom inte alltid så himla snälla
Rotvältan var nedskriven, näst intill hud-
flängd var epitetet som brukar gälla
Så Herråkraborna de vägrade gå
Men i Sävsjöström var det fullsatt ändå
Ibland vet man ej vad man ska hitta på
Men teater i hela landet det brukar gälla

Vi har 13 spelplatser i vår kommun
Och där kan ni tro dom alltid är väldigt snälla
Nån gång har vi spelat på vårt eget tun
Marit Bengtsdotter, Hans i Lenhovda brukar smälla
Rätt högt när publiken så tätt strömmar in
Då är häradsdomarn så glad i sitt sinn
Ja nån gång har jag hört att han har gått i spinn.
Lokal teater i vår kommun ja det brukar gälla.
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Wivi Johansson-svanberg i Uppvidinge teaterförening rimmar på 
vers, om mycket roligt, och en och annan pärs. 
Melodi: ”Nu ska vi vara snälla”.



lo kauppi, skådespelare, turnerade med sin 
självbiografiska föreställning Bergsprängardot-
tern som exploderade 2004-2005.
 
Det jag trodde kanske skulle bli något som några få skulle 
känna igen sig i blev en folklig berättelse om ätstörningar, 
alkoholism, knark och kriminalitet. Det väckte debatt på 
det sättet jag ville. En del dagar gjorde jag fyra intervjuer. 
Jag fick prata om hur viktigt det är med ungdomsvård och 
framförallt hur mycket man kan tjäna på att gripa in i tid och 
med rätt hjälp. Jag blev uppbjuden till socialdepartementet. 
Jag fick föreläsa på Brottsförebyggande rådet för 500 do-
mare, poliser och åklagare.

Det kom ut en rapport samtidigt som hette ”Tänk lång-
siktigt” från socialstyrelsen som stödde mitt resonemang 
om kostnader, men framförallt kände jag att jag blev känslo-
mässigt förstådd och att jag fick fram allvaret i ätstörningar. 
Att det inte är något litet tjejproblem som inte kostar något 
utan att det kan leda till kriminalitet och narkotikaberoende. 
Då blir det otroligt kostsamt för alla, hur man än gör. Det är 
priset vi får betala för alla undernärda reklambilder och för-
minskandet av småtjejer som vi dagligen gör i samhället.

Jag spelade i små knarriga IOGT-NTO-lokaler där de 
fick damma av stolar från källaren för att de aldrig förut haft 
så mycket folk i lokalen. Publiken var i blandade åldrar, från 
tretton- till 93-åringar. Rullstolar, chipspåsar och kameror 
som blixtrade. Men de lyssnade, skrattade och grät åt att 
mina blygdläppar var så svullna så att jag inte kunde gå. El-
ler på Ystads fängelse där de frågade mig saker och vi fick 
en naturlig dialog under spelets gång.”Lämnade du brevet? 
Vem har skrivit den där jävla boken? Hur gammal var du 
då?” Där fick jag även igenkännande skratt från flera i pu-

bliken som gått igenom samma hjärntvätt på Hasselapeda-
gogiska kollektiv som jag, men som nu satt i fängelse.

Oavsett stad eller plats så var det många som pratade 
med mig efteråt och berättade om sig själva och om sina 
problem. Det var hemskt att inte kunna hjälpa tonåringar. 
Det kändes som ett hån att säga att de skulle ringa BUP 
(Barn- och ungdomspsykiatrin) när det var över 6 måna-
ders väntetid. Det var jobbigt att behöva se hur alla kortsik-
tiga och ointelligenta nedskärningar drabbar. Det var också 
skönt att kunna framföra min kritik mot Hasselapedagogi-
ken på ett lugnt och sakligt sätt, 14 år efter att tvångsvår-
den ägt rum.

Det som kändes bra var att se hur glada många blev 
av att jag berättade om mig själv och hur skönt det kändes 
att bli förlåten för allt dumt jag har ställt till med, för det 
kändes som om människor förstod mig. Och alla småtjejer 
som skrev till mig och åkte och såg mig flera gånger i olika 
städer. Det kändes bra och det var många som fick upprät-
telse med sina ätstörningar. Det var en tjej som sa ”Tack för 
att du berättade. Nu känns det som om min kille fattar vad 
jag går igenom”. Äldre män som grät när jag berättade om 
pappa. Finsktalande släktingar som jag aldrig träffat kom 
fram och hälsade. Jag träffade småtjejer som satt inlåsta 
på LVU-hem (Lag om vård av unga) och som hade fruk-
tansvärda historier att berätta. Jag önskade att jag kunde 
göra mer.

Det hände så mycket under turnén och det blev många 
möten. Det kändes som att få 400 nya kompisar varje kväll, 
ändå hann jag inte spela för alla som ville se. Det kändes 
helt rätt att äntligen få berätta, annars hade jag nog explo-
derat till slut.

FråN stAdsteAtrAr till FÄNgelser 

Alexandra Fossmo mördas i Knutby

2004 Krig,  Vaknätter,  Knacka på din egen dörr,  Krig,  Ett vackert barn,  Psykos 4:48,  KONG,  Mr America,  Zoink,  Packet,  Märk mig,  Hyfs,  Dr Seuss ordinerar, 

Terrorattack i Madrid med över 200 döda 

EU får 10 nya medlemsländer den 1 maj

Sandrews köps av SF
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Tsunamikatastrofen på annandag jul

Teaterdagarna har tema Teatern utanför storstaden och samtliga 18 länsteatrar medverkar



Israels Sverigeambassadör vandaliserar konstverket Snövit på Historiska museet i Stockholm, som han tolkar som en glorifiering av självmordsbombare 

Kalle Anka 70 år Saddam Hussein inför Irakisk domstol

Lo Kauppi i Bergsprängardottern som exploderade. 
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Pneuma, Within Now,  Sore Core



On-linedatorspelet World of Warcraft släpps i Europa

Anna Flensburg, ledamot i teaterföreningen i 
oskarshamn samt svensklärare på oscarsgym-
nasiet skriver om en mycket stark teaterupple-
velse.

FÄNgslANde, FeNoMeNAl FedrA

2005

Fedra med Kristoffer Fransson och Susanna Dilber.
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Våren 2005 turnerade Riksteatern med Erik Stubös upp-
sättning av Racines Fedra. När pjäsen spelades på Forum 
i Oskarshamn satt 200 av Oscarsgymnasiets elever i publi-
ken. Det blev en fullkomligt magisk teaterupplevelse.

Peter Örn tar över VD-posten på Sveriges radio, Birgitta Englin ny VD för Riksteatern

Svenska flaggans dag blir Nationaldag och helgdag, Annandag pingst förlorar helgdagsstatus

Den goda människan / postadress Botkyrka,  En tripp i Alger,  Fedra,  Var är alla?  B-Boy Camp,  Danny Hoch,  Det blödande pepparkakshjärtat
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Riksteatern visar Kyla och Märk mig på Teaterbiennalen i Umeå 

Kulturpartikuppen



Elektronikkedjan Sibas VD kidnappas och hålls inlåst i en plywoodlåda
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Min berättelse börjar egentligen ett halvår tidigare när Tea-
terföreningen i Oskarshamn skulle fastställa repertoaren 
för våren 2005. Jag föreslog Fedra medan flertalet av de 
andra i styrelsen förhöll sig något tveksamma, inte för att 
de trodde Fedra var dålig på något sätt utan med tanke 
på Oskarshamnspublikens vanliga tycke och smak. Efter 
ett ekonomiskt mycket besvärligt 2004 var det säkra kort 
som gällde för våren 2005. Mot löfte om att jag skulle få 
mina svensklärarkolleger på Oscarsgymnasiet lika förtjusta 
i idén som jag var och lova att komma med 200 elever, kom 
styrelsen fram till att vi skulle våga satsa på Fedra.

På nästa svensklärarkonferens tog jag upp frågan och 
det visade sig att det i kollegiet fanns ett uppdämt behov 
av att få möjlighet att ta med eleverna på teater, inte minst 
klassisk teater. Teaterbesöken hade av okända orsaker lyst 
med sin frånvaro under 2000-talets tidiga år. Min iver smit-
tade sålunda snabbt av sig och ansvarig rektor övertyga-
des att finansiera besöket. Därmed var saken klar: Fedra 
skulle till Oskarshamns teaterförening. 

Så var, efter en lång väntan, kvällen för föreställningen 
kommen. Efter förberedande lektioner i grekisk mytologi, 
bland annat myterna om Theseus, fylldes foajén med upp-
rymda ungdomar. De gick samtliga första året på Oscars-
gymnasiet och kom från alla möjliga programinriktningar: 
barn och fritid, naturvetenskap, handel, estetisk, samhälle, 
hotell och restaurang samt teknik. En brokig skara kan 
tyckas men de var alla där efter att de i sina respektive 
klasser, genom omröstning, fattat beslutet att de ville ägna 
denna kväll åt att se Fedra. Några veckor tidigare hade jag, 
som tur var, deltagit i den arrangörsträff som Riksteatern 
bjudit in teaterföreningarna till i Hallunda. Där hade jag fått 
höra regissören engagerat berätta om hur han hade tänkt, 
se skådespelarna framföra en scen ur pjäsen och efteråt 
diskutera upplevelsen med de andra. Tack vare detta fan-
tastiska möte visste jag, och via mig mina kolleger och ge-
nom dem våra elever, att Fedra var speciell på många sätt. 
Det här var en föreställning i vilken det talade ordet var det 
absolut dominerande. Det gällde att lyssna ordentligt på 

alla repliker med andra ord, om man skulle kunna hänga 
med i händelseförloppet.

Fast eleverna var införstådda med karaktären på teater-
föreställningen och inlästa på myterna kunde jag inte låta 
bli att vara nervös. Skulle eleverna sköta sig? Skulle någons 
mobiltelefon ringa? Skulle några sitta och småprata? Och 
vad skulle de tycka om teaterföreställningen? De var ju så 
vana vid den actionspäckade filmgenren där 1000 saker 
händer parallellt med huvudhandlingen. Det här skulle bli 
precis motsatsen. Hur skulle det gå? 

Dörrarna till teatersalongen öppnades och eleverna for-
sade in, alla på en gång, på ungdomars vis. I vimlet hörde 
jag någon som sa: Åh, vad mysigt det är här, röda fåtöljer 
och allt. Är det så det ser ut? Alla hittade till sina platser. 
Lärarna slog sig ner bredvid sina elevgrupper. Ljusen släck-
tes, sorlet lade sig och föreställningen kunde börja.

Från början till slut satt alla vi i publiken trollbundna av 
pjäsen som spelades upp framför våra ögon. Vartenda 
ord hörde vi. Varenda rörelse uppmärksammade vi. Var-
enda känsla som uttrycktes tog vi till oss. Det kändes som 
om alla vi i publiken var ett med gestalterna på scen. Det 
var – i brist på bättre ord – magiskt! Behöver jag säga att 
skådespelarna var fenomenala, att de gav allt på scenen? 
Behöver jag nämna att eleverna skötte sig och att inga te-
lefoner ringde? Behöver jag beskriva hur exalterade, glada 
och berusade vi var av denna föreställning efteråt? Jag vet 
ärligt talat inte ens om jag skulle kunna klä minnet av dessa 
känslor i ord. Det enda jag vet är att denna Fedra är en av 
de starkaste teaterupplevelser som jag har varit med om. 

Från samtalet med min klass dagen därpå vet jag att 
samtliga elever på ett eller annat sätt blev påverkade av 
detta teaterbesök. Även om inte alla älskade pjäsen reser-
vationslöst – vilket för att vara helt tydlig inte heller var ett 
krav från min sida – så var det uppenbart att det hos var 
och en av eleverna fanns något med Fedra som berörde 
dem, något som de tog till sig. Alla upplevde teaterbesöket 
som positivt och ingen ångrade sig efteråt. Vad mer kan en 
svensklärare tillika teaterarrangör önska sig?

Elektras bröder,  Meningen med livet,  Märk mig,  Dödsbo,  Empty House,  Aluminium,  Som om,  Kärlek extra allt!

Muhammedkarikatyrerna publiceras i Jyllands-Posten



kUltUrpArtiet
Almedalen 2005,  det är nästan  valår och ”alla” 
är där. en särskild händelse fick enorm upp-
märksamhet: lanseringen av ett nytt parti med 
kulturpolitik som enda fråga på agendan! ett 
dygn höll det, sedan avslöjades att detta var en 
välregisserad föreställning med professionella 
aktörer. Media rasade, lurade som de kände sig. 
Får man göra så med skattemedel? tobias Matt-
son från plural var där.

Politik är det som angår staten. Den som inte är politiker 
är enligt vissa språkvetare idiot (av grekiskans idiotes, som 
betyder privat man). Någon som inte bryr sig om politik. I 
början av 2005 var Sverige redan tvättat, sköljt och struket 
av valkampanjer och politikers röster. 

Om det på västfronten var intet nytt så var det likale-
des tyst om kulturen i kampanjerna. Om kulturen intet nytt. 
Faktiskt, för att vara mer specifik, inte ett skvatt. Ingen sade 
nått. Så kom ett ljus i mörkret. Ett Kulturparti. Givetvis. fi, ju-
nilistan och allt vad de nu hette skulle givetvis kompletteras 
med ett kulturparti!

Viktor Jusjtjenko blir president i Ukraina efter att ha överlevt ett giftmordförsök Bomber mot tunnelbana och buss i London
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Kulturpartiet var sommaren 2005 det tredje mest omtalade 
partiet. Riksteatern prisades som årets opinionsbildare. 500 
artiklar skrevs, 9 970 träffar på Google, över 1000 bloggare 
kommenterade, samtliga partiledare uttalade sig om oss, vi 
var med i morgonsoffor i både SVT och TV4.

Riksteatern och Plural drog till Almedalen. På glada 
fötter knatade vi med ballonger och skådespelare rätt in i 
politikens motsvarighet till Teaterdagarna. Vi höll presskon-
ferens, det var stort hallå och massor av journalister. Tung, 
politisk media. Seriösa reportrar som kammade håret och 
hade dyra kläder. För mig som aldrig varit i Hollywood var 
det en inblick i hur en riktigt tokstor filminspelning kunde se 
ut. Om filmen handlade om en nyhetsredaktion. 

Medan dörrarna stängs bakom mig hinner jag tänka att 
förmodligen har ingen teaterföreställning i Sverige någonsin 
haft så många inspelningsmedia på plats samtidigt. Elek-
troniken surrar, reportrarna testar mikrofonerna. 83 jour-
nalister testar mikrofoner. I skogen av kameror tänds små 
röda lampor. Någonstans nyper någon sig i armen, kläm-
mer sedan på en av de många ballongerna vi blåst upp. Det 
är i högsta grad på riktigt. Kultur är politik.

Våra föräldrars sexuella neuroser,  Bland pärlor och örhängen,  En säljares död



Ungkulturdagarna 2007. 
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Våra föräldrars sexuella neuroser,  Bland pärlor och örhängen,  En säljares död



2006

Borgerliga alliansen vinner valet i Sverige Hard Rock Halleluja, Finland vinner Eurovisionsschlagerfestivalen för första gången

Omid Khansari, Bahador Foladi och Shebly Niavarani i En tripp i Alger av Aziz Chouaki. 
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Riksteatern når över 800 000 i publik, gör mer än 4500 arrangemang och har nästan 40 000 medlemmar

Lyckoland,  Negro con Flores,  Växtverk,  End,  Om du är rebell, så är jag reko,  Vem har lurat barnen?,  I Alperna,  LIlle Eyolf,  Terminal 
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Lena Adelsohn Liljeroth blir kulturmininster

I Almedalen presenterar Riksteatern Brandtalsbingo



I alperna, Lille Eyolf, Terminal, Önskekonsert, Det nya hembiträdet, Brandtalsbingo, Apberget, Mamotoot, Max och Moritz, Snopp och snippa, 

Riksteaterns arbete med ny organisationsform inleds, med arrangörerna i fokus 

Plats på scen, utredning av jämställdheten inom 
scenkonstområdet läggs fram

Demonstrationer i Paris fattiga förorter Saddam Hussein avrättas genom hängning

71

sohrab Fadai, skriver om teater, press och geril-
lamarknadsföring i Falun.

Året var 2005 och jag var som 19-åring nybliven ordförande 
i Falu teaterförening. Jag var inte alls förberedd på det enor-
ma arbete som låg framför mig. Trots allt, det var ju bara 
”non profit business as usual” som gällde. Trodde jag.

Året innan hade vi i styrelsen hittat en pjäs bland ut-
budet som vi tyckte verkade vara ett riktigt guldkorn. Ett 
drama om några ungdomar från Algeriet. Pjäsen hette Une 
Viree eller En tripp i Alger på svenska och vi började genast 
gå igång med idéer om algerisk afton, med teater, dans, 
middag och musik samt någon slags föreläsning före eller 
efteråt; om Algeriet och kriget, kopplat till föreställningen. 
Detta eftersom vi mycket väl visste att de inte var någon 
prinsesshistoria utan ett brutalt och hårt realistiskt drama 
som det handlade om. Vi beställde föreställningen med 
förhoppning om att vi skulle ro allt i land med starkt kring-
arbete. Dessvärre hände det saker i våra kära styrelsele-
damöters liv som gjorde att flera var tvungna att hoppa av 
styrelsearbetet.

Så stod vi där. Jag som nybliven ordförande. Styrelsen 
som en liten klick personer. Vi hade inte tid, makt och möj-
lighet att inplanera alla de kringarrangemang vi pratat om. 
Föreställningsdatumet närmade sig med raska steg och vår 
affischering gjorde inget nämnvärt mot de ganska tragiska 
biljettförsäljningssiffrorna.

Det var då förslaget las fram: Vi ställer in. Styrelsen 
hade förberett beslutet och resten av arbetsutskottet un-
derättade mig om läget. Vi hade sålt kanske 10-12 biljetter 
eller mindre. Det var bara två veckor kvar till föreställning. 
Det skulle aldrig gå. 

I sanningens namn ska sägas att jag inte alls var bomb-
säker – även om det kanske verkade så – på mitt ställ-
ningstagande i frågan. Men jag valde att vägra. Efter ett 
långt tal om varför detta var viktigt och hur vi skulle lyckas 
genomföra det fick jag styrelsen med mig och vi beslutade 
att göra en blixtinsats.

Jag ställde mig utanför diverse ställen där folk cirkule-
rade och delade ut hundratals flyers, vi satte upp mellan 
200-300 affischer i hela Falun med omnejd, även i Bor-

”helt eNkelt dålig teAter”
länge. Riksteatern centralt hjälpte till och ställde upp med 
radioreklam.

Efter en och en halv veckas intensivt marknadsförings-
arbete kändes det mycket bättre. Försäljningen hade gått 
upp som en raket tack vare alla insatser och jag var för 
första gången ganska säker på att det här kan vi nog ro i 
land. På turistbyrån rapporterades en försäljning av cirka 
50 biljetter. Dåligt, men bättre. Jag var framför allt orolig att 
inte alla dessa 50 skulle komma. Två hade redan nämligen 
avbokat sina biljetter. Varför vet jag inte riktigt. Ett par dagar 
innan Falustoppet skulle föreställningen spela i Borlänge. 
När jag på morgonen dagen efter öppnade morgontidning-
en och slog upp kulturdelen fick jag en ganska rejäl chock. 
Det var nämligen så att den lokala teaterrecensenten skri-
vit en recension som han avslutade med orden: ”En tripp 
i Alger är helt enkelt dålig teater.” Det var en riktig sågning 
värd namnet. Nu bävade jag inte bara för att folk inte skulle 
komma, utan också för att de som kom inte skulle tycka om 
föreställningen, att de skulle gå i pausen, som flera gjort i 
Borlänge, enligt uppgift. Jag såg mitt första arrangemang 
som ordförande som ett riktigt fiasko, en totalkatastrof. 

Lyckligtvis blev det definitivt ingen katastrof. Runt 70 
personer kom. De såg och uppskattade föreställningen. 
Den var faktiskt rätt bra men passade kanske inte riktigt den 
åldersstigna abonnemangspubliken i Borlänge. Vi glömmer 
ju ofta att en teaterföreställning inte är särskilt skyddad av 
den fjärde väggen – publiken. Det som upplevs i salongen 
påverkar direkt det som ses på scenen. Jag kan tänka mig 
att det hade stor effekt på varför publiken tyckte så olika 
om föreställningen i de olika grannstäderna. Efteråt stan-
nade ett 30-tal kvar på eftersamtal med skådespelarna; 
det var absolut ett av de bästa eftersamtal jag varit på. Ef-
ter den kvällen fick vi också en ny medarbetare i styrelsen, 
en person i publiken som efter att ha sett föreställningen 
kände att hon ville vara med och jobba med oss. 

Utan att överdriva kan man säga att det var en turbu-
lent tid. Turbulent men mycket rolig. Det finaste med te-
aterföreningsarbetet, anser jag, är att man får så många 
bestående minnen. Minnen som kretsar kring ett särskilt 
arrangemang har en tendens att leva kvar länge. Kanske i 
alla fall i 75 år till?

Önskekonsert,  Allt ska bort,  Barnvagnskabaré,  Dialog,  Kära medborgare,  Påsk,  Konserv

Nationella dramaturgiatet bildas, ett nätverk för Riksteatern och länsteatrarna



JAg Vill VArA eN BroByggAre!
Nurseher Aslan, ordförande för turkisk svenska 
riksteaterföreningen och ledamot i riksteaterns 
styrelse, skriver.

Kära läsare! 
Jag vill börja med att säga ”Merhaba”. Det är så vi säger 
”Hej” på turkiska. 

Som många redan vet finns det idag fem stycken 
turkisk-svenska riksteaterföreningar, i Göteborg, Malmö, 
Stockholm, Varberg och Västerås. Men visste ni att vi har 
funnits här i Sverige i 40 år? I dag är vi stolta och glada över 
att vara en del av Riksteatern, en del av det svenska kul-
turlivet. För det är vad vi är, en del av Sverige. Vi är öppna 
och villiga att låta vår energi bära oss för att bryta ner utan-
förskapets murar. Vi tror att vi kommer tillföra en ny dimen-
sion. Vi tror att vi kommer att berika varandra. Våra hand-
lingar kommer att påverka våra barns framtid. Vi vill att våra 
barn lever i ett Sverige där det finns ett vi, inte vi och dem.  
  Alla bör ha möjlighet, oavsett om man heter Maria eller 
Fatima. Alla bör ha möjlighet, oavsett om man är fem år eller 
sjuttiofem år. Alla bör ha möjlighet, oavsett om man är rik 
eller fattig. Kultur tillhör alla. Om vi ska leva upp till våra mål 
som Riksteatern har byggts på, ligger det mycket på mina, 
dina, våra axlar. Hur når vi Fatima i Tensta, Mohammed i 
Rosengård eller Maria i Umeå? 

Jo, kära läsare, genom att tänka nytt och öppna Rikste-
aterns portar och släppa in. Om inte de kommer till oss, så 
går vi till dem. Och inte bara släppa in, utan låta dem vara 
med och bygga ett samhälle som präglas utav delaktighet. 
Om vi är på väg åt rätt håll behöver vi bara gå framåt. 

Det ska gudarna veta hur stolt jag blev när jag valdes av 
ombuden till att sitta i Riksteaterns styrelse … Så många 
saker som snurrade i mitt huvud … Men du, hur ska detta 
gå till?? Jag har inte varit speciellt aktiv i det kulturella livet 
i Sverige, men samtidigt ska inte det betyda att jag inte har 
något att leverera.

 Visst, allt handlar om det – viljan!!! Med den starka viljan 
kan man krossa berg!!!! Det är precis så jag känner. Visa 
hela världen att människans engagemang kan spela roll!!!
Det är tack vare alla fantastiska människors vilja och kärlek, 
som Riksteatern finns över hela landet med sina 40 000 
medlemmar. Som ett sätt att ge mening till sitt liv. Och det 
är du själv som väljer. 

Var aktiv i ideella föreningar, gå med i politiska partier 
och var medlem i det parti, i den förening som du tror bäst 
representerar dig. Skriv, ring till politiker, demonstrera och 
debattera! Om du inte aktiverar dig, klaga inte sedan på 
varför det har blivit som det har blivit. Då kan du åtminstone 
säga: Jag har gjort mitt!

Alla kan göra något. Tillsammans kan vi förändra värl-
den till det bättre. Men det spelar ingen roll hur högt jag 
skriker om du inte vill höra, lyssna på det jag säger. Det 
är du, det är jag, det är vi som skapar det fina samhället. 
Vi måste bry oss om det samhälle vi lever i. Och det finns 
många saker som behöver göras, förändras.

Jag tar mitt ansvar genom att vara politiskt aktiv, ta 
förtroendeuppdrag, jag vet vad jag vill och jag vill vara en 
brobyggare!

Jag vet att kulturen har stor betydelse, för att ge tanke-
ställare, väcka nyfikenhet och öka förståelsen, och därmed 
följer respekten. Respekten för andra kulturer, respekten 
för olikheten.

Vi lever i möjligheternas land. Ta vara på möjligheterna! 
Välj ditt mål och bara fortsätt gå!

Folk som kommer någon vart i denna värld är de som 
reser sig och letar efter de omständigheter de vill ha; om de 
inte finner dem, skapar de dem! 

Det ligger mycket i det! Kan jag, så kan du! Låt oss 
börja gå!

2007

Mona Sahlin blir ny partiledare för socialdemokraterna Povel Ramel dör
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24 timmar Berlin,  Dialog med ett spöke,  Socialistisk strävan,  Jungfruleken,  Hamlet,  En Svensk Pitbull,  Lett och lagom,  Open Jam

Riksteatern håller kongress i Norrköping. Femton utvecklingsområden beslutas. Arrangörernas behov ska tydligare påverka verksamheten i den nya organisationen



Mapei & Scotty the Blue Bunny,  Carl Philips längtan,  Dubbelnelson,  I.D,  Inte utan min röst 

Hela Italiens regering avgår Thore Skogman dör

Riksteatern har 225 lokala terföreningar och 21 regionala föreningar

Ashura, ett gästspel från Turkiet. 
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Till Teaterbiennalen i Örebro väljs Riksteaterns Var är alla? och Nu är du Gud igen 



katarina ellborg, barnteaterkonsulent för riks-
teatern i kalmar län, skriver. 

Jag är stolt över att arbeta i Riksteaterorganisationen. Vil-
ken kraft, vilken demokrati, vilken möjlighet att få medverka 
till att fantastisk scenkonst når sin publik.

Genom vår regionala riksteaterverksamhet förmedlades 
scenkonst till 22 000 barn under 2007. Skolan är Sveriges 
största teaterarrangör och det är roligt att den, i de flesta 
fall, arrangerar genom Riksteatern.

22 000 ryggsVAgA BArN

Det är alltid ett vågspel att arbeta med en arrangör som inte 
har Riksteaterns stadgar som styrdokument och som inte 
består av en grupp aktiva föreningsmänniskor med stort 
teaterintresse, utan av kommunala företrädare som har allt 

Peter Örn avgår som VD för Sveriges radio, efter massiv kritik i samband med omorganisationen 

Ny text, ett projekt för att få in nya texter för scenen. Ett urval publiceras som pocket 

Agneta Ahlin och Carl Axel Karlsson i Drottningen och kocken. 
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från personalbrist till elevmobbing och nationella prov överst 
på agendan. Men när det lyckas är det fantastiskt. Det är 
en makalös känsla att sitta i en grupp med elever i årskurs 
åtta och se dem fångas av en föreställning och av teaterns 
magi. Att få vara en del i det stora maskineri där skolteater 
blir verklighet. 

Men visst är det ibland en lång väg dit. En kultursekre-
terare hamnade på första sidan i lokaltidningen som ”kvin-
nan som förstör barnens ryggar”. Förklaringen var att hon 
hade blockerat gymnastiksalen med teater flera dagar i rad. 
Därmed hade hon hindrat barnen från att få sin välbehövliga 
gymnastik. Men det vet väl alla att det inte är barnens ryg-
gar man förstör med barnteater … det är bärhjälpens!

När jag började på Riksteatern i slutet av 90-talet kal-
lades Unga Riks för ”Tunga Riks” och det gick skräckhis-
torier om hur de krävde ohemula mängder bärhjälp och 
vid ett tillfälle vägrat spela eftersom skolvaktmästaren inte 
varit på plats i ottan och skottat inlastningsbryggan ren från 
snö. Idag ser det annorlunda ut, även om vi i Oskarshamn 
akut fick byta lokal vid ett tillfälle eftersom det stod ett träd 
utanför gymnastiksalen, det gick inte att vinkla in de höga 
kulisserna! Kanske hade vi blivit förstasidesnyhet igen om vi 
tagit till motorsågen.

2007 lyckades vi kombinera god teater, stor scenografi 
och 1 200 6-åringar med Kalmar Slott: en spellokal som 
byggdes långt innan mörkläggning, hiss och inlastning i 
markplan var uppfunna. Med hjälp av kultursamordnarens 
son och man (som är en stark polis) lyckades Drottningen 
och Kocken flytta in på ett riktigt slott. Tack vare ett minu-
tiöst schema, Kalmar länstrafik och en stor portion tur kom 
sedan barngrupperna strömmande, rätt skola till rätt före-
ställning. Det blev teaterupplevelse och guidad tur på slottet 
för hela slanten i två intensiva veckor. 
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Skapande skola heter regeringens satsning på kultur för årskurs 7-9



Livet är inte bara enkelt 

Ibland är allt bara svårt 

Du får inte vara si

Och inte tycka så

Du får inte hålla med, 

Inte säga emot

Jag tycker du ska göra som du vill

Räta på ryggen och håll huvet högt

Uttryck din åsikt 

Och stå för den

För alla är vi ju olika 

Det måste vara så

gör VAd dU Vill

Vissa säger spara, 

Andra säger slösa

Ibland får man höra, ”men tänk”

Andra gånger, ”kör på känsla”

Hur ska man veta vad man ska göra och när? 

När ska man hata och när ska man vara kär?

Jag tycker du ska göra som du vill

Räta på ryggen och håll huvet högt

Uttryck din åsikt 

Och stå för den

För alla är vi ju olika 

Det måste vara så

Överförfriskad dansk supporter attackerar domare i fotbollslandskamp mellan Danmark och Sverige
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Mårten Andersson, skådespelare och projektle-
dare skriver om ett demokratiprojekt.

Hösten 2007 genomfördes projektet Inte utan min röst, ett 
samarbete mellan Riksteatern och årskurs nio på Central-
skolan i Åsele. Projektets ledstjärna var demokrati och elev-
ernas röster var i fokus. Syftet var att ge eleverna verktyg till 
att göra sina röster hörda i demokratiska frågor. Under hös-

ten genomfördes inspirationsseminarium, skrivworkshops 
och en kortfilmsinspelning. 

Elevernas arbete redovisades på Folkets Hus i Åsele i 
december. Kommunpolitiker bjöds in liksom skolans lärare 
och rektor. Detta följdes av en politisk debatt, elevernas 
texter lämnades över till de inbjudna, politiska sångtexter 
som eleverna skrivit hade tonsatts och spelades upp. 

Clara Markeby i årskurs nio skrev texten till låten Gör som du vill:



Massaker på Jokelaskolan i finska Tusby Carl von Linnés 300-årsjubileum
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kAMUyot

Kamuyot, 2007.



tillsAMMANs
Birgitta englin, skådespelare, regissör, och se-
dan 2005 riksteaterns vd, skriver.

Jag förstod teaterns kraft och betydelse redan under Roliga 
timmen på lågstadiet. Vi var fyra tjejer i klassen som testade 
vår talang på de övriga kamraterna varje fredag. Hela klas-
sen lyssnade, alla tittade och det gick att säga både farliga 
och roliga saker. Scenen blev en plats där det var möjligt att 
göra det som annars var förbjudet – driva med fröken, reta 
klassens drottning, låtsas prutta o s v.

Ingmar Bergman dör

På Roliga timmen förvandlades Oskarslundsskolan till TV-
huset, som sände vår liveversion av Mosebacke Monarki. 
Jag var utklädd till statsminister Tage Erlander. Sittandes på 
min kompis axlar för att bli Erlanderlång, klämde jag fram 
på nasal värmländska ett mycket vågat ”aäääeeuhm, gubb-
jäklar”.

Det var farligt, en risk och lyckan var oändlig när alla 
skrattade, även fröken. Tabut var brutet och fröken skrat-
tade åt det som annars gav utvisning till korridoren.

Rolf Gyllenhemmar och Gert Fylking i Regeln och undantaget. 
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Doris Lessing får Nobelpriset i litteratur
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Det gränsöverskridande och annorlunda med teater blev  
under Roliga timmen kopplat till en känsla av individuell 
expansion. Då funderade jag mest över vad teater kunde 
ge mig för möjligheter, snarare än vad det gjorde med oss 
tillsammans i klassen.

Som publik drabbades jag första gången av ”tillsam-
mans” när jag såg Tjejen i Aspen av Staffan Göthe i en skol-
gympasal. I den föreställningen gjorde de vuxna skådespe-
larna samma sak som vi gjort på Roliga timmen. De utta-
lade det som inte fick sägas och de talade till oss i publiken 
som om vi var på samma nivå, som om vi var individer med 
egna tankar och känslor, som om vi var viktiga. Vi var inte 
bara en hop barn, vi var medskapande och delaktiga.  

På stora teatern i Karlstad såg vi Spöket på Canterville 
men det var inte alls lika kul. Det var så tydligt ”på låtsas”.

Några år senare kom äntligen Regeln och undantaget. 
Där i gympasalen bland alla andra låtsaslikgiltiga högsta-
dieelever fanns plötsligt leken igen. Plintarna var berg, tyg 
var flod, vi satt alla tillsammans, vi var med, vi var viktiga, 
vi skapade ihop med skådespelarna. När det var slut var 
några till och med kvar och packade ihop och lastade. Det 
blev tomt när folkvagnsbussen rullat iväg.

Föreställningen av Regeln och undantaget av Bertolt 
Brecht var otroligt häftig. Jag, en liten spinkig 13-åring, 
fräknig med stora öron och stor mun. Ständigt upptagen 
av min otillräcklighet. För några timmar slets jag ur min de-
primerande egocentricitet och in i andras perspektiv och 
dilemman. Skådespelarna på scen avkrävde mig ett intel-
lektuellt och känslomässigt engagemang. Plötsligt fick jag 
en utmaning som var så otroligt mycket härligare än att ha 
rätt jeans och se snygg ut. Vad jag tänkte, tyckte och kände 
var hela målet med skådespelarnas ansträngning. Inte hur 
jag såg ut eller vem jag var. Befriad från att vara Birgitta och 
ändå mer Birgitta än någonsin.

Jag har alltid älskat att se teater. Det där ögonblicket 
i gympasalen i Gruvlyckeskolan präglade mig och gjorde 
mig till en medskapande publik. Mer än så – upplevelsen 
gjorde mig också till en medskapande medborgare. Inte för 
att teatern försökte lära mig hur det ska vara eller vad som 

är rätt och fel, utan för att jag fick möjlighet att byta min 
verklighet och mina perspektiv på världen.

Det var då som jag förstod att jag kan vara en möjlig-
het för världen och världen en möjlighet för mig. Jag letar 
hela tiden efter infallsvinklar eller känslor som kan ge mig 
en öppning till att vara med och fylla på berättandet och 
gestaltandet. Om det är dåliga föreställningar omskapar jag 
dem i mitt inre och letar efter alla borttappade möjligheter 
i texten eller rummet, eller i relationen mellan människorna. 
Om det är bra föreställningar så brottas de vidare med min 
självbild och min världsbild långt efter att jag lämnat sa-
longen.

Jag har mött dessa föreställningar på de mest oväntade 
platser och jag vill sluta med mitt möte med Cullbergbalet-
ten på teatern i Skövde. Jag gick på Skara skolscen och 
vi hade åkt till Skövde för att se Cullberg. Hade jag sett St 
Göran och Draken i tid så hade jag vigt mitt liv åt dansen 
istället. Nu insåg jag med smärtsam klarhet att hur mycket 
jag än tränade så skulle jag aldrig komma i närheten av 
dansarnas gudomliga rörelser. Jag skulle aldrig få en publik 
att flyga inombords som vi i Skövdesalongen gjorde med 
Cullbergbaletten.

Skövde var för mig en helt ny stad efter mötet med Cull-
bergbaletten, en metropol i tid och rum. Jag tror ingen av 
de fantastiska dansarna på scenen den kvällen kan förstå 
vilken betydelse de hade för oss i publiken. 

När jag så småningom senare blev först skådespelare 
och sedan regissör så har jag hållit hårt i mina första, starka 
upplevelser som publik. Det finns något alldeles magiskt i 
den scenkonst som litar på och har förtroende för sin pu-
blik. En scenkonst som kan vara både anspråksfull och 
anspråkslös bara den erkänner min existens och min med-
verkan. Då kan vi göra ögonblickets konst till vårt delade 
ansvar. Vår förmåga att gemensamt skapa dessa ögonblick 
är beviset för att vi gemensamt kan ansvara för framtiden. 
Vi kommer att tillsammans kunna handskas med de hot 
och möjligheter som finns i samhällsutvecklingen.
”Tillsammans” är själva grunden för Riksteatern och vi har 
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många gånger under de 75 år som gått bevisat att vi vågar 
röra vid det orörbara, tala om det nedtystade. Riksteatern 
engagerar fler. Fler och fler väljer att bli medlemmar. Fler vill 
bilda föreningar och arbeta ideellt för ”tillsammans”.
Det finns ett sug efter en större tillfredsställelse än den som 

de nya jeansen ger. Eller den nya telefonen, TV:n, bilen, 
handväskan. Det finns en hunger efter att få skapa ögon-
blicken ”tillsammans”. Fastän vi är så olika vill vi göra det 
ihop för att upptäcka styrkan i olika ”tillsammans”.

Birgitta Englin, 2005. 

79

Fo
to

: E
lis

ab
et

h 
O

hl
so

n 
W

al
lin



80 

Ansvarig utgivare: Birgitta Englin  •  Redaktör: Christopher Mair • Grafisk form: Stina Lundberg • Repro & tryck: Modintryckoffset AB  •  Sommaren 2008

Förord

Om boken

De första stegen

Från Strindberg till soppteater

Men spela, det gjorde vi!

En milstolpe i svensk dans

En teaterslukares minnen

Hans Ullberg och världens största teater

50 år i Västervik

Politik, tonåringar, regionalisering

19 lediga dagar på ett år

Uppsökande teater i Västerbotten

Telemarketing i Burträsk

Jabla Bolbo

Sigrids partajer

Från ljum sommarkväll till TV-succé

Cramérbaletten till Sovjet

Skolteater, sprit och slagsmål

Allan Edwalls kusiner

Om arbete och självkänsla

1

2

3

5

6

9

10

12

17

19

20

22

25

26

29

30

32

35

36

39

INNEHÅLL
Motalaborna startar förening

Teater i motvind finner nya former

Vågar vi älska i Brunflo?

Lilla farbrorn i stora vida världen

Sprängande nyheter i Vilhelmina

Turnévardag för ett balettkompani

Upplevelser som förändrar

Tyst Teaters tre konstnärliga ledare

Rannsakningen engagerade hela Skövde

Ängel i dimman, Körberg i radion

Om EU, bussar, guldnålar och champagne

Från stadsteatrar till fängelser 

Fängslande, fenomenal Fedra

Kulturpartiet

”Helt enkelt dålig teater”

Jag vill vara en brobyggare!

22 000 ryggsvaga barn

Gör vad du vill

Tillsammans

41

43

44

48

50

52

54

56

58

60

63

64

66

68

70

72

74

75

76

Hela denna bok samt ytterligare läsning finns på www.riksteatern.se/75  
För mer fakta om riksteaterhistorien rekommenderas Hans Ullbergs båda böcker 

På väg mot en riksteater och Riksteater i krig och fred, samt Claes Englunds Världens största teater.

Foto på bokens framsida: 
Urban Jörén • Sallstedts bildbyrå • Elisabeth Ohlson Wallin • Stig Hammarstedt • Elisabeth Ohlson Wallin • James Holm • Mats Andrén • Beata Bergström • Mariana Vodovosoff • Saga Berlin

ISBN 978-916333061-2



NÄR DET SKA BLI BRA

Modintryckoffset är ett modernt offsettryckeri med 19 glada och inspirerade grafiker. 
Vi arbetar för en bättre miljö; endast med vegetabiliska, återvinningsbara färger och 
miljögodkänt papper. 

Självklart är vi både ISO 14001- och Svanenlicensierade. 

Vi gör allt från visitkort, affischer och broschyrer till exklusiva böcker av högsta 
kvalitet i 4- eller flerfärg, med eller utan lack. Vi erbjuder även grafisk design- 
och originalproduktion i egen ateljé.

Ska trycksaken lamineras, UV-lackas, stansas, klammerhäftas, limbindas eller 
distribueras? Vi anlitar professionella underleverantörer med många års erfarenhet, 
som förstår vikten av att slutprodukten ska leva upp till kundens förväntningar.

För mer information – ring oss eller besök vår hemsida.

08-556 767 30  /  www.modintryckoffset.se

VI JOBBAR MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Bindningen av denna bok har vi anförtrott Fakta Bokbinderi i Bromma.



Riksteatern • 145 83 Norsborg  
Tel: 08-531 991 00 • Fax: 08-531 830 12 
info@riksteatern.se • www.riksteatern.se

 
Den bästa teatern – till alla, överallt! Efter 75 
år lever den djärva visionen starkare än någon-
sin. Riksteatern är Sveriges största mötesplats 
för kultur; möjligheternas scen, en spelplats för 
fantastiska upplevelser och brinnande engage-
mang. Tillsammans firar hela Riksteaterrörelsen 
en livslång kärlek till teatern; vi blickar bakåt, 
agerar nu och siktar framåt. 


