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Nye Dramatenchefen:
En otroligt stor utmaning och inspirerande
uppgift att få bli Teaterchef och konstnärlig ledare
för Sveriges nationalscen för teaterkonst. Jag
ser fram emot att arbeta med alla de extremt
kompetenta medarbetarna på Dramaten och
tillsammans försöka skapa relevant, attraktiv och
häpnadsväckande scenkonst för vår samtid. Jag
tror att den nya konstruktionen med uppdelningen
mellan VD och konstnärlig ledare är utmärkt för
mig att få rätt fokus och kunna ta teaterkonsten på
Sveriges främsta scen vidare in i 2020-talet, säger
Mattias Andersson, tillträdande teaterchef
Dramaten.

Mattias Andersson. Foto: Dramatens bildarkiv

Och om honom:
Mattias Andersson är dramatiker, regissör
och idag konstnärlig ledare för Backa
Teater i Göteborg. Hans uppsättningar har
kritikerrosats och spelats på flera svenska
såväl som internationella teaterscener. Han
har fått ett flertal priser, bland annat Svenska
Dagbladets Thaliapris, Expressens Teaterpris,
internationella Prix d’Assitej och Svenska
Teaterkritikers pris. På Dramaten har han
varit en uppskattad regissör och bland annat
har hans föreställningar The Mental States of
Sweden, Idioten och Uppenbarelsen fått lovord
från såväl publik som teaterkritiker.

I vår – Röde Orm och gregoriansk
karaoke
Ingen av de ”vanliga” klassikerna tas upp på
repertoaren. Men teatervåren på Dramatens
olika scener ser ut att bli intressant. Utan något
tydligt tema. Utom att kvinnor står i centrum i
ovanligt hög grad.
Det finns troligen inte en bättre konferencier för
att presentera ett kulturevenemang i detta land än
Andreas T Olsson. Dramaten har honom som bekant
”i huset”.
Även om just Huset nu är stängt – för allmän
renovering och i synnerhet stambyte. Att det var
ofrånkomligt såg vi ju gestaltas konstnärligt i MarieLouise Ekmans mobilfilmade följetong för några år
sedan.

Maria Groop Russel, Dramatens VD, har knappast
synts alls för folk som inte jobbar på Dramaten, men
vid presentationen – för i första hand ”pressen” – av
vårens nya föreställningar var hon i alla fall på plats.
Hon berättade att Thaliahuset ska vara spelklart och
öppna igen den 9 januari. Och antydde att en ny
konstnärlig ledare snart skulle kunna presenteras. Att
det blev Mattias Andersson blev sedan klart redan
dagen därpå.
En av företrädarna, Staffan Valdemar Holm, ska
till våren regissera på Elverket. Han beskriver sitt
projekt, Kvinnostaden, som ”olika sceniska aktioner,
en gestaltande teatral föreställning – men utan någon
konflikt”.
Han har ”gjort Hamlet fyra gånger” och tycker att
det ”behöver hända något nytt i teatervärlden”. Det
nya är här att lyfta fram ett antal medeltida kvinnor,
via texter som i de flesta fall inte funnits översatta till
svenska. Grunden är vad som kallas en ”feministisk
urskrift”, Kvinnostaden från 1405. Läkekonst, bön och
”gregoriansk karaoke” ingår i programförklaringen.
Nadja Weiss representerar – med uppläsning av ett
par textexempel – en ensemble där bland andra Stina
Ekblad, Irene Lindh och Marie Richardson ska ingå.
Ännu ett verk som inte funnits på svenska tidigare
är Furstinnan av Amalfi. Trots att den är en av de
ständigt aktuella engelska klassikerna. Inte skriven,
men väl beställd av Shakespeare. En ung änka,
Furstinnan, vill inte lyda sina bröder som vägrar
låta henne gifta om sig. I titelrollen Maia Hansson
Bergqvist.
Suzanne Osten sätter upp John Websters pjäs med
premiär på Stora scenen på Skottdagen. Med levande
musik av ”indietronica-duon” Niki & The Dove –
konsertaktuella i fjol på bland annat Dramaten.

Om oss
att ideellt stödja och främja intresset för teaterkonsten i allmänhet
att stödja intresset för Kungliga Dramatiska Teaterns verksamhet i synnerhet
att stimulera och fördjupa den enskilde medlemmens upplevelse av och kunskap om teater

Både enskilda och juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen.
Redaktör: Christina Ruhnbro (CR) och Torbjörn Wahlstedt (TW) Layout: Lukas Skarbäck.
Omslag: Furstinnan av Amalfi, premiär 29 februari 2020. Foto: Dramatens Bildarkiv.
Manusstop för nästa nummer: 10 februari.
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Ellen Jelinek som Maj. Foto: Dramatens bildarkiv

Maj bygger på en hyllad och älskad romansvit av
Kristina Sandberg, om en hemmafru från 1930- till
1960-tal. Dramatiserad av Magnus Lindman och Pia
Gradvall. Regissören Ellen Lamm får ta itu med hur
de husmorssysslor som detaljerat beskrivs i böckerna
ska överföras till scenen, närmare bestämt Dramatens
Lilla. Ellen Jelinek ska spela Maj, och får sällskap av
bland andra Hannes Meidal och Gunnel Fred.
Det blir Spoken Word på Stora scenen och i SVT.
Biologen Svante Pääbo berättar, i en Performance
Lecture, om varför han vill rekonstruera
neandertalarnas arvsmassa. Och på sensommaren blir
det Bergmanfestival igen, med bland andra Electra
Hallman i en tysk föreställning.

Dramatens Vänner är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars främsta syften är:
•
•
•

En annan regissör som alltid levererar intressanta
uppsättningar är Alexander Mørk-Eidem. Nu ska
han göra något så ”omöjligt” som att dramatisera
Röde Orm: Del 1. Sjöfarare i västerled. Ett smakprov
ur klassikern från 1941 presenterades av halva
ensemblen: Johan Ulveson, Hulda Lind Johannsdottir
och Andreas T Olsson.
Vårsäsongens dramatiker på Dramaten är annars
den nye teaterchefen Mattias Andersson. Vi som fick
leva om våra liv är ett samarbete med Backa Teater
där föreställningen redan spelas. 23 januari får den
Stockholmspremiär på Elverket, med bland andra
Marie Richardson, Josefin Neldén och Magnus
Roosmann.
Några dagar dessförinnan är det – på Lilla scenen –
premiär på ett drama besläktat med en av senare års
bästa pjäser, Uppenbarelsen. Två unga ”kraschar in
i en lyxig villa” som inte är deras, i Determinism. I
rollerna Evin Ahmad, Therese Brunnander, Hannes
Meidal och Alexander Salzberger.

Marie Richardson, Vi som fick leva om våra liv.
Foto: Dramatens bildarkiv
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Resmål: Göteborg
Ett 30-tal Dramatenvänner tog en helg i
oktober tåget till Göteborg för att gå på teater,
konstmuseer, äta goda måltider, umgås och
se Göteborg. Kultur är inte enbart teater och
konst.
Lång dags färd
På vår första teaterkväll såg vi Lång dags färd mot
natt på Göteborgs stadsteater.
Många av oss hade relativt högt uppskruvade
förväntningar på klassikern av Eugene O’Neill. Pjäsen
är självbiografisk och speglar en dag i familjen
Tyrones liv. Tyrone är präglad av sin fattiga uppväxt,
en snål, alkoholiserad och misslyckad skådespelare.
Mary missbrukar morfin sedan Edmunds födelse
vid en svår förlossning. Edmund är drömmare med
diktarambitioner och dåliga lungor. Den äldre brodern
Jim är cynisk och tar allt från den lättsamma sidan.
Livslögner, maskspel och missbruk förenas i en till
synes omöjlig situation för alla i familjen
I den uppsättning vi såg spelas Tyrone av Claes
Månsson, Mary av Anna Bjelkerud och de två
bröderna av Eric Ericson och Fredrik Evers. Husan
spelades av Josefin Ljungman som vi tidigare ibland
kunnat se på Dramaten. Emil Graffman regisserade.
Uppsättningen följde O’Neills text nära vilket betyder
att föreställningen också blev ganska lång.
Senare berättade Lennart Öqvist, en av våra
medlemmar, att han som tonåring såg världspremiären
på Dramaten 1956. Lars Hanson spelade då Tyrone
och Inga Tidblad hans hustru Mary. Sönerna spelades
av Ulf Palme och Jarl Kulle. För Lennart en mycket
minnesvärd föreställning med betydligt mera kraftfullt
spel än det i Göteborg. Föreställningen lade grunden
för hans stora beundran av den realistiska teatern och
den tidens stora Dramatenskådespelare.
Dvärgen
Dvärgen, också den på Göteborgs stadsteater, var
helt lysande och starkt berörande – många vittnade
om att det var längesedan de upplevt teater av så
hög klass. Dramat bygger på Pär Lagerkvists roman
med samma namn och uppfördes som en monolog
av dvärgen, gestaltad av Jesper Söderblom. Ashkan
Ghods regisserade. I fängelsehålan i en fursteborg
sitter dvärgen och återberättar vad som tidigare hänt.
Lagerkvists dvärg omskrivs ofta som alltigenom
ond, ondskan personifierad. I föreställningen
gestaltades dvärgen som betydligt mera komplex.
Både kärlekslängtan och sårbarhet skymtade fram
vid sidan av ondskan. Det var därför inte svårt att ha
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viss medkänsla med denna dvärg och hans livsöde.
Fursten och furstinnan var tecknade i jätteformat på
väggarna i lokalen. Detta i kombination med dvärgens
kroppsspråk och rörelsemönster bidrog till att han
verkligen uppfattades som en dvärg. Efteråt fick vi
höra att ”dvärgen” i verkligheten är 1,76 meter lång,
vilket vi tyckte var nästan osannolikt. Föreställningen
spelades på teaterns Lilla scen, vilken ligger i teaterns
källarvalv. Att ”klättra ner” till denna underjordiska
lokal bidrog också till vår känsla av att faktiskt
befinna oss i samma lokal som dvärgen i dramat.
Efter föreställningen fick vi ett samtal med både
skådespelaren och regissören. De är nära vänner och
har sedan länge velat dramatisera något tillsammans.
Valet föll så småningom på Dvärgen. Jesper
Söderblom berättade att han var så oerhört förtrogen
med texten, hans gestaltning – förflyttningar, rörelser
och mimik. Samtidigt hade hans sätt att röra sig växt
fram som en naturlig utlöpare av textens innehåll.
Med hänsyn till vår beundran av det dvärglika
rörelsemönstret fick vi till vår förvåning höra att detta
utvecklats helt utan stöd av en koreograf.
Dickens som musikal
Musikalen Oliver! av Lionel Bart från 1960 bygger på
Charles Dickens roman Oliver Twist. Den föräldralöse
Oliver bor på ett barnhem under miserabla
omständigheter. Han tvingas lämna barnhemmet
och tar sig till London. Mat och husrum erbjuds hos
Fagin, ledaren för ett gäng gatpojkar han lär upp till
ficktjuvar.
Ensemblen är mycket stor med bland annat ett
hundratal barn uppdelade i tre olika barngrupper.
Även de vuxna på scenen är många och
föreställningen bygger på kollektivets samlade insats
där de individuella prestationerna är underordnade.
Hela skildringen utgår från barnens perspektiv.

Jesper Söderblom som Dvärgen. Foto: Ola Kjelbye

Oliver! Foto: Lennart Sjöberg

Det var lätt att se paralleller till dagens förhållanden
med kriminalitet, våld i nära relationer och
tiggeri. Musikalens längd gjorde att många hade
svårt att hänga med i händelseutvecklingen.
Oliver! uppskattades främst av dem som brukar gilla
musikaler, övriga intog en mera skeptisk inställning.
Konst från alla tider
I resan ingick tre museibesök och även en guidad
visning av Göteborgsoperan.
Röda Sten är en konsthall för samtida konst i alla
dess former. Konsthallen är inrymd i det pannhus som
tidigare värmde upp intilliggande industrier. Lokalen
stod länge tom och användes för svartklubbar,
konserter och rejvfester. Den utnyttjades även av
graffittikonstnärer, vars verk delvis finns kvar.
Röda Stens Konsthall är huvudman för Göteborgs
Internationella Konstbiennal som vartannat år fyller
Göteborg med samtidskonst från hela världen.
Behållningen, enligt min uppfattning, var att se hur
en gammal industribyggnad med dess spännande
rum i flera våningar och ståltrappor mellan planen
lämpar sig väl som utställningslokaler samtidigt som
historiens vingslag gör sig påminda.
Göteborgs Konstmuseum är Sveriges främsta museum
för nordisk 1880- och 1890-talskonst men dess
samlingar omfattar internationell konst frän främst
Europa och USA från 1400-talet till idag. En av
konstmuseets guider visade oss samlingarna genom
att göra enstaka nedslag i rum och tidsepoker på ett
mycket pedagogiskt sätt. Sedan såg vi bland annat
Fürstenbergska galleriet, Nordiskt sekelskifte och som
en höjdpunkt Göteborgskoloristerna.

Guide med koll
Visningen av Operan, som både scenrum och
arbetsplats, blev höjdpunkten när det gäller de
guidade visningarna. Vår guide, en drygt 50-årig
kvinna, hade under många år sjungit i operakören och
enstaka gånger uppträtt solo på scenen men nu valt att
lämna detta. Hon var huvudansvarig för all guidning
och utstrålade ett engagemang i uppdraget som inte
gick att ta miste på – ”världens roligaste jobb”. Hon
visade oss salongen med dess avancerade ljus- och
ljudteknik, innan vi tittade in bakom kulisserna i
denna gigantiska byggnad. Hon berättade om den
omfattande administration som krävs när så många
barn som spelar i Oliver! är med. Massor av vuxna
finns med kring barnen – barnen måste ha mat, få
hjälp med klädbyten, sysselsättas när de inte är på
scen, ha garanterad hämtning av anhörig. Ibland måste
tvister lösas, och vissa barn kan behöva pushas fram
på scen. Vår guide visade också hur olika verkstäder
hänger ihop i en lång kedja från intag med långtradare
med allt material som ska användas på scenen.
Snickeri, smidesverkstad, måleriverkstad m m. När
vi sett längan med verkstäder trängdes vi in i en hiss
som rymde 30 personer och åkte upp till skrädderi,
perukmakeri, klädförråd m m och såg den ena långa
korridoren efter den andra.
Göteborgsresan avslutades med ett besök på
det nyrenoverade Röhsska Museet för design
och konsthantverk. Vi såg kläder, möbler och
hushållsföremål från 1700-talet och fram till våra
dagar. Ofta blev det nostalgiska utrop av återseendets
glädje när bortglömda föremål från vår egen barndom
och ungdom dök upp i montrarna.
Eva Gyllensvärd
5

Helena Seth. Foto: Henrik Scheutz

Tio år i experimentverkstan
Dramaten& har firat 10-årsjubileum. Det är en
verksamhet som vill komplettera och i viss mån
fördjupa det som teaterns uppsättningar ger.
Och som söker nya publikgrupper. Helena Seth
har varit chef sedan starten. Hon berättade om
verksamheten då hon i november var gäst på
DV:s teatercafé.
Dramaten& startade då Marie-Louise Ekman var
teaterns chef. Hon ville öppna upp huset, skapa möten
med andra discipliner än de som teatern traditionellt
möter. Och hon gav Helena uppdraget att ha ansvaret
för den nya verksamheten. Helena Seth berättar:
– Jag hade gått en filmutbildning i New York och
arbetat med kortfilm. Och jag kom till Dramaten
som regiassistent vid uppsättningen av Hustruskolan
2002. Sedan arbetade jag på Dramaten med bl.a.
teaterfestivaler och där ingick samarbeten med företag
och institutioner utanför teatern. Det var en bra
erfarenhet när jag skulle arbeta med Dramaten &.
Dramaten hade fått en ny organisation då vi startade
och en ny teaterscen hade öppnats på Elverket.
Den skulle vara mer experimenterande och vara
mer profilerad. Stefan Larsson var konstnärlig
chef för den och Dramaten& blev ett tillägg. Vi
anordnar diskussioner och andra typer av program
där representanter från olika sektorer i samhället
medverkar. Det har ofta gjorts som samarbeten, t.ex.
med Sveriges Radio. Det har varit möten bl.a. mellan
kultur och vetenskap. Där har ingått de mycket
uppskattade sceniska föreläsningarna, Perfomance
lectures .Vid ett av dem har professor Micael Dahlén
vid Handelshögskolan talat om Lycka och
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skådespelaren Johan Ulveson har gjort gestaltande
invändningar och kommentarer till det han talat
om. Vid ett annat har filosofiprofessorn och
akademiledamoten Åsa Wikforss föreläst om
Sanning och desinformation och skådespelarna Kicki
Bramberg och Razmus Nyström har agerat.
– Vi har märkt att vid dessa föreläsningar har det
varit betydligt fler män i publiken än som vanligtvis
besöker teatern, och fler yngre män.
Spoken words är en annan gren i verksamheten.
Där framträder unga poeter och läser ur sina verk,
och musik ingår. Varje år är det Nobelläsning då
skådespelare läser texter av Nobelpristagaren i
litteratur och dennes verk introduceras. Man kan
tycka att det är en rätt spretig verksamhet, den
tar upp många olika teman och yttringar i tiden.
Vi har haft program om solidaritet, konsumtion,
ungdomsarbetslöshet, växande nationalism.
Till sin hjälp vid planeringen har Helena Seth haft en
grupp av anställda inom teatern och en grupp med
externa personer som kommit med förslag och som
hon bollat idéer med. Många inom Dramatens egen
personal har alltsedan starten varit mycket engagerade
och medverkat med uppläsningar och diskussioner.
– Verksamheten förnyas och utvecklas hela tiden
och jag är glad över den respons vi får från publiken,
summerar Helena Seth.
Gunilla Lockne
Smakprov från jubileet
”Ett fat med köttbullar”, ”ett fat med saltkött”, ”ett fat
med stora julosten”…
Astrid Lindgrens extremt enformiga och långdragna
uppräkning av vad som bjöds på julbordet i
Lönneberga, från en av Emil-böckerna, förvandlades
till stor poesi av Kicki Bramberg när ”Dramaten&”
10-årsjubilerade i oktober.
Ännu ett bevis på att teaterns skådespelare skulle
kunna levandegöra telefonkatalogen om den
fortfarande fanns.
Hannes Meidal – som för ett antal år sedan fick
Dramatens Vänners stipendium för sina poesiprogram
– höll ihop ett program som påminde om storheten
hos både Sonja Åkesson och Tage Danielsson.
Christian Dyvik presenterade lyrik på teckenspråk
– tolkat så även vi hörande begrep. Maria Salomaa
läste ur en just Augustnominerad bok av Marit Kapla.
Och John Erik Eleby från Operan lyfte fram den
musikaliska poesin hos både Olle Adolphson och
Georges Bizet.

Synd om människorna
I en tid som vår, utan hopp, behövdes en vänlig
föreställning – präglad av samarbete.
Ungefär så tänkte Anna Pettersson inför arbetet med Ett drömspel på Strindbergs Intima
Teater.
Och efter flera år av uppsättningar där det bara
stod en, två eller tre personer på scenen, fanns
äntligen en möjlighet att satsa lite större.
Anna Pettersson satte ihop en disparat ensemble; sju
skådespelare med väldigt olika bakgrund. Från en ung
elev som gjorde sin praktik, till Gunnel Lindblom som
varit skådespelare i snart 70 år.
En annan tanke regissören och teaterchefen hade var
att bygga om teatersalongen – från en traditionell
”fjärde-väggen-scen” till att spela nära publiken,
mellan två olika avdelningar: För dem som behövde ryggstöd fanns vanliga teaterstolar, mitt emot ett
antal avsatser med sittdynor. Vi som satt på någon av
de senare upptäckte plötsligt att vi befann oss på en
vridscen; ett par gånger under föreställningen började
halva publiken rotera.
Fri-grupp-ekonomi
Ekonomiskt har det fungerat i fri-grupp-anda där alla i
ensemblen fått samma lön. Hannes Meidal, tjänstledig
från Dramaten och den av skådespelarna som gjorde
Anna Pettersson sällskap i det teatersamtal hon ordnade i samarbete med Dramatens Vänner representerade
av Eva Gyllensvärd som med ett antal välformulerade
frågor satte fart på ett engagerat samtal, sa att han
aldrig varit med om en så föga hierarkisk arbetsprocess. Trots att repetitionstiden var starkt beskuren, till
ungefär två tredjedelar av den normala.
Redan dekonstruerad
Anna Pettersson är känd för hur hon brukar plocka
sönder klassikerna: Hon spelade alla tre rollerna i
Fröken Julie, hon lät titelrollen i Hedda Gabler spela
mot den övriga ensemblen på film, hon hackade
sönder Vildanden i småbitar och avstod från pjäsens
tragiska dödsfall i slutet, och hon gjorde Fadren som
en dialog om teatersyn mellan henne själv och Johan
Rabaeus.
Men eftersom Ett drömspel redan från början är ”dekonstruerad” spelades den jämförelsevis
originaltext-troget.
Fast öppningen var ny. Publiken välkomnades med en
kommentar till hur till och med teatern i vår tid tvingas anpassa sig till en marknad, där det exempelvis är
självklart att behandla människor olika.

Stående start
Även Indradotterns nedstigning klarades av innan
publiken fick inta sina platser. Vilket gjorde att det
dröjde en liten stund innan man kom in i själva pjäsen.
För min del först när Gunnel Lindblom och Stefan Johansson (känd radioröst men också skådespelare och
teaterman som startade Teater 9 för 50 år sedan och
regisserat Wagner på senare år) spelade upp föräldrarnas dialog vid moderns sjukbesked starkare än den
annars brukar bli.
Lindblom klev nästan ”sömlöst” över i Portvakterskans roll. Och det gjordes en poäng av dubbleringarna; som när Johansson var iförd Polisens attribut
redan när han gestaltade Glasmästaren.
Officeren var en uniformerad trio, och paret Advokaten–Dottern dubblerades. Kristin fick klistra bara i
ord i spelplatsens utkant. Men dörren med väpplingen
insåg man måste placeras på en av väggarna.
Fötter i masur
För första gången såg jag ett försök att fysiskt gestalta
fötterna som ”gått i masur” i Skamsund. Gunnel Lindblom gjorde Författaren som en hejdlös studie i manlig svinaktighet till franska toner. Medan den poetiska
Diktaren i en filmsnutt var Staffan Westerberg.
Det mesta i linje med Anna Petterssons avståndstagande från den invanda psykologiska realismen. Hon vill
verkligen låta skådespelarna ta ut svängarna och Spela
Teater.
Två månader för utsålda hus har det blivit än så länge.
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Ett drömspel, Hannes Meidal och Gunnel Lindblom.
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Svindlande timpenning – 10 kronor
Är somrarnas avskalade operaföreställningar
en ny trend? Frågan ställdes i DV:s förra nummer i en artikel med rubriken ”Opera i sommar”. Svaret blev givetvis att det är en kostnadsfråga.
I ett mail till artikelförfattaren, Sophie Petzell,
från dirigenten Niklas Tamm får vi veta mera.
Det var han som var ansvarig för föreställningen Orfeus och Eurydike i Vallonsmedjan på
Österbybruk:
”Sommaropera är en trend. Vissa har funnits längre
medan andra är nyare, men nästan varje år tillkommer nya projekt någonstans i landet. Opera på skäret,
Vattnäs konsertlada, Läckö Slott, Confidencen, Höga
Kusten Opera, Smålandsoperan, Opera Warberg,
Opera på Österbybruk, Kamraterna. Listan kan göras
mycket längre än … Jag skulle säga att det finns flera
skäl till att det växer fram fler nya operagrupper. Dels
är det naturligtvis så att det helt enkelt verkar finnas
ett stort intresse – alla våra föreställningar i somras var ju utsålda och vi var knappast ensamma om
detta. Men det är också så att frilansande musiker och
sångare får svårare och svårare att hitta jobb i Sverige.
Utbildningsplatserna ökar och konkurrensen blir mer
internationell, men institutionerna växer inte utan drar
snarare ner på antalet fasta tjänster. Med det stora kapital av kreativ förmåga som finns är det ofrånkomligt
att nya projekt ska växa fram.
Vill man vara framgångsrik behöver man publik,
ekonomi och ett stimulerande konstnärligt innehåll.
En förutsättning för att jag ska driva Opera på Österbybruk är att jag har råd att betala mina musiker. En
minst lika viktig förutsättning är att jag själv får ut
något konstnärligt och når fram till en uppskattande
publik. Tro mig, hade jag velat leva ett ekonomiskt
tryggt liv finns det hundra yrkesval som jag hade kunnat tjäna bättre på…
Jag kan bara svara för hur jag själv resonerat, men i
fallet med Opera på Österbybruk fanns det en plats
som jag hade band till med häftiga lokaler som jag
ville undersöka. Dessutom hade bruket redan en
engagerad vänförening och Östhammars kommun
var mycket positiv till idén. Med ekonomiskt stöd
från kommunen och ett par stiftelser samt med mycket praktisk hjälp från några engagerade personer på
plats, lyckades vi skapa sommarens produktion med
en total budget på c:a 250 000 (inklusive intäkter från
biljettförsäljning). Vi har kunnat betala sångsolister
och orkester rätt okej, men det administrativa har
8

fått göras på ideell basis. Projektet är ju lite som mitt
barn och då sparar man inte på något. Om man slår
ut mitt eget arvode (som jag satt till samma nivå som
sångsolisternas gager) på allt arbete jag lagt ner så har
jag nog en timpenning på c:a 10 kronor. Så ser tyvärr
verkligheten i Sverige ut just nu inom många konstnärliga branscher, kanske allra mest inom komposition
och dirigering: en person med rätt marknadsföring och
kontakter kan tjäna miljoner, medan en annan som är
lika bra på arbetet men inte har haft turen att komma
i kontakt med någon som kan marknadsföra dig som
ett nytt stjärnskott kan i stället vara tvungen att jobba
på Ica eller i hemtjänsten för att bekosta sina konstnärliga projekt. Jag försöker dra mitt strå till stacken
genom att, om möjligt, faktiskt fråga mig hur mycket
en viss person behöver jobbet.
Jag tror inte att vem som helst hade kunnat genomföra
Opera på Österbybruk. Jag har handplockat alla sångare och musiker som tillsammans med mig har varit
intresserade av att bygga upp detta trots begränsade
möjligheter och spartanska förhållanden. Jag har varit
tillräckligt mycket i kontakt med musikinstitutionerna
för att veta att det kunnat bli protester inom 2 minuter
om jag tagit en orkestermusiker jag inte kände till den
kalla Vallonsmedjan. Att välja rätt sångare är också en
svår konst – det krävs många egenskaper för att vara
rätt för rollen. Det ignoreras oftast eftersom operahusen till stor del använder sina fast anställda till så
mycket de kan. Att hitta bra sångare, som (ännu) inte
slagit igenom, för de olika rollerna, är nog en förutsättning för att en sommaropera ska lyckas. Bara de
största har råd att hyra in kändisar för alla roller.
En liten orkester är en ekonomisk nödvändighet. Ska
du spela opera med full orkester blir du ruinerad på en
föreställning. Dessutom passar oftast inte lokalerna till
detta. Att däremot gå så långt som till att enbart använda piano dödar hela charmen med opera, åtminstone för mig. Därför krävs det för det mesta arrangering
av musiken (såvida man inte gör barockmusik eller
verk som är komponerade just för kammarensemble).
En bra arrangör är en nödvändighet. Ofta finns inga
pengar att lägga på en arrangör utan innebär obetalt
extrajobb för exempelvis dirigenten. Jag har själv stått
för arrangering till kammarensemble av ett par operor,
bland annat Orfeus och Eurydike som vi gjorde i
somras, men även Puccinis Tosca och Humperdincks
Hans och Greta. Naturligtvis förlorar man en del
uttrycksmedel, men det finns faktiskt väldigt mycket
man kan göra i en reducerad version.
Ur mail från Niklas Tamm till Sophie Petzell

Fullsatta
gräsmattor
I sommar har det spelats
teater på många olika
scener och platser där
Dramaten vanligtvis inte
ger föreställningar. Detta
givetvis på grund av reparationsstängningen av
Stora scenen.
Bland de nya spelställena
finns en evakueringslägenhet på Hötorget.
På Scenkonstmuseet på
Sibyllegatan har Fedra/
Hippolytos spelats. Man
har spelat på teatrar ute
i landet och även utomlands; Dramaten har
turnerat flitigt och mött
såväl gammal som ny
publik.

Träd, träd
Det ensamma trädet är
obligatoriskt i scenografin varje gång I väntan på
Godot ska spelas.
Ett träd (även om det av
praktiska skäl är två) spelar en huvudroll vid sidan
av Dan Ekborg även i
Kulturhuset Stadsteaterns
Spelman på taket på Dansens hus.
Lars Östbergh heter
scenografen, verksam på
Stockholms stadsteater
sedan 90-talet och nu
även chefsscenograf där.
Trädet är tydligt utsatt för
motvind – i likhet med de
judar som bor i den fiktiva östeuropeiska staden
Anatevka för lite drygt
hundra år sedan.
Från filmer minns jag
andra ensamma träd som

På Drottningholms
Slottsteater har den
sedvanliga operapubliken träffat den döve
Beethoven och hans
brorson Karl, dvs Johan
Rabaeus och Andreas T
Olsson. Och runt om i
Stockholmstrakten har
Parkteatern haft fullsatta
gräsmattor med föreställningen Den lille girige –
annars hemmahörande på
Scenkonstmuseet.
Det är svårt att uppskatta
om Dramaten som helhet
fått mera publik. Men
bortfallet av föreställningar – och publik – på
Stora scenen har självfallet funnits med i renoveringskalkylen.

tycks starkt förbundna
med utsatta människor:
Max von Sydow i Jungfrukällan, Erland Josephson i Tarkovskijs
Offret…
Efter pausen i Spelman
på taket är trädet avlövat.
Isvindar ser ut att blåsa
över scenen.
Och Dan Ekborg utstrålar som Tevje med sin
kroppshållning och sitt
sätt att tala uppgivenhet
och total förlust av alla
illusioner. Likt alla som
här och nu inte bryr sig
när opinionsundersökningarna tycks inspirera
allt fler kommunalpolitiker till utspel om att
stoppa ”Entartete Kunst”.
TW
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som varit gamla tvätten för kostymförrådet högt upp i
Dramatenhuset. Det var tiden före det digitala fotograferandet; alltså framkallade och kopierade han sina
vid pass 20 rullar från varje jobb där.

Kärleksfull scen mellan Anita Björk och Ingmar
Bergman under repetitionerna inför tv-inspelningen av
Markistinnan de Sade.

Teaterns mästerfotograf
Vad allt har han inte gjort sedan han som tioåring började använda barndomshemmets badrum som mörkrum! Varit krigsfotograf i Mellanöstern, Jugoslavien
och Latinamerika. Fotat från kamelrygg och jeepar.
Varit matfotograf. Upplevt både naturens skönhet och
det bästa och värsta av mänsklig natur.
Hans namn är Bengt Wanselius – Dramatens först
anställde fotograf med som synes en brokig fotografbakgrund. Han var en av grundarna till Bildhuset, en
av Skandinaviens största bildbyråer. I Göteborg var
han universitetslärare och föreläste för och examinerade fotografistudenter. Samt facklig ordförande för
kolleger inom- och utomlands.

Panik!!!
18.45 gick larmet. I de interna ”högtalarna” hörde han
att teatern måste utrymmas – det var översvämning på
Stora scenen och vatten rann ner på publiken genom
ljuskronan.
Då knackade en brandman på ateljédörren och undrade om han hade vatten där. Självklart hade han det,
det var ju förutsättningen för framkallningen!
I gamla tvätteriets golvbrunn fanns boven. En stoppande klump av klockor, smycken, ringar och allt
som kunde glömmas kvar i scenkläder som skulle
till tvätten. Efter det fick han bättre lokaler i det s k
Hansahuset.
På Dramaten blev arbetstiden 150%, tidig morgon till
sen kväll. Äktenskapet knäcktes, då Bengt inte var
hemma så ofta. Nu blev teaterfograferande”från ax
till limpa” och allt skulle dokumenteras – det är ett
statligt uppdrag som teatern har. Och som det kanske
slarvas med i dag, eftersom det är svårt att orientera
sig i fotoarkivet.
– En tredjedel av jobbet bestod ju av att sköta arkivet!
Nu har Dramaten inte längre någon anställd fotograf.
De senaste, Roger Stenberg och Sören Vilks, har blivit
avskedade i det kaos som har rått ett bra tag.

Ingmar Bergman med ”sin kamera”

Dramatens gyllene tid
Den inföll under eran Bergman/Löfgren. Då blev
Bengt Ingmar Bergmans stillbildsfotograf i 20 år,
fram till Bergmans död. Och hade då följt åtminstone
20 produktioner – teater, opera och TV. I ett samtal
med Bengt svischar teater- och filmvärldens alla stora
namn, förbi – Bille August, Bo Widerberg, Liv Ullman, Arthur Miller, Andrzej Wajda, Juri Ljublimov,
Robert Lepage för att nämna några och alla har han
arbetat med. Och nu senast, härom veckan i Trondheim och arbetade med Robert Wilsons scenograf

Den enda existerande bilden med regissören och hans
fotograf – ”och då lyckade jag blunda!, säger Bengt
Wanselius.

Serge von Arx och regissören Runar Hodne. Varpå
han reste hem och mottog; ett av otaliga priser han
tilldelats – Publishing-priset – inga pengar, bara äran!
Det bästa priset vann han kanske trots allt hos Cullbergbaletten – den nya frun!
Så finns det väl bara kvar att nämna alla böcker han
gett ut – den senaste om Selma Lagerlöf, som han
efter avslutad intervju går hem till Lars Löfgren för att
överlämna!
CR

Varje produktion
avslutades med en
gruppbild, med regissören
liggande, gärna med
huvudet i knät på en
vacker skådespelerska.
Foton: Bengt Wanselius

Avgörande samtal
Så en dag ringde Berit Gullberg från Dramaten till
Göteborg. Hon ville berätta att teatern hade fått en
ny chef, Lars Löfgren som ville anställa honom. Då
sa han upp sig från Göteborg och lämnade alla andra
uppdrag; det var ingen tvekan. Teatern har ju alltid
varit något speciellt. Bengt flyttade sin ateljé till det
10
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Skådespelare med engagemang
Bibi Andersson var inte bara en av Sveriges
internationellt mest framgångsrika skådespelare. Hon hade också ett starkt politiskt engagemang. 1982 tog hon initiativet till att bilda
föreningen Artister för fred. 90-talets inbördeskrig i forna Jugoslavien fick henne att till att
börja med få med sig flera Dramatenkolleger till
en kulturfestival i Dubrovnik 1994. (Ett reportage av Birgitta Zachrisson från kulturmagasinet
”Nike” kan ses i SVT:s Öppet arkiv.)
Några av dem fortsatte till Sarajevo, och det bildades
en stiftelse: Open road Stockholm–Sarajevo, för att
främja återuppbyggandet av kulturen i en stad vars
invånare blev särskilt svårt drabbade av stridigheterna.
1995 gjorde Bibi Andersson en resa i Bosnien efter
vapenvilan. tre artiklar som publicerades av Dagens
Nyheter i november samma år. Denna höst känns det
särskilt angeläget att
påminna om dem.

” Och hur blir det med Gorazde?

Foto: Dramatens Bildarkiv
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Den vänlige generalen från Pakistan pekar ut genom
bilfönstret:
Det där är ett typiskt muslimskt hus, de bygger alltid
fyrkantigt. Det andra, med det neddragna taket är ett
typiskt serbiskt. De här människorna kan aldrig leva
tillsammans. Det bara är så.”
Jag stirrar på husen som står där tätt intill varandra. Vi
är på väg till Gorazde, två timmars bilresa från Sarajevo. Först lyckades konvojen köra fel och nu stannar
vi vid vägkanten, pansarbilen har fått punktering.
Också kriget har sin vardaglighet, även pansarvagnar
får punka…
Utanför ett typiskt serbiskt hus hänger en mamma upp
sonens kamouflagekläder. Jag tror det är sonens, för
hon slätar till dem så fint, så att solen ska stryka dem.
En gammal man hugger ved som han travar utmed
husfasaden, den når nu också runt fönstren och täcker
halva huset. Träet ska också hinna torka innan vintern
och vedträna är så vackert kluvna och så omsorgsfullt
staplade.
Första konvojerna
Vi har passerat gränsen till bosnienserbiskt område,
farit genom den tunnel som både är bilväg och ger
vatten till Sarajevo, det sköljer fram genom provisoriskt upphängda plastskynken på ena sidan tunneln,
och ska väl förmodas föreställa ledningar, jag förstår
inte hur det går till.

Ett TV-team stoppar oss vid vägen för att fråga om
vi haft några besvär på resan. Jag tror först att det är
CNN, för flickan är så vackert sminkad, men det är
Pale-TV som vill göra positiva reportage kring de första konvojer som nu släpps igenom. Generalen svarar
mycket knappt, jag frågar varför.
”Därför att överenskommelsen är att vägen ska vara
helt öppen, men ännu kan man inte köra utan pansarvagnseskort. Vi kan stoppas när som helst.”
Jag försöker prata lite mer om husen, som byggts så
tätt intill varandra, men ”Nej, nej, nej, de har hatat
varandra i generationer, här finns ingen möjlighet att
skapa fred. Det blir ett stillestånd under vintern, till
våren sätter de i gång igen.” Han låter förtroendeingivande.
Konvojen ser plötsligt ut som en samling förvuxna
leksaksbilar, med sina skjutvapen i fören och med beväpnade tennsoldater iförda hjälmar nedstigna i dessa
oskyldigt vitmålade fordon.
”Se så vacker floden Drina är”, säger generalen och
fotograferar ut genom fönstren. ”Det här är nog världens vackraste landskap.”
Graciöst principfast
Med i bilen är Camilla Warrender, konsertpianist från
USA. Hon är späd och finlemmad, men med en stor
idé om att kunna ”make a difference”. Hon ställer frågor, går upp på departementen, tar sig in till politikerna, läxar upp och charmerar dem med samma graciösa
principfasthet. Jag är både oroad och imponerad.
Vi blir mycket riktigt stoppade av serberna, de är sura
för att två bilar kört förbi utan att stanna. Nu ska vi
få känna på vem som makten haver, och får vänta en
halvtimme på pappersexercisen. Jag tar mig till en
halvtom affär vid vägen och köper så mycket godis
som får plats i fickorna och råkar betala med D-mark
och förargar mig över hur lätt man kan lura av mig
pengar, det håller mig från att bli aggressiv mot generalen, som ju bara är realist och vet vad han sett . . .
De unga männen vid vägkanten ser precis likadana
ut som ”de våra” i konvojen. Samma kläder, samma
slutna uppsyn.
Vår general fortsätter att beundra landskapet, medan
han tänker högt:
”Srebrenica var fruktansvärt. Det går utanpå allt.
Slakt. Bara slakt. Det fanns inte en pojke över tio och
ingen man under sextiofem år kvar. Alla skjutna eller
bortförda. De invånare som var kvar slog ner våra
pojkar. Människors besvikelse över FN fick gå ut över
dem som ju inget kunde, inget fick göra. Hemskt.
Förfärande hemskt. Nej, det här kriget går inte att få
slut på.”
Vad rör sig kriget då om?
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En samling galna människor eller stormakternas spel?
Jag har hört så många förklaringar och konspirationsteorier, så många historiska analyser, men jag ser
ju vad jag ser och hör vad jag hör! Jag har inte hört
någon säga att de vill rensa ut varandra. Jag ser hus
tätt bredvid varandra, människor som inte anat att de
tillhört olika folkslag, sönderslagna byar, där man
försöker leva sitt vardagsliv i tålig väntan på att något
under ska ske.
Jag talar till en sorgset leende general. Vad ska han
svara?

”Och hur blir det med Gorazde, frågar jag. Man

kommer ju att lämna enklaverna i utbyte mot andra
områden, sägs det. Vad blir det med den bortglömda
staden?
”Det blir hemskt.”
Men om man redan vet att människor kommer att
slaktas, kan man inte evakuera dem åtminstone, innan?
”Man kan inte evakuera 35 000 människor”, säger
han. ”Även om man gärna skulle vilja. De vill inte
lämna sina hem. De vill försvara sig. FN kan dessutom inte företa sig etnisk rensning.”
Moment 22 alltså?
”Ja.”
Isolerade bosnier
Jag känner mig desperat, fångad i min egen ologiska
logik.
Försöker tänka på Vaclav Havels ord i Prag, där jag
varit en vecka tidigare och deltagit i den månad för
bosnisk kultur som ägde rum, med besökare från alla
världens hörn. Bara bosnierna själva tycktes lika isolerade som i sitt hemland, ensamma med varandra och
sin konst, som förmodligen inte väckte någon större
nyfikenhet. I Prag har man glömt, vill inte minnas hur
förtrycket såg ut.
”Vaclav Havel?
Han har ingen makt”, sa taxichauffören utan större
respekt.
Inte?
Jag beundrar honom just för att han avstår från den.
”Nja, han har väl ett visst inflytande, men som sagt,
ingen makt.” Jag sjunker ner i bilhörnet, i begrundan över detta begrepp som jag har så svårt att ta till
mig. Inflytande, det är väl viktigare än makt . . . Jag
behöver dra mig till minnes vad Havel sade på sitt
hesa lågmälda sätt där han ställde sig sida vid sida
med Izetbegovic i solidaritet med Bosnien. Han såg
en aning generad ut när han trampade in i den ljusprydda festsalen. Två småvuxna män mellan jättelika
ceremonimilitärer. Eller vad de nu kallas som inleder
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alla högtidligheter med höjda bajonetter och i kostymprakt.
Havel tog på sig sin roll. Men ett snett självironiskt
leende kunde han inte dölja.
Av alla misstag som begåtts var ett avgörande, sade
han. Det var när man började tala om ”krigförande
parter”. Att medlingsförsöken misslyckats beror inte
på medlarnas inkompetens. Det beror på att konflikten
inte handlar om gränser utan om olika sorters samhällssyn. I den ena söker man efter det som förenar
människor, i den andra det som skiljer dem åt. Det är
det öppna samhället som ser varje människa som en
unik varelse med eget ansvar och förmåga till eget
skapande som står mot en mångtusenårig tradition
där individen inte räknas, bara gruppen och stammen.
Och där makten försvaras genom att gruppen avkrävs
obrottslig lojalitet. Att påstå att det här kriget handlar
om det serbiska folkets behov av makt över andra är
en ren skymf mot människor i Serbien.
Det som pågår är ett krig om principer, inte om gränser. Gränserna är de begränsningar som finns i vissa
människors hjärnor. Låt oss därför alltid bekämpa
dem som etniska fanatiker, i vilket folks namn de än
må uppträda.
Likgiltighet omöjlig ”
Och vad gör jag här, jag som är tveksam inför både
principer och makt, som inte är bra på ”intellektuell
gymnastik” som någon kallade det, men som ändå
menar att det inte går an att förhålla sig likgiltig. Vad
kan jag göra?
Mer än vänta och se?
Och åka på bilresa med en general och ta av hans tid .
. . och min egen . . .
Jag tyr mig till Camilla, som är så övertygad om att
något kan göras. Vi ska ringa Washington när vi kommer hem . . . antagligen är vi skvatt galna, eller ovanligt kloka . . . gränserna är väl hårfina…”

Bibi Andersson, i DN 1994

Dramatenmedarbetare som följde med Bibi Andersson
till kulturfestivalen i Dubrovnik 1994. I övre raden bland
andra Johan Rabaeus. I främre raden till höger Lil
Terselius, Margaretha Krook och Kristina Adolphson.
Foto: Dramatens bildarkiv.

Samtalspanelen med Ingela Olsson (Fedra), Rasmus Luthander (Hippolytos) samt föreställningens regissör Tatu
Hämäläinen.
Foto: Anna Stålberg

Vänner sträcker ut en hand
I samband med ett persiskt gästspel på Bergmanfestivalen förra året föddes en idé om att
bjuda in etniska kulturföreningar till en träff
med Dramatens Vänner, där vi skulle kunna
berätta om vår verksamhet. Utöver en förhoppning om att värva nya medlemmar, skulle vi
kanske kunna hitta gemensamma skärningspunkter och utveckla ett framtida samarbete.
I slutet av september i år träffades äntligen representanter från olika inbjudna kulturföreningar och DV:s
Birgitta Hultgren och Anna Stålberg på Scenkonstmuseet, ett stenkast från Dramaten. Över en kopp kaffe
inledde vi med ett intressant samtal med representanter från de olika föreningarna, som berättade att de är
mest inriktade på teater men även på musik och film.
Ett flertal av deltagarna antecknade sig för att delta i
en arbetsgrupp vilken bland annat kommer att arbeta
fram förslag på hur föreningarna kan tänkas samarbeta
i framtiden.
Sedan gick vi vidare till scenrummet tre trappor upp i
museet, för att se Fedra/Hippolytos. Föreställningen
hade haft premiär kvällen innan vilket gjorde att ingen
av oss hunnit läsa eller höra någon recension. Ett nytt,
spännande kort för oss alla.
Vi möttes av en sönderkrossad spelplats. Ur en

gipstung dimma kom sedan några av skådespelarna
fram och gick, till synes planlöst, runt scenområdet.
Förspelet övergick i den ordinarie pjäsen; en otroligt
dramatisk och intensiv föreställning.
Efteråt deltog delar av ensemblen och regissören i
ett samtal om den aktuella föreställningen, vars text
sammanställts av Tora von Platen efter pjäsförlagor
av Euripides, Seneca och Racine. Den mycket spektakulära scenografin diskuterades också. Tyvärr hade
scenografen Anastasia Ax tvingats ställa in sitt paneldeltagande på grund av sjukdom, men både regissör
och ensemblen berättade och förklarade tanken med
scenografin. De var tydliga med att varje person
kunde ha sin egen tolkning av vad scenbilden visade.
Den tämligen månghövdade publik som lyssnade på
samtalet (även flera från övrig publik hade stannat
kvar) ställde ett antal frågor till panelen. Efter cirka en
timme tackade Birgitta Hultgren panelen för samtalet
och en intressant föreställning.
Anna Stålberg
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Handelsstudenter på DV-café
Det hör inte till vanligheterna att samtliga på en
scen eller ett podium kommer från Handels.
Men så var det på maj månads teaterkafé,
avslöjade Dramatens Vänners vice ordförande
Lena Malmfors. Både hon och hennes styrelsekollega i Blåsarsymfonikerna, Sverker Gawell,
gick ut Handelshögskolan på 70-talet.
Gawell har sedan i mer än fyra decennier verkat på
olika administrativa och ekonomiska poster inom
större kulturinstitutioner.
Det började på Kungliga teatern – när Operachefen
hette Bertil Bokstedt. Budgeten överskreds regelmässigt, med det underförstådda motivet att inte riskera
sänkta anslag från ”departementet”. Ekonomichefen
såg ändå till att det hela tiden fanns en buffert på 5
miljoner. Värre blev det, enligt Gawell, när efterträdaren Folke Abenius inte bara följde budgeten utan till
och med samlade ett för vart år allt större överskott.
Gawells tid i skönandarnas skugga i teatervärlden har
lett fram till två credon.
Det första är att den konstnärliga ledaren och den
ekonomiskt och administrativt ansvariga måste kunna
jobba ihop och förstå varann.
Undertecknad, med bakgrund i tidningsbranschen,
minns Expressens radarpar Bo Strömstedt och Åke
Ahrsjö. När den ene slutade försvann stabiliteten och
självförtroendet – som sedan aldrig riktigt återfunnits.
På Dramaten har Eirik Stubøs troligen största problem varit att han inte hann få någon stabil person att
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vända sig till som hade full koll på ekonomiska och
personella resurser. Vice VD-posten har antingen varit
vakant eller tillsatt med en person som hunnit sluta
innan vederbörande värmt upp stolen.
Gawells andra credo är att skolföreställningar är teatrarnas viktigaste verksamhet; utan starka upplevelser
i unga dar finns inte en chans för ett teaterintresse
senare i livet.
Om hur det var att arbeta på Stockholms stadsteater
med Benny Fredriksson blir egentligen ingenting
sagt. (Om man inte räknar att Gawell hyllar Suzanne
Ostens banbrytande insats för barnteatern.)
Kvällens enda ”uthängning” är det pikanta faktum att
”statsministern går med förtjusning på Operan”. Man
skulle önska partiet ett gäng strateger som kunde se
till att vinna poäng på detta intresse. Förhoppningsvis
är Löfven i alla fall en inte fullt så träig samtalspartner
i EU-kretsen som den officiella svenska linjen framstår i samband med möten i EU-nämnden.
Till sist, för att återknyta till hur yrkeslivet i kulturvärlden började för Sverker Gawell: När det stormade
på Operan i början av 70-talet hade teatern medarbetare med fantasi och förmåga att vända detta till något
positivt. Kungliga teatern marknadsfördes i en annonskampanj: ”Det händer mer än du tror på Operan.”

Det börjar mitt i ett kokande händelseförlopp.
Christoffer Svensson, som spelar Agamemnon – kungen som förekommer i flera grekiska
dramer – och därmed inleder dramat, säger att
han aldrig varit med om något liknande, dvs att
inte börja från början.
Euripides, den yngste i den klassiska grekiska trageditrion (Aischylos och Sofokles var de andra), skrev
Ifigenia i Aulis strax innan han dog på 400-talet f Kr.
Den ingick i en trilogi tillsammans med Backanterna
och en mindre känd pjäs, uruppförd året efter hans
död.
Det är möjligt att han själv inte hann lägga sista handen vid den. Vissa rader har saknats i bevarade manuskript, andra har experter tyckt inte håller samma
kvalité som resten av dramat.
Regissören Nadja Weiss har funderat på klassiska
grekiska pjäser i ett par år sedan hon samarbetat med
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Kulturborgarrådet nobbar Årsta Teater
Under teaterrestaureringarnas tid har det spelats teater
på diverse håll i Stockholmsområdet. På Årsta teater
har Stadsteatern gjort tillfälligt besök i sommar med
pjäsen Min fantastiska väninna, som bygger på Elena
Ferrantes romansvit. Det har föranlett lokala politiker
i Enskede-Årsta-Vantör att skriva till Kulturförvaltningen med en önskan om att Årsta Teaters framtid
och utveckling ska utredas.
Svaret från Kulturförvaltningen är att den inte kommer att lägga tid och pengar på en sån utredning, utan
anser att stadsdelsnämnden och Årsta Folkets hus får
sköta den saken.
Det har Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo
(C) meddelat.Man kan möjligen hjälpa till med råd,
förmedla kontakter och kanske visst ekonomiskt stöd.
Men det krävs en förstudie, som får göras lokalt.
		

Källa: Söderort Direkt

Min fantastiska väninna har nypremiär i januari.
Och i december är det premiär för Nuckan av Malin
Lindroth. Båda på Årsta teater.
16

Teatersamtal om Fosses Ifigenia

Foto: Dramatens Bildarkiv

dramaturgen Irena Kraus i Rannsakningen av Peter
Weiss på Orionteatern.
Hon fastnade för Ifigenia i Aulis. Eirik Stubø tipsade
om att hans landsman Jon Fosse skrivit en kondenserad version av pjäsen. Weiss valde den versionen
– men också att bearbeta den tillsammans med Kraus,
för att tydligare fokusera på vad vi i dag kan se som
en dysfunktionell familj.
Jon Fosse fyllde 60 år dagen efter det teatersamtal
Dramatens Vänner arrangerade i Lilla scenens foajé.
I Elverkets foajé – där DV:s teaterkaféer oftast äger
rum – ordnade Dramaten veckan dessförinnan ett
samtal om Fosse och hans dramatik. Det krävdes
tydligen en svensk för att Fosse skulle nå ut i världen:
teaterförläggaren Berit Gullberg, som på den svenska
marknaden även fick hjälp av kritikerna Leif Zern och
Lars Ring. Zern har fäst sig så mycket vid Fosse att
han skrivit en bok om honom.
Uppsättningarna av Fosses pjäser på skilda håll i
världen har nått ett i princip oräkneligt antal, men

Gullberg presenterar ändå en imponerande lista på alla
som spelat Någon kommer att komma och andra mer
och mindre kända titlar.
Flicka i gul regnjacka är en av de mer sällan spelade.
Ur den reciterade Stina Ekblad ett långt avsnitt. Man
noterar som lyssnare särskilt det tydliga angivandet av
”ganska lång paus” och liknande anvisningar.
Liksom i grekiska dramer, hittar man hos Fosse inga
undertexter. Skådespelare får leta förgäves efter
bakgrund eller förhistoria. Rollfigurerna säger det de
säger just nu. Och Fosses pjäser ska spelas ”allt annat
än finstämt”, säger Stina Ekblad.
Gullberg har varit i Oslo där 60-årsdagen firades
nästan lika storslaget som vi firade Bergmans 100 år.
Hennes arbete med att föra ut Fosses pjäser i världen
har lett till att de blivit vänner. Hon citerar ett mail
Fosse skrivit till henne inför denna kväll och nämner
att han egentligen inte alls gillar teater; ”det lavede”
(tillgjorda). En svensk privatteaterföreställning fick
honom att resa sig och gå ut redan i början.
Varför handlar de som de gör?
I Lilla scenens foajé reflekterar fyra av skådespelarna
i Ifigenia-ensemblen över om det går att förstå och
förklara någon som vill offra sitt barn, om rollfigurer
som byter ståndpunkt, och om de som på olika sätt
bidrar till samhällsutvecklingen. I de genomtänkta
svaren på Dramatens Vänner-frågorna framgår att
skådespelarna i arbetet med föreställningen frågat sig
själva och sina kolleger, inte minst regissören, varför personerna uttrycker sig och handlar som de gör.
Bundna i ett annat sätt (än vårt) att se världen och sin
roll i helheten.
Som i många föreställningar nuförtiden ingår filmade inslag i Nadja Weiss Ifigenia i Aulis. Att tänka på
Ingmar Bergmans unga allvarliga män (i Tystnaden
med flera filmer) under de svartvita inledningsbilderna
med Orestes – Agamemnons och Klytaimestras son
och Ifigenias bror – verkar jag ha varit ganska ensam
om. Och det jag ser som snö i ett landskap beror på en
teknisk specialitet av filmfotografen. Isen jag tycker
att Ifigenia går på när hon ska låta sig offras, kan lika
gärna vara ett stilla vatten. Och att Orestes har en
jacka med kamouflage-mönster förknippat med militärer, kan också vara ett sätt att visa att han rör sig utan
att synas, säger Ellen Jelinek, som spelar gossens mor.
Det är intressant att på ett indirekt sätt ta del av en
arbetsprocess mellan regissör och skådespelare. Allt i
samtalet handlar om den pjäs och den föreställning de
arbetat med och vi andra sett och upplevt.
TW
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Höstsoligt pensionärsliv
”Här trivs man alldeles utmärkt”, säger skådespelaren Kent Malte Malmström. ”Här kan
jag stå och titta ut över Stadshuset”. Det gör
han från sin lägenhet i kvarteret Pilträdet 2 på
Kungsholmen.
Lägenheten är en av 34 pensionärslägenheter som stiftelsen Höstsol äger, där Teaterförbundets medlemmar
kan njuta sitt otium.
Det var skådespelaren och teaterledaren Gustaf ”Frippe” Fredrikson (1832-1922) som lade grundplåten
till det som blev pensionat Höstsol i Täby, där fattiga
skådespelare fick bo. Behovet minskade med tiden
och pensionatet lades ner i slutet av 70-talet.
Nu får pensionerade skådespelare i stället bo på
Kungsholmen – dvs om de har tur, kön är också här
lång. Trivseln är omvittnat hög och det är sällan det
blir tomma lägenheter. Förutom lägenheter finns här
samlingslokal och Teaterförbundets bibliotek med
3500 volymer teaterhistoria och vanlig skönlitteratur.
I gårdshuset, det s k Stallet som nu inrymmer tvättstugan, stod tidigare de hästar som drog spårvagnarna

uppför Hantverkargatan.
Här har nyligen hållits öppet hus för
Teaterförbundets medlemmar. Förbundet har nämligen
uppnått den aktningsvärda åldern av 125 år.
CR
PS. Gissa varför Dramatens bakficka vid Lilla scenen
heter Frippe! DS.

Gåvomedlemskap kostar 350 kr/år, för
ungdom under 30 år 175 kr/år. Gåvomedlemskortet skickas till givarens hemadress.
Kontakta info@dramatensvanner.se för mer
information.

Foto: Henrik Scheutz

Foto: Henrik Scheutz
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Dramatens vänner löser
julklappsproblemet
Har du börjat fundera på julklappar?
Har du svårt att komma på en passande present?
Dramatens vänner kan lösa ditt problem. Köp
ett medlemskap hos oss. Det blir garanterat
en uppskattad julklapp till någon som du vet
har teaterintresse eller som ännu inte hittat in
i teaterns underbara värld. Kanske har du ett
barn eller barnbarn som skulle vara intresserad av att få ta del av föreningens breda utbud
på teaterområdet?

Notiser
Ridån går upp igen
Torsdagen den 9 januari ska
det spelas på Dramatens stora
scen igen. Renoveringen
tog ett par veckor längre än
planerat.
Först ut är Peer Gynt – i
Michael Thalheimers hyllade
uppsättning från 2018, med
Erik Ehn på piedestal:
– Han slarvar inte bort
en stavelse av den väldiga
textmassan, citerar
redaktionen sig själv.
Fy för pengar
Det första beslut som publiken
märkte sedan Maria Groop
Russel tog över posten som
VD var att Dramaten följde
i spåren av Abba-museet,
ett antal biografer, etc, etc,
de senaste åren – och blev
”kontantfri”.
Som om sedlar och mynt var
någon sorts allmänt oönskad
ohyra.
Kanske underlättar det för
biljettförsäljarna att slippa
räkna och hålla koll på
en kontantkassa. Men för
besökarna kan det inte vara
en fördel att ett alternativ

försvinner.
Och – även om elektroniken
allmänt tycks fungera allt
bättre – det kommer dagar
med datorkrångel, då det inte
går att få bankkontakt och inga
transaktioner kan göras.
Någon skillnad i ”trygghet”
lär det knappast innebära.
Eller har någon hört talas
om rånare smidande planer
för att slå till mot Dramatens
programförsäljare…?
Rationalisering?
En annan förändring är att
möjligheten att köpa sistaminuten-biljetter till nedsatt
pris inte finns kvar.
Visserligen har de flesta
föreställningarna varit utsålda
denna höst. Men det finns
somligt som har svårare att
dra publik av olika skäl, men
där ett lägre biljettpris skulle
kunna få teaterintresserade
med begränsade resurser att
chansa, och därigenom låta
skådespelarna spela för en
något mer välfylld salong.
För barn med vuxna
Får jag vara med? av
Stina Wirsén är säsongens
satsning för de minsta små
(från 4 år). Det handlar
om ”maktpositionering”.

Dramaten i snö. Foto: Dramatens Bildarkiv

Regisserar gör Anna Vnuk.
Fnök, en av rollfigurerna,
brister ut i sången ”Vem är
med?”. I klass med något av
Melissa Horns starkare alster
när kompositören Sarah Riedel
själv sjunger den. Gissar att
det blir vårens musikal – inte
bara för fyraåringar.
Samarbete 1
En av flera aktuella
samproduktioner mellan
Dramaten och Kulturhuset
Stadsteatern heter Den
sista kabarén. Den spelas i
Soppteaterns tillfälliga lokal
Under Fontänen. Andreas
T Olsson delar scen med
Sara Jangfeldt, som till
vardags är ansvarig just för
Soppteaterverksamheten.
Samarbete 2
Den sårade Divan är
en samproduktion med
Folkteatern Gävleborg, som
efter att ha spelats på olika
platser i Gävleborgs län ska
nå Dramaten i februari. Det
bygger på Karin Johannissons
bok om Agnes von
Krusenstjerna, Nelly Sachs
och Sigrid Hjertén. Gestaltade
av Gunnel Fred, Rita Hjelm
och Alexandra Zetterberg Ehn.

Julkonserter på Elverket
Romeo & Julia Kören ska ha
Julkonserter på Elverket även
i år, trots att Stora scenen
inte hinner öppna förrän efter
nyår. Det blir sex konserter på
Elverket 15–26 december.
Frånvarande
Nobelpristagare
Nobelläsning har Dramaten
ordnat under flera år.
Eftersom Stora scenen inte
är färdigrenoverad under
Nobelveckan, läser ett antal
av teaterns skådespelare texter
av litteraturpristagarna detta
år på Lilla scenen. Den 12
december, denna gång utan
någon av pristagarna på plats.
Den ene av årets pristagare,
Peter Handke, spelades på
Dramaten 1991. Pjäsen hette
Kaspar.
Öppet hus …
…planerar Dramaten för
när Thaliahuset börjar bli
inspelat igen, efter någon
veckas öppethållande. Helgen
18–19 januari ska det bli
olika publika aktiviteter.
Intresserade rekommenderas
att ha koll på andra medier
i allmänhet och Dramatens
hemsida i synnerhet.
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Returadress
Dramatens Vänner
Box 5037
102 41 Stockholm

Annons

STRANDVÄGEN 1, 114 51 STOCKHOLM, TELEFON 08-663 80 00. ÖPPETTIDER MÅNDAG & SÖNDAG 11.30-23, TISDAG-LÖRDAG 11.30-01
MEDLEMSKORT FÖR DRAMATENS VÄNNER BERÄTTIGAR 25% RABATT MELLAN 16-18 (SÄLLSKAP UPP TILL 4 PERSONER).
WWW.STRANDVAGEN1.SE

Dramatens Vänner
Kungliga Dramatiska Teatern
Box 5037
102 41 Stockholm
info@dramatensvanner.se
telefonsvarare 08 667 87 09
PlusGiro 194 75 25 - 0
org.nr 802 407 75 57
20

