
MEDLEMSTIDNING NR 1 - 2020



Manlig medeltida metoo

Om oss
Dramatens Vänner är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars främsta syften är

• 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: Ludvig Eklund.
Omslag: Huset brinner Foto: Jacob  Bengtsson

– En glädjefylld återkomst till gammalt samarbete, 
säger Per Lysander som i olika sammanhang har 
arbetat tillsammans med Suzanne Osten under 
årtionden. 
Från studentteater i Lund till Unga Klara, 
Stockholms stadsteater, delat gästprofessur med 
henne. Osv.
För båda är det nu första gången på Dramaten, dvs 
Suzanne har tidigare anlitats på andra 
Dramatenscener men aldrig på Stora scenen. Vilket 
beror på att det nu blåser nya estetiska vindar inom 
teatervärlden; tidigare tillhörde man sin scen, i det 
här fallet Stadsteatern. Nu går det att ”köpa över” 
teaterfolk.
Det halvsekellånga teaterarbetet dem emellan har 
nu resulterat i Furstinnan av Amalfi, en pjäs som Per 
Lysander försökt intressera Dramaten för i tio år. 
Till slut fick han uppdraget av Eirik Stubø att över-
sätta pjäsen, som är en av brittisk teaters mest

spelade pjäser med inte mindre än tre olika upp-
sättningar bara i år. Nu alltså för första gången i 
Sverige, århundraden efter urpremiären 1613!
– Och här kommer den att bli en långkörare, tror 
Per Lysander, Furstinnans svenske översättare..
Handlingen bygger på en verklig medeltida 
händelse – en ung änka förbjuds av sina bröder att 
gifta om sig. Hon vägrar att ”lyda” och bestämmer 
själv vem hon ska gifta sig med. Bröderna spionerar 
på henne, kan inte acceptera hennes självständighet 
och tycker sig tvungna att mörda henne.
Det är bakgrunden till den pjäs som 
Shakespeare beställde av John Webster och som 
sedan dess oupphörligt har spelats i England. 
Där lär den spelas i nutida dräkt. På Dramaten blir 
det överdådig historisk färgprakt och vackra kläder, 
som scenografen och kostymören Anna Heymowska 
står bakom.

                                                                                  CR

Maija Hansson Bergkvist och Hamadi khemiri i Furstinnan från Amalfi, foto: Sara P Borgström
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Furstinan av Amalfi Foto: Dramatens bildarkiv

Per Lysander, foto: privat 3
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”Jag gömmer inte och glömmer inte hur gammal jag är, men jag 
vill inte identi� eras med min ålder … när ett biträde i a� ären 
säger att jag är duktig för att jag betalar med Swish, tar jag 
det som en förolämpning i stället för en vänlighet. Jag vill bli 
behandlad som en medmänniska, inte som en gammal tant.”

herdis molinder har skrivit hela sitt liv men det är först nu, vid 94 
års ålder, som hon debuterar med en bok fylld av underfundiga och 
roliga betraktelser över livet. Med ett långt livs erfarenhet och glimten 
i ögat tar sig Herdis an olika ämnen, högt som lågt, exempelvis kär-
leken, ondskan, ånger, när kriget kom, hejda förfallet, det var bättre 
förr och det är bättre nu.

”Vänföreningar är en välsignelse ... själv är jag med i femton ... 
det är litet mycket men jag kan inte bestämma när jag skall 
sluta betala, till exempel till folkdanslaget i Bollnäs. Det var 
mer än sextio år sedan jag var i närheten.”

herdis molinder är farmaceut med en lång karriär inom 
läkemedelsindu strin. Efter pensioneringen uppfyllde hon två 
drömmar: Att ägna sig åt forskning, vilket resulterade i en doktors-
examen i medicinsk vetenskap, och att spela i en pjäs på Drama-
tens Stora scen.

Herdis bor i Stockholm och delar sin tid mellan familjen och 
sina kulturella och vetenskapliga intressen. 

953704789188
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Herdis debuterar
Dramatens Vänners grand old lady, Herdis 
Molinder, har tänkt. I mars kommer Tankar 
kring livet som bok med titeln Mina Första 94 År, 
innehållande allt möjligt från söndagsklänning 
till Facebook
Under fyra olika kapitel har hon delat upp sitt 
tänkande.
Så är det
Så var det
Så tycker jag
Så blir det – hoppas jag.
Det är både tillbakablickande – söndagsklänningen 
t ex, och framåtfunderande. Det handlar också om 
den vetenskap det är att köpa läppstift, om frestelser 
som inte gått att motstå, om att vara 18, om varför 
alla  alltid ska fråga var man bor.
På 130 sidor har Herdis tänkt 74 korta tankar. 
Den kortaste handlar om sjukdom: 

– Om sjukdom skriver man bara om det är 
nödvändigt – här är det inte nödvändigt. Alltså 
skriver jag inte om det.
Om Herdis är klok? Inte bara:
– Jag är arg och fördomsfull också och blir väldigt 
irriterad när folk opåkallat ska hjälpa till!
Till alla de små tankarna fi nns det illustrationer, 
gjorda av dottersonen Harry Andersson.
Det var grannen som befarade att Herdis var 
”understimulerad” och sa Skriv!
Men också ett kinesiskt ordspråk, som säger att 
en man ska se en son födas, plantera ett träd och 
skriva en bok.
I jämställhetens namn, menar Herdis ,måste det 
gälla även kvinnor. Och Herdis som har passerat 
de 90 undrar ibland om hur och vad som hände 
medan livet pågick
Och så är det ju spännande att kunna stå som för-
fattare!

                                                                                   CR
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Illustrationer till Herdis bok, av Harry Andersson



Kortslutning på 
Elverket
Ännu en måndagskväll på Elverket.
Ännu en marknadschef.
Det är mindre än två år sedan den trogna tea-
tercafépubliken senast hörde en marknadschef 
berätta om sin bakgrund och sina tankar kring 
arbetet på Dramaten.

Malin Forkman är den femte på tjänsten på tre år. 
Hon har titeln marknads- och kommunikationschef 
– vilket innebär att hon utöver att marknadsföra 
teaterns föreställningar även ansvarar för den inter-
na kommunikationen i Huset.
Hon kommer närmast från Systembolaget, men har 
dessförinnan ägnat sig åt att marknadsföra 
Kungliga Operan.
Hon värvades ungefär en månad innan Eirik Stubø 
tvingades sluta, och inledde arbetet under en ny 
VD i väntan på en konstnärlig ledare.
Att hon bara har gott att säga om Dramatens 
personal faller inte i god jord hos alla i kvällens 
Elverkspublik. Bara för att grums och mögel från 
många tidigare årtionden nu kommit upp till ytan, 
behöver ju inte skuggorna falla över alla de 
sympatiska personer som i dag bidrar till 
högklassiga föreställningar på nationalscenen.
Elverket för dyrt
Det som verkligen får känslor att svalla denna afton 
är det pressmeddelande Dramaten gick ut med 
nyligen sistlidna fredag. 
Att teatern säger upp avtalet med Elverket vid 
halvårsskiftet 2021.
Vill man ha så liten uppmärksamhet som möjligt 
för ett beslut är tajmingen näst intill perfekt. 
Dagens Nyheter exempelvis har bara rapporterat 
i sin nätupplaga. De läsare som enbart tar del av 
den tryckta upplagan har inte alls sett nyheten. 
Att tidningens ledande teaterkritiker, som brukar 
slå larm vid betydligt mindre scenhändelser, råkar 
vara upptagen med att förbereda mottagandet av ett 
kulturpris (se nedan) förstärker medieskuggan över 
avvecklingen av teaterns mest livaktiga scen. 
– Inom ramen för en oförändrad anslagsnivå är det 
inte rimligt att en allt större del av kostnaderna 
går till hyror och andra fastighetskostnader, säger 
Maria Groop Russel (Dramatens VD) i 
pressmeddelandet. 
En sanning som blivit en tvångströja för allt fler av

landets kulturarbetare.
Men i stället för att larma och göra sig till – som 
tidigare varit det självklara när de som ägnar sig åt 
konstnärlig verksamhet hotats av 
inskränkningar – väljer Dramatens ledning 
tystnaden, eller så nära det nånsin går.
Museer, teatrar och andra sitter fast i avtal med 
Statens fastighetsverk – för hus som är byggda för 
den institution som håller till där och knappast kan 
byggas om till annan verksamhet. Det som 
Kulturdepartementet i bästa fall medger i 
anslagsökning, tas igen – som det låter – med allt 
större råge av Finansdepartementet som låter SFV 
ta tillbaka allt större del av statsanslagen.
Dramaten är sedan mer än ett sekel ett med 
Thaliahuset – där man knappast kunde ha skjutit 
upp fjolårets stambyte – och har även lokaler i en 
stor del av grannhuset där Lilla scenen efter 
renoveringen – då Ola Billgrens fantastiska 
målningar i foajén tillkom – kanske är landets bästa 
teaterlokal.
Återstår då Elverket. Ytligt sett kan sägas att det 
inte är särskilt bra spridning av en nationalteater 
att ha ännu en scen på Östermalm.
Med Elverket har man verkligen lyckats förnya tea-
terpubliken. Så gott som varje uppsättning 
under tjugotalet år har lockat en mer åldersblandad 
publik än troligen någon annan Stockholmsscen. 
Dit har inte bara de trogna gråhåriga kulturbärarna 
hittat. Elverket har lockat till och med publiken 
mitt i livet, karriären och familjen, till teatern. Och 
utan att ha sett någon publikundersökning, kan 
jag slå vad om att den är mantalsskriven utanför 
Stockholms innerstad i en utsträckning de flesta 
marknadschefer inte ens vågar drömma om. 

Malin Folkman, foto: Henrik Scheutz
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Ny ägare chockhöjer hyran
Fastigheten Harpan 51, där Elverket ligger, såldes 
2010 av Fabege till familjeföretaget (Florén) 
Fastighets AB Kannan. 
– Fastigheten är så lågavkastande och vi ser ingen 
potential för att höja avkastningen, sa Fabeges VD 
den gången.
Det gör tydligen Gustaf Erik Anders Florén, med 
kontor på Banérgatan.
Det är i princip omöjligt att diskutera när belopp i 
kontrakt är affärshemligheter. Det är antagligen så 
att den summa Kannan kräver för att Dramaten ska 
fortsätta som hyresgäst även 2021 och senare inte är 
försvarbar. Men är det helt uteslutet att förhandla 
med målsättningen att komma överens om en min-
dre hyreshöjning, med det tungt vägande argumen-
tet att en troget betalande hyresgäst ger en betydligt 
säkrare inkomst än om en del av huset troligen 
kommer att stå tomt i väntan på nya hyresgäster? 
Vilken fri teatergrupp eller konsertarrangör kom-
mer i längden ha råd med den summa 
familjen Florén förväntar sig? Konkurser kan 
förväntas, och det kommer att eka tomt på 

bottenvåningen på Linnégatan. Då kommer 
knappast folk att strömma till den trivsamma 
restaurangen heller, när den naturliga kopplingen 
till andlig spis – efter eller före – faller bort.
Det känns inte riktigt bra med ett så avgörande 
beslut i Dramatens ledningsgrupp några veckor 
innan den konstnärlige ledaren formellt tillträder. 
Även om han är vidtalad och gett sitt godkännande; 
citerad i pressmeddelandet.
Men det är inte svårt att förstå att just 
kommunikationschefen, en av sju i 
ledningsgruppen i början av februari, får klä skott 
för ett beslut som förefaller gå emot alla ambitioner 
om att bredda teaterns publik. Har man verkligen 
gjort allt man kan för att rädda det som fungerar 
föredömligt? Så vitt bekant har det inte gjorts något 
alls för att försöka dra i gång en opinion. 
Inte bara den som pluggat marknadsföring borde 
veta att släpper man ett pressmeddelande precis före 
helgen ska man inte bli förvånad att det inte blåser 
upp till proteststorm på måndagen.

TW

Teaterns divor
De flesta i den långa teaterhistorien är glömda 
av nästan alla. Men emellanåt händer det att 
somliga lyfts fram i ljuset igen, av de mest hän-
givna historikerna.
Om framstående kvinnor på forna scener före-
läste Hélène Ohlsson en januarikväll, inför en 
halvfull salong med i huvudsak Dramatenvän-
ner på Strindbergs Intima teater.
På ansedda teaterscener spelades kvinnorollerna 
länge av män med kvinnliga masker. Kvinnor 
förekom däremot inom ”fulteatern”, med ett socialt 
anseende jämförbart med prostituerades. Kanske då 
inte så konstigt att det på scen även förekom rent 
pornografiska inslag.
En av stjärnorna inom 500-talets föregångare till 
”burlesque”, Theodora, gifte sig med bysantinske 
kejsaren Justinianus och blev såväl hans medregent 
som helgon inom den ortodoxa kyrkan.
Kvinnostaden har för mig varit en Fellini-film från 
80-talet. Men blir nu, tack vare Staffan Valdemar 
Holms kommande uppsättning av pjäsen, också 
känd som en fransk feministisk bok från 1400-talet. 
Christine de Pizan angrep där kvinnoföraktet och 
hävdade att män och kvinnor har samma förmågor.
De delar av 1500- och 1600-talens teaterhistoria 
som hållits vid liv hos oss är i princip den engelska TW
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och den franska. Samtida med Shakespeare var 
italienska Isabella Andreini som sägs ha varit en 
av de första stora divorna. Hon skrev både lyrik 
och dramatik och hävdas ha skapat flera sedermera 
klassiska inslag i Commedia dell’Arte. En av 
karaktärerna bär till och med hennes namn: 
Isabella. I England fick kvinnor inte vara skåde-
spelare förrän på 1660-talet. En av de första, Nell 
Gwyn, har rykte om sig som kvick och fräck och 
blev kung Charles II:s älskarinna. Om ”pretty, witty 
Nell” och hennes liv – när och var hon 
föddes, etc – tvistar historikerna. Hon är, inte minst 
på senare år, en populär person i engelska romaner 
och pjäser.Om Ellen Hartman (1860–1945) handlar 
Hélène Ohlssons avhandling. Uppburen aktris på 
bland annat Dramaten som, likt en föregångare 
till Per Oscarsson, försvann mitt under pågående 
spelsäsong. Hon hade lämnat inte bara teatern utan 
också maken, för att resa till Paris med sin 
älskare. Och spelade även teater där i några år. 
Ett par comebacker på Dramaten följde, den sista i 
början av 20-talet. Bevarad finns hon i filmen Gösta 
Berlings saga (1924) där hon spelar Märta Dohna.



”Huset brinner, men ni springer inte…
Ny make, hittills okända barnbarn – vad allt kan man inte råka ut för som styrelsemedlem i 
Dramatens vänner? Vår sekreterares nya man heter Per, skådespelare. Med honom såg jag henne 
valsa runt en fredagskväll härförleden. Och fast jag själv bara har två söner, fann jag mig plötsligt 
vara mormor till två tioåriga flickor. Och vi var inte de enda vars familjeförhållanden ändrades. 
Så i en föreställning på Dramaten.

???

Förklaringen heter Greta Thunberg! Och en föreställning på Stora scenen. Vilket medförde att några av 
oss gjorde vår scendebut inför fullsatt salong.
Vi stod på den långsamt snurrande vridscenen och tittade ut mot en nattsvart publik. Det enda vi 
urskilde var de grönt lysande nödutgångslamporna. Medan lösryckta citat från Gretas olika tal strömmade 
ut i högtalarna, inlästa av olika Dramatenskådespelare. En del av dem var också för en gångs skull sta-
tister på vridscenen tillsammans med en klass tioåringar och alltså delar av DV:s styrelse. Tillsammans 
ungefär 72 statister.
Do you hear me?
Is my English good enough OK?
I am Greta Thunberg from Sweden.
I nästan en timme snurrade scenen. Och vi försökte leva upp till regissören Ada Bergers intentioner. 
Medan Jacob Hirdwalls översatta Greta Thunberg-citat inlästa var de enda replikerna i föreställningen 
We hear you.
Är mikrofonen verkligen på?
Den repliken har fått inte bara Dramatenpubliken att lyssna. Den har också nått världens ledare. Som 
bekant också fått miljontals unga att agera.
”Det blev stillsamt högtidligt, nästan sakralt. Som att delta i en mässa” tyckte Svenska Dagbladets Jenny 
Aschenbrenner.
Det var dödstyst i salongen. Det var en mycket tagen publik som lämnade teatern. Många med tårar i 
ögonen. CR, Statist
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Dramatens VD med medverkande skolbarn från klass 4b 
på Pops Academy ”Ordf ”



CR, Statist
9

Helga Messel med sina barnbarn efter
föreställningen



Han är ingen Rubrikernas man, noterar Her-
dis Molinder – DV-veteranen som intervjuar så 
proffsigt att hon borde få en egen skådespelar-
podd.
Och Erik Ehn är glad så länge han slipper vara 
”Dramatenstjärna” på löpsedlar eller breda ut 
sig om privatlivet: 
– Det är mer spännande att prata om vad jag gör 
än vem jag är.

Ändå fick Herdis Erik att utan motstånd berätta 
saker om sig själv som de flesta av oss inte haft en 
aning om.
Till exempel att han kommer från Trönö, i Sö-
derhamns kommun. Det var där Nathan Söder-
blom – sedermera ärkebiskop, akademiledamot och 
fredspristagare – föddes. Till vars minne ungefär 
varannan sommar Söderblomspelet uppförs. En 
elvaårig Ehn såg att man sökte ”barn och gamla” 

till föreställningen, sökte – och fick stå på samma 
scen som flera Dramatenskådespelare. Hans Klinga 
regisserade.
Sommarspelet fick Ehn att inte bara tänka sig en 
framtid som skådespelare. Han insåg också att tea-
ter är ett kollektivt arbete: 
– Jag förstod att även min del är viktig.
Han började på scenskolan redan som 18-åring, 
efter flytt till Stockholm och Södra Latins teater-
gymnasium. 
– En fördel med att vara s¬å ung är att man inte 
skaffat sig någon förutfattad mening.
Efter fyra år på Folkteatern i Gävle, som han såg 
som en fortsättning på utbildningen, kände Erik att 
”nu är skolan över”.
Han fick en roll på Stockholms stadsteater, och 
provspelade sedan på Dramaten för John Cairds 
En midsommarnattsdröm – föreställningen där Jonas 
Karlsson var den piggaste Puck de flesta skådat. 

Med skräckblandad förtjusning
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Erik Ehn, Foto: Henrik Scheutz



Dramaten + Stadsteatern = sant
Samarbetsprojekten där både Dramaten och Kul-
turhusetStadsteatern är inblandade fortsätter. Båda 
institutionerna bidrar med åtminstone skådespelare 
till vårens uppsättning på Teater Galeasen: Irakisk 
Kristus, Författaren till bokförlagan, Hassan Bla-
sim, har skrivit på arabiska – mellan minne och 
fantasi, och mellan Irak och nuvarande hemlandet 
Finland. Lucas Svensson har dramatiserat roma-
nen. Bland de utlokaliserade från Sergels torg kan 
nämnas Ann Petrén, och från Dramaten Electra 
Hallman.   

Sabotage?
När marknadschefen Malin Forkman gästade tea-
tercaféet fick hon en publikfråga om varför affisch-
bilden till Furstinnan av Amalfi – omslagsbild till 
förra medlemstidningen – ser ut som den gör.
När vårsäsongen presenterades för pressen i höstas 
pryddes förstasidan av Maia Hansson Bergqvist i 
ett vad jag antar 1600-talsinspirerat klarrött plagg. 
Blicken är fast, rakt riktad mot oss.
Senare i marknadsföringen har den sett ut som 
drabbad av sabotage; som rispad aggressivt mot 
rollfigurens ansikte.
Bildvalet är initierat av regissören Suzanne Osten 
– som ”inte ville ha bara en vacker kvinna”, enligt 
Forkman.
Men till den broschyr med vårprogrammet som 
finns i teaterns foajéer, var det otänkbart att välja 
en misshandlad kvinnobild. Risken för missför-
stånd ansågs vara alltför stor efter fjolårets Drama-
tenstorm. 

En dag skall komma 
är svenska titeln på en film med Bette Davis. I 
original heter den Watch on the Rhine – och bygger 
på Vakten vid Rhen, den pjäs av Lillian Hellman 
som när nyligen haft Dramatenpremiär. Hellmans 
pjäs blev succé på Martin Beck (!) Theatre i New 
York 1941. 
Huvudansvaret för filmmanuset togs av Dashiell 
Hammett, Hellmans sambo under många år. 
USA-premiär 1943, men Sverige fick vänta till de-
cember 1944 och de flesta europeiska länder ännu 
längre.

Efter åtta år på ettårskontrakt, erbjöds Ehn en 
efterlängtad tillsvidareanställning av Marie-Louise 
Ekman. Och har spelat i uppåt 40 föreställningar 
på mindre än hälften så många år. 
Efter att ha medverkat i tyske Michael 
Thalheimers första Dramatenuppsättning, Kasimir 
och Karoline, erbjöd regissören honom huvud- och 
titelrollerna i både Woyzeck och Peer Gynt.
Erik säger att han förstod Peer Gynt första gången 
han fick se en modell av scenografin, med 
piedestalen där Peer balanserar: 
– Allt sker i hans huvud.
Läsarten av en pjäs hänger för Erik på hur 
rummet ser ut. Rummet ger förutsättningen för 
spelet.
Med de yttre ramarna tydliga känner han stor 
frihet och att han är ”jättemedskapande”.
Med publikens och kritikens väldigt olika åsikter 
om Woyzeck i bakhuvudet, var Peer Gynt-premiä-
ren den läskigaste Erik varit med om:
– Det går inte att backa eller be om ursäkt.
Thalheimer har han upplevt som otroligt respekt-
full. Men regissören har ett för svenska skådespe-
lare ovanligt krav: att de kan texten redan första 
repetitionsdagen.
Ehn och cheferna
När Herdis ber Erik kommentera sina olika 
Dramatenchefer, lyfter han fram Marie-Louise 
Ekman som ”en frisk fläkt” på teatern. Och talar 
om värdet av de internationella kontakter Staffan 
Valdemar Holm och Eirik Stubø har: 
– Det har varit roligt att jobba med sin chef som 
regissör.
Med Stubø blev det tre uppsättningar. Ehn är sär-
skilt glad för hur de lyckades med scenversionen 
av Den goda viljan.
När han inte står på scen eller repeterar, kan det 
tänkas att han spelar klarinett eller tränar inför ett 
maratonlopp. Och så har han varit lärare på Calle 
Flygares teaterskola: 
– Bra att prata med unga på dagen och sedan göra 
samma sak själv på kvällen.
När det krisade på Dramaten i våras ringde han 
en kompis:
– Kan jag få dra el med dig?
Någon elektrikerlicens har han inte, men han fick 
riva datorkabel i två veckor. Och är glad att han 
inte jobbar med det. Tacksam för sin arbetsplats på 
Dramaten.
Ombedd att nämna en förebild bland sina före-
gångare, väljer han Allan Edwall.
                                                                                                                                              TW
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Detta visste ni kanske inte…
Ridån är oftast det första som möter teaterbesökaren i salongen i väntan på att spelet ska börja. Ridån med 
en historia lika lång som själva Dramaten. En ridå som alltså är densamma som invigningsbesökarna såg 
1908! Men vars historia innehåller många turer.
Då ansågs den mycket lyckad. Den var (och är fortfarande) gjord i matt blå gethårsdamast fodrad med 
mollskinn. Nertill löper en bård av stiliserade rosengrupper bl a. Vidare en 25 cm bred guldfrans och i 
övre delen tindrar 3.156 broderade guldstjärnor som tog 15 brodöser två månader att fästa.
Ett kvartsekel senare vann socialdemokratertna riksdagsvalet. Per Albin Hanssons ecklesiastikminister 
Arthur Engberg tillsatte en utredning som kom fram till att teaterbyggnaden inte längre höll måttet, vare 
sig estetiskt, tekniskt eller funktionellt och salongen svarade inte mot tidens ”demokratiska läggning”. 
Färgsättningen i salongen ansågs ”kylig och trivial” Inte heller fann den tidigare prisade salongen och 
Marmorfoajén nåd inför utredaren.
Salongen skulle målas om och stolarna kläs om 
Och ridån förpassas till ett magasin. I stället ersattes den av en målad ridå i rött och guld.
Knappt 20 år senare var det dags igen. Då var Karl Ragnar Gierow teaterchef. Då var rött klanglöst och 
aggressivt! Salongen skulle återgå till det blåa. 
Men då reste sig mästerregissören Alf Sjöberg:
”Vi kräver en varm färg på salongen, den röda färgens glöd, som ska möta artisternas utspel, inte den 
förnämt kyliga blå - -- som skapar frigidärkänsla och på sin tid skrämde bort all dampublik därför att den 
frös ihjäl dem, gav deras decolletage en likblåton”.
En namninsamling krävde rött!
Så var det då dags för en ny ridå igen. Konstnären Stellan Mörner fick uppdraget. Han valde rött i 25 
olika nyanser till den 13 meter breda och nio meter höga ridån i thailändskt siden och linnefoder, inalles 
400 meter tyg.
Den ridån fick svidande kritik och Mörner skrev i sin dagbok: ”Utklassning. Så ont det gör”.
När Ingmar Bergman blev teaterchef röt han: Vi ska inte ha en djävla Folket Hus-ridå på Dramaten”.
Och så försvann den ridån ner i en låda i magasinet. Och ligger väl där fortfarande.
Så småningom fick en annan teaterchef, Lars Löfgren, höra talas om den blå originalridån. Man letade 
och fann den hopvikt på ett golv, med stora råtthål i.
Nu är den – liksom själva teatern nyrestaurerad –ett stycke svensk textilhistoria på plats igen. CR

Uppgifterna här hämtade från en artikel av Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och bibliotek
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Rasmus Luthander, Foto: Henrik Scheutz

På Dramaten vill jag vara.
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Samma måndag som morgontidningarna hyl-
lat Suzanne Ostens uppsättning av ”Furstinnan 
av Amalfi”, där han spelar en av de centrala rol-
lerna, är Rasmus Luthander teaterkacégäst på 
Elverket.

Rasmus växte upp i Gröndal. Via Kulturskolan där 
började han på Vår Teater, och upptäckte att det var 
”roligt att stå på scen”.
Hans Teaterhögskola blev den i Malmö (2009-12) 
som han gillar: 
– Jag fick en gedigen utbildning i det praktiska 
hantverket.
Till att börja med hade han problem med det 
kroppsliga. ”Ditt huvud flyter omkring” sa någon 
lärare.
Nu ställer han sig inför varje ny text frågan ”Vad 
gör situationen med kroppen?”. 
Där vill jag vara
Han sökte sig till Dramaten efter att under flera år 
ha sett det mesta från publikplats. 
– Jag kände att där vill jag vara.
Nu har han redan varit på teatern i sju år.
På Elverket berättar Luthander att han för varje 
nytt manus försöker göra en handlingsanalys. Han 

reducerar ner handlingen i varje scen där hans roll-
figur medverkar till några få ord, med ambitionen 
att hitta saker som är spelbara.
Han har trivts med arbetet i sin första Osten-upp-
sättning: 
– Hon är en visionär som skapar en värld med 
extra allt. Hela tiden på det klara med vad hon kan 
och vad vi kan, medveten om att hon inte själv varit 
skådespelare.
För att skapa möten
Som vice ordförande i Artistklubben (Andreas T 
Olsson är ordf) arbetar han för ensemblen och att 
skapa möten bortom projekten de flesta är upptagna 
med. 
Artistklubben ägnar sig inte åt fackliga frågor, utan 
åt konstnärlig förkovran. Man ordnar samtalskväl-
lar varje månad, delar ut stipendier och ett repre-
sentantskap har regelbundna möten med teaterns 
ledning.
Luthander är starkt engagerad för att teaterns fasta 
ensemble inte ska minskas (från dagens 43 fast 
anställda), men också för att se och möta kolleger 
på andra teatrar: fria grupper, Kulturhuset Stadste-
atern och till och med Operan.
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Covid-19
Under färdigställandet av den här tidningen 
drabbade corona med full kraft
hela samhället. När detta skrivs i mitten av mars är 
i princip alla teatrar
stängda, och Dramaten har till och med tvingats 
hålla kontoret för
admininistrationen stängt.
Vi vet lika lite som någon annan när Dramaten kan 
börja spela igen och
Dramatens Vänner kan återuppta 
programverksamheten – efter att än så
länge ha tvingats ställa in både april månads 
teatercafé och teaterresan till
Berlin.
Men vi räknar med att i alla fall få ut fyra 
medlemstidningar även under detta märkliga år.

Dystopiskt
Den opersonliga röst som hörs i slutet verkar de 
flesta tolka dystopiskt, men det finns i ensemblen 
även tankar om att den står för något positivt
andligt. Skådespelarna talar om ett systemskifte 
som kommer att bli smärtsamt, en längtan efter 
något inte formulerat.
Mattias Andersson säger att han skrev om slutet i 
somras:
–Ungefär sista tredjedelen är utbytt.
Kanske kommer pjäsen att skrivas om igen till en 
eventuell annan
uppsättning. Och han har tänkt tanken att skriva 
en pjäs som börjar där Determinism
slutar. Han känner av den allmänna
undergångskänslan när det gäller det globala:
–Den här civilisationsformen är på väg mot en 
slutpunkt.
                                                                 TW
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Hur det skulle sluta var inte
förutbestämt
Är en föreställning bra eller inte? Det brukar snabbt formas en allmän uppfattning bland kritiker 
och den vana teaterpubliken.
I fjol hyllade ”alla” Häxjakten och Linje Lusta.
Om Determinism, Mattias Anderssons pjäs som fick Dramatenpremiär någon månad innan han 
skulle tillträda som konstnärlig ledare, går åsikterna isär.

Den har beskrivits både som ”förskräcklig” och 
”fantastisk”. Leif Zern skrev en utförlig recension 
i DN om att han tyckte att den är både otydlig och 
övertydlig. Inte fullt så kritisk som rubriken ”In i 
dimman med nya Dramatenchefen” fick många att 
tro.
Som bäddat för ett teatersamtal, lett av Dramatens 
Vänners Birgitta Hultgren efter några veckors 
speltid.
Positiva röster
Publiken på plats efter dagens föreställning är 
uttalat positiv. Flera har tagit sig tid att se pjäsen 
en andra gång.
Den handlar om ett ungt par som tar sig in i en vil-
la där andra bott till nyligen, och som först prövar 
sig fram i nya roller innan de gång på gång
tvingas anpassa sig till nya omständigheter.
Mattias Andersson bestämde sig 2018 för att skriva 
”en pjäspjäs”, till skillnad från de föreställningar 
som bygger på en sammanställning av
röster ur dagens verklighet.
Alexander Salzberger, som spelar den ena av de två 
huvudpersonerna,
säger att han aldrig haft så svårt att lära sig en text:
–Man måste underkasta sig vartenda ord.
Evin Ahmad var säker, när hon fick läsa manus för 
ett år sedan; här ville hon verkligen vara med.
Hannes Meidal blev glad över att tillfrågas om en 
roll långt från det intellektuella fack han tycker sig 
ha hamnat i.
Barnets roll
Det barn som gör entré ur en lucka i golvet, skulle 
egentligen ha spelat en större roll. En tidigare 
version av pjäsen slutade med att barnet river
väggarna. Det visade sig i praktiken inte gå att ge-
nomföra. Att låta skådespelarnas yttre 
förändras – se äldre ut i takt med att personerna 
beter sig som i en mer mogen ålder – bestämde 
man sig för att avstå ifrån, efter råd från maskören. 
Somliga i publiken har hängt upp sin tolkning på 
de piller som förekommer. Men varken författare 
eller ensemble tänkte på utvecklingen som en tripp
eller en psykos.



Birgitta tittar i backspegeln…
Jag såg henne på långt håll – skådespelerskan Yvonne Lombard. Hon satt på en bänk vid busshållplatsen 
Polhemsgatan på Kungsholmen. 
Utan att tveka gick jag fram till henne och 
berättade att om några dagar skulle mina släktingar från Oslo komma och vi skulle gå och se pjäsen I sista 
minuten.
Jag hade sett föreställningen tidigare. Yvonne 
undrade om det var hon som spelat och jag bekräftade att det var det. Jag kunde inte låta bli att fråga vad 
hon gjorde på Kungsholmen. Då pekade hon bakåt och sa att hon hade sin favoritskräddare där.
Till föreställningen hade jag köpt en ros. När jag senare besökte skräddaren, berättade han att 
Yvonne varit där och frågat efter mig eftersom hon ville tacka för blomman. Hon hade också sagt att jag 
kunde ringa henne. Tyvärr var hon väldigt 
upptagen när jag ringde, så det blev ett kort samtal.
Höstmöte
Den 16 oktober var jag åter på Klarascenen. Då spelade Yvonne i pjäsen Farmor och vår herre. I pausen 
såg jag Lennart Hellsing. Jag gick fram till honom och berättade att min fd klasskamrat konstnären Tord 
Nygren, som illustrerat Lennarts bok Sand i sandalerna varit hemma hos mig och givit mig boken. När 
jag tittar i backspegeln upptäcker jag att det mötet ägde rum bara en dryg månad innan Lennart Hellsing 
avled den 25 november.  
                                                                                                                                                          Birgitta Nordling

I sista minuten spelades på Kulturhuset/Stadstea-
terns stora scen 2012-14. Under vissa föreställning-
ar under senare delen av perioden spelades Yvonne 
Lombards roll av Lottie Ejebrant.
Farmor och vår herre hade premiär 2015 – Hell-
sings sista höst. 
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YvonneLombard i 
Alf Sjöbergs Antigone, 1951. 
Foto: Dramatens bildarkiv
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