I detta nummer
Västerbottens läns hembygdsförening invigde som
maren 1921 »länets första friluftsteater» bakom
Årdersparrkläppen på Gammlia. Initiativtagare var
föreningens »teaterledare» Th. Hellström. »Med
hjälp av länsarkitekt Landquist, som gjort ritning
ar till de trevna stugorna på scenen och artisten
Wretling, som målat dem, har han lyckats så bra
med sin teater att den av teaterdirektör Kalling få tt
betyget som en av de vackraste i sitt slag i Sverige.»
Invigningsföreställningen, »En söndag på Amager»,
framfördes av amatörer. Hembygdsföreningens
scen ombyggdes 1936 »i det att bänkraderna ter
rasserades». En annan välkänd teaterentusiast i
Umeå, Gunnar Collberg, satte den gången upp förs
ta föreställningen, Hjalmar Ohlssons lustspel »Vi
som går landsvägen», med amatörteatergruppen
U.G.A. D et är nu länge sedan denna friluftsscen
förvandlats till knappt urskiljbara stensättningar i
sluttningen nedanför friluftsmuseets väderkvarn
och hembygdsföreningen ägnar sig inte mera åt
teaterövningar.
Någon västerbottnisk teaterhistoria finns inte
skriven. Teatern som borgerligt nöje skym tar i no

tiser i äldre årgångar av VÄSTERBO TTEN (C J
Lamm, Från 1850-talets Umeå, i årg 1947, Torsten
Cederberg, Kretsteaterplaner redan för 100 år se
dan, i årg 1956). Men när Kjell Lundberg som sär
skild uppgift vid universitetets kulturarbetarlinje
tog upp västerbottnisk amatörteater till studium
fann han, att det historiska perspektivet var m yc
ket kort. Det teaterarbete som utförts inom fo lk
rörelserna har bara avsatt fragmentariska spår i för
eningsarkiven. En kartläggning skulle visserligen
kunna utföras genom intervjuer, men är därför
m ycket arbetskrävande och kan ändå inte väntas
ge någon heltäckande bild. Kjell Lundberg inrikta
de därför sitt arbete på nutiden och valde att göra
en fotografisk beskrivning av amatörteaterns for
mer. Han fann en överraskande rikt varierad verk
samhet, som han här redovisar i sammanfattning
och med hjälp av några aktiva inom amatörteatern,
samtidigt som han framhåller att bilden trots allt
är långt ifrån fullständig. Kempefonden har givit
ekonom iskt bidrag till undersökningen.
Där inte annat anges är numrets bilder och tex
ter av Kjell Lundberg.
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ffrcrrd^fcr
Syn och sägen, material för teater och museum.
För teaterns föreställning: skapa syn av sägen, ge
fysisk gestalt åt en text, ge repliker livsvärme med
röst och aktion. För museets utställningar: skapa
sägen av syn, avlocka historiens stumma rekvisita
en berättelse, en mänsklig betydelse. Båda kräver
närvaro av sin publik för att nå full verkan, sina
medel, påtagligheten, autenticiteten i åskådliggö
randet, sin inbjudan till delaktighet. Texterna är
förstås olika — den litterärt/konstnärliga för tea
tern, den historiskt /dokumentära för museet. Ut
sagd, gestaltad, befolkad i teatern. Underförstådd,
antydd i utställningen, söker i varje besökare sin
författare. Museet erbjuder historiens kvarlevor
och attribut på utställningsgolvet. Ä r utställning
ens scenanvisningar tillräckliga för a tt historiens
teater på n y tt skall utspelas för besökarens inre
sy n ?

I vår informationsmiljö där konkurrensen mel
lan visuella media ständigt skärps är det viktigt att
behålla och utveckla sin särart — a tt teatern är
teatralisk, att utställningen arbetar med konkret
åskådnings- och upplevelsematerial. Härvidlag har
utställningsmakare under senare år mottagit vikti
ga impulser från teaterns scenografi, har lärt sig be
tydelsen av a tt hålla fast och beskriva det individu
ellt gripbara i historiens breda, så lätt anonym t, ab
strakta förlopp.
Kulisserna byts på landskapets scen. Hösten för
söker som vanligt med hetsigt brinnande färger
dölja den kyliga innebörden i sin entré. Natthim len
lyser, ger stjärnbilderna någon ledtråd?
»SISTA FÄRDEN» — debattutställning o m en alternativ, lju
sare o ch mer h op p fu ll begravningsritual av textilk on stn är
Kirsten H ennix. U tställningen visades på V ästerbottens
m useum i höst. F o to G öte B öhlin.
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Man talar idag om att am atörteatern i Sverige sedan
några år tillbaka befinner sig i en blomstringsperiod
—att den »i all tysthet blivit en rikt förgrenad folk
rörelse», som Gunnar Ollén skriver i Svensk am atör
teaterhistoria 1865-1978. A tt detta även gäller Väs
terbotten tror jag mig våga bekräfta efter att ha
försökt skaffa mig en överblick av teateraktiviteter
na i länet 1980-1981. Det finns goda skäl att anta
att det finns fler grupper än dem jag här skriver om.
Under mina ansträngningar att upptäcka var det fö
rekom am atörteater, gjorde jag den erfarenheten
att de, likt vissa djurarter, ofta har en så perfekt
skyddsteckning att de — trots att man intensivt be
traktar skogen — totalt smälter in i omgivningen
och förblir osynliga, ända tills de börjar röra sig.
D vs när ridån går upp och föreställningen börjar.
Den flora av fasta, Kontinuerligt verksamma
grupper som nu finns i Västerbotten har i de flesta
fall bildats under senare hälften av 1970-talet. Lågt
räknat arbetar runtom i länet —förvånansvärt väl
spridda — dryga tjugotalet grupper med teater i
skilda former. Dessutom uppstår under varje studie
säsong teatercirklar inom studieförbunden, vilka i
många fall hinner ge föreställningar innan de av
skilda skäl upplöses. Oräknad är också den teater
verksamhet med barn och ungdom som försiggår
på alla nivåer i skolor, föreningar, på fritidsgårdar
etc. De kontinuerligt verksamma teatrarna fördelar
sig i 11 av länets 13 kommuner, endast Vindelns
och Åsele kommuner hade inte, mig veterligt, un
der 1980-81 någon fast, kontinuerligt arbetande
teatergrupp.
A tt säkert ange vilka skälen kan vara till att ama
törteater åter upplever ett uppsving är naturligtvis
omöjligt. Man brukar säga att am atörteaterspelan
det ökar i tider av ekonomisk kris och ökad arbets
löshet. Jämförelser mellan 1930-talet, då am atör
teatern också upplevde ett uppsving, och vår tid
görs då. Amatörismen som helhet har under 1970talet utvecKlats och som begrepp fått en positiv
laddning. Den statliga kulturpolitiken förordar sats
ning på amatörism, åtminstone i ord. Jag tror att
omsvängningen inom professionell teater, kanske
framförallt inom de fria grupperna från det tidiga
V ilhelm ina am atörteater repeterar Hjalmar Bergmans Swedenhielm s i Studion 17 mars 1 9 8 1 .

70-talets politiska teater — där formen och det
konstnärliga uttrycket ofta fick stå tillbaka för det
politiska budsKapet —till senare delen av 1970talet med sitt sökande efter nya former för gestalt
ning haft en gynnsam påverkan på am atörteatern.
Det är mera rumsrent att tycka om teater, spela
revy, lustspel. Många amatörer kunde känna sig lite
skrämda över att scenen så to talt dominerades av
politisk teater, på gott och ont.
På den direkta frågan om vad anledningen var
till att man började spela teater, svarar man inom
grupperna oftast blygt, att man gör det för nöjet,
för att roa, för att man har intresse för teater etc.
Men efter en stunds samtal förstår jag att detta är
något som är utom ordentligt viktigt för var och en
som deltar. Det handlar om flera saker, om en kol
lektiv skapandeprocess som man deltar i och där al
la gör sitt yttersta. Det handlar också ofta om folk
bildningsideal, att skapa ett intresse för teater eller
ett engagemang för bygden. Och inte minst viktigt
—teaterarbetet erbjuder en mycket fin gemenskap
över annars gängse sociala gränser. Men ofta har
man helt enkelt det fullt legitima syftet a tt ha ro 
ligt tillsammans och att roa andra.
Vid sidan av de grupper som började växa upp
under 1970-talets andra hälft finns också i länet ett
antal amatörteatersällskap som livnärt sin orts be
folkning med teater, i många fall under flera decen
nier, som fortfarande är aktiva. Vilhelmina am atör
sällskap är det äldsta. Det hade vid sitt formella
bildande 1938 redan varit verksamt i mer än 10 år
— 1926 startade man en grupp i Latikberg och
1932 fortsatte man i Meselefors, båda orterna någ
ra mil från Vilhelmina.
Efter att ha spelat teater inom nykterhetsrörel
sen i Umeå, inom logen Ankarfästet, bildade några
teaterintresserade 1957 föreningen Studio Thalia,
fortfarande aktiv i staden.
Umeå universitet, som grundades 1963, fick sin
egen teatergrupp året därpå, Umeå studentteater.
Den antog senare namnet G rotteatern, eftersom
gruppens övningslokaler blev det underjordiska
skyddsrummet under Döbelns park.
I Robertsfors verkar sedan 1970 Robertsfors
Musiksällskap, i vilket ingår körer, am atörteater
verksamma, orkester, dansare m fl, som alla gemen
samt arbetar med musikteaterföreställningar.
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I Gunnar Ollens tidigare nämnda bok om den
svenska am atörteaterns historia sätter författaren
årtalet 1935 som den ungefärliga tidpunkt, då
am atörteatern i Sverige fick de drag som kom att
utmärka den ända fram till m itten av 1960-talet.
Han drar en skiljelinje mellan å ena sidan »...en ym
nig flod av folklustspel och lokalrevyer, publikdra
gande men hårt kritiserade för låg standard och
kommersialism», och å andra sidan »...en seriös
am atörteater med fyra huvudinriktningar: m ot stu
dier inom bildningsförbundens teatercirklar, mot
höjd konstnärlig föreställningsnivå genom förbätt
rad ledarutbildning, mot avantgardism och experi
ment inom studentteatern och m ot friluftsspel med
lokal förankring». Jag tro r att detta är en riskabel
gränsdragning. De revyer och folklustspel som Vil
helmina amatörsällskap uppger att de spelat var
exempelvis lika »seriösa» satsningar som instuderingarna av Hamlet, Påsk eller Peer Gynt. Detsam
ma gäller — det är jag övertygad om — de grupper
som idag spelar revy och lustspel i Västerbotten.
Med denna reservation är det intressant a tt se att
denna indelning — med vissa modifikationer och
nytillskott — går att göra idag. En mycket grov
uppdelning visar, att det i Västerbotten vid 1980talets början finns fem grupper som huvudsakligen
spelar revyer och sketcher, minst sju grupper som
till övervägande del spelar krönikespel och bygde
spel, baserade på cirkelstudier av gräv-där-du-stårtyp. Med bygdespel menas enligt Ollen »... ett spel
med bygdens folk, på bygdens mål, i bygdens miljö,
med motiv ur bygdens förflutna». Man kanske skul
le kunna använda beteckningen lokalspel som ett
samlingsnamn för den sistnämnda gruppen.
De grupper som spelar lustspel, eller »buskis»
som en av grupperna föredrar att kalla det, är tre
till antalet. De spelar både skrivna, för am atörtea
ter välkända lustspel och kortare sketcher, men
också i ett fall egenhändigt skrivna stycken vars in
nehåll och lokala historia gruppen själv gjort efter
forskning kring.
Tre pensionärsteatergrupper i studiecirkelform,
initierade av PRO, finns också i länet. Deras inrikt
ning varierar sinsemellan. I Burträsk spelas lustspel
och sketcher, pensionärerna i Hörnefors skildrar
samhällets industrihistoria och i Kåge handlar det
om pensionärers erfarenheter av t ex sjukvård.
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Det finns också am atörteatergrupper som inte så
självklart kan placeras i något visst fack. Vilhelmina
am atörteater spelar visserligen sedan många år krö
nikespel under de årliga hembygdsdagarna, men
har i huvudsak en klassisk repertoar med författare
som Shakespeare, Moliére, Ibsen, Strindberg. Mera
sällan uppförs nyare dramatik, från 1960-talet eller
senare. Teatersällskapet hör till skaran av teatrar i
Sverige med en konstnärligt sett synnerligen ambi
tiös inriktning. Det har haft mycket kunniga och
engagerade ledare i paret Elis och Irma Essegård.
Efter makens bortgång år 1965 övertog Irma Esse
gård den konstnärliga och pedagogiska ledningen,
som hon fortfarande innehar. Under åren kring
1930-talet startade man också en teaterskola för
vuxna, vars ledare bl a paret Essegård var.
G rotteatern är som studentteater lyhörd för för
ändringar i teaterklim atet, men får sin särart också
genom den ganska stora genomströmningen av
medlemmar. Den kanske kan sägas vara en motpol
till Vilhelmina am atörteater vad gäller pjäsval och
arbetssätt, eftersom spelet ofta improviseras fram
och den skrivna dramatiken företrädesvis är verk
av unga författare. G rotteatern var också initiativ
tagare till de amatörteaterfestivaler som sedan 1980
anordnats i Umeå i samarrangemang med student
kåren och kommunen.
Robertsfors Musiksällskap har sin egen profil.
Dess föreställningar är närmast att likna vid musi
cals, oftast med egen text och idé, egna musik- och
körarrangemang, koreografi etc.
Studio Thalia hade, som enda grupp av de ovan
nämnda, en viss anknytning till nykterhetsrörelsen,
framförallt genom studiecirkelverksamhet inom då
varande Godtemplarordens studieförbund. Man gav
också föreställningar i samband med nykterhetsrö
relsens olika arrangemang, t ex Folknykterhetens
dag. Repertoaren har varierat mellan äldre och mer
nyskriven dramatik, exempelvis Plautus, Yeats,
Aspenström, Dario Fo.
Amatörteater har under 1900-talet i stor u t
sträckning bedrivits som studiecirklar inom folkbildningsorganisationerna, framför allt inom arbe
tarrörelsens och nykterhetsrörelsens studieorganisa
tioner, men också inom studieförbund knutna till
landsbygdsorganisationer som Svenska landsbyg
dens studieförbund, och på senare tid inom Vuxen

skolan.
Så gott som alla grupper i länet startade sin verk
samhet som studiecirkel, i de flesta fall inom ABF
och Vuxenskolan. Ofta har slumpen och tillgången
på lokalavdelning avgjort till vilket förbund anknyt
ningen skett. Några har bara bedrivit cirkelverksam
het i själva initialskedet. I ett par fall har det dock
varit studieförbundets engagemang för en grupp
som avgjort. Efter Amatörteaterns Riksförbunds
(ATR) bildande hösten 1977 — till vilket många
västerbottensgrupper är anslutna — skedde ett ökat
engagemang för att få igång amatörteaterspelande
inom arbetarrörelsen. ABF valde nämligen att inte
ansluta sig till riksförbundet utan i stället satsa på
ett eget, som bättre skulle kunna verka för en tea
terverksamhet i linje med rörelsens allmänna mål.
Av de cirka tiotalet nuvarande grupper som bedri
vit teaterverksamhet inom ABF har uppskattnings
vis drygt hälften startats efter denna kampanjs
igångsättande. De grupper som bedrivit teaterarbe
te inom Vuxenskolan har i flertalet fall börjat som
en studiecirkel i hembygdsforskning. E tt färskt
exempel av flera är från Dorotea, där man under
sommaren 1981 hade premiär för »På Nenzéns tid».
Genom cirklar i hembygdshistoria hade man fått
fram ett underlag som tycktes väl lämpa sig för ett
bygdespel. Med hjälp av ett upprop i pressen kun
de man samla ett tiotal intresserade. I detta, liksom
i några ytterligare fall, medverkade representanter
för studieförbundet i arbetet med spelet, ibland
även på scen.
Eftersom arbetet med en uppsättning kräver ett
visst kapital, väljer vissa grupper att låta cirkelbi
draget utgöra startkassa, andra bildar från starten
en förening och får därigenom ett startkapital, lik
som medlemsavgifter och hjälp med lokaler. I
många fall lämnar kommunen bidrag, men i och
med genomförandet av föreställningarna kan man
genom biljettintäkter eller ibland arrangörsbidrag
skapa underlag för nästa uppsättning. Drygt hälf
ten av grupperna tar entré vid föreställningarna,
10-25 kr/person. Statens kulturråd kan i vissa fall
också lämna bidrag.
De genomsnittliga kostnaderna för en uppsätt
ning varierar mellan 2.000 och 8.000 kronor, men
kan också vara betydligt högre. Ännu mer varierar
inkomsterna från föreställningarna, alltifrån 0 och

upp till ca 30.000 kr. De flesta grupper anser, att
deras ekonomi är ganska god, men hyser viss osä
kerhet om framtiden.
Det är stora skillnader i fråga om medlemsanta
let i grupperna. Den minsta gruppen består av fem
personer, den största — Robertsfors musiksällskap —
av ca 120, varav majoriteten står på scen! Det ge
nomsnittliga antalet medlemmar ligger vid femton
personer, undantag är de ovannämnda samt ytterli
gare två, G rotteatern med ca 65 samt Skellefteå
Revy- och Teateramatörer med ca 120 personer.
Den sistnämnda uppger att »folk står i kö och vill
vara med».
Uppskattningsvis är det totala antalet personer
inom de fa^ta grupperna mellan 600 och 700. Till
det skall läggas tillfälliga cirklar, barn och ungdo
mar — enbart Ålidhems barn- och ungdomsteater
har cirka 300 aktiva per år. 2-3.000 personer är
alltså troligtvis engagerade i am atörteater i någon
form i Västerbotten idag.
Visserligen finns enbart i Umeå över 80.000 invå
nare, vilket skulle betyda att endast några promille
sysslade med teater. Men man får en tankeställare
om vilken betydelse teater kan ha för ett samhälles
invånare, om man i stället väljer Bockträsk i Sorsele kommun, där 17 av byns 65 invånare står på
scen. Det är drygt 25% av befolkningen! Det är
visserligen en ytterlighet, en utopi förverkligad,

M ellanstadiegrupp repeterar sin egen pjäs Den farliga resan
på Å lidhem s barn- o c h ungdom steater i april 1 9 8 1 .
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men liksom i städerna finner man am atörteatern
ute på landsbygden som en kulturell och social oas
dit publiken ibland färdas miltals. Men också här
förekommer att ensemblen söker upp publiken.
Frågar man efter gruppmedlemmarnas ålder får
man svaren »5-65 år», eller »7-52» eller »65-81», en
kanske överraskande stor spridning. När man sedan
bevittnar en repetition eller en föreställning, fram
står klart vilka möjligheter till kontakt mellan ge
nerationerna, till utbyte av erfarenheter, som kul
turaktiviteter av detta slag kan erbjuda. Könsför
delningen inom grupperna som helhet är ganska
jämn, men vissa revysällskap klagar över bristen på
kvinnor, en grupp som spelar lustspel har däremot
för få män. Barnteatern i Umeå har svårt att rekry
tera pojkar i tonåren och i Robertsfors behövs någ
ra goda tenorer.
E tt problem am atörteatern i alla tider brottats
med, är de bristfälliga lokalerna och avsaknaden av
en fullgod utrustning. Så också idag. Huvudsakligen
gäller det de yngre grupperna, vilket delvis har sin
förklaring i att de inte har råd till hyra och inköp
av egen utrustning. Men det är i många fall begrän
sande för gruppens intentioner, att de fasta scener
som står till förfogande ofta saknar sminkloger, till
räcklig belysning, ljudanläggning, t o m i ett fall u t
dömts av yrkesinspektionen. Att varje kommun
eller större ort bör ha en teaterscen värd namnet
borde —tycker man — inte vara en orimlig begäran.
I många fall träffas deltagarna hemma hos var
andra för att repetera, eller i studieförbundets lo
kaler. Föreställningarna spelas på ortens skolscen
eller i Folkets hus, i bygdegårdar, offentliga lokaler,
ibland också utomhus. Drömmen för många grup
per är en egen fast lokal, för repetitioner, men ock
så för föreställningar. De äldre grupperna har det
jämförelsevis bättre ställt, med egna repetitionslokaler, och ofta god utrustning för ljus och ljud, pro
jektioner, kostymförråd etc.
I fråga om ledarutbildning kan nämnas att det i
vissa grupper finns medlemmar som har exempelvis
dramapedagogutbildning. Vissa gruppmedlemmar
deltar också i kortare teaterkurser anordnade av
t ex Amatörteaterns riksförbund. Men ofta har
kunskaper och erfarenheter av teaterarbete vuxit
fram i det praktiska arbetet inom teatern.
Jag har tidigare nämnt något om de äldre grup
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pernas repertoar. E tt problem är att många grup
per — faktiskt cirka hälften — har svårt ibland att
hitta lämpligt material för uppförande. Man får
tips genom ATR:s pjäsbibliotek, man läser pjäser
var för sig och ger förslag, men det är mycket som
ska passa för att en pjäs ska vara lämplig.
Revysällskapen dras också med problem att få
fram texter, man nämner särskilt svårigheter att få
personer att skriva »färska» bra texter med lokal
anknytning. Eftersom detta ju ger lokalrevyn dess
särprägel, är detta faktum smått katastrofalt. Ofta
drygas föreställningen ut med sketcher, med lån
från andra revysällskap, med inslag ur operetter.
För att råda bot på problemet att få fram texter
och idéer bildades hösten 1980 »Lokalrevyer i Sam
verkan» (LIS). Organisationen skall förse lokala re
vysällskap med material genom en text- och idé
bank baserad på texter som medlemsgrupperna
sänt in och som andra medlemmar kan få köpa
uppföranderätten till. Också rekvisita och dräkter
ska kunna lånas mellan sällskapen. En sådan organi
sation bör kunna verka stimulerande för revysäll
skapen, men frågan är om inte den urholkning av
lokalrevyernas ursprungskaraktär — som bygdens
årligen återkommande lokalkrönika, ofta med sa
tirisk udd och en innehållslig bakgrund som publi
ken väl känner — som pågått länge nog, blir ännu
snabbare på detta sätt. Innehållet i en te x t kan inte
överföras från en ort till en annan, utan a tt förlora
sin lokala anknytning.
Annorlunda förhåller det sig med den andra sto
ra gruppen, med dem som spelar bygdespel, kröni
kespel etc. E tt av de mer utmärkande dragen är att
grupperna själva skriver texten och ofta också
eventuell musik. Vissa grupper har en person som
står för tex t, i en del fall utses en eller ett par till
den uppgiften bland andra uppgifter, men ofta sker
utarbetandet av texten gemensamt. Med utgångs
punkt i det utgångsmaterial man fått fram, prövas
olika möjligheter på scenen. Genom improvisatio
ner och diskussioner, där alla deltar, växer så små
ningom föreställningen fram. Man har gått en lång
väg — från cirkelstarten, då idén kanske redan
fanns, material har insamlats och bearbetats, ännu
levande personer har utfrågats, tidningar och arkiv
har studerats. Så småningom samlas tidsenlig rekvi
sita in, byggs en tidstrogen miljö på scenen och del

tagarna vinnlägger sig om att tala traktens speciella
dialekt, att ha tidstrogna dräkter. Så låter man,
som en deltagare uttryckte det, »ett folkbildnings
arbete mogna fram och när det är färdigt öppnar
man salongen och erbjuder allmänheten att se det».
Vad vi häpet och leende — för oftast är spelen
fulla av folklig humor — bevittnar som åskådare,
är något ganska nytt inom am atörteatern. Det har
spirat ur sökandet efter en identitet, en fast histo
risk grund och en känsla av samhörighet med det
förgångna, en stolthet över det man är en del av.
I teatern har man funnit en form och ett medium
att föra ut detta som upplevs så viktigt. Visst kan
gestaltningen brista här och var, rollen vara alltför
färdig och ensidigt behandlad, men vi ser oftast
människor på scen som gör sin allra första roll of
fentligt.
I sitt teaterarbete som man går till om kvällarna,
en eller två gånger i veckan, närmare premiären
kanske varje kväll och hela helger, inträder man så
gott som alltid i en arbetsform som präglas av ska
pande, samarbete och demokratiska arbetsformer.
Man är också del i ett kulturellt »självhushåll» där
man inte beställer sin dekor och sina kläder från
verkstad och sömmerskeateljé. Man får antyda en
miljö, ett kök, en rastplats, man spar på uttrycks
medlen, det får bli ganska tydligt. Hemma under
söker man vad som möjligen kan finnas för att
kom plettera scenbild och klädsel.
Varför gör man då allt detta, ägnar sin fritid åt
något vars resultat under några intensiva kvällar
tycks förflyktigas? — Därför att det är så roligt!
svarar samtliga. Den sociala gemenskapen, glädjen
i det gemensamma arbetet tycks vara drivfjädern,
men lika viktigt delaktigheten i ett skapande arbe
te med andra likasinnade. A tt få göra sig hörd, öpp
na ett samtal om viktiga saker. »Vi vill tala om att
vanliga människor kan åstadkomma något till gläd
je för sig själva och andra. Vi vill stärka vårt själv
förtroende genom att göra saker vi annars inte

Teater som friluftsspel. Teatergruppen Malak från Malå vid
uppförandet av G udaberget 1 9 7 8 . F o to N V.

skulle våga. Vi vill göra oss påminda, tala om att
Bockträsk finns», säger Anna-Stina Fransson i
Gruppen Fulinga från Bockträsk.
Säkerligen vet också många, många människor
numera att Bockträsk finns, liksom många andra
orter, publiken har nämligen inte uteblivit. Varjeföreställning ses oftast av fullsatta salonger. Totala
antalet som ser en uppsättning varierar mellan
1.000 och 8.000 personer.
Det är påfallande hur ofta blomsymboliken fö
rekommer på tal om am atörteater. Man talar om
»amatörteaterns rika flora av giftblommor och för
gätmigej» (G M Bergman). På den senaste väster
bottniska amatörfestivalens affisch räcks en ros
fram. En gruppmedlem sade på tal om hur m yn
digheter engagerar sig för am atörteatern, att man
kunde önska sej en större förståelse ibland för ama
törteaterns arbete, förstå a tt »den är som en ros —
vips så kan den slå ut».
Javisst är det en rik blomning inom am atörtea
tern idag och den som inte ser rosor och förgätmig
ej, utan bara giftblommor, får nog skylla sig själv.
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Vilhelmina amatörteaterDen äldsta fortfarande aktiva amatörteatern i länet
kan snart fira sitt 50-årsjubileum. Alltsedan bildan
det 1938 och fram till idag har teatern uppfört
över fem tiotalet skådespel och haft över 200 med
lemmar. Flera av de nuvarande ca 30 aktiva har va
rit med sedan de första åren, vilket innebär a tt tea
tern bl a förfogar över en m ycket rutinerad skådespelarstab som torde vara unik för en glesbygds
kom m un som Vilhelmina.
Oftast pågår årbete med flera pjäser samtidigt,
men på olika stadier, så att när en grupp har pre
miär befinner sig en annan i början av instuderingen, en tredje har hunnit halvvägs etc. Grupperna
träffas en kväll per vecka för a tt repetera. D et sker
i den s k Studion — IOGT-lokalen i Vilhelmina —
medan föreställningarna ges i Folkets hus. I stort
sett allt arbete som är förknippat med en uppsätt

ning sköts av medlemmarna. Dekoren har sedan
1973 till flertalet föreställningar utförts av Teddy
Holm vid Dramatiska teatern i Stockholm .
20 till 30 gånger repeteras stycket innan premiä
ren och man ger 5-10 föreställningar beroende på
om den visas på andra orter. Totala antalet åskåda
re per uppsättning är i genom snitt ca 1.000.
Under 1980-81 instuderades och uppfördes skå
despelen Marknadsafton av Vilhelm Moberg, Påsk
av August Strindberg, Lydia av Terence Rattigan,
en nybearbetad version av Skogen faller av Elis
Essegård samt Swedenhielms av Hjalmar Bergman.
Inom teatern bedrivs också »teaterskola» för barn
och ungdom och under juldagarna spelas i kommu■nens kyrkor »Ett gammalt julspel».

IOGT:s ordenshus i V il
helm ina, som sedan tea 
terskolans start 1947
hyrs av V ilhelm ina am a
törteater.

Ovanför scenen, längs prosceniet, löper en tvärbal
kong som förbinder de bå
da sm inklogerna (se nedre
bilden). Här kan belysning
och projektionsutrustning
placeras och via stegen t v
når man dräktkammare
o ch rekvisitam agasin. Bl a
ställverk o ch ledningar är
i b ehov av renovering, vil
ket gör Studion oläm plig
för föreställningar.

R ep etitio n i Studion av
Hjalmar Bergmans Sw edenhielm s den 17 mars 1 9 8 1 .

Irma Essegård.

K affepaus i arbetet m ed
Lydia av Terence R attigan
den 11 mars 1 9 8 0 .

R ep etition av Marknads
afton 1 3 febr 1 9 8 0 .

O m byte och sm inkning i sm inklogen i F o lk ets hus inför föreställ
ning av V ilhelm Mobergs M arknadsafton 13 mars 1 9 8 0 . Pjäsen har
bearbetats av Irma Essegård o ch »översatts» från sm åländska till
vilhelm inadialekt.
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V ILH E LM IN A
AMATÖRTEATER
ger
Vilhelm M obergs lustspel

MARKNADS
AF T ON
Vilhelm ina Folkets hus
t o r s d a g 2 8 f e b r u a r i kl 1 9 . 3 0 .
Bilj ett er å 1 5:-,
b a r n o c h p e n s i o n ä r e r 1 0:-,
säljes i förköp ho s D o m u s
f r o m m e d m å n d a g 2 5 fe bru a ri .

M arknadsafton.

V ilhelm ina am atörteater
deltog m ed M obergs Mark
nadsafton i am atörteater
festivalen i U m eå 1 9 8 0 .
Här spelar m an i Mimerskolans aula, 20 april 1 9 8 0 .

Efter föreställningen.

Ljussättning och ljud
utprovas o fta på det
stadium när arbetet
börjar närma sig pre
miären. Scenm ästaren
Anders A hlenius har
en m yck et central
fun ktion genom att
han ansvarar för scen 
bildens tekniska ar
rangemang, m en o c k 
så för lokaler, bokningar, rekvisita m m.

Vilhelmina amatörteater har, bland många positiva
värdeomdömen, kallats en mönsteranläggning, och
det med full rätt. Den har sedan bildandet 1938 väl
förverkligat de ideal som amatörteaterns förkäm 
par från det tidiga 1930-talet försökte föra ut till
de svenska amatörteatrarna. Från början av 1950talet var teatern ifråga om kunniga ledare och skå
despelare, repertoar, samt scen och salong med full
ständig teknisk utrustning, fullt jämförbar med näs
tan vilken svensk professionell teater som helst.
Men med den fördelen a tt man var en amatörteater,
en väl fungerande, sammansvetsad grupp männis
kor vilkas stora intresse och kärlek var — och är —
teatern.
Vilhelmina amatörteaters grundare Elis Essegård
kom genom sina kontakter med Lorensbergsteatern
i Göteborg kring 1920-talet a tt inspireras av de m o
derna teateridéer som prövades där — t ex i fråga
om ljussättning, dekor, regi — av dess dåvarande
ledare Per Lindberg och K nut Ström. De uppförde
ofta klassiska skådespel. En »värdig repertoar» var

också den första regeln som antogs när teatern i
Vilhelmina startade. Bland de första uppsättning
arna var verk av August Strindberg. Påsk hade pre
miär 1939 med Elis Essegård i rollen som Elis. Till
invigningen av Vilhelmina köping nyårsaftonen
1946 spelades Mäster Olof.
Mellan dessa båda uppsättningar hade Vilhelmi
na amatörteater bl a uppfört Gammel-Kristian, det
första av två krönikespel, författade av Elis Esse
gård. D et hade urpremiär under hembygdsdagarna
i juli 1944. D et andra krönikespelet, Skogen faller,
hade premiär 1946. De har sedan dess spelats i oli
ka omgångar i detta sammanhang, och är fortfaran
de ett årligt återkommande inslag under festlighe
terna.
Den andra regeln som uppställdes var »en ända
målsenlig studiemetod». Denna regel efterföljdes
också, särskilt i och med starten av den s k Teater
skolan på hösten 1947, då en ny fas i teaterns ut
veckling inleddes. I utbildningen ingick såväl teori
som praktik. Man gjorde också instuderingar av oli
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ka pjäser, »tränade» sig a tt göra turnéer och som av
slutning gjordes en studieresa till Stockholm och
Göteborg. Utbildningen var tvåårig och verksamhe
ten pågick till slutet av 1956. Elva personer hade
tjänstgjort som lärare och 62 elever genomgått ut
bildningen.
Per Lindbergs Lorensbergsteater — med sitt in
flytande från ledande teatergestalter som Max Rein
hardt, Gordon Craig och Vsevolod Meyerhold —
nämner Essegård i all blygsamhet som en förebild
för Vilhelmina amatörteater. Den andra stora före
bilden och inspirationskällan blev Konstantin Stanislavskij genom fram för allt boken En skådespela
res arbete med sig själv. Dennes böcker kom också
att utgöra en del av det teoretiska underlaget för
de fem handböcker för amatörteater som Essegård
skrev under 1950-talet. De grundades också på
hans egna erfarenheter av arbetet inom amatörtea
tern och var avsedda för studierna inom Teaterskolan, men utgavs även i bokform.
Under de år teaterskolan pågick uppfördes tjugo
talet pjäser, däribland Swedenhielms av Hjalmar
Bergman, Revisorn av Gogol, Moliéres Tartuffe,
Holbergs Jeppe på berget, Strindbergs E tt dröm
spel, Wärnlunds U 39.
I slutet av 1949 påbörjades ombyggnaden av
den lokal som sedan skulle bli en av Sveriges m o
dernaste småteatrar. Den stod färdig i maj 1951.
Nu hade man de tekniska förutsättningarna för att
möjliggöra realiserandet av de flesta av sina teater

intentioner. Scenstudion — eller Studion som den
kom att kallas — har också använts för kurser för
amatörteaterledare, av vilka särskilt en bör omnäm
nas. Där ingick nämligen de personer som med sin
ledare Einar Bergvin år 1955 bildade Fagersta ama
törteaterstudio, mera känd som Norrby teater. Den
räknas — jämsides med Vilhelmina amatörteater —
som en av Sveriges mest betydande och fick under
kursen viktiga impulser för sitt teaterarbete.
I samband med. a tt Sveriges radio anlitade skåde
spelare från Vilhelmina amatörteater till radiose
rien »Hällebäcks gård» under åren 1959-60, med
Irma Essegård som regissör, blev teatern känd utan
för länsgränsen. Eftersom alla lät gaget tillfalla tea
tern, skapades det ekonomiska underlag som möj
liggjorde de stora uppsättningarna under 1960-talet,
Ibsens Peer G ynt och Shakespeares Hamlet.
Å r 1966, två år efter a tt Irma Essegård övertagit
regiskapet efter sin make, togs ett viktigt steg m ot
en pedagogisk nyorientering. En barn- och ungdomsteaterskola i kom m unal regi startades. Ledare
var Irma Essegård. Genom denna har man också väl
sörjt för teaterns nyrekrytering.
Under 1960-talets senare hälft och början av
1970-talet har teatern uppfört verk av Heiberg,
Wilde, Schnitzler m fl, och har utom de årliga upp
sättningarna av de båda krönikespelen från 1967
uppfört kyrkospelet »Ett gammalt julspel» i Vilhel
mina kyrka och andra kyrkor.

De följande bilderna är tagna under föreställningar av A ugust Strindbergs Påsk, som instuderats både med m edlem m ar av
teatern och ungdomar som börjat i Irma Essegårds teaterskola för barn och så sm åningom blivit en ungdom sgrupp. F öre
ställningarna gavs 18-21 mars 1981 i V ilhelm ina F o lk ets hus, bl a för skolungdom ar.

Scenbygge
Elis Essegård

Texten är hämtad ur Elis Essegårds skrift Vilhel
mina Amatörteater 1938—1959, utgiven 1959 i
en upplaga om 200 exemplar.
JJD e t nya Ordenshuset — tillhörigt IOGT — har en
liten scen, 4 m djup och 9 m bred, med en takhöjd
å 7 m samt en 5 m bred och 2,8 m hög scenöpp
ning. Innan vi började använda den scenen, som ur
sprungligen inte hade någon annan utrustning än
en rätt primitiv ridå, stod den praktiskt taget oan
vänd. När vi började teaterskolan, hyrde vi ordenslokalen med tillhörande utrym men, däribland sce
nen, till studielokal. Scenen använde vi till övningsscen vid lektionerna i rollframställning. För a tt få
den att se trevligare ut gjorde vi en enkel m attblå
scenintäckning med masker och suffiter och instal
lerade en 4-färgad rampserie med möjlighet att väx
la och blanda färgerna. Den utrustningen klarade vi
oss med så länge den första teaterskolekursen på
gick.
Under denna kurs upptäckte vi, att ordenshuset
med sitt intima format beträffande både scen och
salong borde kunna bli det egna hem, som vårt fö
retag behövde. Genom utom ordentligt fin förståel
se och generositet från lokalägarens sida lyckades
vi att för ett överkomligt pris få hyra lokalen med
ensamrätt för oss till scenen och med rätt för oss
att bygga om scenen så mycket vi ville, fast natur
ligtvis på vår egen bekostnad och med iakttagande
av gällande författningsbestämmelser.
När vi nu hade bestämt oss för a tt detta skulle
bli vår teaters hem för framtiden, vilket bl a inne
bar, att våra föreställningar huvudsakligen skulle
komma att ges där, kunde vi naturligtvis inte nöja
oss med så primitiva anordningar som dittills. Un
der den förut omnämnda studieresan till Stock
holm och Göteborg gick därför ett speciellt tekni
kergäng omkring på scener och i teaterverkstäder,
ritade av och antecknade allt som befanns värt att
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tillämpas. När vi kom hem, samlades detta tekni
kergäng, kollationerade anteckningarna och gjorde
upp en plan för ombyggnad och inredning av sce
nen. Till ledare av byggnadsarbetena utsågs Kjell
Forsgren, av elinstallationen Åke Sörlin, av smidesoch metallarbetena Charles Lindberg, av målningsarbetena Karl Grönlund och av sömnaden Ulrika
Didon. Detta skedde den 27 oktober 1949.
Nu befanns den stora takhöjden våra scenens av
görande stora tillgång. Tack vare den kunde vi upp
föra balkonger utefter scenens sidoväggar, vilka bal
konger vi inredde till sminkloger och förband med
varandra medelst en tvärbalkong längs prosceniet.
Denna tvärbalkong utnyttjades för placering av
spotlights, flodljus och projektionsapparater och
användes stundom även som arbetsplats för scenar
betare under föreställningarna.
Dessutom tillverkades en blågrå rundhorisont,
ett lingångssystem, fyra olikfärgade bakramper, en
slöja, som räckte från golv till tak tvärs över hela
scenen, diverse effektmaskiner och ett enkelt ställ
verk, varjämte en högtalaranläggning installerades,
varefter vi svartmålade hela scenen, golv, väggar
och tak. En lucka gjordes i scentaket, och en trap 
pa från tvärbalkongen upp till luckan tillverkades;
därmed hade vi fått tillträde till vinden, där vi in
redde en dräktkammare och ett rekvisitamagasin.
Just när vi var färdiga med detta — den 3 april
1950 — kom vår vän Yngve Gamlin. Han stannade
till och med den 10 april och undervisade oss i dekorationsmålning och annan scenteknik, fram för
allt om principer för och praktisk utformning av
fragmentdekor, varjämte han gjorde dekoren till
Holbergs Jeppe på Berget, som på grund av sin krä
vande scenteknik hade utsetts till vår nya scens in-

vigningsprogram. För iscensättning av Jeppe på Ber
get och hela den därför använda scentekniken läm
nas en detaljerad och illustrerad redogörelse i min
bok Iscensättning och instudering.
Den 23 maj 1951 var scenen färdig. Då hade
teknikgänget arbetat med den 43 kvällar, vilket
motsvarar cirka 1.600 arbetstimmar, alla givetvis
utan ersättning.
I samband med invigningen, som skedde redan
den 17 februari 1951, gav vi denna vår egen teater
lokal namnet SCENSTUDION. Den har sedan be
funnits värdig att hysa flera kurser för am atörtea
terledare, viktigast av dem en kurs med 47 deltaga
re, representerande Stockholm och Sveriges alla län
utom Gotlands, vilken kurs anordnades av Godtemplarordens Studieförbund och pågick 3-10
augusti 1952.
Nu hade vi alltså fått en scen, där vad de scentek
niska möjligheterna beträffar praktiskt taget vilken
pjäs som helst kan uppföras. Själv tyckte jag nu
också, att jag hade nått tillräcklig mognad för att
våga mej på den konstnärligt mera krävande orea
listiska iscensättningstekniken; första försöket,
Jeppe på Berget, hade också slagit väl ut, men däri
hade ju Yngve Gamlin sin mycket väsentliga del.
Nu ville jag och teknikerna på allvar pröva vingarna
i fri flykt. Detta skedde med August Strindbergs
E tt drömspel, som vi började repetera den 27 aug
1951 och efter 30 repetitioner uppförde för första
gången den 10 december samma år. Vår gode vän
och hjälpare Ragnar Falck bevistade en av föreställ
ningarna och intygade att vingarna bar — så kändes
det faktiskt också, för första gången i m itt liv kän
de jag mej tillfreds med min personliga insats i en
teaterföreställning.
I denna iscensättning av Ett drömspel organisera
des dramat i 17 scener med dekorväxling mellan
dem alla. Med hjälp av ett 30 cm högt podium
tvärs över scenens bakre hälft, undantagandes rem 
san närmast bakrampen, där ett 30 cm brett »dike»
lämnades kvar för speciella entréer och effekter,
två svarta mellanridåer — podiet var givetvis också
svartmålat —, projektionsapparat, ett dussin spot
lights och diverse speciella knep — flera av dem an
tydda redan av författaren — lyckades vi, u tn y tt
jande fragmentdekorens speciella flexibilitet, efter

massor av experimenterande och scentekniska repe
titioner nå vårt rent yttre syfte: att kunna ge före
ställningen non-stop utan att behöva tända salongsljuset under scen växlingarna, som slutligen hann u t
föras på ett fåtal sekunder; ridåhalningarna utför
des i mörker. Endast på två ställen — mellan sce
nerna 10 och 11 samt 13 och 14 — gjorde vi paus
10 minuter, men detta var motiverat av dramats
handling. Det av författaren speciellt för urpremiä
ren tilldiktade förspelet har ju helt annan grund
karaktär än det ursprungliga, egentliga dramat och
uteslöts därför vid denna iscensättning.
Det arkitektoniska i dekoren utformades av mej
och det måleriska av Inga Rådström, en av teaterns
medlemmar, ljussättning och musikinslag utform a
des av oss båda gemensamt.
Strindbergs öppna brev till Intima Teatern var
vår ständiga ledstjärna vid detta iscensättningsarbe
te; särskilt, rent praktiskt, värde fick hans beskriv
ning av hur dramat första gången iscensattes, fram
förallt genom de avskräckande exempel, som där
ges och sammanfattas i uttrycket »hela tillställning
en blev ett materialisationsfenomen i stället för
den åsyftade motsatsen». Dematerialisation blev
alltså vårt lösenord, och vi avvisade varje krav på
etnografi och dylikt; även författarens frihetsbrev
till regissören tog jag ad notam.
Här skall nämnas bara de mest belysande exemp
len på hur vi gick till väga.
Avståndsverkan, t ex i Skamsund-scenen, åstad
kom vi genom att av plywoodavfall tillverka små
hus, träd och flaggstänger av mellan 2 och 6 cm
höjd, vilka vi spika fast utefter en smal ribba, som
förvarades under det baktill öppna podiet och vid
scenväxlingen före Skamsund-scenen lades i ett par
byglar, fastsatta på podiets baksida. Genom lämp
lig användning av bakrampen och diskreta belys
ningar i övrigt nådde vi avsedd verkan: Fagervik av
tecknade sej långt borta mot horisonten.
Fingalsgrottan var mycket besvärlig. Redan vid
skrivbordet övergav jag tanken på att tillverka nån
ting, som skulle »föreställa» en sådan och ägnade
mej i stället åt att med draperier och belysningar
göra en stiliserad antydan till den. När detta skulle
genomföras på scenen, höll det på att aldrig lyckas.
Ingenting blev efter beräkning, hur vi än grubblade
och experimenterade, timme ut och timme in. Till
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slut blev själva desperationen vår räddare: vi löste
upp alla bestämda konturer genom att ytterligare
vecka två redan förut veckade blåa draperihalvor,
vi hängde den ena omedelbart bakom ridåns högra
hälft och den andra bakom dess vänstra fast en
meter längre in på scenen. Så skulle detta slarv be
lysas. Vi började i hopplöshetens tecken med att
sätta ett färgfilter av annan blå nyans än draperiets
i ett spotlight, som råkade vara placerat längst upp
till höger, där tvärbalkongen m öter högra sido bal
kongen, tände den, suckade oss ner från scenen på
knarrande ben, gick ett stycke bort i salongen, vän
de oss om och — upptäckte till vår häpnad att
Fingalsgrottan plötsligt fanns där! Ljusstrålarnas
parallellitet med draperihalvorna åstadkom både
stalagmiter och stalaktiter, bottenlösa håligheter
och mystiska dunkel, och ljusknippets kärna föll
precis över skådespelarnas ansikten. Särskilt impo
nerade blev vi av en tung skugga, som föll snett ner
över vänstra draperihalvans övre del. Vi gick upp
för att se efter var den kom ifrån och fann då, att
den orsakades av en för tillfället lite vårdslös scen
arbetare, som råkade hålla ena handen i vägen för
en del av ljusknippet — han blev naturligtvis allvar
ligt ålagd att hålla handen så under alla föreställ
ningarna.
Vi tyckte nu, att vi fått hela scenbilden alldeles
gratis och satte oss att teoretisera. Varför var den
na scenbild så bra? frågade vi oss och ansåg oss ef

ter en stunds eftertanke våga oss på ett svar: därför
att den vid ridåns uppgång ögonblickligen talade
om för åskådaren, att detta är teater och inte van
lig verklighet; här hänger ett draperi och ingen lyc
kad eller misslyckad Fingalsgrotta. Eftersom åskå
daren alltså inte har någon anledning att ägna nå
gon särskild uppmärksamhet åt scenbilden, hinner
han inte bli riktigt medveten om någon teknik, in
nan dialogen är i full gång; och med den försätts
han i diktens stämning och får fortleva ostörd i den
därför att ingen valhänt »realism» sliter honom ur
den och tvingar honom att grubbla över annat. Vi
formulerade en lärosats, som visserligen andra for
mulerat före oss men som ändå var just vår egen
dom, eftersom den vuxit fram här hos oss och i
oss: var alltid sann och försök aldrig fuska; tala all
tid om, även i dekoren, ja, kanske framför allt där,
att detta är teater och ingen efterapning av vanlig
verklighet — låt alltid teatern vara teater!
Av all den bråte författaren plockat in i Fingals
grottan tog vi inte med en enda pryl — vi lät dikta
ren skapa allting själv i sin dialog, vår dekor var ba
ra ett resonansmedel för dramats stämning. Men
publiken såg alltsammans fullt tydligt och kunde
efteråt beskriva det — vi frågade några stycken —,
fast där ingenting annat fanns än ett benådat dik
tarord, som fick leva i fred för scenbråte.
E tt ännu radikalare bevis för riktigheten i denna
iscensättningsprincip fick vi i slutscenen, av förfat

Fingalsgrottan i E tt dröm spel av A ugust Strind
berg. Pjäsen hade premiär 10 d ec 1 9 5 1 m ed bl a
Irma Essegård (t h) som Indras d otter och Kjell
Forsgren (t v) som Diktaren. F o to Åke Sörlin.
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taren betitlad »Det växande slottet». Visst fick vi
till slottet med all den av författaren föreskrivna
attiraljen, visst fungerade mekaniken, och visst fick
vi det att växa, till slut också att brinna. Det funge
rade ungefär som det borde, i varje fall inte just
sämre än motsvarande anordningar för denna slut
scen, som jag sett på andra teatrar, av vilka anord
ningar ingen lyckats tilltala mej, eftersom de alla
just tyckts mej åstadkomma den materialisation,
som författaren klagade på.
Men jag var inte nöjd, och jag märkte, att inte
heller dekoratören var det; hon sade visserligen ing
enting, men hon såg inte glad ut. Vi repeterade slut
scenen kväll efter kväll, avstämde och finfilade den.
Till slut kunde inget egentligt fel upptäckas, men
vi var ändå inte nöjda.
Slutligen arrangerade vi en direkt föreställning
av den, med skådespelarna i dräkt och mask, med
belysningar och musik och med all den avskildhet
och samling, som en teaterföreställning kräver. De
koratören och jag satt som enda åskådare i salong
en, avkopplade från alla bestyr och trivialiteter,
helt beredda att se föreställningen.
Salongsljuset gick sakta ner, ridån gick upp i
m örkret, ljuset tonade in över D ottern och Dikta
ren, scenen spelades, musiken satte in vid avskedsrepliken, D ottern sade farväl och »gick in i slottet»,
som växte och brann, medan ridån gick ner på slut
ackordet.
Då upptäckte vi felet: dekoren var så uppseende
väckande vacker och den scentekniska sluteffekten
så påfallande i sin stegring, att just det måste fånga
publikens uppmärksamhet. Men meningen var ju
inte, att publiken skulle falla i beundran för scen
teknik, den skulle gå hem med Strindbergs dikt i
sina hjärtan.
Vi läste tyst våra egna tankar i varandras ögon,
dekoratören och jag — och så slängde vi ut hela
grannlåten och ersatte den med en bara aningssvagt
flammande bakramp och för övrigt ingenting, tog
om scenen och kände nu en befriande glädje över
att äntligen ha lyckats lösa diktarordet ur scenbrå
tens tvångströja; nu var det ingen tvekan om att
publiken skulle ha det rätta budskapet, dramats
ogrumlade innehåll, med sej hem.
Men nu kunde vi väl inte kalla slutscenen »Det
växande slottet» längre? Då hörde jag plötsligt D ot

terns replik i slutet av den näst sista scenen: »Kom,
Siare, skall jag — långt härifrån — säga dig gåtan —
men ute i ödemarken, där ingen hör oss, ingen ser
oss. Ty...». Varför då inte i stället kalla slutscenen
»ödemarken»? Scentekniskt hade vi ju fått den till
det. Åter såg jag för min inre syn Strindbergs frihetsbrev till regissören i öppna brev till Intima tea
tern, det gav mej tillstånd och mod att göra rubrik
ändringen.
Efter premiären skildrade flera recensenter och
andra åskådare, däribland en erfaren yrkesskådespelare, som sett alla svenska iscensättningar av Ett
drömspel och till och med medverkat i ett par av
dem, detaljerat och åskådligt det brinnande slottet
i vår slutscen, fast där inte fanns något. Erfarenhe
ten är ingalunda unik, Strindberg t ex berättar
många liknande i sina öppna brev.
En publikreaktion förtjänar att nämnas: Efter en
skolföreställning för samrealskolans elever stanna
de publiken kvar. De satt alldeles stumma där nere
i salongen, men vi ville ändå, att de skulle gå, för vi
behövde öppna ridån och få lite luft efter den långa
instängdheten. Efter en stund gick jag därför ner i
salongen, för jag tänkte, att fick de se mej där, så
skulle de nog gå. Men det gjorde de inte. Slutligen
tyckte jag, att jag kanske borde prata lite med dem.
Jag frågade lite tafatt: »Vad tyckte ni om Drömspe
let?» De såg på varandra och letade efter svar, små
ningom kom det: »Det var en fantastiskt bra pjäs! »
— »Det var roligt att höra; då förstod ni den alltså?»
De trevade efter svar igen, slutligen svarade en av
dem med stor eftertanke: »Ne-ej, det gjorde vi nog
inte.» — »Jaså, men då har ni väl inte haft någon be
hållning av föreställningen?» Nu kom ögonblickli
gen ett tvärsäkert: »Joodå! » — »Hur kan ni säja det,
när ni inte förstod den?» — Återigen lite eftertänk
samt, först, sedan med växande säkerhet: »Jo, det
var så vackert! » — »Var det något, som ni tyckte
var särskilt vackert?» — ögonblickligt svar igen:
»Pjäsen! » och en av dem tilläde: »Det var så högtid
ligt — det känns precis som Strindberg själv var
här! » Jag bugade mej vördsamt för den unga publi
ken: »Tack ska ni ha! Ni har nog förstått pjäsen
ganska bra, för ni har förstått den med hjärtat, och
så ska det vara.» Jag bugade mej ännu en gång, och
därefter började de tyst och sakta lämna lokalen?®
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Söm nadsgruppen i arbete m ed rundhorisonten, 1 9 5 0 .

Installation av ställverk o ch övrig elektrisk utrustning leddes av
Åke Sörlin, t v på bilden. 1 9 5 0 , när bilden togs, installerades ett
enkelt ställverk o c h en högtalaranläggning. I samband m ed reno
vering av salongen 1 9 5 4 förbättrades ljus- och ljudanläggningen.

Fotografierna på detta uppslag har tagits av fotograf Å ke Sörlin, numera bosatt i Umeå. Han blev medlem i Vilhel
mina amatörteater 1944 och har tillhört teaterns ledning på olika poster genom åren, bl a som ledare för scenbygg
nationerna, lärare i scenteknik, ljudinspicient m m. Förutom att han var en av teaterns skådespelare var han också
dess fotograf.
L ektion i teaterskolan, 1 9 5 2 . I teaterskolan ingick föru tom teoretiska studier praktiska teaterövningar och instudering av pjäser.
Essegård (sittande till vänster) skriver: »Dessa pjäser valdes så, att de skulle åskådliggöra olika arter av dramatik, bereda deltagarna
om växling och hindra uppkom sten av manér.»

Scen från urpremiären av Elis
Essegårds krönikespel GammelKristian 1 9 4 4 . Fr v: Karl Grön
lund, G östa G rönlund, Einar
Larsson och Irma Essegård.
Ludwig Holbergs Jeppe på berget, som hade pre
miär 17 febr 1 9 5 2 . D ekoren gjordes av Yngve
Gam lin. T v Sven Grönlund som Jeppe, sittande
Karl Grönlund som Jacob Skom akare.

T artuffe av M oliere. Premiär 3 mars
1 9 5 0 . Skådespelarna på bilden är Sven
Grönlund som Orgon och Irma Essegård
i rollen som Elmire.

Kom tillbaka, lilla Sheba av William
Inge. Premiär 29 april 1 9 5 3 . Huvud
rollen som John D elaney spelades
av Åke Sörlin o ch Lola, hans hustru,
av Irma Essegård (bilden).

En lärare kommer till
skogsbygden
Albert Viksten

Elis Essegårds nyss inledda teaterverksamhet upp
märksammades av författaren Albert Viksten i tid
ningen Social-Demokraten, den 11 dec 1938.
» V e m Kan tro att man i en liten skogsby två mil
från Vilhelmina i Västerbotten, en skogsby med
småbrukare och skogsarbetare, spelar Värmlänning
arna och Tösen från Storm yrtorpet och en hel del
andra Krävande teaterpjäser? Byn i fråga heter Meselefors. Folket där går med liv och lust in för att
som omväxling i slitet och vardagsbekymren upp
träda som konstnärer på tiljan och med ett resultat
som har väckt det största uppseende.
Hit till denna by kom en dag en lärare från Göte
borg och hans namn var Essegård. Hans hobby var
teater och han var i besittning av en livsvilja och en
handlingskraft som sprakade av gnistrande hänfö
relse. Här skall spelas teater!
Han uppsökte folk i skogskojorna, i torpen och
efter flottlederna.
— Vi skall spela Värmlänningarna här i Meselefors, sade han.
Folk tog sig en funderare. Vad var nu det här för
ett påhitt? Spela teater! Sånt som folk roar sig
med i Stockholm. Kanske hade han en skruv lös
den här unge spolingen? Många av dem i trakten
hade aldrig i sitt liv sett en teater. Men hur det nu
var, sutto snart de utvalda och läste på sina roller.
En timmerhuggare satt i sin koja med fingrarna i
öronen och läste Eriks roll, under det att kam rater
na spelade kort intill. Två gånger i veckan skidade
han två mil över skogen till Meselefors för att öva.
Han hade god sångröst men visste inte riktigt hur
det hela skulle sluta. Byns störste bonde tog efter
någon tvekan på sig att spela patron. Han hade ald
rig sett en teater och han blev betänksam. Repeti
tionerna togo ofta hela nätter. Efter tredje repeti
tionen lade han betänksamt upp 300 kronor på
bordet och bad att få köpa sig fri. Men det gick
inte. Läraren gav honom pengarna tillbaka och så
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fick han åter börja att träna replikkonsten. En torpare skulle spela just torparen i pjäsen. Han satt på
timmerlasset om dagarna och sjöng sina stycken ur
rollen, så att det ekade vida omkring. Till slut
greps alla av teaterflugan. Träningen pågick natt
och dag, i det lilla föreningshuset, på arbetsplatser
na och — i sömnen. Hela byn levde i Värmlänning
arna. De flesta hade någon roll i pjäsen. Timmerkörarna övade repliker med hästarna, huggarna stodo
och rabblade upp sina roller mot tallarna och kvin
norna talade det värmländska tungomålet i ladu
gårdarna. Spänningen växte för varje dag u t genom
våren och sommaren, då den dag nalkades, när pjä
sen skulle föras upp i Vilhelmina samhälle.
Föreställningen i Vilhelmina blev en succe'. Folk
kom från när och fjärran för att se pjäsen. I tre
kvällar gick den för fullt hus i detta lilla samhälle.
Jag har talat med teaterkännare, som påstå att pres
tationerna voro överdådiga och att truppen gott
skulle ha kunnat uppträda var som helst i landet.
Många av skådespelarna gingo så helt upp i sina rol
ler, att tårarna strömmade, när de gåvo sig de tra 
giska momenten i våld. Deras slumrande konstnärsanlag hade vaknat och känsloflödet stod ej att hej
da.
Och nu avlöste den ena pjäsen den andra. Teater
livet uppe i skogsbygderna nådde en intensitet på
bredden och djupet som knappast någon stad skul
le ha kunnat uppvisa maken till. Och nu tränar man
Tösen från Storm yrtorpet. Befolkningen går i spän
ning och väntar. Nya repliker bollas i skogskojorna,
i ladugårdar och stallbyggnader. Fiolerna treva sig
fram till de rätta melodierna och rik sspelmannen
ö st har flyttat högkvarteret från Hälsingland och
till den lilla fjällbyn. Han har också komponerat
ett nytt musikstycke till pjäsen.
Men det är långa, långa vägar in till repetitioner
na. Det gäller att ha de rätta krafterna, den levande
glöden. Men läraren, som kom till skogsbygden,
har den rätta trosvissheten, det riktiga greppet över
folket och pjäsen. Och i en omkrets av tio mil spri
der sig teaterintresset till varje stuga. — Livet står
på högspänn och konsten blommar.
Kom sedan och säg, att inte landsbygden har
kulturintressen och att inte lärarna vid sidan om
sin yrkesuppgift göra storartade kulturinsatser i
bygderna.
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Från pjäsval till premiär
Irm a Essegdrd
Alltsedan 1964, då jag började fungera såsom regis
sör vid Vilhelmina Amatörteater, har arbetet med
att sätta upp en pjäs tyckts mig som om jag måste
ta mig uppför en backe — med en massa hinder
som ska forceras och betvingas innan jag når to p 
pen — premiären.
Först står jag, om jag så får säga, »nere på släta
marken». Det gäller att hitta en pjäs, som både
skådespelarna och jag själv finner intressant och ro 
lig att arbeta med. Helst vill jag ha tre pjäser att lå
ta skådespelargruppen välja mellan.
Så tar jag ett kliv uppför. Den pjäs vi valt ska
skrivas av och bearbetas. Den måste anpassas spel
mässigt i längd och språkmässigt för spelarna. D et
ta innebär kanske att strykningar i texten måste
göras, liksom ändringar i språket. Det kan t o m bli
nödvändigt att stryka hela roller. Men vad som
måste stå som på en röd skylt framför en bearbetares ögon är, att aldrig öva våld eller ändra på för
fattarens budskap eller mening.
Sen nästa steg. Då tar jag fram min lilla modell
scen och med fantasins hjälp knåpar jag ihop en
scenbild för pjäsen. Möbler, träd, stenar eller annat
som behövs för miljön på scenen görs av tu n n papp.
Så spelar jag pjäsen för mig själv, så som jag tänkt
mig den och sett den inför min inre syn. Aktörer
na är Fia-pjäser med namnet påklistrat. Medan jag
spelar teater, antecknar jag i m itt bearbetade pjäs
manuskript aktörernas rörelser på scenen, det s k
scenariot. När detta är gjort, går jag med m itt »ma
nus» och får det avtryckt till rollhäften, och varje
aktör får ett exemplar att läsa och tänka igenom.
Med ett stort och viktigt kliv uppför, men för
visso ännu bara i början, har vi nu landat liksom på
en platå: kollationeringen. Då samlas vi alla i Stu
dion: aktörer, scenmästaren, scenografen, regissö
ren. Det är då lämpligt att ge en orientering om
pjäsförfattaren. Vi läser igenom pjäsen med rollför
delning samtidigt som vissa saker i pjäsens innehåll
kanske diskuteras eller något rättas till.
Sedan fortsätter klättringen uppför med repeti
tioner av tex t och sceneri, roll- och replikanalyser

sedda ur författarens respektive aktörernas och re
gissörens perspektiv. Under detta stadium i arbetet
kan det ibland förefalla som om allt stod totalt stil
la, man grips av nån slags leda, tycker man kommer
ingen vart. Men plötsligt lossnar det, pjäsen börjar
ta form och få klarhet. Jag brukar räkna med cirka
trettio repetitioner. Halvvägs har dock spelarna lärt
in texten och vår sufflör har kopplats in.
Snart kan vi kanske skymta toppen — premiä
ren — på avstånd! Scenografen är igång: dekoren
snickras och målas, sömmerskorna arbetar med
kostymerna. Nästa anhalt är en sk dräktrepetition.
Nu är dagen för premiären bestämd och scenmästa
ren i arbete. Regissören kan lasta av sig en stor del
av »bördan» över på scenmästaren. Detta är en myc
ket stor lättnad, liksom också a tt teaterns sufflör
tar över ansvaret för all rekvisita.
Vi är nu nästan uppe på toppen — Premiären!
Men dessförinnan måste vi göra halt för General
repetitionen, den Stora Repetitionen! Den läggs
upp som en Föreställning ska vara, då allt ska klaf
fa vad gäller sminkning, dräkter, kostymer, rekvisi
ta etc. En viktig del som tillkom m it någon dag före
är Ljussättningen, belysningen på scenen, som of
tast är ganska komplicerad.
Så är vi äntligen efter mycken möda framme vid
Toppen — Premiären! Undantagslöst har jag pre
miärdagar irrat omkring i grubbel över varför jag
nånsin gett mig in i sånt här som att regissera pjä
ser! Varför inte arbeta med en pjäs för nöjet att
tillsammans med en grupp intresserade am atörskå
despelare reda ut en författares avsikter och me
ning med sitt verk, utan att presentera det inför of
fentligheten? Men jag hör till dem som anser a tt ett
verk inte är färdigt, förrän det visas upp på scenen
inför ett auditorium. Det blir som ett prov på håll
barheten i det arbete vi alla gemensamt sysslat med.
Först vid en premiär får vi bevis på om författarens
avsikter och budskap samt skådespelarnas respekti
ve regissörens tolkning av pjäsen går fram över ram 
pen till publiken. Om så sker är lyckan fullständig
— om inte, får vi gripa oss an med nya friska tag
med nästa pjäs. Som om osynliga trådar binder
samman scen och publik känner man om pjäsens
budskap och mening går hem hos publiken, eller
inte. Hur som helst är det en lycka att arbeta med
regi — så känner man det efter en premiär, när pre
miärnervositeten väl lagt sig till ro!
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Grotteatem

I slutet au 1964 bildade ett fem tontal studenter
med bl a Jonas Aberg, Valter Linghult och Staffan
Ling i spetsen Umeå studentteater. En strävan med
teaterarbetet var att »presentera dramatiska alterna
tiv till den konventionella teatern». Under de första
åren var teatern en experimenterande, avantgardis
tisk tummelplats för teaterintresserade studerande,
men pjäsval och övrig verksamhet visar också att
den kulturella och politiska rörelse som inleddes
under 1960-talet och kulminerade 1968 på inget
sätt lämnade teatern opåverkad.
Till att börja med spelade man absurd teater,
ordnade happenings och teaterdebatter, men redan
1966 framfördes den första stora uppsättningen.
Det var Brechts Tredje rikets fruktan och elände i
regi av Kay Pollak, teaterns dåvarande ledare. Den
följdes av pjäser som Bara på låtsas av James Saun
ders, Spelet om den heliga människan av Bengt V
Wall och Greppet av A nn Jellicoe. Med Fabeln om
hunden, tjuren och katten av Ulf Oldberg 1968 —

en pjäs om USA :s krigföring i Vietnam — fortsatte
G rotteatem (nam nbytet skedde 1970) in i 1970talet m ot en alltmer politiskt engagerad och dags
aktuell, ofta »uppsökande» teater. Pjäserna hämta
de sitt sto ff bl a ur arbetskonflikter, som gruvarbe
tarstrejken i malmfälten, eller behandlade hyresoch stadsplaneringspolitik.
Efter m itten av 1970-talet skedde en viss ned
gång i verksamheten och först 1978 gjordes en ny
satsning på amatörverksamhet inom Grotteatem på
initiativ av ögonblicksteatern, en numera fri teater
grupp som bildats inom föreningen 1974. R ekryte
ringen ledde till bildandet av 5-6 nya grupper. Även
om omsättningen på medlemmar är stor har Grottteatern mellan 60 och 80 aktiva per år. Föreningen
har en väl fungerande organisation och medlemmar
na hålls informerade genom bl a en intern tidskrift
»Grottnytt». E tt framträdande drag är a tt föreställ
ningarna ofta växer fram via improvisationer på ett
tema. I vissa grupper leds arbetet av utbildade dra
ma- och teaterpedagoger. På senare år har också in
slaget av yrkesverksamma medlemmar ökat.

G rotteatem har sedan 1 9 6 6 sina lokaler
i den s k G rottan, ett skyddsrum beläget
under D öbelns park. L okalen rymmer
en rep etitionslok al, k on tor, ett litet kök
rum för tryckning av G rottn ytt sam t för
rådsutrym m en. Föreställningarna ges på
skolscenerna i Umeå.

Medlemmar ur G rotteatern
sam lade i april 1981 för för
beredelser av 1981 års ama
törteaterfestival. D etta år
deltog 17 grupper från V äs
terb otten och N orrbotten,
som utgör ett gem ensam t
distrikt inom A m atörtea
terns riksförbund.

Före en repetition brukar en del grupper »värma upp» sig m ed rörelse- och röstövningar. Här repeterar gruppen Svenska T eaterbola
get AB i febr 1981 en scen ur Borgaren o ch Marx av Lars Forsell.

G eneralrepetition av gruppen Salves pjäs
V ägskälet på D ragonskolan 5 maj 1 9 8 1 .
Vägskälet handlar om ett teatersällskap
under 1930-talet som blir tvingat att fö r
förändra sin repertoar. D en har växt
fram genom im provisationer. För regin
svarade Stig Östman.

K om igen-gruppen repeterar Staffan G öthes pjäs D en itusågade dam en i M im erskolans aula 19 mars 1 9 8 0 . Pjäsen berättar om sy st
rarna H elm ys och R oses uppväxt och behandlar sam hällets syn på hur m änniskans teoretiska och praktiska kvalitéer värderas olika
högt.

'öreställning av den itusågade dam en på M im erskolan den 29 mars 1980

Söndagsgruppen repeterar sin pjäs En svensk tiger 3 maj 1 9 8 1 , inför am atörteaterfestivalen.

Att improvisera teater
H arry N ym an
Inom föreningen Grotteatern finns 80-talet med
lemmar uppdelade på ett tiotal grupper.
Föreningens målsättning är enkel: att göra myc
ket och bra teater. Sedan hösten 1979, då jag kom
med i föreningen, har inte mindre än 22 uppsätt
ningar och arrangemang gjorts, allt från gatuteater
som visat de politiska morden i Iran till »Prins Sorg
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fri» av Susanne Osten och Margareta Garpe.
Jag ska här beskriva en av de senaste årens pro
duktioner mer i detalj, en pjäs som byggt på grup
pens improvisation.
Grotteaterns »söndagsgrupp» bestod 1981 av ele
ver från högstadiet och gymnasiet. Jag var deras le
dare.

Det inledande arbetet dominerades av fysisk trä 
ning, dels för att utveckla andningstekniken, dels
för att träna vårt kroppsspråk, d v s lära oss att u t
trycka saker med kroppen. Det fysiska arbetet var
vades med diskussioner om vad vi skulle göra för
slags teater. Ganska snart var vi klara över att vi vil
le göra något själva, utifrån våra egna erfarenheter
och inte att arbeta med en färdigskriven pjäs. Alla
var nybörjare i gruppen, det kändes därför riktigt
att ta det litet lugnt i början.
Diskussionerna fortsatte och kom att handla om
våra relationer till vänner, föräldrar och vuxna, om
kärlek, sexualitet och sprit, om mode och kommer
sialism, kort sagt om ungdomsvärldens problem. Vi
började improvisera utifrån våra samtal.
Detta kan gå till på följande sätt.
Vi måste först ena oss om en handling. I det här
fallet blev det »hur en vanlig familj tillbringar sitt
veckoslut». Därefter kan vi börja improvisera fram
de olika scenerna. E tt exempel — vi vill visa en si
tuation med far och mor ensamma framför TV :n
sedan barnen har åkt på en fest. Vi sätter »far» och
»mor» framför TV:n och säger »varsågoda». De im
proviserar och vi behåller det vi uppfattar som håll
bart. Dessa »bitar» skriver vi ner och har därmed
en av pjäsens byggstenar. Så fortsätter man sten för
sten, scen för scen, tills föreställningen är klar.
En pjäs måste ha en huvudkonflikt, en m otsätt
ning. Annars drivs inte handlingen framåt. Huvud
konflikten formulerade vi till: vår oförmåga att
kommunicera med varandra.
Man kan också använda improvisationen i roll
analys. Pröva olika situationer. Hur gör jag i min
roll när jag t ex äter, badar, dansar, bråkar, sjunger
o sv . Genom dessa övningar får vi material.
Det finns vidare fem frågor som du måste kunna
besvara i din rollfigur, nämligen: Vem är du på
scen? Vad gör du på scen? Varför gör du det på
scen? Varifrån kommer du? och Vart är du på väg?

Dessa, De fem V:na, och huvudkonflikten som u t
gångspunkt för skådespelarens rollarbete har u t
vecklats av den östtyske teaterm annen Rudi Denka,
en av Bert Brechts arvtagare.
Åter till pjäsen »En svensk tiger». Handlingen u t
spelas alltså i en vanlig familj under ett veckoslut.
Pjäsen börjar måndag morgon på skolgården, då
frågan ställs: Vad har ni gjort i helgen? Föreställ
ningen ger svaret.
Familjen, far och mor, son och dotter, hamnar i
olika situationer under veckoslutet.
Pjäsen slutar med familjens möte på söndag m or
gon. Flickan har blivit våldtagen, pojken har stulit
en bil i fyllan. Men far och mor säger inget, det är
bara tystnaden som talar. Till slut säger fadern:
»Nu far vi till stugan.»
Pjäsen spelades tolv gånger, mest för jämnåriga
kam rater på högstadiet och gymnasiet. Säkert var
att ungdomarna som såg föreställningen kunde kän
na igen sig, titta på sig själva med litet distans. Många
vuxna chockerades av pjäsens rättfram m a och realis
tiska språk. Ingen lämnade lokalen oberörd.
För gruppen själv kom arbetet med »En svensk
tiger» att ge deltagarna en mer öppen hållning mot
varandra. I och med att man kunde börja tala om
känsliga saker, lärde man sig också att formulera si
na tankar och att konkretisera dem.
För en ledare gäller det att entusiasmera, visa vil
ka resurser gruppens medlemmar besitter, och att
vara den som har idéer när arbetet hotar att stanna.
Avslutningsvis: amatör betyder —att älska det
man gör. Detta är naturligtvis oerhört viktigt, att
man har roligt när man jobbar med am atörteater —
men det räcker inte. Man måste även sätta in sitt
arbete i ett socialt och politiskt sammanhang. När
dessa förutsättningar är uppfyllda tror jag att ama
törteater kan verka som ett effektivt medel både
att påverka ekonomiska, sociala och politiska för
hållanden och till självkännedom.

151

Aldrig av tvång, alltid av frihet - några år med Grotteatem
L e if Stenberg

Hösten 1966. Vi började repetera »Spelet om den
heliga människan» av Bengt V Wall. En svårtillgäng
lig pjäs som utspelade sig på fyra plan samtidigt.
Det var Jobsdramat om satt i vår egen tid, skildrat
genom en sinnessjuk människas fantasier och upp
levelser.
Dramat var tillägnat Kafka och hade en del drag
från Processen. Riktigt förstod vi nog inte innehål
let. Men pjäsens ödesmättade känslor, det drömlika
och absurda innehållet var utmanande att göra tea
ter av. Dramat var aldrig tidigare spelat och det
skulle bli världsurpremiär.
Sammanlagt var ett tjugotal människor engagera
de. Skådespelare, scenografer, elektriker, sminkö
rer, snickare, ljudtekniker, sömmerskor. En dag i
veckan sågs allihop för stora repetitioner, från
klockan fem på eftermiddagen till långt in på nat
ten. Däremellan inföll kortare repetitioner av en
staka scener, då gällde det att bygga rekvisita, sy
kläder, spela in ljud.
I drygt ett halvår höll vi på. De första stapplande
stegen när replikerna lästes ur manuskriptet, osä
kerheten. Enkla rörelsescheman för skådespelarna,
att lära sig replikerna utantill, att väga börja spela.
Oändliga diskussioner om scenlösningar. Långsamt,
långsamt växer scenerna fram, kommer rekvisitan
på plats, musiken, ljuset, kläderna, sminket. Den
lyckorusiga känslan av att se det vi format gestalta
sig. Sedan sätta ihop scenerna till en enhet. Spän
ningen när vi kunde spela hela dramat utan avbrott.
Hur blev helheten?
I varje ögonblick skapade vi tillsammans. Aldrig
av tvång, alltid av frihet. Den situationen är unik,
den smittar av sig och lockar fram oanade resurser.
Det var ett sätt att forma våra liv. Teatern var med
let vi använde oss av.
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Premiär på våren nästa år. Fem föreställningar.
Ett otroligt bemötande. Publikens applåder ville
aldrig ta slut. Författaren föll oss om halsen. »Ett
mirakel» satte en av ortstidningarna som rubrik.

den heliga
människan'
BEN G T V. WALL

VÄRLDSURPREMIÄR
Offentlig helaftonföreställning
i Läroverkets aula kl.1930
S ö n dag en den 16 ap ril
O nsdagen den 19 ap ril
F re d a g e n den 21 april
l Ä rH im A n
r-. j

o o mmhSi
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So n dag en den 23 ap ril

M edverkande:
S v e n O lo f B y lu n d
M a r/a C e d e r q u is t
L a rs A r n e I w e r t
C h r is tin a L in d b e r g
odd L in d e ii

SSt ataf f af ann ULningg
llak k
KKaay y PPooiia
LLeeif
if SSt et ennbbeerrgg
M a g d a l e n a T h o m e ll
OOvvee WWaallll

Regi
Kav
Pollak
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Vi log väluppfostrat. Vi hade lyckats med att över
föra textens mardrömslika stämningar och fantasi
er till scenen. Mängder av positiva recensioner.
Stockholmstidningarna kom till Umeå för a tt skri
va om teater. Vi blev inbjudna a tt spela stycket i
Stockholm, vi fick pengar för att skaffa strålkasta
re, ställverk och andra tekniska attiraljer. Vi sväva
de omkring i det blå av lycka.
Nåsta år, 1968, blev början till en vändpunkt.
Vi hittade pjäsen »Fabeln om tjuren, hunden och
katten» av Ulf Oldberg. Den handlade om USA:s
krig i Vietnam, förklarade,innebörden av ordet im
perialism, krigets orsak och verkan, det hänsynslö
sa mördandet av vietnamesiska män, kvinnor och
barn.
Att läsa pjäsen var som att få en spark i magen,
där vi gick omkring i vår egocentriska och harmo
niska värld. Vi insåg att teatern kunde ha ett bud
skap också. Inte bara bestå av djärva formexperi
ment. Teatern fick en ny dimension för oss. Nu ha
de vi något att berätta. Vi arbetade intensivt. Pjä
sen var klar att spela efter ett par månaders hårda
repetitioner.
Mottagandet var inte lika glamoröst som när
»Spelet om den heliga människan» hade premiär.
E tt fåtal recensioner, som mer såg till formen och
undvek a tt nämna innehållet. Pjäsen var kontrover
siell, USA var fortfarande det stora drömlandet,
men här beskrevs en sanning om kriget och USA:s
roll, som fortfarande var svår a tt hitta i massmedia.
Publiken förändrades, förut hade den i huvudsak
bestått av folk som hade anknytning till universite
te t, nu blev vi inbjudna att spela för arbetarrörel
sen.
En stor del av fackföreningsmedlemmarna reage
rade ungefär som vi när vi läste pjäsen första gång
en. Men där fanns en erfarenhet och kunskap som
gjorde att de kunde placera pjäsen i ett samman
hang. Vi spelade om kriget i Vietnam och de berät
tade för oss om solidaritet. Teaterföreställningen
hade blivit något mer än vad vi var vana vid. Vi var
inte längre bara duktiga skådespelare, det vi hade
att berätta var omvälvande och togs på allvar, och
vi hade något att lära av publiken.
Långsamt radikaliserades studentteatern. Den

bytte namn till G rotteatern för att visa att den in
te bara var till för studenter. Vi började spela pjä
ser om LKAB-konflikten, Sydafrikas apartheidpoli
tik, skogsarbetarstrejken, kommunalpolitiken i
Umeå, militärjuntan i Grekland. Pjäser som vi näs
tan alltid skrev själva.
Teatern som form fick allt mindre betydelse, det
politiska budskapet började ta överhanden. Det var
en följd av att studenterna i Umeå radikaliserades.
Den sista pjäsen blev aldrig färdig, den skulle hand
la om EEC. Det var 1973. Den stupade på oenighet
om analysen. Studenterna hade splittrats i en
mängd olika partier på vänsterkanten, så också
teatern.
För dem som bara ville spela teater, som när vi
satte upp »Spelet om den heliga människan», fanns
inte längre någon plats. Till slut var endast politi
kerna kvar i G rottan. Det var tragikomiskt. Men
teatern vaknade upp igen efter ett par år. Nymor
nad.
Det har gått några år, sedan allt det där hände.
Visst finns det mycket att kritisera oss för, allt
ifrån a tt vi var aningslösa humanister som knappt
visste vad vi spelade, till att vi uppträdde som agitationspolitiker som skulle frälsa publiken med vå
ra ord. G rotteatern har några pärmar med artiklar
och recensioner från den tiden som är ganska av
slöjande. Men vi vågade vara allt det där, det var
nödvändigt för oss och vi lärde utav det.
Det viktiga var inte vad för slags pjäser vi spela
de, även om många av dem skulle hålla sig ännu i
denna dag, det viktiga var hur vi arbetade tillsam
mans. Hur vi tillät våra förmågor att utvecklas i ett
ständigt skapande. Ingen prestationspress. Vi hade
all tid i världen att hålla på med en sak tills vi själ
va tyckte att den var bra. Tiden fanns helt enkelt
inte när vi levde oss in i hur scenerna skulle utfor
mas. Glädjen när vi lyckats förverkliga en scen.
Vänskapen, engagemanget och själen som aldrig
lämnade någon plats för slentrianen. Ingen byrå
krati. Vårt oberoende, ingen som kunde komma
från ovan för att tala om vad vi skulle göra, på sin
höjd kunde någon anslagsgivande myndighet sänka
anslagen, det saknade betydelse eftersom vi ändå
aldrig hade några pengar.
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Robertsfors musiksällskap
w

Den manifestation av brett förankrad, konstnärligt
kvalificerad och socialt värdefull kulturaktivitet
som Robertsfors musiksällskaps verksamhet utgör
är ett m ycket fin t exempel på vad en liten kom 
muns befolkning kan åstadkomma på frivillig grund.
Det fanns visserligen goda traditioner a tt falla
tillbaka pä vid bildandet 1969. Speciellt musikverk
samheten har gamla traditioner och blev under
1960-talet särskilt livaktig. Musiksällskapets till
kom st var bl a ett sätt att bättre organisera och ut
veckla kulturlivet i kommunen. 1957 anställdes
kom m unens första musikledare, med ansvar för
musikskolan, körer och orkester. Sedan 1960 har
tjänsten innehafts av Lennart Forsgren, en av ini
tiativtagarna till Musiksällskapet.
Men också teater på amatörbasis har traditioner
i Robertsfors. De flera decenniers erfarenheter av
teater inom nykterhetsorganisationerna som Irja
Nilsson hade, blev av stort värde när man som förs
ta gemensamma satsning valde a tt uppföra operet

ten Teaterbåten. D et skedde till invigningen av
Centrumhuset 1969. Utom för story och regi stod
hon för alla talinslag — körerna hade ännu inte nå
gon större erfarenhet av teaterspelande — som sam
manband handlingen. I fortsättningen har Irja Nils
son stått för texter och regi, utom till de två senas
te uppsättningarna som Vivi-Anne Forsgren ansva
rat för. Musiken är både fristående välkända styc
ken och verk ur olika operetter.
Inför varje säsong står den stora ensemblen inför
svårigheten a tt kläcka en genomförbar idé, a tt hitta
en miljö med många människor där nånting händer
som ger anledning till sång, musik, teater, dans
m m. E tt krav är också att idén, handlingen och
musiken ska vara så välkänd att publiken omedel
bart ska känna sig hemmastadd. Så tillkom under
1970-talet bl a Zigenardottern 1970, Sagor för
Kalifen 1976, Lucky Boy 1977 och Musikaden
1979. Totalt har sällskapet gett över 100 föreställ
ningar med över 25.000 åskådare.

R ep etitio n av Jag o ch de mina,
o m målaren Carl Larssons liv.
D et är den 2 3 februari 1981
o ch cirka en månad återstår
till premiären. Hela ensem b
len deltar i repetitionerna:
orkester, kör, skådespelare,
dansare m fl.

Lennart Forsgren övar till
sam m ans m ed kören 9 febr
1981.

Vivi-Anne Forsgren och
Irja N ilsson går igenom
tidsplanen för rep etitio
nerna 9 febr 1 9 8 1 . Cirka
tio repetitioner återstår
till premiären.
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En svårighet som den talrika en 
sem blen m åste bem ästra är att så
snabbt o ch ljudlöst som möjligt
göra entréer och sortier på scenen,
m en också att veta var man ska b e
finna sig när man inte är på scenen.

Dansarna övar can-can, ett
av flera koreografiska in 
slag som utform ats av
Ebba Hammarbäck (23
febr 1 9 8 1 .)

B ondkvinnor provar ut si
na dräkter. 9 febr 1 9 8 1 .
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I sm inklogen före föreställ
ningen 5 april 1 9 8 1 .

Nedan: V ästerbottens Folkblads
lokalreporter Georg O lofsson på
plats vid generalrepetitionen 24
mars 1 9 8 1 .
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Föreställning 5 april 1981

För kläderna ansvarar Ingrid
K önigsson, Ingrid Palmestål
och Clara Salander, som ritat
dräktförslagen.
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Omkring ”Jag och de m ina”
Vivi-Anne Forsgren
»Carl Larssons» skägg har fallit för saxen efter 18
föreställningar av »Jag och de mina», och det kan
vara dags för några reflexioner.
Pusselbygge
Att genomföra ett projekt i stil med »Jag och de
mina» kan jämföras med att bygga ett pussel. Man
vet vad bilden ska föreställa — verklighetens och
idyllens Carl Larsson och hans liv med konsten och
familjen — och man hoppas att slutresultatet ska
bli ett konstverk, ett allkonstverk för öga och öra.
Först ska pusslet tillverkas, bit för bit, men med
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helhetsbilden för ögonen. Historiska fakta, musik,
tal och dans är några av de bitar som måste formas
så a tt det blir jämvikt — men också höjdpunkter;
glädje — men också vemod. Jämsides med att hand
lingen byggs upp och förs framåt kommer omsor
ger om praktiska lösningar och visuella effekter in i
bilden.
Under tiden får man inte glömma bort gruppen
som ska genomföra projektet, d v s 115 aktörer,
sångare, musiker, dansare och tekniker i åldrarna
6-70 år, robertsforsbor utan yrkesmässiga kvalifi
kationer för skådespeleri, men med stark lust att
vara med. Alla måste få en uppgift eller flera.

Bilden böijar ta form
Att skriva manus med sångtexter och scenanvisning
ar tar sin rundliga tid, fast Carl Larsson själv hjälper
till med formuleringarna. Först när detta är klart
kan arbetet med musiken börja. Sångerna och mu
siken dominerar bland pusselbitarna. »Illustrerad
konsert» är säkert en mer träffande beteckning än
»teaterföreställning» när det gäller »Jag och de mi
na».
Musikvalet är redan gjort på ett tidigt stadium,
men specialarrangemang måste till. Denna gång får
Lennart hjälp av Gunnar Lundén-Welden från
Stockholm, f ö den ende medhjälparen »utifrån».
De flesta melodierna är från sekelskiftet eller äldre,
ofta med en text som fått bli utgångspunkt för en
scen. Lika ofta är det tvärt om, men då måste tex 
ten helt fräckt skrivas om.
Pusselbitarna finputsas
När »pappersarbetet» är avklarat börjar det praktis
ka grupparbetet. Bitarna ska putsas och filas på för
att passa in i varandra och i helheten.
Sångare, musiker och dansare övar en gång i vec
kan, var grupp för sig, hela terminen. Dessutom
träffas man i smågrupper för att öva talscener och
arbeta med kulisser, kläder och övrig rekvisita.
Provläggning av pusslet
Efter juluppehållet kan provläggningen börja. Ska
det bli ett konstverk eller bara en tavla? Bit för bit
samkörs de olika grupperna på scenen i Folkets
hus. Det är nu prövningarna kommer för både re
gissörer och aktörer. Folk överallt, glada barn på
språng mellan bänkarna och svårigheter att höra el
ler göra sig hörd.
Kan det bli någonting av det här? Ambitionerna
om ett konstverk förbleknar. Nyckelorden är »trött
het», »nerver», »upplösning» och »virrvarr». Fast
ibland glimtar det till. Kanske ändå? Alla ansträng
er sig verkligen. Vi får nog ta med orden »glädje»
och »förväntan» också.
Panik. Två veckor kvar till premiären och bara
en vecka till genrepet. De sista noterna ska renskrivas och tusen detaljer ordnas och kontrolleras. Till
slut är man ändå där, med sista biten på plats. Ner

med alla bitarna i lådan igen! I morgon ska pusslet
läggas på två timmar to talt. Omöjligt?
Musikaliskt galleri
Det är skönt att ha varit med några år. »Det har ju
gått förr, varför ska det inte gå nu?» Kvällen är in
ne. Någonting händer i den stora gruppen, man
brukar kalla det »skärpning». Alla splittrande tanKar motas bort och kvar finns en stark gemensam
vilja att klara föreställningen.
Hon som styrt och ställt mest sitter maktlös bak
om sin orgel och ser med ångestblandad glädje hur
pusselbitarna mirakulöst faller på sin plats. Hon ser
dirigentens belåtna leende och känner publikens
andedräkt i ryggen. A tt samtidigt ana koncentra
tionen bakom kulisserna ger en speciell dimension
åt skådespelet. Det är ett ögonblick som inte låter
sig beskrivas.
Visserligen tog det sina dryga två timmar, men
erfarenheten säger de inblandade att det går lättare
nästa gång. Och inte är bilden perfekt, skarvarna i
pusslet märks, men kanske kan bristerna skylas
över med en dos entusiasm — för det är ju roligt att
bygga pussel.
Engagemang
Blir vi för engagerade, vi som är med?
Vi vill se på oss själva ur en anspråkslös synvin
kel: Vi är ett musiksällskap — vi sjunger och spelar
tillsammans med vår musikledare, ibland i kombi
nation med teater och dans. Det gör vi nog mest
för att det är roligt. Det är stimulerande att göra
nya erfarenheter och bekantskaper, och det ger till
fälle a tt lära känna sig själv och sina möjligheter,
och vi får göra det tillsammans i en helt otrolig
känsla av gemenskap.
Vi — det är barn, ungdomar och äldre i en under
bar blandning, som då och då behöver skakas om
för att det ska förbli en blandning. Spelet om Carl
Larsson är exempel på en sådan »omskakning». Om
man sedan kommer ut ur den upplevelsen om for
mad och omtumlad av så mycket gemensam glädje,
inte minst tillsammans med publiken, gör det ju in
te målet sämre.
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Studio Thalia
1934 bildades inom logen Ankarfästet på Teg i
Umeå socken Tegs amatörteater. De s k »Tegs-ama
törerna» gjorde på 1930-talet under ledning av Sanfrid Johansson turnéer ute i länet och spelade lätta
re stycken av lustspelskaraktär på hembygdsfester.
Med vissa avbrott — bl a under krigsåren — hölls
verksamheten igång in på 1950-talet som en »program»-grupp inom IOGT.
1957 bildade ett tiotal personer, däribland Olle
Hansson, Kjell Kroger, Bertil Burman och BengtErik Pettersson föreningen Studio Thalia. Ordfö
rande blev Olle Hansson. Han hade tillhört Tegs
amatörteater sedan starten, och har varit teaterns
regissör genom åren. E tt skäl a tt bilda en från
IOGT fristående förening varatt arbetet med pro
gramverksamhet gjorde det svårt a tt satsa på större
uppsättningar.
Repetitionerna skedde från början i Tegs ordens
hus, men senare hyrdes lokaler i den s k Enbergafastigheten på Teg. D et första framträdandet blev
med A nton Tjechovs Björnen 1957 och i april 1958
hade man i Tegs centralskolas aula premiär på Spö
ket, en romersk kom edi av Plautus.

Föreningen vinnläde sig om att spela bl a modern
svensk dramatik och uppförde fram till 1970-talet
exempelvis Werner Aspenströms En clown måste
ha gått vilse 1960 och Erland Josephsons Sällskaps
lek 1967. Man spelade också utländsk dramatik,
bl a Spöktåget av Arnold Ridley 1962, En målare
kom m er sällan ensam av Dario Fo 1968 och Purga
torium av William Butler Yeats 1971.
En m ycket stor del av föreningens arbete har ut
gjorts av teaterverksamhet för barn och ungdom.
Den inleddes 1962 och har pågått kontinuerligt i
studiecirkelform men också i samarbete med social
förvaltningens ungdomsavdelning under 1970-talet
på fritidsgårdarna i Umeå.
F n har föreningen cirka tio medlemmar som
träffas en kväll i veckan i sin lokal på Dragonsko
lan. Barnteaterverksamheten upphörde 1981, då
man började repetera Purgatorium, ett nyuppföran
de som kan betecknas som gruppens »comeback» i
offentliga sammanhang.

William Butler Y eats’ enaktare
Purgatorium skrevs 1 9 3 8 och
handlar o m m aktkam pen på Ir
land. Sista rep etitionen före ge
neralrepetition. 8 mars 1 9 8 2 .

Stefan Hansson som
spelar pojken i pjäsen
gör sin första roll inom
Studio Thalia. Hans
morfar, Olle Hansson,
sminkar skådespelarna
inför premiären i F o l
kets hus i Um eå 19
mars 1 9 8 2 . F öreställ
ningen ingick i årets
am atörteaterfestival.

Burträsk teaterforum-

Burträsk teaterforum bildades hösten 1978. Upp
rinnelsen var några järvtjärnbors arbete med studie
cirklar i ämnet 100 år i burträskbygden inom stu
dieförbundet Vuxenskolan. Denna hembygdsforskning ledde till att man bl a fann ett intressant sto ff
om spelmannen Helmer Lindgrens liv, ett levnads
öde i trakten som gruppen ville göra en teaterpjäs
kring. Vuxenskolans lokalavdelning visade ett stort
engagemang för iden och Ingemar Hellsten, lärare
vid Edelviks folkhögskola, intresserades a tt leda ar
betet. Till gruppen knöts lokala musikförmågor
och personer som spelat amatörteater i trakten.
Folkhögskolans aula uppläts till övningslokal.
Genom samtal och improvisationer — som bygg
de på skriftliga och muntliga källor — växte ett
pjäsunderlag fram, på vilket ett manus fritt utarbe
tades av Hellsten. Gruppen lät fantasi och inlevelse
få stort spelrum och genom Hellstens erfarenheter

som skådespelare och lärare lyckades man hålla sig
fri från stela kronologiér och återgivande av »torra
fakta». I stället har de dramatiskt intressantaste epi
soderna i Helmer Lindgrens och bygdens liv och ut
veckling få tt bilda underlag för ett fritt personligt
gestaltande utan att fördenskull historia och män
niskoöden förvanskats.
Ipjäsen förflyttas handlingen friktionsfritt från
1940-tal till sekelskifte och framåt igen, från verk
lighet till dröm, och stämningen växlar också mel
lan lustspelsbetonad kom ik, högstämd poesi och
scener av mänsklig tragik.
Föreställningen har getts tjugo gånger med to
talt ca 2.000 åskådare, de flesta burträskbor som
till stor del har miljö och dialekt gemensamma med
personerna i pjäsen.
Under arbetet med denna pjäs har en arbetsme
tod så småningom vuxit fram, som också använts
i den uppsättning man arbetat med sedan våren
1981. D et är ett lustspel med premiär kommande
vinter.

Helmer — ett spel om en
spelm an. Bilderna tagna un
der föreställningar på Edelviks folkh ögskola i Burträsk
den 4 och 25 mars 1 9 8 0
sam t 18 april 1 9 8 0 på Dra
gonskolan i Um eå.

Ett spel om en spelman
Ingem ar Hellsten

I Burträsk hade Studieförbundet Vuxenskolan an
ordnat en cirkel som samlade in material om folk
och händelser i den egna bygden under det senaste
seklet. Man hade då uppmärksammat spelmannen
Helmer Lindgren och hans liv i fattigdom och
armod i en bygd som inte förstod honom. Han lev
de i Burträsk mellan åren 1885 och 1945. Ingemar
Hellsten skriver i Folkhögskolan 1981/5 om hur ar
betet ledde till en teaterföreställning.
99 Helmers liv fascinerade deltagarna i studiecirkeln
och de började tala om att kanske sätta upp en pjäs
om honom och hans liv. Studieförbundet tog kon
tak t med Edelviks folkhögskola, som har en teater
linje. En av lärarna på skolan, Ingemar Hellsten,
som dessutom undervisar i teaterhistoria vid uni
versitetet i Umeå, intresserades för uppgiften att
ta hand om en grupp teat er intresserade amatörer.
För att -få fler deltagare till verksamheten annonse
rade man i ortspressen och efterhand kom gruppen
att bestå av omkring 20 personer. Deltagarna var
jordbrukare och arbetare i en närbelägen fabrik. I
några fall var hela familjer engagerade. Åldern vari
erade från 10 till 70 år.
Verksamheten startade med övningar för att sät
ta fantasin och kroppen i rörelse. Deltagarna fick
lära sig elementära ting om scenens uttrycksmedel
och formspråk.
Samtidigt som gruppen arbetade med röst,
kropp, samspel, började pjäsen ta form. Deltagarna
berättade om olika händelser i spelmannens liv.
Därefter spelades enskilda scener upp spontant. På
så sätt fick gruppens ledare, Ingemar Hellsten, un
derlag för utformningen av pjäsens olika scener.
Han kom att utnyttja materialet tämligen fritt
för att anpassa det till teaterscenens krav. Han ville
få bort de berättande avsnitten för att ge större u t
rymme åt dialog och händelseförlopp. Hela pjäsen

skrevs av Ingemar Hellsten i samarbete med grupp
deltagarna.
Därefter översatte deltagarna pjäsen till det mål
som talas i och omkring Burträsk. Hela föreställ
ningen tar närmare två timmar. Kläder, rekvisita,
dekor och kulisser är också resultat av gruppens eg
na arbete.
När pjäsen var färdig, spelades den upp för folk
högskolans kursdeltagare. Därefter gavs en före
ställning för allmänheten. Den mottogs med så
stort intresse att det blev åtskilliga repriser. Till en
början gavs den ett tiotal gånger i Burträsk, alltid
för fullsatt salong. Vidare har den uppförts i sam
band med am atörteaterfestivalen i Umeå (april
1980). På inbjudan av N orrbottensteatern har den
visats på Lilla scenen i Luleå. - - Några citat från en recension i Norrskensflam
man (80-10-08) säger något om pjäsens m ottagan
de och publikens reaktioner:
»Burträsk teaterforum har gästat Lillan med sin
pjäs ’Helmer — ett spel om en spelman’. Den här
pjäsen, som vuxit fram ur några studiecirklar kring
hembygden, ställer spelmannen Helmer Lindgren i
centrum. Men den säger också mycket om det om 
givande samhället och dess värderingar. Det hand
lar om den avvikande särbegåvningen i det ’typiska’
svenska bondesamhället —två bitar som aldrig pas
sat till varandra.
Skådespelarna skördade stort bifall på Lillan.
Och de här applåderna var mycket välförtjänta. För
resultatet av de sammanlagda ansträngningarna har
blivit mycket gott. - - - Det finns en genomtänkt
uppläggning och en inre dramatik i den här pjäsen.
Och det gör det inte alltid i pjäser som spelas på
’bonska’. —
Burträsk teaterforum har skördat många lovord
för sin pjäs. Och man har lockat en ny sorts teater
publik. De som tidigare aldrig haft en tanke på att
gå på teater har nu kommit. För nu är det ju något
som handlar om den miljö som alla är bekanta
med.»
Folkhögskolan kan spela en roll som lokalt kul
turellt centrum på många olika sätt. Det här försö
ket är ett bra exempel på hur folkhögskolan kan få
betydelse helt enkelt genom att ställa sina resurser
i form av lärare, kunnande, lokaler och teknisk u t
rustning till bygdens förfogande.
99
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Fulinga
Byn Bockträsk ligger i Sorsele kom m un. Sedan vin
tern 1978 pågår där arbete med a tt i teaterns form
skildra bl a hur människor levde förr i tiden. Då
bildades nämligen teatergruppen Fulinga av famil
jer och enskilda, sammanlagt 17 av byns ca 65 in
vånare. Till att börja med satte man 1978 upp en
liten revy som var en drift med lokal kom m unpoli
tik och könsrollsmönster. Efter den ville medlem
marna spela något nytt. Man började då diskutera
en pjäsidé om en familjs livssituation i Västerbot
tens inland i början av seklet. Den skulle ha verklighetsprägel och samtidigt vara roande. Det blev så
småningom pjäsen Deri gamköke, som spelades
första gången i Sorsele i oktober 1979.
För a tt få material till pjäsen intervjuade ledaren,
Anna-Stina Fransson, äldre människor i trakten och
skrev ned deras berättelser. Genom samtal i grup
pen har pjäsen så småningom vuxit fram. Eftersom
det saknas lokal och scen — utom på byns utedans
bana — träffas man hos varandra för att öva. R ol
lerna i pjäsen »skräddarsys» för varje person, och

»om någon blir utan roll får den sköta regin», berät
tar Anna-Stina Fransson, som få tt den uppgiften.
Övriga uppgifter sköts gemensamt.
Pjäsen är i fyra »akter» och berättar om händel
ser i en småbrukarfamiljs liv. Scenerna utspelas i
husets kök och det är kvinnan som är huvudperso
nen i pjäsen. Hon väntar sitt sjunde barn som föds
i sista akten. Man har där försökt skildra hur en
hemförlossning kunde gå till. I andra akten håller
prästen husförhör samtidigt som man få tt besök av
en s k nasare. Även om pjäsen är ett försök till tidstrogen återblick, har man valt a tt låta det hela be
rättas i en lättsamt humoristisk ton.
Föreställningen har visats ca fem ton gånger, bl a
i Lycksele, Storuman och Umeå, och man arbetar
nu vidare på en fortsättning på vad som hände med
familjen »deri gamköke».

Föreställning av Deri gam köke, 10 febr 1 9 8 0 , i M edborgarhuset i Lycksele,

Omslaget: Fulinga spelar Deri gam köke. M edborgarhuset i L yck sele den
10 febr 1 9 8 0 .
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Vännässlorna
Henrik Hedberg, som är studieombudsman inom
A B F i Vännäs, tog 1978 initiativ till bildandet av
en s k programgrupp inom studieförbundet. Sju
personer samlades och i studiecirkelform skrevs ett
spel som i satirisk form skildrar effekterna av kom 
munsammanslagningen mellan Vännäs och Bjurholm 1973. Detta »äktenskap» fick namnet Edla,
Sylle och E lof och spelades under vintern 1978 i
Vännäs och Bjurholm.
På trettondagen 1979 gavs i Vännäs medborgar
hus Apropå -79, en revy med korta, lokalt anknut
na sketcher som gruppen stod som upphovsman
till.
Som ett delresultat av lokalforskning omkring
arbetarrörelsens framväxt — inom studiecirkeläm
net Socialdemokratin 80 år — tillkom under 1979
pjäsen Så började det. Med ledning av gamla proto

koll arbetade man fram ett manus som beskriver
händelserna kring Vännäs' socialdemokratiska ung
domsklubbs bildande 1906. Initiativtagare till bil
dandet var den kringresande agitatorn Einar »Texas»
Ljungberg, som också är pjäsens huvudperson. Han
blev tagen av polisen för spridande av olagliga skrif
ter, vilket föranledde ungdomsklubbens protester i
länspressen. Detta blev senare en riksbekant händel
se. Pjäsen visades första gången för medlemmar in
om Kommunalanställdas förbund 1980.
Den senaste föreställningen, en jubileumskavalkad, gjordes på uppdrag av Järnvägsmännens hel
nykterhetsförbunds 80-årsdag som anordnades i
Vännäs i juni 1981. Den beskriver en SJ-anställds
familjs liv under 80 år. Pjäsen har spelats ytterliga
re en gång för SJ-anställda i Vännäs i november
1981.

Föreställning av Så började d et. G im onäs ordenshus, U m eå, 28 april 1 9 8 0 .
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Mellanbygdens teaterförening
1979 startade statens kulturråd i samarbete med
studieförbundet Vuxenskolan ett försöksprojekt,
Kultur i boendemiljö, i sex olika områden i landet.
E tt av dessa områden var det så kallade Mellanområdet i Storumans kom m un, d v s byarna kring Um
nässjön: Slussfors, Nordanås, Forsmark och Umnäs.
E tt av projektets resultat blev krönikespelet om
Gratjan-familjen, de första nybyggarna som i bör
jan av 1800-talet bosatte sig vid Umnässjön — som
på den tiden kallades Gratjan.
En släkting till Gratjan-familjen, Lars Lönnback,
skrev på 1960-talet ett pjäsmanus om kolonisatio
nen. Detta manus bearbetades av Sten Vedmar,
präst i Umnäs, och i december 1980 började repe
titionerna.
Pjäsen skildrar hur Jon och Sara Andersson med
familj vandrade upp till Umnässjön och hur deras
liv kom att gestalta sig.
Teatergruppen hade som en målsättning att strä
va efter så stor autenticitet som möjligt, t ex i fråga
om dekor, dräkter och dialekt. Eftersom alla med

verkande utom regissören Sten Vedmar var nybör
jare, krävdes m ycket noggrant arbete med dialog
och rörelser på scen. Till att börja med fick skåde
spelarna överdriva rollerna efter behag. A llt efter
som repetitionerna fortskred arbetades överdrifter
na bort och varje roll försökte man göra så karaktärsmässigt nyansrik som möjligt.
Det bestämdes att spelet skulle ske utomhus och
man fann en lämplig plats på den s k Forsnacken i
Slussfors — en amfiteaterliknande sluttning. Vid
den kulturdag som anordnades i juli 1981 fick spe
let sin premiär. Förutom fem föreställningar i Sluss
fors har pjäsen spelats i Storuman 1981 och i Umeå
under amatörteaterfestivalen 1982. De sistnämnda
gångerna inomhus. 1981 bildade man Mellanbyg
dens teaterförening, en lokalavdelning inom R iks
teatern.
En fortsättning på spelet, där en av sönernas liv
skall skildras, har just börjat planeras. Meningen är
att den ska vara färdig till nästa års kulturdag i
Slussfors.

Sp elet om Gratjan-familjen. F o lk ets hus, Um eå, 18 mars 1 9 8 2 .
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Dorotea amatörteater.

Bygdespelet På Nenzéns tid hade premiär i Doro
tea medborgarhus i juli 1981. Spelet har utfor
mats efter material ur doroteabygdens historia som
en studiecirkel i hembygdsforskning inom Vuxen
skolan tagit fram. Ledaren för cirkeln, Helge Pers
son, samlade ett tiotal intresserade i maj 1978 för
att diskutera förslaget om ett bygdespel. D et ma
terial som man fann särskilt intressant och som
kom att bilda underlag för spelet, kretsade kring
tre kända personers liv och verksamhet under 1800talet: kyrkoherde Jonas Nenzén, folkskollärare
Anders Forsgren och kronolänsman Eleazar Rhen.
Dessa tre är mer eller mindre kända för doroteaborna och syftet med spelet var a tt för dem skild
ra deras föregångare, att »på ett angenämt sätt vi
sa bilder från forna dagar».
Till författare valdes Brita Jönsson och Sally

Sundström, vilka också svarat för regin. I spelet in
går 25 aktörer — 6 kvinnor och 19 män — många
nära släktingar till personerna i pjäsen.
Spelet är uppbyggt kring en rad tablåer, t ex sce
ner ur familjen Nenzéns liv, skolpliktens genom fö
rande, rusdrycksförbud och hembränneri. I pjäsen
skildras de strider om själarna som utkämpades
mellan pastor Nenzén och den frikyrklige folkskol
läraren Forsgren. Pjäsens höjdpunkt är en — uti
från protokoll dramatiserad — sockenstämma som
hölls i Dorotea hösten 1847, där bl a förslaget om
tillsättande av barnmorska — som behandlats i om 
gångar under 35 år — efter lång debatt avslogs.
På Nenzéns tid har spelats ett tiotal gånger, däri
bland i Åsele och Umeå, och är tänkt a tt bli ett år
ligen återkommande lokalspel i Dorotea.

Föreställning på Dragonskolan i U m eå 20 mars
1982.

Kvinnor och arbete i Västerbotten

Kvinnor och arbete i Västerbotten har inom för
eningen en teatergrupp som sedan 1978 arbetat
med teater om kvinnohistoria och kvinnofrågor.
Hittills har gruppen uppfört Suzanne Ostens och
Margareta Garpes Jösses flickor, befrielsen är nära,
som skrevs 1975 och gavs första gången av S to ck
holms stadsteater. Den föreställning som den väs
terbottniska kvinnoföreningen visade första gången
under de s k kvinnodagarna i Umeå våren 1979 var
en starkt förkortad version av originalet.
Pjäsen skildrar historien om en lokal kvinnoför
ening — bildad 1924 — som verkade för reformer
och rättigheter för kvinnan, av vilka vissa fortfaran
de inte förverkligats. Därför knyter pjäsen naturligt
an till en motsvarande västerbottnisk förenings bil

dande. »Där 'Jösses flickor' slutar, börjar 'Kvinnor
och arbete i Västerbotten'», skriver man i program
met.
Pjäsen är ett resultat av 40 personers arbete. På
samtliga funktioner — skådespeleri, regi, scenografi,
musik m m — fanns kvinnor. Pjäsen repeterades ca
fyrtio gånger före premiären, under ledning av
Christina Florin. Sex föreställningar gavs i Umeå
1979 och 1980 och en i Skellefteå. Ur arbetet med
Jösses flickor föddes kvinnomusikgruppen Musitanterna.
Vintern 1980 påbörjade man repetitionerna av
Aristofanes' Lysistrate, som dock ännu inte pre
miärvisats.

Jösses flick or, befrielsen
nära, östra gym nasiets S (
U m eå, 15-17 febr 1 9 8 0 .

tHur.
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Sävar teaterförening
Sävar teaterförening är en lokalavdelning inom
Riksteatern. Den startade 1976. Där ingår förutom
amatörteater också musikverksamhet och dans i
samarbete med Holmsunds teaterförening, K ö r -74
i Umeå, Sävars kyrkokör och dansare i Sävarringen.
Teatergruppen, som består av tiotalet personer
med Ulla Danielsson som ledare, startade som en
ABF-cirkel. Första uppförandet var stycket Exa
men i Ruskaby skola i Sävar och på Holmön. Den
följande uppsättningen, lustspelet Snål-Magnus'
proväktenskap, blev en m ycket populär föreställ
ning som spelats tjugo gånger under perioden 19781980. Föreställningarna ges på Sävar högstadiums
teaterscen, men man gör även turnéer i södra Väs
terbotten.
Gruppen har haft m ycket stor hjälp av den nu
mera pensionerade skådespelaren Verner Nordberg,
som ansvarat för regin.

Under hösten 1979 dramatiserade och uppförde
föreningen Anna-Maria Lenngrens dikt Porträtter
na, med »levande» porträtt. I musikarrangemangen
Wienerafton, 1977, och Taube-afton, 1979, med
verkade över 100 personer.
Sävar teaterförening spelar helst lustspel och ko
medier, men har svårigheter att hitta lämpligt pjäs
material och även att rekrytera nya medlemmar.
Man lånar pjäser från Amatörteaterns riksförbunds
pjäsbibliotek och har nu hittat en lämplig pjäs —
Kärlek och kvacksalveri av signaturen Peter Spjuver — som började repeteras våren 1981.
Målsättningen med. föreningen är att stimulera
intresset för teater och musik bland sävarborna,
helst genom a tt varva proffs- och amatörframträ
danden. Man har ett m ycket stort publikt gensvar,
och en viktig orsak tror gruppen är att publiken äls
kar att se folk man känner uppträda.

Sävar teaterförening spela
de under am atörteaterfesti
valen 1 9 8 0 Snål-Magnus’
proväktenskap i R ödåsel
o ch Um eå. R ep etitio n med
delvis ny rollbesättning i
Sävarskolans aula 2 april
1980.

Porträtterna av A-M Lenngren på S tad sb ib liote
k et i U m eå 19 april 1 9 8 0 .

Vojmåligan
Vojmåligan startade 1978 i Storsele, Vilhelmina
kom m un, som en studiecirkel inom ABF. Medlem
marna — ca 15 personer, till övervägande delen
kvinnor — är alla bosatta i och omkring Storsele
vid Vojmån. Resvägen till repetitionerna i Storsele
varierar mellan 5 och 8 mil.
P ga gruppsammansättningen var det svårt att
hitta något lämpligt a tt spela. Därför skrev några i
gruppen ett utkast till en pjäs som cirkelledaren
Clara Lindberg — en av Vilhelmina amatörteaters
skådespelare — fick i uppdrag att skriva e tt lustspel
av. Det blev Balderins bravader, uppförd första
gången i Brännåkers bygdegård sommaren 1978.
Den har spelats drygt trettiotalet gånger.
Spelet handlar om en flottare med flick ty eke
och handlingen tilldrar sig på en fäbod i trakten av
Vilhelmina en midsommarafton på 1940-talet. Pjä
sen spelas på vilhelminadialekt och gruppen har ge
nom efterforskningar, intervjuer, gamla fotografier
m m försökt återskapa tidsatmosfär och typiska lo
kala företeelser. Varje roll har skrivits speciellt för

respektive skådespelare.
Lokaler för repetition har varit ett stort problem
för Vojmåligan. Man har alternerat mellan skolan,
bygdegården och ålderdomshemmet i Storsele. Ge
nom Clara Lindberg har gruppen få tt tillgång till ut
rustning, framför allt belysning, från Vilhelmina
amatörteater.
Den senaste »buskis-historien», Hörr ske e hanne
gå, har gruppen gemensamt författat. Den består
av ett antal ganska fristående scener med motiv
från Vilhelminas landsbygd.
Vojmåligans föreställningar har ofta varit m yc
ket välbesökta, mellan 200 och 400 personer per
föreställning. D et är i stor utsträckning en teaterovan publik som Vojmåligan spelar för, men med
lokal kännedom och förmåga att uppfatta nyanser
och den lokala dialekten. D et växande antalet grup
per som spelar folklustspel är antagligen också,
som bygdespel och i viss mån revyer, ett sko tt på
samma träd som intresset för att »söka sina rötter»
i hembygden.

Föreställning av Hörr
ske e hanne gå? (ung
Hur ska detta gå?),
9 maj 1 9 8 1 , Sandviks
teater i H olm sund.

Ljusvattnets PRO-teatercirkel

Pensionärsgrupper som spelar amatörteater — o f
tast i studiecirkelns form — började förekom m a i
Sverige i början av 1970-talet. D et ser ut a tt bli en
växande fritidsaktivitet också i detta län. Man kan
träffas på dagtid, ofta i någons hem under trivsam
ma former och skriva egna pjäser eller repetera.
Ljusvattnets PRO-teatercirkel, som startade
1979, är verksam i Burträsk. Gruppen har 13 med
lemmar, 8 kvinnor och 5 män i åldern 60-70 år.
Ledare är Erik Zackrisson. Han har — liksom flera
av de övriga — tidigare, bl a under 1930-talet, spe
lat amatörteater i föreningssammanhang och har
också deltagit i ATR-kurser.
Man träffas en gång per vecka i ABF.s lokaler i
Burträsk. Alla bidrar med pjäsförslag och efter ge
mensamt beslut om pjäsval får medlemmarna välja

den roll »dom känner bäst för». Den första uppsätt
ningen blev det gamla välkända amatörteaterstyc
ket Examen i Ruskaby skola, som man spelat to
talt 26 gånger. Under 1980-81 har gruppen repete
rat och uppfört Mårtens friar brev, Tjugo frågor,
Pension samt Snålfarfars hushållerska. Föreställ
ningarna ges på skolor, ålderdomshem, ungdoms
gårdar, på föreningsmöten och sjukhus; oftast som
kulturarrangemang i ABF.s regi. Publikantalet är i
medeltal 130 personer.
Målsättningen är att aktivera sig, att underhålla
människor med »roande inslag» — men också upp
lysa, väcka debatt och kanske också vara ett före
döme och exempel på att äldre människor inte be
höver vara ensamma och sysslolösa.

R ep etition av
Mårtens friarbrev
i kom m unalhuset,
Burträsk. 26 mars
1980.

Skämt åsido
Skäm t åsido har varit verksamma sedan 1977. De
flesta av gruppens medlemmar är uppväxta i Brattsbacka i Nordmalings kom m un, där nykterhetsrörel
sen erbjöd en viktig samlingspunkt.
Byns NTO-förening bildades på 1920-talet, in
ledde teaterverksamhet och organiserade folkdans
lag och en sångkör. Genom föräldrarnas teaterspe
lande inom föreningen kom Skäm t åsidos medlem
mar tidigt att intressera sig för teater.
Inom IOGT-NTO:s ungdomsförbund, UNF, gjor
de gruppen en pjäs, Snövit och de sju bagarna, som
handlade om folket i trakten av Brattsbacka. Man
spelade också sketcher på Lucia-fester och 1 :a maj
i byn.
Sedan 1977 har gruppen uppfört tre revyer eller
sketch- och sångföreställningar; Tusen och ett
skratt 1977, Skäm t vare här 1978 och Lustgas
1979. Sammanlagt ett tjugotal föreställningar har

S k etchen Avklädningsdansösen ur »Lustgas», D ragonsko
lan, U m eå, 6 maj 1 9 8 1 . Man
nen som bistår är en ur publi
ken.

spelats, mestadels på mindre orter i södra Väster
botten.
Genom a tt man inte skriver revyerna själva utan
hämtar materialet ur olika »sketchhäften», får be
teckningen »revy» en lite speciell innebörd. Revyn
— återblicken — berättar inte så m ycket om hän
delser i trakten eller landet, som revyer brukar. I
stället tycks man som åskådare förflyttad tillbaka
i tiden till 1950-talet eller tidigare, då sketcher spe
lade av lokala teatergrupper var betydligt vanligare.
Sketcher om svärmorsproblem, lytta bönder som
besöker äktenskapsbyrån iförda arbetskläder, skönhetsvårdande kurer för damer, »sjuk» hum or på lä
karmottagningen etc, understryker också tidsatmosfären.
Däremot tar man som aktiva i nykterhetsrörel
sen bestämt avstånd från s k fyllehum or och från
metoden a tt »använda utslagna människor och
svenskens förhållande till alkoholen för a tt knipa
billiga poäng».

Skellefteå revy- och teateramatörer
En liten kärntrupp på fyra personer — Owe Johans
son, Bo Löfhom , Kjell Johansson och Birger Mår
tensson — inbjöd i maj 1976 intresserade till bil
dandet av ett revysällskap i Skellefteå. Flera av
dem hade ett förflutet som revyamatörer i Bureå
under 1950-talet inom SSU och SGU. N u ville man
börja spela revyer igen. Problemet var bara a tt en
enda person kom till interimsstyrelsens bildande.
Men intresserade började så småningom strömma
till och i dag har föreningen ca 120 medlemmar,
däribland en ungdomsgrupp som huvudsakligen
uppför talpjäser. Sällskapet hyr ett äldre hus av
kom m unen där man träffas för a tt repetera, tillver
ka och förvara rekvisita m m.
När den första revyn, I huvve på en skelleftebo,
hade premiär nyåret 1976-77 angav sällskapet som
sin ambition att »inte så m ycket gissla människor i
utsatta positioner utan fast mer att roa inom ra
men för vår förmåga». I de nyårsrevyer som följde,
Samling 1977, Mupp ohoj 1978, Vid 80-skelet
1979 och Skrattspegel 1981 — en föreställning spe
ciellt för Umeå — är de typiska inslagen sketcher

kring dråpliga vardagssituationer och moderna fö 
reteelser som kontokortsraseriet, utlandssemestrarna, joggingtrenden o s v . Men det förekom m er ock
så inslag om lokala händelser och naturligtvis sång-,
dans- och operettnummer.
Till skillnad från många revysällskap har Skellef
teå revy- och teateramatörer ganska välbeställt med
lokala textförfattare. Stora delar skrivs av medlem
mar i föreningen men också yrkesförfattare, bl a
journalisten Hans Fällman, står bakom en del tex
ter. Inom den aktiva delen av föreningen finns
ovanligt många med yrkeskunnande som kom m er
väl till användning, t ex dekoratörer, sömmerskor,
musiker, snickare. Man har också ett g o tt samarbe
te med Västerbottens-ensemblen.
En m ycket stor publik — ca 8.000 personer —
räknar man med ser varje revyuppsättning. Sällska
p et vinnlägger sig m ycket om att verka för höjning
av revyspelandets anseende och kvalitet och har
engagerat sig i den nystartade organi
sationen LIS, Lokalrevyer i sam
verkan.

Bilder från Umeå-revyn Skrattspegeln, östra gym nasiets aula 28 febr 1 9 8 1 .

Martin Uddestrand

Ett teateräventyr i Lycksele
Gun Jacobson

Min familj flyttade till Lycksele sommaren 1968,
därför att min man Knut fått en tjänst där. Vi hade
tre barn och jag ville att barnen skulle få något att
göra på den nya bostadsorten och att de skulle bli
engagerade i IOGT:s verksamhet, som vi alla i fa
miljen varit i Ljungby.
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Tillsammans med grannarnas barn övade vi in
en julpjäs, som vi bad att få spela i en av mellan
stadieskolorna. Efter uppspelet sade jag, att fler
kunde få vara med. Om någon var intresserad, var
det bara att anmäla sig.
Plötsligt hade jag en grupp på 32 ungar!
Jag var mellanstadielärare och hade i Ljungby
tjänstgjort på högstadiet i svenska och tyska. Hös
ten 1966 hade jag debuterat som ungdomsboksförfattare med boken »Fel spår».
När vi nu flyttat, beslöt jag mig för att inte söka
någon ny lärartjänst, dels för att vara hemma och
hjälpa barnen tillrätta, dels för att försöka skriva
ännu en bok.

Dessutom hade jag 1966 blivit invald i IOGTrs
internationella styrelse, vilket krävde en del u t
landsresor.
Vårterminen 1969 övade jag sketcher, sånger
och kortare teaterpjäser med mina 32 och det hela
avslutades med »Alle Man Show» någon gång i maj.
Alle Man Show blev snabbt ett begrepp i Lycksele.
Vi återkom minst en gång per term in och alla som
ville uppträda fick vara med.
Vårt teaterarbete var en del av IOGT-föreningens
verksamhet, men det utvecklade sig snabbt till en
mycket självständig sektion, som fick namnet
IOGT-Teatern. Så småningom valde vi styrelse och
hade egen kassa samt sökte egna bidrag från kom 
munen och från andra instanser.
Verksamheten bedrevs i grupper och rapportera
des dels som fritidsgrupper, dels som studiecirklar.
Vi hade ett gott samarbete med NBV (Nykterhets
rörelsens Bildningsverksamhet).
Vid ett besök i London såg jag musikalen Hair.
Mina engelska kunskaper var begränsade och jag
uppfattade aldrig drogpropagandan. Däremot njöt
jag av ett livligt spel och blev helt fascinerad av att
hela ensemblen var inne på scenen så gott som hela
tiden. Där hade jag lösningen på m itt lilla problem
hemma i Lycksele.
Jag som inte är särskilt musikaliskt skolad och
inte spelar något instrum ent, for hem med den fas
ta föresatsen att sätta upp en musikal med alla på
scen hela tiden.
Nu började ett fruktbart samarbete mellan
IOGT-Teatern och musikläraren Birgit Lindberg.
Vi hade 50 livliga barn till vårt förfogande och be
stämde oss för Djungelboken.
Scenen kryllade av elefanter, apor, gamar, björ
nar, vargar och m itt bland dem alla den väsande o r
men. Texten skaffade vi oss enkelt och behändigt
genom att köpa skivan och tålmodigt spela den
gång på gång, tills vi hade allting nedskrivet.
Naturligtvis visste vi att man inte får göra så.
Men nöden har ingen lag. Vad skulle vi göra med
alla dessa ungar? Vi dövade våra samveten och så
småningom kunde vi presentera ett par fina före
ställningar för släkt, vänner och andra intresserade.
Någon förtjänst blev det inte och vi ledare hade
inga arvoden, vilket vi tyckte i någon mån ursäkta
de »stölden».

Sommaren 1970 fick IOGT ett fint tillskott.
Tack vare kommunalt stöd kunde vi anställa en
instruktör för vår ungdomsverksamhet. Det blev
Martin Uddestrand, Umeå. Han svarade för pro
grammen två kvällar i veckan på kommunens ung
domsgård Trumfen och startade ett flertal ung
domsgrupper. En stor del av sin tid ägnade han
IOGT-Teatern. Nu kunde vi börja experimentera
med ljud och ljus, göra ordentliga scenbilder och
sakta men säkert skaffa oss en egen teatergarderob.
Vid denna tid var »öppen verksamhet» ett hon
nörsord. Ungdomarna skulle få vara med utan krav
på medlemskap. Vi skulle hjälpa dem till en me
ningsfull fritid.
Även vår teaterrepertoar var »öppen». Vi spelade
allt vad vi fick tag i, bara det var något så när spel
bart. Det var ett ständigt riv efter pjäser. För det
mesta passar inte en färdigskriven pjäs till den
grupp man har, utan man får bearbeta och skriva
om och hoppas att vederbörande författare inte
ska bli alltför chockerad, om han eller hon händel
sevis får reda på tilltaget.
Vi spelade även pjäser med tendens. Eftersom vi
var en nykterhetsförening, försökte vi i varje Alle
Man Show plocka in åtminstone någon sådan pjäs.
Eftersom det ligger mycket arbete bakom varje
pjäs, tyckte vi naturligtvis att det var roligt om vi
fick spela den flera gånger. Vi började »turnera»,
till skolor och ålderdomshem eller kanske till nå
gon annan förenings möte.
Snart dök dock möjligheten upp att få spela
längre bort och efter ytterligare någon tid sattes
detta i system.
Jag hade hittat en mycket lämplig pjäs, »Utan
för» av Martha Westin och Tom Lagerborg. Den tog
upp aktuella ungdomsproblem som rökning, alko
hol och snattning samt även förhållandet mellan
generationerna. Det behövdes bara sex skådespela
re — en behändig liten grupp att resa runt med.
När vi skulle börja repetera, hade vi nitton för
väntansfulla högstadieungdomar. Alla var medlem
mar och alla ville ut på turné. Vad göra?
På något vis lyckades vi fördela de sex rollerna
på våra nitton ungdomar. Premiären blev mycket
lyckad. En flicka i publiken gick hem till sina för
äldrar och sade, att de absolut måste gå och se näs
ta föreställning, för den här pjäsen angick de vuxna
lika mycket som de små.
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Turné var kanske ett för stort ord. Vi hade tänkt
oss ett eller annat besök på en eller annan ung
domsgård. Men ryktet spred sig och vi fick det ena
erbjudandet efter det andra.
Jag tror vi spelade 24 gånger, från tidig höst till
sena våren. På slutet var ungdomarna trö tta på pjä
sen och vi ledare tyckte nog också att det var rätt
så skönt, när sista föreställningen var avverkad. Det
var många vinterkvällar som hade gått åt.
Vi hade spelat Utanför till och med i Finland,
och berusade av framgången välvde vi stora planer.
Vi skulle på turné till Tyskland. Vi tog kontakt
med IOGT i Västtyskland, som visade sig mycket
intresserade. De bekostade en översättning till ty s
ka och med friskt mod satte vi i gång att öva in pjä
sen på tyska. Några i gruppen hade dragit sig ur
och ett par andra tillkommit. Sammanlagt var vi
15 ungdomar och tre äldre ledare. Av ungdomarna
var det ganska många som aldrig hade läst tyska!
Vi fick god hjälp med uttal, instudering och även
regi av en tysk, Wolfgang Ladendorf, som händelse
vis var bosatt i Lycksele.
Vi tiggde och ansökte och sparade för att få
ihop till resan. Kost och logi skulle det tyska IOGT
svara för. Vi lyckades finansiera det hela, så att var
och en av ungdomarna inte behövde betala mer än
100 kronor. På sportlovet i februari 1972 skulle
det bära iväg.
Våren 1972 hade en plan långsamt mognat inom
mig. Jag ville starta en frilansgrupp! Med avundsju
ka blickar hade jag läst i tidningarna hur den ena
gruppen efter den andra startades med proffsskådéspelare. A tt få en sådan grupp till stånd i lilla Lyck
sele var dock inte att tänka på. Hur i all världen
skulle en sådan kunna finansieras?
Men en heltidsarbetande frilansgrupp med ama
törer, det borde gå. Efter diverse underhandlingar
hade jag min grupp klar. Fem tonåringar, en något
äldre och så jag. Tonåringarna var tre grabbar, som
just gått ut skolan och som tidigare varit med i vår
verksamhet, de andra var två några år äldre gitarr
spelande och sångbegåvade flickor. Dem vågade jag
lova en lön på 600 kronor i månaden, en summa
de skulle tjäna in genom att leda teatergrupper på
kvällarna.
Ledare blev Martin Uddestrand, som vi tyvärr
fått säga upp efter ett år, eftersom kommunen inte
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kunde bidraga med pengar längre. Han skulle få
2.000 kronor i månaden mot att han också höll
gruppen med bil!
Jag skulle också vara ledare — utan betalning,
därför att jag räknade med att försörja mig något
så när på m itt författarskap. Jag hade inte tänkt
att teatergruppen skulle ta all min tid. Men det
gjorde den!
Till all lycka fick jag ungefär samtidigt ett femårigt författarstipendium på 15.000 kr, senare höjt
till 18.000 kr per år. Det räddade m itt författar
skap, min ekonomi — och teatergruppen.
Vi satte i gång på heltid med friskt mod. På dag
tid övade vi in egna produktioner och förberedde
kvällens övningar med ungdomsgrupper. Tyvärr
kunde vi inte längre ägna oss åt barn. Deltagarna
måste vara 14 år för att få vara med i studiecirklar,
och var och en förstår att vi måste ha många grup
per i gång för att få ihop 600 åt ungdomarna och
2.000 till Martin. E tt par år senare hade vi som
mest 18 grupper i gång. Till all lycka var IOGT
starkt i Lycksele och juniorföreningen kunde ta
hand om barnen. Men vi gjorde dock pjäser för
barn.
Det var Susanne Persson, örträsk, Eva Magnus
son, Sävar, Benny Morén, Hans Gahnström och
Jonny Lundgren, Lycksele, samt Martin och jag
som drev teatergruppen »På Lek». Vi åtog oss sago
stunder på biblioteket, vi spelade för de gamla på
Lyckselehemmet och Storgården, vi reste till biblio
teken i örträsk och Kristineberg och vi besökte den
vidsträckta lyckselekommunens olika skolor.
Är 1973 skulle kommunen fira 300-årsminnet
av Lycksele församlings grundande. Bibliotekarie
Berne Hammar undrade om jag var villig att skriva
ett krönikespel. Det var jag!
Med »På Lek» som stomme och med hjälp av
ungdomarna i våra teatergrupper plus en hel del
äldre, som jag visste hade talang och intresse tro d 
de jag mig om att kunna åstadkomma ett krönike
spel, särskilt som jag fått veta, att såväl folkdansla
get som spelmanslaget var intresserade av att med
verka.
Så småningom hade vi ett krönikespel i två akter
klart, en timme och trekvart långt och med 70 del
tagare. Birgit Lindberg hade satt musik till några
gamla marknadsvisor som vi hittat utan att kunna
finna reda på melodierna, gymnastikläraren Annika

Westerberg hade övat in en vittradans med en
grupp elever, vilken slog så bra att den kom med i
TV lite senare.
Premiär midsommardagen 1973, med en andra
föreställning dagen därpå. Alla var nöjda, verkade
det — men o j, så mycket arbete för två föreställ
ningar — utan betalning! Kommunen satsade
15.000 kr till rekvisita och andra omkostnader,
och det var vackert så!
En författare föddes, vågar vi påstå, under IOGTTeaterns tid. Det var Ansgar Grundström från
Bockträsk, Sorsele, sedan 1969 bosatt i Lycksele.
Han arbetade som vaktmästare vid Bålforsens kraft
verk och var livligt engagerad i föreningsverksam
het på sin fritid. Bl a var han kassör i IOGT-logen i
Lycksele (fr o m 1970 benämnd IOGT-NTO-föreningen). Han brukade kåsera på bygdemål om
gamla tider och nu fick han idén att han skulle
skriva en pjäs, som teatergruppen På Lek skulle
kunna spela. Det blev »På farmoras tid» eller »En
söndagsmåra i byn Kallvattne på 1920-tale».
Pjäsen blev mycket lyckad och så småningom
fick vi en inbjudan att spela den i Västerbottens
museum, som under rubriken Levande folkdikt
presenterade några av länets författare, bland and
ra Ansgar Grundström.
När IOGT-Teatern planerade att variera Alle
Man Show och kalla det Alle Man Skräms, var det
bara för Ansgar Grundström att plocka ur sitt rika
förråd av egna eller andras upplevelser. Det blev en
pjäs som spelades av pensionärer och barn tillsam
mans, något som vi inom IOGT-Teatern var myc
ket stolta över.
När »På Lek» upplösts och ersatts av en annan
frilansgrupp, blev det inte tid att spela någon
Ansgar-pjäs. Efter något år åtog sig dock Ansgar att
skriva och själv öva in en ny pjäs med en grupp
am atörer i IOGT-Teaterns regi. Det blev »Skola
deri byn», en smårolig och träffande skildring av
skolans arbete förr i världen.
Hösten 1973 stod IOGT-Teatern inför en vänd
punkt: antingen återgå till amatörteatergrupper,
som före »På Leks» tid, eller också satsa på en ny
frilansgrupp. Av »På Lek» fanns bara Martin och
jag kvar.
Kort sagt fick vi snabbt en ny medlem i vår fria
grupp, en man i 40-årsåldern vid namn Nisse Voltri,
som varit med om det mesta i revy- och underhåll-

ningsbranschen. Bl a hade han på 1950-talet turne
rat med »sex glada godtemplare» runt om i landet.
Här hade vi vad vi sökte.
Nu började en kreativ period. Vi resonerade, dis
kuterade, hoppades och förtvivlade och tog nya
tag. På knappt två månader hade vi »SARA» klar —
en roande oroande musikal om droger och reklam.
SARA skulle uttydas Service-Aktiebolaget ReklamAlliansen, vilket säger något om innehållet i pjäsen:
en drift med reklamen och en uppfordran till kamp
mot alkohol och tobak.
Vi fick med oss tre av våra duktigaste och mest
entusiastiska amatörer: gymnasieeleverna Sara
Jonsson och Margareta Björk, som varit med redan
i »Utanför», samt högstadieeleven Gun Sandström,
som visade sig vara en utm ärkt teknikerbegåvning.
Hon skötte ljud, ljus och diabilder som om hon
aldrig gjort något annat i sitt liv.
Premiären var bestämd till slutet av oktober och
skulle äga rum i Finland, där man firade nykterhetsveckan vid denna tid. Flickorna tog ledigt från
skolan och vi for iväg.
SARA blev en stor succé, vilket var både på gott
och ont. Roligt att lyckas, roligt att få många enga
gemang. Men, men... Flickorna hade ju skolan.
I februari fick det bli ett slut. Flickorna måste
få ägna sig åt skolan, Nisse återvände till egna
arrangemang i östersundstrakten och Martin och
jag ägnade oss åt am atörerna, som vi för all del hål
lit i gång under vintern, men som vi dock försum
mat en del på grund av allt turnerandet.
Ungefär samtidigt fick vi ett erbjudande från
Författarcentrum . Stort tack är vi skyldiga Förfat
tarcentrum i Umeå med Eva Söderlind som primus
m otor för att vi fick så mycken hjälp.
Journalisten Hans Fällman, »Hansch», vid Väster
bottens Folkblad hade lämnat in ett revymanus till
Författarcentrum med en liten förfrågan om det
fanns någon grupp som var villig att spela hans
opus »Mackspelet», som naturligtvis handlade om
oljekrisen och bensinransoneringen, som snopet
nog (för Fällman) tog slut nästan innan den hade
böljat.
Fällmans manus var roligt och vi samlade snabbt
ihop en grupp av duktiga tonåringar: Lena Dahl
man, Anna-Lena Fredriksson, Mats Gåfvels, Jan
Hermansson, Lena Holmlund, Lena Jonsson och
Benny Morén.
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Fyra m edlem m ar ur IO G T-teatern: Gun Jacobson, Martin
U ddestrand, Sara Jonsson o c h Margareta Björk.

Västerbottens Kulturarbetarcentrum hade bil
dats vid den här tiden och inledde sin verksamhet
med »öppet hus» i Skellefteå, Umeå och lite senare
även Lycksele. Vi spelade Mackspelet både där och
på andra ställen och hade förfärligt roligt. Revyn
om energikrisen gick också hem hos publiken. Vi
for runt i byarna i hemkommunen, t ex Knaften,
Brätten och Vänjaurbäck, och körde Mackspelet
plus »Martin Uddestrand Show». Ja, Martin hade
dolda talanger som historieberättare, vilka nu kom 
mit i dagen.
Genom Författarcentrum hade vi fått ett erbju
dande att svara för underhållningen på finlandsbå
tarna. Med uppsträckta armar svarade vi ja till varje
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erbjudande utan att bry oss om vad det skulle kom 
ma att kosta i tid och slit. »Kvarken hallå» döpte vi
programmet till — svårast var att hitta titeln.
Vi gjorde generalinventering bland alla våra för
mågor, medlemmar såväl som icke-medlemmar. En
högstadielärare, Rune Häggmark, hade intresserat
sig för vår am atörteater; en lärarkandidat, Roger
Lundholm, hade bestämt sig för sabbatsår i studier
na för att ägna sig åt musik och ställde nu upp på
heltid mot den dåliga betalning vi kunde erbjuda,
entusiastiska ungdomar ville gärna vara med...
Vi kom med ett stort gäng ombord på finlands
båten, riggade upp instrument och sånganläggning
och körde i gång: sånger, sketcher, roliga historier,
sagopjäser och nya texter av »Hansch». Mackspelet
presenterades också.
Sommaren 1974 skulle IOGT hålla sin interna
tionella kongress i Helsingfors. Jag skulle ansvara
för ett programinslag under välkomstsamkvämet —
och nu kunde jag slå flera flugor i en smäll: få med
IOGT-Teaterns ungdomar, få med frilansgruppen
och —viktigast för mig — kombinera det lokala
och det internationella arbetet.
Inom IOGT-Teatern hade vi redan planerna kla
ra för hösten. En frilansgrupp bestående av Martin
och mig, Roger och Susanne (från På Lek) samt
Gun Rehnman från Örträsk/Lycksele skulle föra
våra traditioner vidare, d v s arbeta med egna pro
duktioner jämsides med amatörgruppsledning.
Alla visade sig intresserade av att ställa upp i
Helsingfors och första delen av sommarlivet forma
de sig till intensiva övningar dygnet runt. Jag skrev
ihop ett program, som fick namnet »Let’s Get To
gether», där den blivande frilansgruppen stod på
scenen medan ett tjugotal ungdomar agerade i sa
longen och nedanför scenen. Musik och sång varva
des med talade inslag.
»Let’s Get Together» blev ett program, som kon
gressdeltagarna ännu talar om. För de gamla godtemplarna var det så rörande att somliga grät, att
se dessa unga frimodiga medlemmar stiga fram och
spela med entusiasm och inlevelse.
Det hade kommit en förfrågan från de finländs
ka arrangörerna om vi inte också kunde spela
SARA. Den var visserligen helt på svenska (Let’s
Get Together framfördes på fyra språk i lagom
blandning), men borde med en inledande presenta
tion kunna spelas för en internationell publik.

Allt hängde på om Nisse kunde göra sig ledig.
Det kunde han — och så fick då SARA sin grand
final i det stora Finlandia-huset.
Nisse visade sig vara intresserad av a tt fortsätta
arbetet med oss, då vi nu skulle få en stor och m u
sikalisk frilansgrupp. Efter ivrigt räknande och be
räknande kom vi fram till att vi skulle kunna få det
hela att gå ihop. Slitsamt dubbelarbete dagar och
kvällar var vi vana vid, turnerande visste vi var tr ö tt
samt men roligt och dessutom hade vi nu blivit så
kända att det var lättare än förut att få engagemang.
Och under över alla under: Vi hade fått anslag ur
»glesbygdsmedel». Ständigt på jakt efter pengar ha
de jag läst någonstans a tt man kunde få bidrag ur
»glesbygdsmedel» för teater och andra aktiviteter.
När det kom till kritan, visade det sig att frilansgrupper inte fick söka detta utan det skulle kom 
munen göra. Snabb kontakt med skolledningen
som sökte, fick och engagerade oss att resa runt i
kommunens skolor och spela teater med lärare och
elever. Vi skulle spela själva för dem, men vi skulle
också inspirera dem till att själva spela. Varje skola
skulle få besök tre gånger per termin.
Vi var alltså sex personer som skulle ägna sex
veckor åt besök i skolorna plus den tid vi behövde
som förberedelse. 20.000 kr delat på sex personer
— hur mycket blir det för var och en? Jag har inte
några kassaböcker tillgängliga just nu.
Vi hade någon gång —jag vet inte riktigt när —
döpt om frilansgruppen till Lycksele-Teatern. Nu
föddes tanken att vi också skulle bilda en orkester,
eftersom alla i gruppen kunde spela — alla utom
jag. Orkestern döptes till Paradox. Vi trodde vi
skulle kunna tjäna lite extra, om vi också kunde
svara för dansmusiken och inte bara programmet
på ungdomsgårdar och andra institutioner eller för
eningar, där vi räknade med att få engagemang.
Detta arbetsåret, 1974-75, satte vi verkligen full
fart. Amatörgrupper på hemmaplan, turné i Väster
botten, Dalarna och Stockholm med en ny pjäs,
Kittlingar, som vi skrev och övade in under hösten,
premiär på en höstrevy »Aptitretaren», som vi skrev
och övade in medan vi var i Dalarna, samt stor sats
ning på en nyårsrevy.
»Kittlingar» var vår idéteater detta arbetsår. Den
handlade om en ungdomsorkester, som övade i en
ungdomsgård och som ställdes inför valet att an

tingen ta hand om en kam rat, som råkat illa ut på
grund av sprit och knark och arbetslöshet, eller att
ägna sin tid åt att öva för att kunna göra bra ifrån
sig på en kommande offentlig tillställning. Roger
Lundholm hade tidigare skrivit en del texter med
socialt engagemang och satt musik till dem, och
dessa »låtar» tog vi med i pjäsen.
Premiären blev inte så lyckad ur min synpunkt
sett. Den ägde rum på en ungdomsgård i Skellefteå
—men pjäsen var inte färdigskriven, när vi spelade
upp den. Jag hade helt enkelt inte hunnit med, där
för att gruppen behövt all tid som fanns för att öva
in »låtarna».
Det var väl vid det här laget som jag fick mina
första aningar om a tt något var fel — för min del.
Musiken tog för mycket tid. Samtidigt var jag så
glad över att ha en musikensemble till förfogande.
Innan vi spelat Kittlingar färdigt, hade vi hunnit
bearbeta den flera gånger om och till slut blev den
riktigt bra.
Sista gången vi spelade den var på Nordiska Nyk
terhetsm ötet i Molde, Norge, i augusti 1975, och
där fick den stort gensvar.
Nyårsrevyn mottogs med stor förtjusning av
lyckselepubliken. Det var länge sedan någon grupp
vågat sig på detta i Lycksele. Ekonomiskt gav den
en del, men den blev ändå tragisk för vår del, efter
som Nisse ramlade och bröt armen m itt under en
föreställning.
När nöden är som störst är hjälpen som närmast.
Johnne Westerlund kunde göra sig fri och hoppa in
i Nisses ställe och vi kunde fortsätta arbetet.
Glesbygdsbidraget blev både på gott och ont. Vi
gjorde vad vi kunde och blev för det mesta väl m ot
tagna. Några lärare var sura och tyckte att »skapan
de dramatik» var väl ingenting att slösa pengar på.
Men det var lätt att glömma de klagande, efter
som de positiva lärarna var desto fler, liksom natur
ligtvis eleverna — de tyckte om oss och vi om dem.
Men mot slutet av läsåret kom dråpslaget. Skol
ledningen engagerade oss inte för nästa år! Glesbygdsmedlen skulle i fortsättningen användas för
teater av annat slag.
Trots all uppm untran vi tidigare rönt från kom 
munen, tro ts de bidrag vi fått (inte stora, men vi
visste att kommunen inte hade råd och såg mer till
den goda viljan), trots all välvilja, så orkade vi inte
med motgången i fråga om glesbygdsmedlen.
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Nu när vi hade fått rutin, nu när vi i flera år ha
de rest runt i kommunen, nu när vi skaffat oss inst
rument och rekvisita för dyra lånade pengar — nu
hade vi verkligen behövt glesbygdsmedlen och de
arbetstillfällen dessa medförde.
Kommunen hade beviljat IOGT-Teatern ett räntefritt lån på 25.000 kronor att återbetalas på fem
år, vilket gjorde att amatörverksamheten flöt bra.
Våren, sommaren och hösten 1975 fick vi ägna
oss åt dansmusik med underhållning. Ibland bara
dansmusik. Allt i akt och mening att dra in pengar.
Vi kände verkligen av glesbygdens villkor. Om vi
satte upp en pjäs, fick vi spela den fem till tio gång
er i kommunen, på sin höjd. Vi hade träffat några
grupper från södra Sverige och med avund hört att
de räknade med upp mot hundra föreställningar in
om dagsreseavstånd för varje uppsättning.
Jag kände mer och mer att jag inte hann med att
skriva. Administrationen tog all min tid. Det kän
des också jobbigt med amatörgrupperna, eftersom
vår grupp måste ge sig ut på turnéer så mycket,
att det kunde bli oregelbundet med hjälpen till'
grupperna.
Till slut löste vi frågan så att orkestern Paradox
köpte ut sig ur IOGT-Teatern/Lycksele-Teatern.
De övertog alla skulder och tillgångar, som tillkom 
mit i och med orkesterbildandet.
Lycksele-Teatern blev en särskild frilansgrupp,
där jag också var medlem. Tredje part blev IOGTTeatern, liksom tidigare inriktad på amatörgrupper.
Vi hoppades och trodde att vi skulle kunna driva
Lycksele-Teatern tillsammans, medan jag höll i trå 
darna för IOGT-Teatern och de andra drev Paradox
orkestern. Men det var dömt att misslyckas. Para
dox tog all deras tid.
En stor satsning gjorde vi dock tillsammans. Vi
satte upp Krönikespelet igen — nu som nyårsrevy.
Återigen en produktion av det slaget, som jag alltid
haft som min önskedröm: amatörer och frilansgruppen tillsammans, IOGT-NTO-medlemmar och icke
medlemmar tillsammans.
Det var meningen att vi skulle göra en turné till
sammans sommaren 1976. Vi hade återigen fått
engagemang vid IOGT:s internationella samling.
Det skulle bli en kulturkonferens i Berlin och Para
dox skulle svara för dansmusiken två kvällar samt
för ett idébetonat musik- och talprogram under en
av möteskvällarna.
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Paradox blev tvungen att lämna återbud. Man
skulle missa alltför många danskvällar hemma.
IOGT-Teatern i Lycksele samlade då ihop dem
bland medlemmarna, som tänkt sig resa till Berlin.
(Det blev en hel buss full; alla var dock inte från
Lycksele utan också från övriga Västerbotten.) E tt
fem tontal var villiga att offra sommar lovsdagar och
kvällar för att öva in ett program.
Det blev »Let’s Remember» — en diabildskavalkad över IOGT:s internationella kongresser och
kulturkonferenser under cirka tjugo år. Vi använde
dubbla projektorer och två grupper ungdomar som
berättade om händelserna i dramatiserad form.
Det hade kunnat bli dystert för IOGT-Teatern,
om inte flera av våra unga medlemmar vuxit till sig
och tagit hand om egna grupper.
Detta var också året, då drygt tio av våra äldre
tonåringar lämnade Lycksele för att studera på
andra orter. Alla hade de varit verksamma inom
teatern.
Återstod några stycken yngre tonåringar. De var
sex sammanlagt, och med friskt mod samlade de
och jag ihop ett 35-tal ungar från 8 till 13 år. Vi ar
betade med barnteater i grupper en eller ett par
gånger i veckan och hade så småningom stort uppspel för alla som ville komma. Ledargruppen var
sugen på att spela själv också och vi hittade ett col
lage någonstans, »Världen och vi», som vi övade in.
Den bästa barnteatergruppen spelade »Lilla Vita
Hugo», som alltså var »Lilla Svarta Sambo» i mo
dernare tappning, på alla daghem i Lycksele. »Värl
den och vi» framfördes några gånger i olika föreningssammanhang.
Sista gången vi spelade »Världen och vi» var i slu
tet av maj 1978. Då hade Riksteaterns lokalför
ening i Lycksele, där jag var ordförande, sitt års
möte. Det blev också sista gången som jag var med
och ordnade något i teaterväg i Lycksele, eftersom
vår familj flyttade till Mariestad sommaren 1978.
Sammanfattningsvis kan sägas att det var oer
hört intressanta år uppe i Lycksele. Jag fick min
önskedröm förverkligad: en frilansgrupp! Men det
var så slitsamt att man knappt kan fatta efteråt att
man orkade med.
Synd bara a tt det alltid ska vara så svårt med
ekonomin för sådana här grupper, som vill så myc
ket, som orkar så mycket, men som till sist måste
ge upp och gå andra vägar.

Finnforsrövama, ett krönikespel
L il Hjertström
Lil Hjertström har sedan början av 1970-talet arbe
tat med teater och skapande dramatik i Boliden
med omnejd. Hon har lett cirklar inom de olika
studieförbunden och även arbetat som teaterpeda
gog på högstadiet i ämnet fritt valt arbete. En stor
del av arbetet har varit teater med ungdomar, men
hon har också lett kurser för företagsanställda och
pensionärer. 1976 initierade hon bildandet av Bo
lidens teaterförening och är också dess ordförande.
F n arbetar Lil Hjertström med ett radiodrama om
vallonernas invandring under 1600-talet.

Krönikespelet »Finnforsrövama» uppfördes vid ett
tjugotal föreställningar under somrarna 1971 och
1972 i Bolidens Folkets Hus i samband med Boli’marknaden.
Spelet bygger på sägnerna om sju stigmän som i
början av 1500-talet stal, rånade, mördade och till
slut rövade bort den fjortonåriga getarflickan
Gunilla. De behöll henne i nära sju år i Finnforsberget. Sedan hon lyckats rymma och ta sig till sin
husbonde, Mårten i Medle, och berätta var rövarna
höll till, gjordes försök att fånga dem. Den 13 jan
1524 drog Mårten och Albrekt med söner och någ
ra drängar iväg. Albrekt mördade sex av rövarna.
Den sjunde, rövarhövdingen Hyns, undkom via en
reträttutgång. Jakten på honom fortsatte dock. Ef

ter två dagar och tre nätter upphanns han på sjön
Lill-Bjurvattnet (nuvarande Bjurvattnet).
Var det sägner eller historia? Historierna kring
Finnforsrövama kan ha förändrats något, innan de
nedtecknades på 1700-talet, men att rövarna fun
nits är dock dokum enterat i bl a tingshandlingar.
Men, hur kom det sig då a tt jag skrev ett kröni
kespel i en akt, med speltiden 1 timme och 20 mi
nuter? Jag blev ombedd att skriva en dikt om Finnf or sr övar na, som skulle läsas upp vid den första
Boli’marknaden sommaren 1971. Jag hade aldrig
tidigare hört talas om dem, varför jag lånade en
bok om händelserna av dåvarande museichef Ernst
Westerlund, Skellefteå. Jag insåg att materialet var
för om fattande för att kunna behandlas i en enda
dikt. Detta kunde endast ske genom en förmedling
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från scenen. När så formen var klar, skrev jag krö
nikespelet på rimmad vers. Någon am atörteater
fanns inte i Boliden med omnejd varför jag, medan
jag skrev, började iaktta människorna i samhället
för att finna lämpliga rollinnehavare.
I slutet av februari sammankallade jag rollinne
havarna och de fick sina manus. Vi läste igenom
det, och förberedelserna till premiären den 18 juni
påbörjades. Bl a lades alla rakverktyg på hyllan,
och uppgiften för deltagarna under den närmaste
månaden blev att försöka sätta sig in i dåtidens för
hållanden samt att leva sig in i sina roller.
I slutet av mars började vi repetera: kören på lör
dagar och skådespelarna en gång i veckan på Bolidenskolans aulascen. Fr o m maj månad tog vi Fol
kets Hus teatersalong i bruk och då började även
detaljregin. Många gånger ansåg skådespelarna att
väntetiden blev onödigt lång, men förstod rätt
snart att det var viktigt att ta del av varandras
problem, förändringar och lösningar av uppkomna
situationer.
Sista veckorna före premiären tränades varje
kväll. Pingsthelgen som var sista dagarna i maj var
helt upptagen av förberedelser. Nu tränades med
kören, med kostymer, med rekvisita etc. Skådespe
larna fick nu lära sig att lägga sina masker. Var och
en hade en tecknad bild på »sina» färger och hur de
skulle läggas allt eftersom spelet fortskred (alla
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blev sju år äldre under spelets gång). Första general
repetitionen spelades för »närmast anhöriga» samt
förskolebarnen. Andra generalrepet för pressen.
Och den 18 juni var det således premiär, med kulturnämndsledamöter, som hade kollegor från Mo i
Rana samt Vasa här på vänortsbesök, som särskilt
inbjudna. Biljetterna kostade sju kronor för vuxna
och fyra för barn! Alla föreställningar var utsålda
veckan innan. Var och en gjorde sitt absolut ytters
ta för att föreställningen skulle lyckas.
Många har ställt frågan: Hur var det sociala kli
m atet i en så stor grupp? Jag kan bara svara att jag
aldrig upplevde några större problem. Var och en
hade sin uppgift att sköta. Förutom skådespelaruppgifterna hade var och en »sitt» scenarbete att ta
ansvar för. Och efterhand som spelet växte uppstod
en otrolig sammanhållning, en ställa-upp-på-varandra-mentalitet och spelglädje.
Vad som icke gick att iscensätta var jakten på
rövarhövdingen Hyns. Därför föreslog jag gruppen
i mars 1972 att vi skulle göra ett skådespel i skid
spåret. Och alla ställde upp på idén. Vem som ville
fick vara med. Förutsättningen var att de skulle va
ra klädda i tidsenliga kläder och ha tidsenlig utrust
ning. Jakten skulle gå från Finnforsgrottan över
Brutorp och Åkerlund, sedan norr om byn Långsele som ligger tre kilometer från Lill-Bjurvattnet.
Nu ville jag i Västerbotten göra ett »Himlaspel»
eller ett »Värmlänningarna» utav Finnforsrövarna,
som skulle återkomma varje sommar, liksom en
Rövarjakt varje vår. Mig veterligt hade inget kröni
kespel gjorts tidigare i länet och jag trodde därför
att man från såväl kommunalt som landstingshåll
skulle uppm untra det kulturhistoriska inslaget och
uppslaget.
Att tillhöra en amatörteatergrupp är för många
en upplevelse för livet. Dit söker sig människor
som har närbesläktade intressen. Några vill lära sig
att framträda. En del vill roa andra. Några tycker
om att måla (dekor och smink), medan andra vill
tillhöra gruppen men ej synas (sufflera, sy, sköta
ljud m m). Alla dock i en grupp som vet a tt alla är
beroende av varandra. Men barn och ungdom är lät
tare att engagera än vuxna. Kanske beror det på att
vuxna ställer för höga krav. Krav på att vara nära
nog professionella. Men en am atör är alltid en ama
tör, och am atörteater är en hobby — inte ett yrke.

Shakespeare i Umeå
Margreta Söderwall
E tt märkligt inslag i västerbottnisk teaterhistoria
var Umeå Shakespearesällskaps arbete under entu
siasten Margreta Söderwall. Ur den av henne sam
manställda jubileumsskriften »Umeå Shakespearesällskap 1952-1972. Barn och ungdom i skapande
verksamhet» (Umeå 1974), återges ett par avsnitt.
99 En grupp gymnasister vid Umeå läroverk dröm 
mer hösten 1951 om att spela teater. Egentligen är
det den kvinnliga gymnasieföreningen Orbis vid lä
roverket i Umeå, som tar initiativet och lyckas få
med sig dramatikintresserade pojkar i den manliga
gymnasieföreningen UGF. Någon teatertradition
vid skolan — frånsett sporadiska gymnasistspex —
finns inte a tt falla tillbaka på. De spelsugna ber mig
(adjunkt i svenska och engelska) om hjälp. Jag har
på sommaren i England blivit inspirerad av en dra
matikkurs kring Shakespeare och föreslår instudering av några Shakespearescener att framföras på
vårkanten följande år. Bollen har satts i rullning...
Den lilla kärntruppen på ca 20 elever har lagt grun
den till en teaterverksamhet som växer med lavin
artad fart.
Shakespearesällskapet, den nya skolföreningen
med teater på programmet, bildas officiellt först
1954. Då har flera av de första »Shakespearianerna»
tagit studenten och lämnat skolan — men nu köar
realskolans elever för roller. År efter år strömmar
allt större skaror till, allt yngre årgångar vill pröva
sina krafter i En midsommarnattsdröm, Stormen,
Köpmannen i Venedig, Hamlet... Läsåret 1968-69
är 100 elever engagerade i olika spelgrupper. Många
deltar i teaterarbetet flera säsonger, ja kanske un
der nästan hela sin skoltid.
Under den första tioårsperioden spelas en pjäs
med tre till åtta föreställningar per läsår. Sedan
ökar antalet uppsättningar och kulminerar 1969-70
med 45 föreställningar, fördelade på fyra större
och fyra mindre uppsättningar. Publiken är från
första början entusiastisk och därför görs gästspel
i grannkommuner, sedan över hela Sverige samt i
Finland och England.

För barn och ungdom som vill spela teater (kan
ske för a tt de är blyga och hämmade eller tvärtom
för a tt de är fyllda av överskott på energi och ung
domlig entusiasm) är det av stor betydelse för personlighetsutvecklingen a tt utan inträdesprov eller
andra speciella kvalifikationskrav få vara med i en
teatergrupp, där man arbetar m ot ett mål, en före
ställning. Där man sysslar med »bra» pjäser, d v s
material som stimulerar fantasin och engagerar tan
ken och vars konstnärliga egenskaper ställer krav
på de unga. JMan lyckas bara under ett par fö ru t
sättningar: att pjäserna anpassas till ungdomen, att
verksamheten i varje moment bygger på de ungas
eget medskapande och skänker dem glädje.
En midsommarnattsdröm är som klippt och skuren
till friluftsteater. Redan på sommaren 1960 spelar
Sällskapet med framgång några scener ute i det fria
på en förbundsstämma för Sveriges landsbygds ung
dom. 1964 firas över hela världen 400-årsminnet av
Shakespeares födelse. Till midsommaren presente
rar Sällskapet den lätta drömkomedin i lappländsk
miljö — egentligen helt naturligt i övre Norrland.
Friluftsscenen med björkar och uppförstorade
hjortron i rekvisitan föreställer »Sagornas Aten
med omnejd någonstans i fjällen» (citat ur program
met). Puck är en fräsande fjällämmel, hantverkarna
nybyggare som övar sitt spex i lappmarken. Titania
blir vittra, det norrländska skogsrået som i en
björks skepnad förvillar människor i sommarljusa
nätter. Oberon är en ståtlig kung Vinter, och fram
ur kåtan i fonden kryper hovfolket i stiliserade
lappdräkter...
Urpremiären på den lappländska midsommar nattsdrömmen blir väl mottagen av press och pu
blik samt har blivit en populär familjeföreställning201

som återkommer på friluftsscenen i Umeå med tre
föreställningar så gott som varje midsommar.
Arbetet i Umeå Shakespearesällskap sker på fri
tid för eleverna och i huvudsak även för deltagande
lärarledare. Sällskapets dramatiska övningar inran
gerades i Försöksverksamhet i dramatisk framställ
ning, som skolöverstyrelsen på 1950-talet och i bör
jan på 1960-talet bedrev i några skolor i landet.
Från det femte verksamhetsåret, 1955/56, bevilja
des jag som ledare av denna aktivitet några vecko
timmars nedsättning i min tjänstgöringsskyldighet:
med två, senare tre, läsåret 1960/61 med fem och

Nedanstående grupper har tyvärr inte kunnat ges
en fylligare presentation, men förtjänar i lika hög
grad som övriga grupper ett omnämnande.
• Teatergruppen Malak i Malå är en förening be
stående av 18 medlemmar mellan 15 och 45 år.
Den har varit aktiv i kom m unen sedan 1975. Sek
reteraren Å ke Lundgren är författare till de fles
ta pjäserna, som till stor del är baserade på lokal
historia. E tt tiotal pjäser har gruppen skrivit och
uppfört, av vilka kan nämnas Sägnen om StorStina av Å ke Lundgren 1976, Adakgruvan av
Göran Abrahamsson 1978, Gudaberget 1978,
Sagan om Stalo 1979, en satirisk pjäs om sjuk
vården av Ninni Forsberg och Gerdy Gustafsson
1980. En stor del av föreställningarna har visats
sommartid som friluftsspel.
• Pensionärsgruppen Friska Viljor är en PROcirkel i Kåge, Skellefteå kom m un, som startade
1979. Den består av två män och tre kvinnor
ledda av Kersti Lilja-Persson. Gruppen skriver
själv pjäser och har under 1979 och 1980 spelat
två pjäser, Nya syjuntan och I doktorns väntrum,
framförda på PRO-möten, ålderdomshem och i
skolor.
• I Hörnefors har pensionärer i studiecirkeln
»Bygd i förvandling» sedan 1977 arbetat med att
kartlägga Hörnefors' historia. E tt delresultat av
cirkelstudierna blev fyra teatertablåer som skild
rar utvecklingen från 1794 då industrialiseringen
inletts fram till 1902, tiden för försäljningen av
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följande år åter igen tre timmar. Hösten 1965 av
vecklades försöksverksamheten och drogs då in.
Delvis som resultat av dessa experiment infördes
efter ett läsår hösten 1966 ämnet frivillig dramatik
med två till fyra veckotimmar. Som lärare i detta
ämne vid östra gymnasieskolan i Umeå kunde jag
ibland koppla in en del av förberedelserna till säll
skapets teaterföreställningar i undervisningen: ifrå
ga om utformningen av teaterprogrammen för koncentrationshalvdagar (Medea 1967, Människans väg
1969 och Teaterresa i tid och rum 1970).
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Hörneå bruk — en tidpunkt som påminner om
Hörnefors’ nutida situation.
• Revy sällskapet Nubbarna i Sorsele tillkom
1978 genom ABF.s initiativ a tt starta amatör
teater inom förbundet. Nubbarna, som numera
är en förening, består av 24 personer. Förening
en ger en revy varje år. Texten, som är baserad
på lokalt stoff, kom m er till genom att varje med
lem skriver var sin scen. Föreställningarna ges på
Folkets hus i Sorsele.
• Föreningen Lövångers revysällskap bildades
formellt 1980, men uppstod som en studiecirkel
1977 för ungdomar. Målsättningen är a tt spela
nyårsrevyer. Den första revyn framfördes i jan
1979. Det var då fyrtio år sedan revy senast spe
lats i Lövånger. För texterna svarar Sixten
Åström, pensionerad färghandlare med teaterförflutet i Lövånger. Hittills har föreningen upp
fört en revy varje nyår, med ett tjugofemtal per
soner engagerade.
• Norsjö teatersällskap bildades 1976 på initia
tiv av Göran Forsell, föreningens textförfattare.
Gruppen består av ett fem tontal personer som
varje nyår roar Norsjö kom m un med revyanrätt
ningar innehållande sketcher, monologer, sång
och musik kring både lokala händelser och riksstoff. Den första revyn, Skållhett och småvarmt,
ägde rum nyåret 1977 i Norsjö medborgarhus.
Då hade det inte spelats revy i Norsjö sedan
1950 i samband med ett skid-DM.

Nybyggarliv
H e d v ig 1 3 å r, o c h A lb in 1 6 å r , ä r s o m d u frå n
V ä s t e r b o tte n , m e n d e le v d e f ö r u n g e fä r 7 0 å r
sedan.
Å r e t ä r 1 9 1 0 o c h d e r a s liv d ä r f ö r m y c k e t o lik a
d itt. D e b o d d e på e t t n y b y g g e so m h e tte H an d sk tu m m e n , h ö g t u p p i V ilh e lm in a k o m m u n .
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Museet har producerat ett studiehäfte om
NYBYGGARLIV. Det vänder sig till grundskolans
elever.
Texterna är enkla och illustreras i allmänhet av foton
och förklarande teckningar, vilxet gör dem läsbara
även i lägre klasser.
Innehållet är uppdelat i korta kapitel och faktarutor
med rubriker som t ex: Här är för glest med folk, sa’
landshövdingen och skrev ett PLACAT, Fattigdom
och jordhunger drev dem, Den första stugan, Getare
ett ensamt men ansvarsfullt sommarjobb, En getare
berättar, Godis växer på trän...

U n d e r s o m m a r e n s k u lle d e v a k ta d ju r e n p å sk o g sb e te . D e f ic k h jä lp a til l i s lå tte r n o c h i f is k e t.
U n d e r v in te r n v a r d e t s tä n d ig t a r b e te m e d a t t
h u g g a v ed o c h b ä ra v a tte n till s tu g a o c h fäh u s.
I d e n h ä r tid n in g e n b e r ä tta s o m n y b y g g a rliv
V ä s t e r b o tte n .

D e g ic k b a ra f y r a å r i sk o la . S o m a lla b a rn d ä r 
u p p e fic k d e , så s n a r t d e k u n d e , h jä lp a till i
a r b e t e t p å n y b y g g e t.

Häftet beskriver ocKså hur eleverna själva kan göra
t ex en fisKsticka, en gillersticka och en fårhimmel
(ett spel).
Tips för undersökningar i den egna bygdens nybyggar historia finns också med.
D u kan m öta Hedvig o ch A lbin och deras fö r
äldrar i V ästerb o tten s m useum , Umeå.
D är finns nu också deras hem . H andsktum m en.
i e n utställning om nybyggarliv.

Häften kan rekvireras från Västerbottens museum,
902 34 Umeå, genom att sätta in kostnaden på post
giro 69 45 89 - 3. Ange på talongen NYBYGGARLIV.

SKOLVERKSAMHETEN I VÄSTERBOTTENS MUSE

Enstaka häfte kostar 8 kr. Vid köp av klassuppsätt
ningar (minst 15 st) 6 kr/st. Priserna inkluderar porto.
Innehåll (forts):
DOROTEA AMATÖRTEATER

180

KVINNOR OCH ARBETE I VÄSTER
BOTTEN

182

SÄVAR TEATERFÖRENING

184

VOJMÄLIGAN

186
188
1gg

LJUSVATTNETS PRO-TEATERCIRKEL
SKÄMT ÅSIDO

SKELLEFTEÅ REVY- OCH TEATER
AMATÖRER
ETT TEATERÄVENTYR I LYCKSELE
Gun Jacobson
FINNFORSRÖVARNA, ETT KRÖNIKESPEL
Lil Hjertström
SHAKESPEARE I UMEÅ
Margreta Söderwall

190
192

199
201

Västerbotten •
Ert t i d s k r i f t o m liv o c h a r b e t e f ö r r o c h n yss,
o m n a t u r o c h k u lt u r , o m m ä n n i s k o r o c h djur.

Prenumeration:

årets häften
häften i en bok
häften och bok
lösnummer

40
45
65
15

Rekvisitioner och prenumeration:
Västerbottens läns hembygdsförening,
Pg 6 26 22 - 6.

Tidskriften utkom m er m ed fyra num m er per år.
Redigeras av tjänstem ännen vid V ästerbottens m useum och
S k ellefteå m useum .
Ansvarig utgivare: A nders Huggert
R edaktör: Per-Uno Ågren
Grafisk form : Göran Carlsson och Petter Perstrand
R edaktionens adress: V ästerbottens m useum , 9 0 2 34 Umeå.
T el 0 9 0 /1 1 86 35.
O ffsettryck: UTAB, U m eå 1 9 8 2 . ISSN 0 3 4 6 -4 9 3 8 .

Västerbottens läns hembygdsförening

