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Drama speglar 
kvinnokamp
Ett år efter #tystnadtagning  
spelar Helena Bergström  
en Nora i #metoos anda.
º Sid 16 – 17

Orden sätter 
oss på prov
Både Aischylos drama och vår 
historia handlar om oläkta sår, 
skriver Anna Ångström, redaktör.
º Sid 4

I Enskedespelets  
julsaga är alla lika  
viktiga – tillsammans.

Stjärnor  
för en kväll 
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Julgranskulor, stjärnor och smällkara-
meller – julpyntet får liv i ”En julsaga”.
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Alla har en 
roll i tältet
Enskedespelet fyller 35 år och är mer livaktigt 
än någonsin. Här möts proffs och amatörer i alla 
åldrar. Det här året kommer julen tidigt till Mar-
garetaparken, med hjälp av Dickens ”En julsaga”.
Text: Lars Ring Foto: Lars Pehrson
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Forna tiders andar tar en svängom. I årets uppsättning medverkar 120 barn, unga och vuxna – amatörer plus en handfull professionella. 
En rad arbetsgrupper står för scenografi, smink och kostymer.

Johanna Huss,  
regissör och  
konstnärlig ledare. 

 Scenhösten 2018 | SvD. se

M
argaretaparken är egent-
ligen en väldigt liten tall-
skog, gisslantagen av  
Enskedes prydliga villor, 
där barn leker och feta kat-
ter ogenerat smyger på 

jakt efter småfåglar. För många av oss, som 
bara besöker parken en gång om året, är det 
rödgrå cirkustältet en självklar del av grön-
skan där det ligger som en yster borg. Nynäs-
vägen brusar en bit bort, barrbacken doftar 
varmt av kåda.

Enskedespelet har hållit till här sedan 1983, 
då man gav den första iscensättningen: en 
kollektivt berättad historisk skildring runt 
tillkomsten av Enskedeområdet. 35 år har 
gått sedan dess och även om tältet är ett givet 
inslag är något annorlunda just det här året. 
Det är ju höst. Man hann inte med någon sed-
vanlig vårpremiär och eftersom man detta år 
spelar ”En julsaga” av Charles Dickens passar 
det bra att koltrastarna tystnat och kvällarna 
mörknar. Snart ska kullar av små ystra barn 
som ser ut som pepparkakor, änglar och glitt-
riga julgranskulor ta över manegen. Man ska 
spela ända till och med början av oktober.

– Jo, så här var det, säger regissören Johan-
na Huss. Vi hann inte med, och själv blev jag 
överansträngd. Bara det att sätta igång maski-
neriet, få tillstånd för tältet och förhandla 
med kommunen som ständigt vill höja mark-
hyran. Allt det där tar mer och mer tid. Det är 
så onödigt – och obegripligt. Ett sådant mot-
stånd. Vi tog beslutet att flytta uppsättningen 
till hösten, av praktiska skäl.

Johanna Huss har varit regissör för Enske-
despelet sedan 2001, och är – ihop med styrel-
sen som leder föreningen – som konstnärligt 
ansvarig den motor som får allt att fungera. 
Det är fantastiskt att höra hur hon med tor-
dönsstämma regisserar 120 barn och vuxna. 
Det är som att vara med om ett litet fältslag 
där horder av småbarn iklädda julprydnader 
och grupper med julspöken ska förflyttas 
över scenen. Snåljåpen Scrooges centrala roll 
spelas av fem personer: små och stora, kvin-
nor och män.

– Jo, det gäller ju att vara tydlig. Vi har ett 
mål, ett premiärdatum. Jag jollrar inte med 
barnen. Raka rör gäller. Här får alla respekt, 
men jag kräver samma respekt tillbaka. Alla 
ska lära sig disciplin, komma till repetitioner 
– och sedan, när allt fungerar, det är då vi har 
extra roligt. Njuta av allt flyter, att alla scene-
rier fungerar och att familjen och kompisar 
kommer och applåderar. 

– Här är vi alla eldsjälar som jobbar med en 
liten budget. Vi vill göra något ihop. Skapa nå-
got, vara en del av något och känna gemen-
skap.

Enskedespelet är ju en makalös uppfinning. 
När staden består av fler och fler ensamhus-
håll skapar man, bokstavligen, en arena för 
att mötas, men också interagera – överskrida 
alla möjliga skrankor och gränser: ålder, bak-
grund, kön. Här är alla välkomna, man behö-
ver inte heller enbart komma från Enskede-
området. Spelet är öppet för vem som helst, 
och alla som dyker upp får en roll. Alla under 
femton behöver dock ha en målsman med 

som ställer upp och jobbar bakom scenen, syr 
kläder eller vaktar tältet.

Vid sidan av tältet ligger en egen liten stad 
av containrar, byggfuttar och småtält. Här sys 
kostymer, här sminkas och väntas. Här fikas, 
och sångövas. 

Enskedespelet har under åren blivit en plats 
för det spektakulära. Även om man inte har 

En julsaga
Margaretaparken
PREMIÄR 7 SEPTEMBER. 
SPELAS T O M 5 OKTOBER. 

"
Äldst är Ylva Granelli  

Larsson som tar sig genom 
hela stan med sin  

symaskin på en liten pirra 
för att vara med sitt  

barnbarn och för att sy. 
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någon stor budget så snålas det inte med fan-
tasin och scenkläderna. Allt är extra. Kosty-
mören Paulina Åhnberg har skapat en värld 
som lika mycket är cirkus och julskyltning 
som saga, stumfilm och dåtid. Att röra sig 
runt bland all denna aktivitet är som att irra  
i en bikupa. Det verkar kaosartat men allt 
fungerar, alla vet vad att göra. Lusten och 
kreativiteten skapar en energi som är helt 
unik.

– Det fungerar perfekt, säger producenten 
Kajsa Nordin. Barnen tar hand om varandra 
över alla åldersgränser. Alla har lådor med 
rekvisita och kläder, att få det här att fungera 
är ju praktisk problemlösning och alla lär 
känna varandra, Enskedespelet blir som en 
liten by, omgiven av en stor. Man lär känna 
varandra, oavsett bakgrund. Det är ett perfekt 
sätt att minska social isolering.

En busvissling skär genom luften. Tid för 
sångövning. Här ska filas på engelska julsång-
er. Fast man börjar med röstuppvärmning 
och övningar. Körledaren Maria Peters tar 
inga genvägar. 120 barn sjunger så att man 
nästan väntar sig att det ska börja snöa. Sce-
nografen Nina Fransson har skapat ett vinter-
landskap genom att vira in allt med vit plast 
– något inspirerad av konstnären Christo 
(Vladimirov Javacheff, nu 83 och ännu verk-
sam) som ju slagit in många stora byggnader 
likt storslagna, vita presenter.

Johanna Huss har arbetat på Regionteatern, 
Växjö, Dalateatern, Samiska Teatern och Kul-
turhuset Stadsteatern Vällingby men Marga-

retaparken är hennes bas, hennes krea tiva 
utgångspunkt. Som tonåring fick hon jobba 
med Thorsten Flinck på Teater Plaza och så 
kom hon till Enskedespelet, då lett av eldsjä-
len och pedagogen Kent Ekberg. Här har He-
len Sjöholm tagit de första stegen på sin kar-
riär, liksom Annika Hallin, Frida Hallgren 
och Erik Johansson. Enskedespelet är en bra 
plats för att lära sig att gå.

– När man ska välja pjäs gäller det ju att 
hitta något som passar över generationsgrän-
serna, säger Johanna Huss. Något alla kan ta 
till sig. Dickens, exempelvis, är ju så tydlig. 
”En julsaga” handlar om girighet, om en man 
som väljer pengar istället för sammanhang. 
Vi här är ju själva motsatsen just till det. Alla 
behöver hjälpa varandra, det är ju inte hjärn-
kirurgi. Så gäller det att göra något som fängs-
lar hela tiden. Något som är roligt, och lagom 
otäckt. 

– Jag frågar barnen om råd hela tiden. Fun-
kar det här, tror ni? Jag har inga teorier. Jag 
ser bilder komma på min hjärn-tv, har bra 
öga för att komponera rörelser. Det är mest 
viktiga för många här är nog att få bli sedda, 
på riktigt, och att vara viktiga inom ett sam-
manhang. Jag tänker att jag jobbar på proffs-
nivå med amatörer.

Så blir det paus. Att repetera är också job-
bigt, om man är sju eller 75. Äldst är Ylva Gra-
nelli Larsson som tar sig genom hela stan 
med sin symaskin på en liten pirra för att vara 
med sitt barnbarn och för att sy. Hon visar 
mig runt bland alla hundratals kostymer, 
stolt och entusiastisk och berättar om glädjen 

och hur alla ställer upp. Hon älskar kreativi-
teten och det som ser ut som kaos men är ett 
slags ordning. ”Det som på min tid kallades 
kamratfostran, det är lika viktigt idag även 
om ordet låter gammaldags nu”.

Av någon anledningen tänker jag på ”Baby-
drama”: när Suzanne Osten och Ann-Sofie 
Bárány gav teater för halvåringar. Hur fantas-
tiskt det var och hur tydligt spelet blev en 
källa för barnen att pröva, härma och ta till 
sig uttryck. Ett slags socialisering, att kunna 
tolka och förstå kroppsspråk, mimik och 
kommunikation. Alltså just det som barnen 
här prövar: att göra sig hörda, hitta sina egna 
jag men också testa andra hattar, åldrar eller 
kön. Teater har ju alltid varit en testbana för 
det mänskliga.

Pausen är slut. Johanna Huss fortsätter att 
regissera. ”Ni ska virvla, inte bara springa” 
ropar hon åt småbarnen som föreställer jul-
granskulor. En vecka kvar till premiär. Man 
repar, provar ljud och ljus samtidigt. Marga-
retaparken sjuder av energi.

Enskedespelet är på en gång amatörteater, 
barnteater och utomhusteater – den viktiga, 
breda treenighet som utgör basen för svensk 
teater. Den typ av teater som utgör den riktigt 
stora kontaktytan med publiken – åskådarna 
som är, och åskådarna som ska bli. Steget 
från lekparken till Den stora allvarliga kultu-
ren kan gå över en tallskog. Lycklig den som 
får prova många hattar innan man bestäm-
mer sig för vem man ska vara. 

Lycklig den som har haft ett Enskedespel 
vid sin sida när man var liten. ª

Till höger: Adam Stål-
hammar och Stina 
Samson vid repetitio-
nen av det lyckliga 
slutet.

Ovan: 5 x Scrooge. 
Från vänster Katja 
Kudinoff, Nils Holm, 
Neve Adolfo, Olof 
Neppelberg och  
Rickard Hasslinger.

Till höger: Adam Stål-
hammar som bokhål-
laren Cratchit hukar 
sig för Rickard Hass-
lingers Scrooge.

Ovan: Total koncen-
tration vid smink-
spegeln. 
 
Till vänster: Barnen 
är uppdelade i två lag 
för att orka med  
de många föreställ-
ningarna.

Tältresning i Margaretaparken.

ª Enskedespe-
let gav sin första 
produktion 1983: 
ett lokalt spel 
om egnahems-
förorten Enske-
des tillkomst. 

ª Kent Ekberg 
var konstnärligt 
ansvarig fram till 
2001 och sceno-
grafen Sören 
Brunes gav  
under många år 
pjäserna deras 
inramning.  

ª Johanna Huss 
har varit regis-
sör och konst-
närligt ansvarig 
sedan 2001 och 
skapat nio upp-
sättningar.

Fakta | Många 
uppsättningar


