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Happyland 1979
blindbaletten. Foto Elisabeth
Björklund Jönsson

J

ohanneskyrkan i göteborg är en viktig mötesplats
för utsatta människor. Här spelas nu pjäsen ”Happyland 1979” av en brokig samling amatörer, varav sju kommer från Unga Folkteatern. Pjäsens
budskap om gemenskap, solidaritet och personligt ansvar
påverkar starkt den attityd som råder på scenen.
I kyrktaket hänger granrisgirlangerna i kors och den stora mässingskronan har fått konkurrens av en vit adventsstjärna. Tunga gardiner i blå sammet stänger ute kafésorlet.
Johanneskyrkan har för andra året i rad förvandlats till en
teatersalong.
I fjol satte Unga Folkteatern och Folkteatern upp ”Breaking the waves” här, tillsammans med Stadsmissionen. Pjäsen blev en succé och samarbetet fortsatte under året i form
av samtal och workshops. När regissören Kim Lanz snubblade över Kent Anderssons manus ”Happyland”, kände han
att texten var evigt mänsklig och lika väl skulle kunna spelas
i dag som på sjuttiotalet.
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Originaluppsättningen, som bestod av en ensemble med
16 skådespelare, uppfördes i göteborgskommersialismens
högborg Nordstadstorget. I Johanneskyrkan finns i stället 40
människor med olika yrken och livserfarenheter på scenen.
Från Unga Folkteatern kommer sju skådespelare, däribland Saga Björklund Jönsson och Amanda Larsson. De
lärde känna varandra under den tvååriga teaterpedagogutbildningen på Wendelsbergs folkhögskola. Efter tre år på
Performing Arts School i göteborg engagerade de sig i Unga
Folkteatern.
Arbetet med ”Happyland 1979”, (som den nya versionen
heter för att visa på likheter mellan då och nu), har pågått
i cirka ett år och Kim Lanz har överlämnat en stor del av
ansvaret till Saga och Amanda. Förutom att de spelar med i
pjäsen, har de också jobbat med regi och koreografi.
– Kim har litat på oss och vi har hjälpts åt, säger Amanda.
Det har varit kul att få arbeta med precis det som vi lärt oss
på utbildningen; att få blanda teater med sång och dans.

– Men lite nervöst i början, erkänner Saga. Vi är ju så unga
och färska.
Att få dela på ansvaret innebär en stor fördel. Saga och
Amanda har ägnat mycket tid åt att prata och bolla idéer
fram och tillbaka. De förstår varandra bra och kompletterar
varandra eftersom de har olika sätt att leda.
– Det känns tryggt att vara två när vi som är yngst på hela
bygget är de som driver det, säger Saga. Alla i ensemblen
kommer hit med olika erfarenheter och kunskaper, så det
blir ett utbyte åt båda håll.
– Ensemblen har visat ett stort förtroende för oss. Det tror
jag beror på att vi varit engagerade och tydliga med vad vi
vill, säger Amanda.
Saga och Amanda beskriver ”Happyland” som en livsåskådningsrevy, ett slags collage med ett kollektivt ansvar där
den lilla människan står i centrum. ”Vem tar hand om oss?
Ingen. Då måste vi ta hand om varandra”, står det i Kent
Anderssons manus. Nyckelorden solidaritet, gemenskap och >
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> personligt ansvar genomsyrar föreställningen och påverkar
ensemblens attityder.
– Vi har pratat så mycket om livet i samband med repetitionerna. Jag har aldrig varit med om det förut i jobbsammanhang. Många är orädda och öppna. Alla har sina ryggsäckar och vill gärna dela med sig av sina erfarenheter. Vi har
hållit på med pjäsen väldigt länge och lärt känna varandra,
säger Saga.
Det finns inga tydliga huvudroller i föreställningen och
vem som syns mest på scenen är oväsentligt. Alla behövs
lika mycket och är beroende av varandra
för att det ska bli en bra föreställning.
Amanda, som är ansvarig för samordning och repetitionsscheman, är imponerad av den styrka hon ser hos deltagarna.
– Ensemblen utgör en brokig skara
och många har aldrig stått på scenen
tidigare. Några har tagit sig ur ett långt
missbruk och kämpar för att få en vardag. Ändå tar de arbetet med pjäsen på
största allvar genom att komma i tid och
ha med sig manuskript. Det visar hur betydelsefullt det är för dem att vara med,
säger hon.
Saga och Amanda tycker att det är
viktigt att våga prata om hur man mår
och hur man påverkas av olika saker
innan det blir problem. Allt har givetvis
inte varit helt igenom enkelt. Saga jäm- ”In action” under Blindbaletten, Amanda
för ”Happyland” med ”Breaking the Larsson och Saga Björklund Jönsson.
Foto Elisabet Björklund Nilsson
waves” som hon också var med i.
– ”Happyland” innebär en större personlig utmaning, säger hon. I ”Breaking”
hade vi flera professionella skådespelare
att luta oss emot.
En annan svårighet är att proffs och
amatörer inte har ett gemensamt fackspråk.
– När vi jobbar med proffs vet vi hur
vi ska kommunicera. Här har vi fått pröva olika vägar för att nå fram. Vissa tekniska saker som att ge varandra fokus på
scenen eller fylla i när någon glömmer,
har inte varit självklart, säger Saga.
– Men i stället har annat varit självklart som till exempel att inte mäta sig
med andra eller tävla om roller. Ingen
klagar när någon säger fel och alla är bra
Mikael Casserblad, en av amatörerna och till
på att lyfta varandra, tillägger Amanda.
Att pjäsen spelas i Johanneskyrkan vardags präst. Foto Maria Edlind
betyder mycket för amatörerna eftersom många är på hemmaplan här. Amanda tycker att det passar bra att spela en
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h appyland 1979!
Foto Elisabet Björklund
Jönsson

h appyland 1979
manus: Kent Andersson och Lennart Hjulström
musik: Björn Stern
Regi: Kim Lanz
Regiassistent och repetitör: Amanda Larsson,
Unga Folkteatern
Körrepetitör och koreograf: Saga Björklund Jönsson,
Unga Folkteatern
pjäsen är ett samarbete mellan s tadsmissionen,
unga Folkteatern och Folkteatern.

h appyland 1979!
Foto Elisabet Björklund Jönsson

unga Folkteatern
Unga Folkteatern (UF) är en ideell teaterförening utan vinstintresse. Den startade 1997 och är knuten till Folkteatern i Göteborg. UF är en mötesplats mellan amatörer och professionella.
Teatern jobbar med ständig utveckling och vill vara en plattform
för idéskapande, modigt experimenterande och entusiastiskt
genomförande. Såväl ung som gammal är välkommen hit.
UF sätter upp pjäser och ordnar seminarier samt workshops.
Medlem i ATR. www.ungafolkteatern.se

livsåskådningspjäs
i
en kyrka. Orden ”Se
människan” är centrala i pjäsen och här
ser man verkligen varandra, menar hon. Johanneskyrkan är inte vilken kyrka som
helst, utan en levande mötesplats med självhjälpsgrupper
och kaféverksamhet.
– Alla är välkomna hit och det känns, säger Saga. Här tar
man hand om varandra.
Att miljön skapar goda förutsättningar för pjäsen håller
Mikael Casserblad, en av amatörerna, med om. Till vardags
arbetar han som präst i Johanneskyrkan och i pjäsen spelar
han en ”avsutten” präst som jobbar som elektriker.
– ”Happyland” är en lättsam och rolig pjäs. Det är lite
MTV över den. Det sprudlar om den och mitt i alltihop dyker allvarliga och underfundiga meningar upp som man tar
åt sig. Pjäsens budskap är fint och går bortom alla sociala
och politiska meningsmotsättningar, säger Mikael.
Han anser att den köphysteri som råder i dag tenderar
att skymma julens verkliga budskap som kännetecknas av
solidaritet och gemenskap. I sitt manus lyfter Kent Andersson fram både det individuella och det kollektiva ansvaret.
– Processen fram till premiären var spännande och lärorik. I pjäsen arbetar vi med relationer till oss själva och
andra. Att få växa tillsammans i en sådan process skapar
gemenskap. Och det är först i gemenskap med andra som vi
förstår oss själva och varandra.
Det är tack vare Kim, Saga och Amanda som Mikael har
fått en vidgad förståelse av ”Happyland”. Deras entusiasm
gällande pjäsens innehåll och form har smittat av sig och de
har hjälpt amatörerna att tro att de klarar sin uppgift.
Liksom Saga var Mikael med i ”Breaking the waves”
och han ser vissa skillnader när han jämför den pjäsen med
”Happyland”.
– Vi har fler repliker nu. Och i ”Breaking” fanns en ryggrad bestående av professionella skådespelare. Vi hade förebilder som visade hur vi skulle agera. Nu är vi mer som yra
höns; utlämnade åt oss själva.
Vilken nytta har du som amatörskådespelare av att vara
präst?
– Jag drabbas inte av panik och vet att det är mänskligt att
säga fel. Om jag gör det i predikan kan jag bara skratta åt
det. Men i pjäsen är andra beroende av mig och jag av dem,
säger Mikael och tillägger att han är förvånad över att han
vågar stå inför människor och spela teater. För fem-sex år
sedan hade jag inte trott att jag skulle våga utmana mig själv
på det sättet, säger han.
Ingemo Orstadius
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