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26 mars

1827
avlider den tyske kompositören 
Ludvig van Beethoven.

1942 
inleds deporteringen av judar 
till utrotningslägret Auschwitz.

1948 
börjar de 
så kallade 
påskkra-
vallerna, 
på Söder 
i Stock-
holm. I 
trakterna 
kring 
Götgatan 
samlas 

tusentals ungdomar. Polisbilar 
bombarderas med stenar och 
polisen går hårt fram med ba-
tonger och sablar. Många helt 
oskyldiga söderbor råkar illa ut. 
Kravallerna fortsatte ända till 
den 1 april då polisen spärrade 
av hela området kring Medbor-
garplatsen under kvällstid. Kra-
vallerna förklarades delvis med 
bristen på sysselsättning.

1977
kommer Elvis 
Costellos första 
singel ut: Less 
Than Zero/ Ra-
dio Sweetheart 
på Stiff Records.

1989
vinner den sparkade partiche-
fen i Moskva, Boris Jeltsin, en 
förkrossande seger mot kom-
munistpartiets kandidat i de 
första allmänna valen till de 
folkdeputerades kongress. Han 
får 85,5 procent av rösterna..

Dagens namn
Emanuel är en grekisk form 
för hebreiskans Immanuel som 
betyder Gud med oss och som 
först omnämns i den stavnings-
formen i Jesaja 7:14. I Matteu-
sevangeliet 1:23 står: Jungfrun 
skall bli havande och föda en 
son, och man skall ge honom 
namnet Emmanuel. Namnet 
kom in i almanackan 1691 och 
var mycket populärt under 
senare delen av 1800-talet, 
framförallt i frireligiösa kretsar. 
Antalet namnbärare är runt    
30 000, drygt 1 800 har det 
som tilltalsnamn. Runt 500 sta-
var namnet Emmanuel. Sveriges 
mest berömda Emanuel är nog 
Emanuel Swedenborg, naturfi-
losofen som levde 1688-1772.

Bild: aNdERS HOfGREN

LEk och bus. Josefina Karlsson Vergara leder barnen in i sagornas värld. Fantasin får fritt utlopp när hon sätter upp sina barnföreställningar.

Teater har alltid varit en själv-
klar del av hennes liv och som 
skådespelerska vill hon hellre 
beröra än underhålla. Möt Jo-
sefina karlsson Vergara, som 
gillar att spela för barn.

Ett tjugotal småttingar har samlats 
på Backa bibliotek för att se före-
ställningen Tummelisa med Sago-
fen Isadora. Fin krona du har säger 
en liten flicka. Josefina Karlsson 
Vergara ler och småpratar vänligt 
med barnen, innan hon plötsligt 
ändrar röstläge.

– Nu ska det bli teater. Jag heter 
Isadora och är en riktig sagofe som 
berättar sagor. 

Barnen får följa med Isadora 
ner för trappan till Sagogrottan, 
där hon med enkla medel skapat 
en passande miljö. På golvet finns 
en liten orientalisk matta, konst-
gjorda växter och en korg med 
handdockor. I taket hänger ett vitt 
sagoflor. 

Isadora sLår sIg ned vid lägerel-
den, några vedträn och en lysande 
rislampa, och gör sin egen tolkning 
av Tummelisa. Under en halvtim-
me spelar hon flera olika roller med 
hjälp av ändrat röstläge och hand-
dockor. Hon sjunger Tummelisa-
sången till gitarrackompanjemang 
och ber några barn hjälpa till med 
rörelserna. När alla gemensamt 
blåst ut lägerelden avslutar hon 
med de magiska orden Snipp snapp 

snut, så var sagan slut!
Josefina älskade sagor redan som 

liten och Min skattkammare var en 
klar favorit. Hon växte upp i Major-
na, men tillbringade också mycket 
tid med sin lillasyster hos mor- och 

farföräldrarna på landet. Där fick 
fantasin fritt utlopp och flickorna 
skapade en egen värld. På ett litet 
berg byggde de hus med olika rum 
av stenar. Kottar, som föreställde 
människor och djur, matades med 
spröda torra växtdelar. Sedan lekte 
systrarna olika slags rollekar, till 
exempel fattigleken. 

– Vi lekte att vi var fattiga och jag 
var mamman som bestämde. Vi höll 
på i timmar; det var som en slags 
evighetssåpa.

Lekarna blev efterhand alltmer 
regisserade av Josefina. Hon hit-
tade på en historia för farmor och 
farfar, ställde upp stolar på rad så 
att alla hade sittplatser och sa att nu 
är det teater. Senare fortsatte hon 
likadant hemma på gården, där 
hon samlade sina kompisar. Hon 
minns att hon blev förvånad om 

någon inte ville spela med. Det vill 
väl alla, tänkte hon.

I femman hade Josefina en bra 
vikarie som gav klassen i uppgift 
att spela historiska pjäser. När 
hon blev hopparad med kille som 
var lite speciell undrade hon hur 
det skulle gå. Men pjäsen blev en 
succé mot alla odds.

– Det var då jag bestämde mig för 
teater, säger hon.

När JosEfINa VäL visste vad hon 
ville, var hon målmedveten och 
svårstoppad. Redan som sexton-
åring flyttade hon hemifrån för 
att studera teater på en gymnasie-
skola i Uppsala. Efter en kurs i skå-
despelarträning och sagostudier på 
Ölands folkhögskola fick hon 1998 
en projektanställning för att jobba 
med sagor i Malmö kommun. Sago-
fen Isadora var född. 

– Namnet, som bara kom, klingar 
fint, tycker Josefina. Isadora står på 
barnens sida. Hon är en karaktär 
som de kan lita på. Då blir det lätt-
tare att göra spännande sagor med 
häxor och andra läskiga figurer. 

När Josefina 1999 började frilansa 
som skådespelerska hade hon bara 
en resväska med enkel rekvisita 
som hon tillverkat själv. 

Kronan och de prinsessiga klän-
ningarna har hängt med från bör-
jan, men trollspöet har hon släppt. 
Det blev för opraktiskt att hantera 
ihop med gitarr och alla dockor. 
Numera beställer Josefina sina 
handdockor från Tyskland och an-

litar sömmerskor som syr kläder 
och dekor efter hennes ritningar.

sEdaN 2005 Jobbar hon heltid 
med barnteater. När hon inte spe-
lar i Skåne, turnerar hon i södra 
och västra Sverige med olika före-
ställningar. I början av april spelar 
hon Aaooii för bäbisar 0-1 år på 
Dramatiska Teatern i Göteborg. 
Det är en performance om hopp i 
olika bemärkelser, där diverse saker 
som bollar, fjädrar och såpbubblor 
dyker upp för att lika snabbt för-
svinna igen. 

– Som i bäbisarnas värld. I tio 
minuter är de intresserade av sin 
hand, sen kommer något nytt, sä-
ger Josefina. 

Hon utgår alltid från publiken 
och väljer teman som hon tror ska 
beröra den. Språket varieras utifrån 
barnens ålder och språkliga förut-
sättningar. När hon spelar för små 
barn kan hon inte brodera ut med 
för mycket text. Det som i stället får 
ta tid, är att låta barnen vara delak-
tiga genom att sjunga, göra rörelser 
och blåsa.

”Vi lekte att vi var fat-
tiga och jag var mam-
man som bestämde. 
Vi höll på i timmar; 
det var som en slags 
evighetssåpa.”

”Som i bäbisarnas 
värld. I tio minuter 
är de intresserade av 
sin hand, sen kom-
mer något nytt”

”Jag är en 
riktig sagofe”
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Värd  
att fira
Fått drömjob-
bet? Äntligen 
tagit körkort?  
Seglat jorden 
runt? Säkert 
känner du 
någon som är 
värd att upp-
märksamma 
med ett por-
trätt i GP. Skriv 
och tipsa oss.

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥
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Lek och bus. Josefina Karlsson Vergara leder barnen in i sagornas värld. Fantasin får fritt utlopp när hon sätter upp sina barnföreställningar.

Josefina gillar att spela för barn, 
eftersom de är spontana och ger 
direkt respons. Kontakten med 
barnen måste vara äkta; de märker 
direkt om något är på tok. 

sedan ett haLvår ingår Josefina i 
den feministiska teaterföreningen 
Frau Division. Hon hade länge fun-
derat över varför hon känt sig orätt-
vist behandlad som tjej. På kursen 
Gestalta genus förstod hon att det 
mera handlar om en samhällsstruk-

tur än om enskilda människors be-
teende. 

Josefina tror att teatern kan hjäl-
pa till att synliggöra den struktu-
ren och bryta med gängse normer. 
Därför spelar Frau Division i höst 
Kärlekspojken; en pjäs om pojkars 
rätt till känslor.

På fritiden målar Josefina por-
trätt på sin familj med fotografier 
som förlaga. Hon började måla när 
hon var 19, men gjorde sedan ett 
långt uppehåll. För två år sedan fick 

hon kontakt med en konstnär som 
hon beundrade som ung. Efter att 
ha gått en kurs hos henne, började 
Josefina måla barnporträtt i olja.

– Just nu målar jag min farfar och 
min cp-skadade farbror som liten. 
Det är en enorm kärlek i den bilden! 
Det är spännande och väldigt förlö-
sande att arbeta med våra familje-
relationer på det här sättet.

Ingemo orstadIus
031-62 40 00 namn@gp.se

Josefina karlsson vergara
aktuell: Med bäbisföreställningen 
Aaooii på Dramatiska Teatern i Göte-
borg i början av april
ålder: 37
bor: Malmö
Familj: Man och två barn
Yrke: Skådespelerska
Intressen: Teater förstås. Att måla 
porträtt och gå i skogen

Minnesord
Tage Alfredsson

Tage Alfredsson, Göteborg, 
har avlidit i en ålder av 
95 år. Närmast anhöriga 
är dottern Gunilla, sonen 
Ralph med makan Ingrid 
samt barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn.

Vår farbror Tage har 
lämnat jordelivet. Han som alltid hade tid 
för oss kusinbarn vid släktträffarna. Vi gil-
lade honom för hans förmåga att sänka sig 
ner till vår nivå och förstå våra små problem. 
Jag glömmer aldrig när Tage med hjälp av 
några brädor och barnvagnshjul byggde en 
efterlängtad trampbil som snart också väckte 
kvarterets ungars uppmärksamhet när vi su-
sade nerför vår gata i Majorna. Tage var vis-
serligen född på Pilgatan i Haga men växte 
upp på Kungsladugårdgatan så Majorna-
känslan hade han tidigt fått i blodet liksom 
att alltid sträcka ut en hjälpande hand till de 
som så behövde.

Sin stora arbetsinsats gjorde han under de 
tjugofyra år han var förman och modellmaka-
re på Statens Skeppsprovningsanstalt. Sedan 
jobbade Tage på Mölndals Stads Skyddande 
verkstad i ett par år och var med och fram-
ställde bland annat olika handikappsredskap 
och lägenhetsinredningar för svårt rörelse-
hindrade. Tage Alfredsson var en sådan person 
som trots tung arbetsbörda ändå hann med 
mycket. Han gifte sig 1942 med sin Dagmar 
och sex år senare blommade han stora träd-
gårdsintresse ut för fullt. Då köpte familjen ett 
soldattorp i Kode som helrenoverades. 

Med torpet följde en 4000 kvadratmeter 
stor tomt. Här anlade Tage sin egen träd-
gård. Det intresset tog han med sig när han 
1982 kom med i Gamla Majgrabbar. Tillsam-
mans med bäste vännen Bertil Johannesson 
började de planera för att utvidga förening-
ens trädgårdsområde. 

Under den vänliga ytan kunde Tage både 
vara hård och envis om så behövdes. Tillsam-
mans med sin kommande efterträdare Stig 
Olviken hade herrarna kastat blickarna på den 
mycket fördärvade och nedklottrade Beckska 
Paviljongen som låg i ett hörn alldeles utanför 
Majgrabbarnas område. Till slut införlivades 
Paviljongen och i dag är den återställd i sin 
ursprungliga glans. Tage Alfredsson var även 
engagerad i Kulturminnesföreningen Gathen-
hielm samt ordförande i Hembygdsförbundet. 

Många är vi som minns Tage Alfredsson 
som en vänlig och engagerad medmänniska. 
Han ställde alltid upp för den lilla männis-
kan mot de orättvisor som kunde dyka upp 
i samhället. Det är ingen tvekan om att han 
behövts även i dag. Nu är det andra som fått 
glädjen att få ha honom hos sig. 

Jan Österström

riktig sagofe”


