
örbylånga en torsdagskväll i slutet av maj. Mobiltelefo-
nerna går varma och en viss frustration ligger i luften. 
Södra Ölands Musikteater ska som vanligt träffas för att 

öva, frågan är bara var? Den ordinarie replokalen är upptagen av 
en talangjakt, som dessutom lockar många av teaterns ungdomar. 
Lyckligtvis är fritidsgården Zokker i gamla sockerbruket ledig och 
vi beger oss dit med raska steg.
 Efter lite småprat om möjliga träningstillfällen under sommaren, 
sätter Lif Henell på musiken och ”barnhems!ickorna” i Annie bör-
jar sjunga och dansa till titellåten Pricken över i:t. Ibland är det 
lite svårt för de yngre !ickorna att hinna med i dansstegen, men de 
äldre hjälper gärna till.

 – Jättebra, särskilt med tanke på att hälften är borta, säger Lif, 
och instruerar tjejerna vidare med pärmen i den ena handen och 
pennan i den andra.
 Efter en timmes övning ansluter resten av ensemblen. Tempot 
ökar betydligt, liksom ljudvolymen. Mycket sitter tack vare en 
intensiv träningshelg, men ingångsscenen behöver tas om ett par 
gånger. När klockan drar mot nio slår Lif ihop sin pärm med orden 
att ”nu "xar vi det va?” 
 Hon har, liksom Elisabeth Helgesson Palm och May Ohlsson, 
varit med sedan starten. Det hela började redan 1992 när Elisabeth 
lät sin barnkyrkokör sjunga musikallåtar ur Sound of Music. Lif, 
som var danslärare och hade sin dotter med i kören, kom förbi och 



tittade på verksamheten. Hon föreslog att de skulle göra musikalen på riktigt och Elisabeth började 
jaga körsångare på södra Öland samt engagera föräldrar som kunde hjälpa till.
 – Ja, jag blev beordrad av min dotter att komma hit, in!ikar May Ohlsson. Som auktoriserad 
revisor blev jag alldeles förskräckt när jag "ck höra hur mycket det skulle kosta att sätta upp Sound 
of Music. Men jag tänkte att man måste våga.
 När May letade sponsorer fann hon många som var positiva till idén. Mörbylånga kommun 
ställde upp med pengar och har fortsatt att stödja teatern genom åren, liksom Sparbanksstiftelsen 
Öland och Studieförbundet Vuxenskolan. Genom att bland annat sälja annonsplatser i af"scher och 
programblad, samt dela ut dekaler till bussar och taxibilar, har teatern fått in mycket pengar genom 
åren.
 Premiären av Sound of Music ägde rum 1993 i en gammal segellada i Mörbylånga hamn, dit 
tunga gradänger från Byteatern i Kalmar fraktats över Ölandsbron. Folk kom från hela ön för att se 
musikalen och ett tiotal föreställningar gavs. Succén var ett faktum.

 – Vi blev inbjudna att spela i Kalmarsalen och året därpå var vi i Borgholms slottsruin. Väldigt 
vackert, utbrister Elisabeth.
 Under de 20 år som gått sedan starten, har teatern haft en stor produktion ungefär vartannat år; 
mer mäktar de inte med, eftersom det är både arbetskrävande och kostsamt. Kvalitetskraven har 
ökat med åren. Numera anlitas proffs till allt som ”lyfter”: regi, koreogra", ljud och ljus, musik, kos-
tym, scenogra" och rekvisita. Annie, Oliver och Skönheten och odjuret är exempel på föreställningar 
som Södra Ölands Musikteater satt upp, liksom Lifs favorit; Spelman på taket.
 – Det är den vackraste produktion vi gjort! Vi hade stor variation scenmässigt med snygga grup-
peringar och levande ljus. Ovanligt många stod på scenen; hela 52 personer. Föreställningen var 
intressant och dramatisk och vi "ck väldigt bra respons på den.
 Södra Ölands Musikteater värnar familjeföreställningarna och jobbar över generationsgränserna. 
De cirka 80 personer som medverkar i Annie är mellan 7 och 75 år! 
 – Det blir en speciell gemenskap när barn är med och spelar. Man lyssnar på varandra på ett annat 
sätt och kramas mycket. Vi har en tajt ensemble, där alla tar hand om alla. Ingen blir stjärna här. 
Folk gillar att träffas och spelglädjen är stor, säger Lif.
 Rolf Johansson, som varit med sedan 1997, instämmer. Ett avhopp mitt under repetitionerna av 
Oliver gjorde att han kom med.
 – Jag gick och tittade på en repetition och det verkade så himla kul, säger han, medan han torkar 
svetten ur pannan efter kvällens övning.
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>> Rolf har varit med på alla produktioner utom en sedan dess. 
Musiken är hans ingång; han spelar tvär!öjt och har tidigare sjung-
it i kör. När han jämför körsång med musikteater,  hakonstaterar 
han att det roliga är att få sjunga och agera samtidigt. Det musik-
dramatiska är visserligen kolossalt tidsödande, men det är ju så kul 
när allt faller på plats!
 Den stora åldersspridningen är en annan positiv faktor. 
 – Ett så tätt samarbete över generationsgränserna "nns nästan 
ingen annanstans i samhället. Det är så berikande! Alla har något 
att hämta här. Ambitionsnivån är hög, vi spelar ju inför betalande 
publik. Det är otroligt nyttigt för ungdomarna att få vara med på 
riktigt, säger Rolf. 
 Han har märkt att det i början av varje produktion "nns en trös-
kel då han ställer sig frågan: Ska jag verkligen en gång till?
 – Sen kommer belöningen! Den totala koncentrationen, i kombi-
nation med att göra något ihop som bär publikmässigt, ger en för-
höjd livskänsla. Föreställningen mognar under tiden som vi spelar 
och gemenskapen blir fantastisk.
 Av erfarenhet vet Rolf att det tar tid att tillsammans med andra 
arbeta fram en bra föreställning. Gensvaret från publiken betyder 
mycket, liksom att det är på riktigt med orkester och rekvisita på 
scenen. 
 – Att vara med här är en utmaning. Alla måste skärpa sig och i 
den skärpningen "nns en spänning. En del klättrar i berg eller hop-
par fallskärm, andra går upp på scenen, säger Rolf.
 Parallellt med produktionerna har föreningen en ungdomsverk-
samhet med träning i sång, dans och teater. I nuläget "nns två ål-
dersindelade grupper med cirka 15 ungdomar vardera som övar 
regelbundet. Lif har sedan starten varit ansvarig för regi och kore-
ogra" och Elisabeth för musik och sånginstudering. Med stolthet i 
rösten berättar de om en av höjdpunkterna genom åren. I början av 
2000-talet utlyste ATR en tävling, där fem författare skulle skriva 
ung dramatik som fem föreningar skulle spela. 
 – Vi anmälde oss och "ck Mikael Niemi som manusförfattare. 
Han kom ner till oss vid ett par tillfällen för att se vilka förutsätt-
ningar vi hade. Sedan skapade han sina karaktärer utifrån de som 
skulle vara med. Resultatet blev En ö i Valhall, som våra ungdomar 
"ck skriva musik och sångtexter till. 
 Pjäsen översattes senare till engelska och ensemblen lärde sig den 
på nytt för att delta i två festivaler utomlands; Quebec 2003 och 
Monte Carlo 2005.

 Under det senaste året har Lif och Elisabeth fått hjälp med ung-
domsgruppen av Elisabeth Skoglund, som tagit ett sabbatsår ef-
ter gymnasiet för att ägna sig åt teater. Elisabeth har varit aktiv 
i Södra Ölands Musikteater sedan högstadiet. Tillsammans med 
Anna Forsgren gjorde hon Miljögerillan som blev uttagen till ATR-
festivalen i Västerås 2011.
 – Det var då jag upptäckte att regi var min grej. Jag har ett myck-
et större utbyte av att få andra att berätta min historia än av att 
själv stå på scenen, säger hon.
 Under det gångna året satte Elisabeth upp ungdomspjäsen Plas-
ma, som hon också skrivit manus till. 
 – Det är en mörk pjäs som handlar om hur det för!utna påverkar 
oss och om hur vi måste våga möta våra hjärnspöken i stället för 
att !y, förklarar hon. 
 12 ungdomar i åldern 15-18 år medverkade i pjäsen som spela-
des vid två tillfällen. Såväl unga som gamla såg den. Alla blev lika 
berörda och snyftningar hördes i publiken.
 Elisabeth har alltid haft en stark vilja att berätta de historier hon 
haft inom sig, men inte riktigt vetat hur. Musikteatern blev den 
plats där hon hittade sitt forum.
  – Jag hade absolut inte fått möjlighet att sätta upp och regissera 
två pjäser om jag inte varit här. Elisabeth (Helgesson Palm) och Lif 
gav mig fria händer, samtidigt som de stöttade mig. Arbetet med 
Plasma har fått mig att inse att jag helhjärtat vill satsa på teater. 


