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PENGAR LÅSER OCH HINDRAR NYSKAPANDE. Det menar 
Saga Björklund Jönsson, rutinerad showartist som hyllar 
amatörteatern.
 Saga Björklund Jönsson reser sig upp från parkbänken 
och slår ihop rollhäftet. Om ett par timmar ska hon läsa 
en roll för en regissör som hört henne i Djävla nuläge. Men 
någon nervositet märks inte hos Saga; tvärtom ger hon ett 
avspänt intryck. Vi slår oss ned på ett kafé nära Götaplat-
sen och Saga berättar att hon tidigt kom i kontakt med te-
atervärlden tack vare den kände regissören Dag Norgård, 
som i många år drev Scen Österlen för barn och vuxna.
 – Det var min första ”skola”. Vi repade under våren och 
spelade hela sommaren, säger hon. 
 Scen Österlen var ursprungligen till för barn som inte 
hade något att göra på sommarlovet och Saga höll till där 
under hela sin uppväxt.
 – Jag var en av dem som inte slutade. Jag hade Dag som 
handledare och fick ta mer och mer ansvar. Först regis-
serade jag barngrupper, sedan ungdomar och vuxna och 
till slut fick jag sätta upp egna grejor också. Det är mycket 

tack vare Dag som jag fortfarande håller på med scen-
konst. 

SAGA SKAFFADE SIG EN GEDIGEN UTBILDNING: musi-
kallinjen på gymnasiet i Simrishamn och showlinjen på 
Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg. Sedan 
kom hon in på sin drömutbildning, Performing Arts 
School, där undervisningen i huvudsak var inriktad på 
själva hantverket scenkonst. 
 – Vi lärde oss nödvändiga tekniker som jag har använd-
ning för varje dag, men vi skapade inget nytt själva.
 När Saga var klar med sin utbildning engagerade hon 
sig i Unga Folkteatern, först som solist i Breaking the Wa-
ves och sedan som körrepetitör i Happyland 1979; en pjäs 
som Teaterforum skrev om 2012. Därefter regisserade 
hon Kliniken som spelades i våras och som fortsätter un-
der hösten. Dessa föreställningar är alla ett resultat av det 
fruktbara samarbetet mellan Unga Folkteatern, Folktea-
tern och Stadsmissionen i Göteborg.

SAGA
En slags scenisk allkonstnär

▹

Saga Björklund Jönsson kom in i teatervärlden tack vare regissören 
Dag Norgård, som i många år drev Scen Österlen för barn och vuxna. 
Foto Maria Björklund Jönsson.
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 Saga ser Unga Folkteatern som en viktig mötesplats för 
amatörer och proffs. 
 – Teatern blir lätt en sluten och instängd värld där folk 
som gått i liknande teaterskolor möter en publik som all-
tid går på samma slags teaterföreställningar. Amatörer 
gör andra val på scenen än proffs, val utifrån andra mal-
lar. 
 Det faktum att amatörskådespelarna jobbar med annat 
och ägnar sig åt scenkonst på fritiden ger helt enkelt an-
dra perspektiv.
 – Folk kommer in med andra erfarenheter i en diskus-
sion än vad jag gör. Det ger mig energi, säger Saga.
 Några av de amatörer som medverkar i exempelvis Kli-
niken bär på tunga ryggsäckar, men delar gärna med sig av 
sina erfarenheter. Visst har folk problem, men de är inte 
en annan typ av människor för det. Det är så lätt att ha 
förutfattade meningar om folk; det har man hela tiden, 
menar Saga. Men om man arbetar tillsammans kan man 
lättare slå hål på fördomarna. 
 – Att jobba med blandade grupper av människor och 
skapa något tillsammans ger en känsla av gemenskap. 
Det är därför som jag håller på med det här samarbetet. 
Alla oavsett bakgrund är med av samma anledning; för 
att de vill och behöver vara del av ett kollektiv. 

SAGA JOBBAR I OLIKA KONSTELLATIONER och har alltid 
minst tre projekt på gång samtidigt. Tillsammans med 
regikollegan Amanda Elsa Larsson är hon i planerings-
skedet av Röst, en amatörteaterföreställning liknande 
Happyland.
 – Grundtanken är att vi ska göra något nytt och invol-
vera flera av Stadsmissionens verksamheter. Vi har just 
börjat intervjua olika människor på temat ”röst”. Hu-
vudfrågan är ”Vad skulle du säga om alla lyssnade?” Än 
så länge är vi väldigt öppna inför vad det ska bli för slags 
föreställning. Det beror mycket på vilka vi träffar.
 Saga är också med i den fria gruppen Bataljonen som 
består av åtta scenkonstnärer.
 – Vi är en amatörteatergrupp som aldrig får lön för det 
vi gör. Men Bataljonen är ett av de viktigaste ställena där 
jag kan skapa scenkonst utifrån det jag vill göra. Den les-
biska operan Tosca och föreställningen Kvalet; åtta shower 
om höstens val är ett par exempel. Vi repeterar på dagen 
och spelar på kvällen. Sedan festar vi! 
 I höst ska Saga turnera med Djävla Nuläge som sattes 
upp på Borås Stadsteater under vintern. Föreställningen, 
som gjort succé, är en politisk kabaré om negativt tän-
kande. Saga agerar och dansar och är också den som har 
komponerat musiken. Det har hon även gjort till Såpan, 
en queersåpa-musikal som spelades på den senaste Pride 
West-festivalen. Hon skriver mycket musik. That girl is 
smiling är ett projekt som hon skriver för sig själv. Till det 
hör också ett bildcollage med egna texter. 

SAGA ÄR EN SLAGS SCENISK ALLKONSTNÄR, som trivs lika 
bra på scenen som bakom den. Hon är både skådespelare 

Saga är tillsammans med regikollegan Amanda Elsa Larsson i planeringsske-
det av Röst, en amatörteaterföreställning liknande Happyland. 
Foto Amanda Larsson

Undre bilden:
BATALJONEN är ett scenkonstkollektiv i Göteborg där Saga är en åtta scen-
konstnärer.  Bilden är från Bataljonens uppsättning av operan Carmen, som 
Saga medverkade i och även regisserade. Foto Bataljonen.
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och regissör. Sång är visserligen hennes specialitet, men 
hon spelar också flera instrument. 
 – Jag gillar allt och är rastlös. Jag vill inte bestämma 
mig, säger hon. Och det är en fördel att kunna växla mel-
lan olika roller. Det gör att jag kan medverka i många fö-
reställningar där både musik och teater ingår. 

SEDAN 2013 ÄR SAGA ORDFÖRANDE FÖR Unga Folktea-
tern som är medlem i ATR; ett engagemang som känns 
självklart för hennes del.
 – Jag har ju hållit på med amatörteater sedan jag var 
nio år, säger hon. 
 Att ägna sig åt den sortens teater har stora fördelar, 
tycker hon. 
 – När pengar inte är inblandade kan jag vara helt fri. 
Pengar kommer ju alltid från någon som vill att man ska 
göra något och det låser. 
 Att Saga hinner ägna sig åt så många olika saker sam-
tidigt, beror på att hon gör det hon vill göra. Hon går 
mycket på intuition, vilket får till följd att hon ångrar sig 
ibland. Hon jobbar snabbt och bryr sig inte om att finsli-
pa. Och så är hon slarvig, en av hennes bästa egenskaper 
om man får tro henne själv. 
 – Jag är bra på att leva i nuet, säger hon och berättar en 
kort historia. Min kusin sa till sin lillebror att han läng-
tade till orkestern. Då sa lillebrodern, som satt i mitt knä, 
att ”jag längtar till nu”. Jag tänker ofta på det.

VAD VILL DU MED DIN SCENKONST?
 – Jag säger som Miss World alltid säger: jag vill ha 
världsfred! Underhållning är politik. Det går aldrig att 
komma undan med att något ”bara” är underhållning. 
Allt jag gör är politiskt. Att jag har den här tatueringen 
till exempel är ett statement, säger Saga och pekar på 
vänsterarmens kvinnomärke. Den visar hur viktig den 
feministiska kampen är för mig.
 

INGEMO ORSTADIUS

Saga Björklund Jönsson
Ålder: 25
Bor: Göteborg
Familj: Föräldrar och syskon
Yrke: Showartist
Intressen: Musik och scenkonst. ”Jag jobbar med min 
hobby. Det är svårt att dra gränser mellan jobb och fri-
tid.”
Största teaterupplevelsen: ”När jag såg ”La Cage aux 
Folles”, en amatörteaterföreställning i Borås. Jag plug-
gade till showartist då och matades med att saker skulle 
vara på ett inrutat sätt. Här var dansen helt anarkistisk! 
Föreställningen var fantastiskt bra; mycket bättre än de 
musikaler jag sett på något operahus.”


