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NÖDINGE. En av Sveri-
ges vackraste sångrös-
ter gästade Ale i ons-
dags. 

Sofia Karlsson bjöd 
på sina Dan Andersson-
tolkningar och en del 
annan folkmusik. 

Det blev också en hel 
del skratt i gymnasiets 
långtifrån fullsatta 
teater.

När Sofia Karlsson efter första 
låten berömde Ale gymnasi-
um som det finaste gymnasi-
um hon sett, hade hon redan 
publiken i en liten ask. Sång-
erskan och de tre musikerna i 
Sofia Karlsson Band var på ett 
strålande humör denna afton 
och pratade och skojade ofta 
med publiken.

– Tack för de varma applå-
derna, vi gillar applåder, var 
en av sångerskans kommen-
tarer. 

Sofia Karlsson spelar 
svensk folkmusik i modern 
tolkning. Musiken minner 
om äldre tider och den svens-
ka folksjälen. Tillsammans 
med musikerna Lisa Ryd-
berg, Olle Linder och Es-
björn Hazelius bjöd hon på 
en rad sånger från den senas-
te skivan Svarta Ballader, som 
är en samling Dan Andersson-
tolkningar. Det blev också 
lite Olle Adolphsson, Peps 
Persson och en slängpolska 
från 1700-talet som var svår 
att sitta still till. Ale-publiken 
fick även äran att höra en all-

deles ny sång som bandet inte 
spelat för publik förut. 

Musiken doftar svensk 
landsort från innan asfalten 
tog över nejderna. Den till-
talar säkert en hel del Alebor 
som har sina rötter i jord-
bruksbygd i älvdalen eller sko-
garna i öster. Dan Andersson 
kom från Dalarna och däri-
från hämtade han mycket in-
spiration till sina texter. Det 
handlar om skog och marker, 
kärlek, hemlängtan, tjärstick-
or och kåda, livet. De är balla-
der i den ursprungliga, medel-
tida bemärkelsen, det vill säga 
berättelser.

Sofia Karlsson har ett be-
härskat men eget scenspråk 
som kanske kan uppfattas som 
lite stelt. Men sångerna kräver 
ingen stor show. Hennes klara 
och vackra röst passar utmärkt 
till den vemodiga musiken.
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Klöversjö

Ingeborg tog publik
ÄLVÄNGEN. Göran 
Johansson applåderade, 
alla i publiken applåde-
rade – regissören var 
tårögd.

Det spelas teater i 
Älvängens gamla Fol-
kets Hus igen.

Ingeborg Holm 
– en sann historia – har 
anlänt.

Hon kom med ett brev på 
posten. Kulturföreningen 
Teatervindens tidigare regis-
sör, Birgit Carlstén, hade läst 
pjäsen om Ingeborg Holm, 
skriven av Nils Krok i början 
1900-talet, och funnit att den 
var som klippt för teatergäng-
et i Älvängen. Birgit Carlstén 
hyllad både som regissör och 
skådespelerska fick rätt även 
den här gången. Historien om 
Ingeborg Holms öde berät-
tas inte bara på ett trovärdigt 
sätt, utan ensemblens genia-
liska grepp att också använda 
Älvängens Folkets Hus som 
spelplats förstärker och ger 
upplevelsen en helhet som 
ingen kunnat förutse.

Författaren Nils Krok satt 
som ledamot i fattigvårdssty-
relsen och efter att ha blivit 
rik på tragiska upplevelser be-
stämde han sig för att genom 
pjäsen om Ingeborg föra er-
farenheterna vidare till ef-
terlevande. Föreställningens 
producent, Kent Karlsson, 
har gått igenom gamla fat-
tigvårdsprotokoll från 1900-
talets början i Ale kommun 
och hittat flera liknande hän-
delser som den Krok berättar 
om från Helsingborg.

Lever lycklig
I pjäsens inledning får vi träffa 
familjen Holm, där Ingeborg 
lever lycklig med barn och 
man. Sven Holm (Andre-
as Hector) smider planer på 
att öppna en butik i ett nytt 
bostadsområde. Problemet 
är att hans hälsa är vikande. 
Ingeborg kallar mot hans vilja 
på doktor Wickman (Kent 
Karlsson) som konstaterar att 
timmen är slagen.

Ingeborg blir änka med 
fem barn, och när butiken 
som hon i enlighet med sin 
mans planer öppnar, inte 
blir någon framgång återstår 

till sist bara att gå till fattig-
vårdsstyrelsen och kräva un-
derstöd. Då Ingeborg både 
är sjuk och svag föreslås hon 
en plats på inrättningen, där 
lönen är mindre än kostnaden 
för mat och husrum. Mot-
strävigt tackar hon till sist ja. 
Hon finner ingen annat utväg. 
Barnen omhändertas och pla-
ceras i fosterhem. I femton 
långa år plågas Ingeborg av 
en obarmhärtig omgivning, 
men också av en stark läng-
tan efter sina barn. Hon blir 
till sist mer eller mindre galen 
– och hamnar i ett psykopat-
liknande tillstånd.

Det blir knappast bättre 
när hennes yngsta barn Val-
borg, åtta år gammal, kommer 
på besök utan att känna igen 
sin mor...

Det är en grym föreställ-
ning, men där några av de 
äldre skådespelarna i fattig-
vårdsstyrelsen vid ett fåtal till-
fällen trots allt lyckas locka till 
fram några skratt. Annars är 
det långt mellan gapskratten 
fast underhållningen är inte 
för den sakens skull frånva-
rande. Tvärtom. Det är san-
ningen om dåtidens samhäl-
le som även om det presente-
ras på ett allvarsamt sätt också 
tillåter oss att le med jämna 
mellanrum. Skrattar gör vi 
i vanlig ordning när Chris-
tel Olsson-Lindstrand och 
Backa-Karin Blad, utmärkt 
spelad av Becky Andersson, 
äntrar scenen.

Slutet gott
Avslutningsvis kommer äldste 
sonen, Erik Holm (Sigge Fa-
biansson), och söker upp Ing-
eborg. Han löser ut henne 
från inrättningen och slutet 
blir som så många gånger 
förr gott.

Regissör Åza Rydberg har 
gjort ett fantastiskt arbete 
med den på många håll unga 
och oerfarna gruppen skå-
despelare. En del rollpresta-
tioner är mästerliga. Huvud-
rollsinnehavaren (se sepa-
rat artikel), Joy Andersson, 
är helgjuten föreställning-
en igenom. Becky Anders-
son som Backa-Karin Blad 

roar publiken kungligt, men 
så får hon också spela mot 
esset Christel Olsson-Lind-
strand som aldrig gör någon 
besviken.

Den musikaliska inram-
ningen höjer föreställningen 
ytterligare några nivåer. Här 
njuter vi som vanligt av fram-
för allt Jennie Schäfers tvär-
flöjt, för att nämna någon i 
den samstämmiga minior-
kestern.

Högt och lågt
Bara några dagar innan pre-
miären var det mesta högt 
och lågt. Det kändes som om 
gruppen hade ungefär noll 
koll. På premiären var plöts-
ligt alla tusen pusselbitar på 
plats och den sista hörnbiten 
satt perfekt någon sekund 
innan ridån gick upp.

– Precis då blev jag nervös. 
Annars har jag varit lugn hela 

tiden, men när jag väl förstod 
att nu är det dags. Nu är det 
premiär, då blev jag helt skakis. 
Nu är jag bara så enormt im-
ponerad. Vilken föreställning 
de ger oss! berömde regissör 
Åsa Rydberg efteråt.

Och ingen får glömma 
tacka Birgit Carlstén för att 
hon postade pjäsen...

Sofia Karlsson värmer folksjälen

Världsklass i 
svensk folkmusik

"Världsklass i svensk folkmusik" skriver Alekuri-
rens Åsa Kristiansson om Sofia Karlsson.
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Välkomna!

Sofia Karlsson drog inte rik-
tigt fullt hus. Drygt 150 per-
soner gästade gymnasiet.

Teatervinden får inte glömma tacka Birgit Carlstén – igentacka Birgit Carlstén – igen

Christel Olsson-Lindstrand Christel Olsson-Lindstrand 
och Becky Andersson i en och Becky Andersson i en 
av deras roliga dialoger.av deras roliga dialoger.

Ingeborg Holm – en sann historia – har anlänt till Älvängens Folkets H
Svensdotter (Linda Thörnqvist) som gästar fattigvårdsstyrelsen.


