
Vitsippspriset tilldelas person 
eller organisation som utfört 
en ovanligt stor osjälvisk 
insats. Priset är ett heders-
omnämnande och innehåller 
ingen ekonomisk belöning.

– Michael Svensson har 
i alla sina olika roller i Ale 
kommun alltid satt ungdo-
marna i främsta rummet. Alla 
vi talar med har bara gott 
att säga om Michaels sätt 
att arbeta. Det som en gång 
började som Ledetprojektet 
blev till slut Pelarteatern där 
ungdomar idag på egen hand 
driver en teaterverksamhet. På 
det estetiska programmet i Ale 
gymnasium har Michael varit 
en klippa ända sedan starten. 
Detta vill vi uppmärksamma 
genom att tilldela honom Vit-
sippspriset, säger kristdemo-
kraternas Kjell Klerfors.

Det var en rörd och inled-
ningsvis ganska tagen prista-
gare som partiets delegation 
mötte i den tillfälliga lägen-
heten på Teatergatan i Göte-
borg.

– Ja, jag har lämnat huset i 
Ale och vi väntar på att flytta 
ut till de nybyggda lägenhe-
terna vid Sannegårdshamnen, 
säger Michael och ser lite 
drömmande ut.

Yrkeskarriären och även 
uppväxten har skett i Ale 
kommun. Han har en lång 
meritlista att se tillbaka på.

– Den har väl inte varit 
spikrak hela tiden. Jag visste 
väl egentligen inte riktigt vad 
jag ville. Under åren i Konga-
hälla gymnasiet startade vi 
dansbandet Hux Flux. Det 

blev ganska lyckosamt och 
jag levde faktiskt i 5-6 år som 
heltidsmusiker (gitarrist). Vi 
var strax bakom Streaplers och 
Flamingo. Det var land och 
rike runt, men det var slitsamt, 
berättar Michael.

1978 gjorde han entré på 
Bohussko-
lan som fri-
tidsledare. 
Det var 
något nytt 
och kärleken 
till musiken 
bar han med 
sig. Ganska 
omgående 
s t a r t a d e s 
Ale musik-
förening för 
att fånga 
upp unga 
musiker i 
kommunen 
och för att få 
loss pengar 
till instrument.

– Tillsammans med Kung-
älvs musikförening genom-
förde vi ett par större konser-
ter och där någonstans föddes 
Alerocken, minns Michael.

Men så dök det upp sex 
tjejer som hade bildat en tea-
tergrupp.

Sporrad
– Det var nytt för mig. Jag 
kände mig sporrad och vi 
bestämde oss för att försöka 
sätta upp en föreställning om 
ungdomars vardag, om livet 
på fritidsgården, i skolan och 
i största allmänhet. Ryktet 
spred sig och plötsligt var vi 

ett 80-tal ungdomar som var 
engagerade.

Det blev lite för stort för 
den då orutinerade regissören. 
Han tvingades söka hjälp och 
vem tror ni han ringde?

Ringde Sven Wolter
– Jag visste ingen bättre än 
Sven Wolter. Han stod i tele-
fonkatalogen så det var bara att 
ringa. Han tvekade först, men 
när jag ifrågasatte hans vilja att 
hjälpa oss vände han; "Var är 
du kamrat? Jag kommer så fort 
jag kan!"

Sven Wolter kom och under 
ett antal veckor hjälpte han till 
att sätta upp ungdomsteatern 

"Bomben". 
Han har 
fortfarande 
inte glömt 
den naive 
fritidsleda-
ren.

– Och 
jag har 
inte glömt 
h o n o m . 
Hans råd 
om att låta 
teatern växa 
fram från 
det svarta 
r u m m e t , 
inte bry sig 
om rekvi-

sita, ljud och ljus, följer jag än 
idag. Sven Wolter är ett vand-
rande lexicon. Han är helt 
unik, påtalar Michael.

Yrkeskarriären gick vidare 
till Ledetskolan, där en musik-
lärartjänst lockade. Det dröjde 
dock inte längre än något år 
innan eleverna började fråga 
om möjligheterna att göra en 
ny föreställning.

– Jag backade först, vis av 
erfarenhet från "Bomben" 
som tog enormt mycket kraft. 
Men så frestades jag att göra 
något litet, det kunde ju inte 
vara så farligt. Det blev Ledet-
projektet och varade i tio år. 
Till sist mynnade det ut i att 

Nol-Alafors kulturförening 
bildades. En generation med 
enormt engagerade ungdo-
mar ville hela tiden överträffa 
sig själva. Jag drogs med och 
kände samma glöd. Vi började 
undersöka möjligheterna att 
skapa en egen teater i Alafors 
fabriker. Idag låter det som en 
solskenshistoria, men det låg 
mycket slit bakom. Värt att 
komma ihåg är att utan Emris 
Olsson och Studieförbundet 
Vuxenskolan hade det aldrig 
blivit verklighet, berättar 
Michael.

Skrev ett PM
Så föddes idén om Ale gym-
nasium. Ledningen sökte 
idéer till profilstarka program. 
Michael skrev ihop ett PM om 
ett estetiskt program.

– Jag tog hjälp av Anders 
Nilsson, som idag är bild-
lärare i gymnasiet. Vi skrev 
ihop kursplaner i teater, film. 
och teveproduktion. Planerna 
godkändes och plötsligt var 
det dags att ta nästa steg, säger 
Michael som har varit med i 
Ale gymnasium sedan starten 
– en tid han värderar mycket 
högt.

–Det är en helt suverän 
arbetsplats. Tänk dig så många 
arbetskamrater och alla är bra. 
Det är otroligt. Vi har en suve-
rän stämning och en ambition 
att alltid göra det bästa för 
eleverna. Sedan är skolan i sig 
själv väldigt speciell.

– Att vi inte har några korri-
dorer utan istället stora öppna 
torg borgar för gemenskap. 
Det märks och känns tydligt, 
säger han och är övertygad 
om att skolan kommer att ha 
en stark ställning i kommunen 
även framledes.

– Det är nog marknads-
föringen och på vilket sätt vi 

informerar om skolan som 
bör ses över. Verksamheten 
är redan idag mycket konkur-
renskraftig.

Michael är programansva-
rig för det estetiska program-
met, men är också teaterlärare. 
En roll han aldrig vill byta.

– Det är lika spännande varje 
gång man träffar en helt ny 
klass första gången och börjar 
med ett helt vitt papper. Några 
månader senre är det premiär 
för en ny föreställning.

På samma sätt var även 
detta papper en gång vitt...
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Vitsippspriset till Michael Svensson

Tony Karlsson och Kjell Klerfors överlämnade årets Vitsippspris till Michael Svensson (t v).

Har jobbat med ungdomar i 30 år

MICHAEL SVENSSON
Ålder: 53. "Men häruppe är jag 29"
Bor: Tillfällig lägenhet på Teaterga-
tan i Göteborg.
Familj: Gift med Hanna, gemen-
samma dottern Lina, 18. Cecilia, 35, 
från tidigare förhållande och Hannas 
Ellenor.
Utbildning: Naturvetenskaplig.
Yrke: Ansvarig för det estetiska pro-
grammet i Ale gymnasium, teater-
lärare.
Favoritmusik: "Det är helst jazz. En 

av favoritgitarristerna är John McL-
aughelin.
Intressen: "Förutom film, teater och 
musik älskar jag att flugfiska."
Om att få Vitsippspriset: "Jätte-
kul, stimulerande att andra värderar 
vad man gör."
Föreställning jag aldrig glömmer: 
Ondskan med Teater Omega.
Bonusfakta: Michael Svensson är 
med i Svenska ostronakademin.

GÖTEBORG. Det kunde ha blivit en berättelse om 
en heltidsmusiker, men ungdomar och skådespela-
ren Sven Wolter ledde in honom på ett annat spår.

Michael Svensson har gjort det mesta med ung-
domar, från biljard på fritidsgården till att bygga 
sin egen teater.

I måndags belönade kristdemokraterna hans 
stora engagemang och osjälviska gärningar för 
ungdomar i Ale genom att tilldela honom Vitsipps-
priset 2007. 

Juryns motivering
Michael Svensson har under lång tid arbetat 
med ungdomar. Teater och musik har varit 
medel för att få ungdomar att finna sig 
själva och se sina styrkor och svagheter. 
Michael ledde Ledetprojektet, senare 
startades Pelarteatern där han lade ner 
mycket ideellt arbete och där man lyckades 
får stryliga ungdomar att få ordning på sina 
liv. I Ale gymnasium har han fortsatt musik- 
och teaterverksamheten. Utöver de formella 
lektionerna har han lagt ner mycket tid 
och kraft för att få eleverna att ställa upp 
och prestera maximalt. För desssa ideella 
insatser vill vi tilldela Michael Svensson 
årets Vitsippspris.

Reimond Ardner

Se över dina försäkringar
✓ PPM val
✓ Kostnadsfri genomgång av familjens
 försäkringar.
Avsätt ca 1 timma. Du bestämmer vad som 
känns viktigast att gå igenom.
Vi träffas hos er dag/kvällstid du bestämmer!

Det trygga boendet!
Teckna villförsäkring!

Totalt värde

0705-14 89 46
0303-74 69 65

Du får Värde

Anticimex Trygghetsavtal  1000:-

Husdoktor  500:-
(Fri måleribesiktning om du bor inom 
två mils radie från en Flüggerbutik)

Brandsläckare 6 kg pulver  440:-

Brandvarnare  125:-

2.065:-

Välkomna in till lågprisaffären i Kungälv
Lingonv 5, Kungälv. 300 m ovanför lasarettet • Tel 0303-595 24

Dags att fi xa husvagn och båten!
Vi har det mesta.

120:-/m

Skumgummi
Kapellväv
Markisväv

Stor sortering 
på möbeltyger
Marinmönstrade
bomullstyger
Nytt parti halvlinne 1:a & 2:a sortering 35:-/m

210:-/m

120:-/m

60:-/m

Fortsatt lågt pris på hel linne
c:a 30 färger 80:-/m


