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NÖDINGE. Ryggen är 
våt av 90 svettiga och 
gripande minuter.

Estettvåornas 
uppsättning av ”De 
edsvurna” är magnifik.

Normalt sett betyg-
sätts inte skolföreställ-
ningar, men denna gång 
måste vi:

Det klassiska amerikanska 
dramat, 12 edsvurna män, 
med bland annat Henry 
Fonda i huvudrollen berörde 
alla som såg den. När Amir 
Pasbakhsh, 26, som tolvåring 
såg filmen för första gången 
bestämde han sig för att ”den 
här vill jag se på en teater-
scen”. Amir gick det estetis-
ka programmet i Ale gymna-
sium 1998-2000. Sedan dess 
har han vidareutbildat sig 
på scenskolor i bland annat 
Skottland och England. I 
höstas var det dags för prak-
tik. Amir ringde sin tidigare 
teaterpedagog i Ale gymnasi-

um, Michael Svensson, och 
bad att få göra den i sin gamla 
skola. Estettvåorna skulle då 
välja ett manus att börja arbeta 
med. Amirs förslag var givet; 
"12 edsvurna män". Proble-
met var att det fanns inget 
manus, bara en film.

– Jag satte mig vid teven 
och skrev av varje replik. Det 
tog åtta intensiva timmar, 
men det var det värt. Elever-
na gillade manuset skarpt, be-
rättar Amir.

Regissör, Michael Svens-
son, var tveksam.

Svårt manus
– Det var ett svårt manus, på 
gränsen till för svårt, trodde 
jag. Idag är jag förbluffad och 
oerhört stolt. Uppsättningen 
är så berörande och varje ka-
raktär professionellt utförd. 
Amir och jag grät faktiskt när 
vi såg den, avslöjar Michael. 
Det här är nog det bästa jag 
har sett estettvåor prestera i 
Ale gymnasium, kanske den 
bästa föreställning jag har re-
gisserat någonsin. Jag vet inte, 
det är så svårt att rangordna, 

men det här var hur som helst 
helt fantastiskt.
Alla som sett någon av de fyra 
föreställningar som estettvå-
orna gav lär hålla med. Det 
finns ingen som gått obe-
rörd ur salongen. Handling-
en om elva jurymedlemmar 
som ska fatta ett till synes lätt 
beslut genom att förklara en 
18-åring skyldig för överlagt 
mord på sin far utvecklar sig 
till en kamp mellan elva indi-
vider om övertygelsen kring 
vad som står utom rimliga 
tvivel. Det som genom två 
vittnesmål föreföll självklart 
blir plötsligt ett komplicerat 
ärende. Är vittnesmålen tro-
värdiga? Vilket motiv skulle 
pojken i så fall ha haft? Varför 
lämnade han kvar kniven? 
Varför återkom artonåringen 
till mordplatsen om han var 
den skyldige? Ifrågasättandet 
leds av Karl Andresens ka-
raktärsfulle rollfigur och från 
att ha varit ensam om att för-
klara målsägande oskyldig 
till dådet vinner han plötsligt 
gehör. En efter en byter sida.

Temperaturen stiger runt 

jurybordet och känslorna 
svallar emllanåt över. Chris-
tian Olofsson spelar den 
hårda linjens härförare; ”Det 
är klart som dagen att han är 
skyldig, slösa inte bort vår 
tid”. Det är en replik som 
löper genom hela föreställ-
ningen. Tvivlarna kontrar 
med; ”Kanske är det sant att 
han är skyldig, kanske inte. Så 
länge det finns minsta tvivel 
kan vi inte skicka en tonåring 
till elektriska stolen. Vi måste 
vara helt säkra”.

Långa monologer
Jurymedlemmarna är starka 
kontraster till varandra och 
långa monologer ger publi-
ken en nära skildring av vilka 
de är. Den stundtals vilda 
överläggningen kryddas med 
vassa stickrepliker som sitter 
som spjut och för handlingen 
framåt. Karl Andresens aktiva 
bevisföring på scen målar upp 
en tydlig bild för publiken att 
mordet omöjligt kan ha gått 
till på det sätt som åklaga-
ren lagt fram det. Moa Kle-
medtsson i rollen som den 

strikta och från början helt 
övertygade kvinnan är en av 
de sista jurymedlemmarna att 
byta sida. En liten detalj som 
glasögonen får henne att tänka 
om. Märkena på näsan stäm-
mer överens med ett av vittne-
nas. Ett vittne som utan glas-
ögon säger sig ha sett mordet 
på tämligen långt avstånd – 
och dessutom rakt igenom 
ett tåg. Knappast troligt. Så 
vid dramats slut sitter Chris-
tian Olofsson ensam kvar med 
uppfattningen att artonår-
ingen dödat sin far. Slutsce-
nen blir därför ganska väntad. 
Olofsson brister till sist ut i 
gråt och förkunnar icke skyl-
dig. 90 minuters laddat drama 
får ett gripande slut.

– Inte ens Shakespeare hade 
kunnat uttrycka i ord vad jag 
känner ikväll, säger regiassis-
tent Amir Pasbakhsh efter att 
ha fått se sin dröm gå i upp-
fyllelse. Favoritfilmen hade 
blivit en pjäs.

Tretton skådespelare mötte 
lokaltidningen efter sista fö-
reställningen.

– Vi gillade utmaningen 

och manuset stack verkligen 
ut. Många repliker är långa 
och svåra, men vi har haft tå-
lamod och jobbat intesivt i 
slutet, säger Paula Dahlqvist 
och Emil Dahl tillägger:

– Vi ville ha en pjäs med 
en enkel scenografi och så 
kom Amir med ett manus där 
alla skådespelare är med i en 
och samma scen under hela 
dramat. Det kunde inte bli 
bättre.

Nä, det kunde det inte. 
Enda sorgen är att när ryktet 
om den fantastiska föreställ-
ningen nått Aleborna har 
redan sista framträdandet 
gjorts.

– Fast jag gläds åt att dessa 
elever bara går i tvåan, avslu-
tar Michael Svensson.

Det blir en ny föreställ-
ning nästa år, frågan är dock 
vad som kan utmana dem efter 
detta.

Edsvuret Edsvuret 
– det bästa – det bästa 
någonsin...någonsin...

– Estettvåorna gjorde pjäs av filmklassikern ”12 edsvurna män”
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Karl Andresen fick mycket 
beröm för sin rolltolkning i 
De edsvurna.


