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NÖDINGE. Gustaf Fröding 
hyr Villa Gröndal på Djur-
gården i Stockholm. Det är 
den sista tiden i Frödings 
liv. Endast kokerskan Lotten 
och Syster Signe har till-
träde till hans arbetsrum. 
Han är orolig att inte hinna 
få sitt bokslut i ordning. 
Böcker ska rensas undan, 
några sista dikter ska plitas 
ner och många minnen ska 
gås igenom och sorteras. 
Fröding pendlar mellan 
klarsynt cynism, busigt lek-
lynne och barnslig småsint-
het – och frampå natten slår 
demonerna till ...

En Dåres Sånger är ett 
slags författartestamente, full 
av anekdoter och autentiska 
detaljer. Men mer än någon-
ting annat är det pjäsen om 
Gustaf och Signe, två män-

niskor som livet på olika sätt 
farit illa fram med, och deras 
närmande till varandra under 
Frödings sista tid. Signe går 
från att älska diktaren Frö-
ding till att kanske faktiskt 
också älska människan där-
bakom.

Sven Wollter spelar 
Gustaf Fröding, i en för 
honom specialskriven roll. 
Wollter har tidigare med 
stor succé levandegjort Carl 
Michael Bellman i ”Märk 
hur vår skugga” som också 
turnerade med Riksteatern.

Rollen som Signe görs av 
Iwa Boman, rollerna Lotten 
och Ida Bäckman spelas av 
Sandra Malmquist. Iwa 
Boman ses i Aniara på Stock-
holms stadsteater tillsam-
mans med bland andra Sven 
Wollter, och Sandra Malm-

quist, som tillhör Rikstea-
terns fasta ensemble, spelar 
under hösten i Hedda Gabler 
på Riksteaterturné.

Föreställningen har fått 
strålande recensioner. Hel-
singborgs Dagblad skriver 
så här:

”Sven Wollter är fantastisk, 
i minsta skakiga handrörelse, i 
varje illmarigt ögonkast närva-
rande. Han stammar, sluddrar, 
för att i nästa ögonblick briljera 
som spänstig, ekvilibristisk ord-
vrängare. Det märks att pjäsen 
varit ett önskeprojekt för Woll-
ter och han fyller den döende 
skalden med nerv och blod...”  

En dåres sånger gästar 
Nödinge söndagen den 17 
april. Biljetter säljs på biblio-
teket i Nödinge.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
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VARJE FREDAG 17-20

Sven Wollter återvänder till Nödinge
– Gestaltar Gustaf Fröding i ”En dåres sånger”

En dåres sånger är på turné med Riksteatern under våren. Söndagen den 17 april visas före-
ställningen i Ale gymnasium. På bilden Iwa Boman och Sven Wollter.
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