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NÖDINGE. Boken om Sally Jones har 
förvandlats till teater.

I förra veckan kom den till Ale 
gymnasium.

Publiken bestod av elever från 
olika delar av kommunen. 

Huvudpersonen i föreställningen är Sally 
Jones (Alexandra Göransson), en gorilla 
från Afrika som på underliga vägar hamnar i 
Istanbul där hon lärs upp till kassaskåpstjuv. 
Efter ytterligare äventyr kommer Sally Jones 
till Borneo och blir maskiningenjör på ett last-
fartyg.

I det rum som scenografen Lars Björk-
lund skapat till föreställningen befinner sig 
publiken på alla sidor om spelplatsen. 

– Det kändes som ett naturligt val med 
helarena, säger regissören Harald Leander. 

Legenden om Sally Jones rör sig ständigt 
mellan nya platser. Från Kongo till Istanbul, 
över oceanerna till Borneo, till amerikanska 
västkusten och New York. Men vi rör oss 
också från djunglernas fuktiga hetta till den 
svala trädgården hos en tysk överklassdam, 
från maskinrummet på en lastångare i full 
storm till en sömnig sylta i Singapores hamn-
kvarter. Allt detta gör att berättelsen har vissa 

gemensamma drag med en cirkusföreställ-
ning.

Det är inte bara bildmässigt som Teater 23 
mobiliserat inför uppsättningen. Malmöduon 
Lur står för nyskriven musik och i arbetet har 
också koreografen Johanna Jonasson från 
Memory Wax en nyckelroll.

– Lur har en precis lika halsbrytande inställ-
ning till sin musik som Jakob Wegelius har 
haft till sin berättelse, menar Harald Leander.

I föreställningen om Sally Jones är rörelsen 
minst lika betydelsebärande som texten.

– Det är klart att det är speciellt med en 
hjältinna som inte säger ett ord. Sally har bara 
kroppen att uttrycka sig med.

Pjäsen består av endast fyra skådespelare, 
men över 30 roller. Alexandra Göransson 
måste använda sig av sitt kroppsspråk då hon 
inte kan prata. Det lyckas hon väldigt bra med. 

JONAS ANDERSSON
HANNELE ANDERSSON

ALAFORS. Ahlafors IF inledde förra 
året ett fördjupat samarbete med 
Friends och Vakna.

Som ett led i det partnerskapet 
hölls en föreläsning i klubbhuset på 
Sjövallen i torsdags kväll.

Ett 80-tal personer fi ck lyssna till 
Per Lifvergrens skakande berättelse 
som före detta narkotikamissbru-
kare och kriminell.

Spelare, ledare och förtroendevalda var 
inbjudna att ta del av skärtorsdagens begiven-
het på Sjövallen, ett samarrangemang mellan 
Ahlafors IF och Vakna.

– Vi vill ta ett samhällsansvar. Förenings-
livet är så mycket mer än idrott. Vi vill sätta 
fokus på den enskilda individen, att de som 
utövar fotboll hos oss också mår bra vid sidan 
av planen. Det är här som samarbetet med 
Friends och Vakna kommer in i bilden. Det 
finns en enorm kunskap hos dessa organisa-
tioner som vi får möjlighet att dra nytta av, 
förklarade Ahlafors IF:s ordförande Claes 
Berglund när han hälsade välkommen.

Ale kommuns drogförebyggare Thomas 
Berggren höll ett kort anförande 
om Vakna innan han lämnade 
över ordet till kvällens huvudper-
son.

Per Lifvergren, 49, har 
varit flitigt anlitad av Vakna 
under årens lopp. Nu var 
han tillbaka för att dela 
med sig av sina fasans-
fulla och självupp-
levda händelser.

– Det här är 
ingen föreläsning 
utan en berättelse. 
Tyvärr är den sann 
och den är min. Jag 
är inget offer utan 
tar ansvar för det jag 
har gjort. Det som jag 
är stolt över är att jag 

den 15 augusti i år kommer att ha varit drogfri 
i 29 år, förklarade Per.

– Jag har förlorat 18 av mina gamla polare 
som dött direkt eller indirekt av sitt missbruk. 
Inte en till ska dö till följd av droger, det får 
räcka nu! Det är en anledning till varför jag 
står här idag.

Per Lifvergren berättade inlevelsefullt och 
med värme i rösten om sin barndom i Gäst-
rikland.  

– Jag växte upp i en liten by utanför Gävle. 
Barndomen var fantastisk, det var Emil i Lön-
neberga gånger tio.

Skolgången framkallar emellertid inte lika 
ljuva minnen hos Per Lifvergren. Mobbingen 
började redan några månader in på den första 
terminen.

– Det har förstört mitt liv och gör det ännu. 
Retades sade man på den tiden. Skit samma 
vad det heter, det gör lika förbannat ont ändå. 
Jag blir tokig när jag tänker på det. Vi måste 
lära oss att förstå vad ord kan såra.

– Jag var rädd och spydde varje morgon på 
väg till skolan. Det var fruktansvärt!

När Per Lifvergren var tolv år blev han 
bjuden på den första drogen, det handlade 
om sniffning. Han blev sprutnarkoman som 
16-åring. Under åtta år var han fast i missbru-
ket.

– Droger är demokratiska, de skiter i kön, 
ålder och socialgrupp. 

Per Lifvergren fick varma applåder 
för sin självutlämnande berättelse som 
verkligen berörde var och en i publi-
ken.

– Jag tycker detta var ett bra initi-
ativ av klubben, man behöver prata 
om sådant här. Kommer ni bara 
ihåg en procent av det jag sagt 
om ett år så är jag nöjd. Det jag 
kan säga nu är att jag inte längre 
blir hög på droger, jag blir hög på 
människor.

JONAS ANDERSSON

Tipspromenad på Kungsgården
Söndag 7 april - Starttid: 10-13
Vuxen: 10:-, Barn: 5:-

Restaurangen håller öppen för fi ka och lunch.

Välkomna!

– Per Lifvergren gästade Sjövallen
En skakande berättelse
Ale kommuns drogförebyggare Thomas Berggren.

Alexandra Göransson som Sally Jones.

– Sally Jones kom
till Ale gymnasium

Äventyrlig skolföreställning

Skolföreställningen Sally Jones spelades i 
Ale gymnasium i förra veckan.
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Per Lifvergen gästade Sjövallen på skär-
torsdagen och berättade om sitt liv som 
före detta narkotikamissbrukare.

ADRESS RISHEDSVÄGEN 21 BOAREA CA 100 M² / 4 ROK
TOMTYTA 866 M² ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR
VISAS ON 3/4 17.30-18.30, SÖ 7/4 13.00-14.00
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - ALAFORS
Gedigen och välskött 1-plansvilla med källare, i ett av Alafors
absoluta bästa lägen. Hemtrevligt och en skön blandning av
modernt och gammalt. 3 sovrum, vardagsrum med öppen
spis och en fantastisk utsikt med kvällssol. Nära trevlig
badsjö och ca 700 meter till närköpsbutiken. Välkommen!

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40,

lansfast.se/ale

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst 

betalt per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar 

ingivarstatistiken för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska 

sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.


