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HÄLJERED. Äskas pröv-
ning har fått sin efter-
följare.

Ale Teatersällskap 
håller som bäst på att 
repa in ett nytt viking-
aspel.

Premiär blir det på 
Ale Vikingagård freda-
gen den 9 maj.

Den som trodde att Äska 
var död får nu motsatsen 
bevisad. Hon har bara blivit 
äldre, men kommer att dyka 
upp när publiken hälsas väl-
kommen till ett nytt viking-

aspel i Häljered senare i vår. 
Äskas belöning är titeln på 
den fristående fortsättning-
en där huvudpersonens livs-
historia kommer att återges 
och där vi får reda på varför 
hon är som hon är.

– Äskas prövning hade sin 
urpremiär i augusti 2006. 
Det blev en braksuccé den 
sensommaren. Vi gjorde yt-
terligare ett antal föreställ-
ningar året därpå, men då 
hade vi vädrets makter emot 
oss. Totalt blev det ett drygt 
20-tal framträdanden här på 
vikingagården, berättar ma-
nusförfattare och tillika re-
gissör Tina Friis Hallberg.

Då som nu har Thomas 
Sundsmyr ett finger med 
i spelet. Båda gångerna är 
det han som har uppmanat 
Tina Friis Hallberg att fatta 
pennan och ta fram manus-
blocket.

– Man kan väl säga att 
Thomas är Äskas pappa. 
Första gången vet jag att vi 
åkte på studieresa till Dan-
mark för att få inspiration. 
Jag hade aldrig skrivit något 
vikingaspel tidigare och vis-
ste inte vad det handlade om. 
När vi kom fram regnade 
föreställningen bort och det 
blev till att köpa en film med 
sig hem. Det var bara döda, 
döda och döda. Jag sade till 
Thomas att jag inte kan skri-
va något så dåligt om bara 
slagsmål och ond bråd död, 
berättar Tina.

– Det var när jag var ute 
och gick i skogen som Äska 
föddes. Plötsligt fanns hon 
där och jag började få reda 
på saker. Historien kom i 
huvudet på mig, gården och 
människorna, tragik och ko-
mik, kärlek och hat. Jag fyll-
de två kollegieblock.

Därefter har det gått ett 
antal år, men när Thomas 
Sundsmyr återigen ställde 
frågan om hon inte kunde 
författa ett vikingaspel var 
Tina inte särskilt svåröver-
talad.

– Thomas drev ett Le-
aderprojekt och förklarade 
att jag hade tre månader på 
mig att skriva en ny teater. 
Så fick det bli. Det föddes ju 
en massa barn förra gången, 
som vuxit upp och skaffat 
sig egna liv. Det hände sa-
ker i världen, inte minst här 

i Norden som jag vill berätta 
om.

Behöver man ha sett 
Äskas prövning för att för-
stå den här historien?

– Nej, det är en fristående 
efterföljare. Vissa karaktärer 
lever dock vidare, som tidi-
gare publik kommer att kän-
na igen.

Repetitionerna är i full 
gång. Två kvällar i veckan, 
måndag och onsdag, träf-
fas ensemblen i Skepplanda 
bygdegård.

– Det är Ale Teatersäll-
skap som står bakom pro-
jektet. Delar av det gamla 
gardet finns kvar, men vi har 
också föryngrat. Dessutom 
har vi stor hjälp av Pelarte-
atern samt skådespelare från 
Ljudaborg i Lödöse, förkla-
rar Tina Friis Hallberg som 
också öppnar dörren för fler 
aktörer.

– Precis som förra gång-
en behöver vi statister som 
inte har några talroller. De 
som är intresserade får gärna 
höra av sig till mig. Vi saknar 
också en kvinnlig skådespe-
lare.

Hur är känslan just nu?
– Den är bra! Det är väl-

digt duktiga skådespela-

re. Jag har redan haft flera 
lyckostunder när scener har 
blivit exakt så jag hade före-
ställt mig dem i huvudet, ja 
till och med bättre.

När flyttar ni till Ale 
Vikingagård?

– Så fort vädret tillåter 
och det blir ljusa kvällar.

Ale vikingamarknad äger 
rum helgen 3-4 maj och fö-
regår alltså årets teaterspel. 
Totalt är det inplanerat tio 
föreställningar.

JONAS ANDERSSON

Ett tack ska riktas till dig, 
Barbro Hertz, för ditt 
initiativ att anordna resan 
till Aeroseum (före detta F9) 
som vi for iväg till, tisdagen 
den 18 februari. Det kom 
medlemmar från samtliga 
PRO-avdelningar i Ale, 
vilket var glädjande. Att din 
iver, om utökat samarbete, 
kommer att ge resultat fram-
över är jag övertygad om.

Guiden som tog hand om 
oss gav en samlad bild av ut-
vecklingen och förhållanden 
under de så kallade ”kalla 
krigets dagar”. Då några av 
oss fullgjort vår värnplikt på 

F9 var det naturligtvis lite 
nostalgi som vi fick ta del av.

Barbro fick sätta sig vid 
spakarna på en ”avklädd kop-
ter” och guiden berättade, 
att kan man spela piano så 
kan man också flyga en ”kop-
ter”. Då jag själv har en liten 
”kopter” som jag inte kunnat 
bemästra på ett tillförlitligt 
sätt kändes det bra att få en 
förklaring till orsaken. Jag 
kan inte spela piano, tyvärr.

Efter guidning, fika och 
egen vandring bland planen 
var det åter hemfärd, i reg-
net, tillbaka till Ale. 

Medresenär Rune Dahl

Far och flyg med PRO Äska lever vidare

Äskas prövning, som hade urpremiär i augusti 2006 blev en 
succé. Nu kommer efterföljaren. Barbro Oskarsson och Göran 
Antonsson kommer att finnas med bland skådespelarna även 
denna gång.

Tina Friis Hallberg har gjort 
manus och regi till Äskas be-
löning.
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