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Hur kom teatern in i ditt 
liv?
– Den har alltid funnits där, 
enda sedan jag gick på folk-
högskolan. 1982 blev jag re-
kryterad till Ale Teatersällskap 
av Karl-Ingemar Andersson. 
Min första roll var som hund i 
en föreställning samma år.

Sedan blev du manusför-
fattare?
– Ja, jag spelade och skrev pa-
rallellt. Det var tillsammans 
med Tina Friis-Hallberg, 
Birgitta Andersson och Bör-
je Johansson. På senare tid 
har jag även regisserat.

Vad är drivkraften?

– Det är vansinnigt givande. 
Att som regissör få se utveck-
lingen och vara en del i sam-
manhållningen är underbart. 
Det är roligt att beröra folk. 

Vilken är den bästa 
produktion som du varit 
delaktig i?
– Guldtunnan med Teatervin-
den tar nog priset faktiskt. Det 
var en oerhört vacker föreställ-
ning. Svarta Katten är också 
värd att nämna i sammanhang-
et.

Vem är Sveriges bästa 
skådespelare?
– Det är Maria Lundqvist. 
Hon har blivit det efter Mar-

gareta Krook som var en fa-
vorit. Av manliga skådespelare 
tycker jag Helge Skoog är 
väldigt bra.

Vad är viktigast att tänka 
på som skådespelare?
– Att vara närvarande.

Du och Kent Carlsson har 
blivit ett radarpar, vad är 
hemligheten?
– Vi har skrivit sju pjäser ihop. 
Kent är väldigt ordningsam 
och har många skojiga idéer. 
Vi triggar varandra och har 
aldrig varit osams. Kemin 
fungerar jättebra!

Kommande projekt att 
berätta om?
– Just nu arbetar jag med en te-
atergrupp inom Ale DHR som 
kallar sig ”Pyspunka”. Tanken 
är att sätta upp en revy senare i 
år. Sedan håller jag på att göra 
material till en broderiutställ-
ning som jag ska ha på Repsla-
garmuseet i höst.

JONAS ANDERSSON

Teater är livet 
för Christel

Många är vi som har applåderat Christel Olsson Lindstrands föreställningar genom åren.
Själv älskar hon teater, både att stå på scenen men även att skriva manus och regissera.

Hittills har det blivit sju pjäser med vapendragaren Kent Carlsson 
 och hon utesluter inte att det blir fler.

CHRISTEL OLSSON LINDSTRAND

Ålder: Fyller 66 år om några 

dagar.

Bor: Skogstorp sedan fyra år 

tillbaka.

Familj: Barn och barnbarn 

samt mina katter.

Stjärntecken: Stenbock.

Intressen: Teater, broderi, 

måla akvarell och dona i 

huset.

Favoritplats: ”Det är hemmet. 

Jag är som en tam huskatt”.

Nyårslöfte: ”Det är att jag ska 

följa lustprincipen i den mån 

det går”.
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