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Slutsång
För vi gjorde en måne av silver
och en underbar krona av guld

och ett drama med rytande lejon
och en kung för effektens skull.
De’ ä’ mera än låtsas och leka
för du kan vara alldeles viss
om att riktiga rosor är bleka

mot en handmålad rosenkuliss.
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TEATER I VÄRLDEN

Det är lätt att vänja sig vid världens oro. Varje kväll betraktar vi den genom tele-
visionens lugnande öga; men denna kväll sitter vi på teatern, och teaterns värld är 
annorlunda, inte kall, inte på ett säkert avstånd. På teatern samlas vi till ett ögonblick 
av stillhet där vi kan betrakta vår egen oro som mänsklig, inte kall, och liksom män-
niskan ofulländad. Det som sker där framme på scenen kan spelas samtidigt världen 
runt, texten kan vara densamma. Men varje ögonblick är unikt, och bara vårt. Man 
kan inte klippa i teater, inte redigera, och nästa kväll är både misstagen och det le-
vande annorlunda, och vi kan inte slå oss till ro.

Världen kommer oavbrutet till oss via media, men som ettmeddelande. Världen 
kommer till oss också genom teatern, men som ett oavbrutet upprepat personligt 
tilltal där levande människor vädjande, skrikande, viskande, bedjande eller hotande 
försöker säga oss något.
Genom teatern kommer världens oro och mångfald till oss, men aldrig mångfaldigad, 
utan som en unik upplevelse aldrig förut gjord. Aldrig exakt så, aldrig exakt, och 
aldrig exakt möjlig att upprepa.

Världen runt sitter denna kväll, på världsteaterdagen, människor väntande i teatrar, 
lador, källarhål, auditorier; de vet att något kan ske där uppe på scenen, att någon kan 
skriva ett djupt personligt meddelande i vattnet, och att detta visserligen är snabbt 
försvunnet, men unikt. Att vi under några korta ögonblick ser vattenskriften, och
ser den försvinna, men att det innehåller en fantastisk möjlighet. Att vi aldrig kom-
mer att glömma det unika vi gemensamt var alldeles ensamma om att uppleva.

Meddelandet handlade om oss, och vår oro, men var inte en bild utifrån förmedlad 
av en kall yta, utan ett meddelande från varma ofulländade människor till andra, de i 
teaterns stora världsfamilj. 

Till Världsteaterdagen den 27 mars 1992 
Per Olov Enquistt

Grannfolket deltog i Världsteaterdagen med delar
av ”Molnets dotter”, som därefter hade premiär på
Södra Teatern (Kägelbanan) den 3 maj och sedan
uppfördes vid folkteaterfestivalen i Tammerfors
i augusti. Det året fyllde Finland 75 år.

MUSIKER

Har du visor, min vän

Har du visor, min vän, sjung dem nu!
För nu är tiden då visor ska sjungas
och den som ska sjunga är du!
I morgon är kanske för sent min vän.
Så synd om de sånger
som aldrig blir sjungna!
Så tala inte om visor med mig
låt visorna tala för dig.
Vill du älska, min vän, gör det nu!
För nu är tiden för kärlek inne
och den som ska älska är du!
I morgon är kanske för sent min vän.
Så synd om den längtan
som aldrig har vågat!
Så tala inte om kärleken,
låt kärleken tala min vän.

Vill du leva ditt liv, gör det nu!
För nu är tiden då ditt liv ska levas
och den som ska leva är du!
I morgon är kanske för sen min vän.
Vem bryr sig då om
vad du drömde och ville?
Så vänta inte på nånting sen,
det är nu du ska leva min vän!
                                                 Bengt Ahlfors

Slumrande toner (finsk folkmelodi)

Slumrande toner – fjärran ur tiden
Toner från stugor, från fält och vänan lid,
Vaknen alla, höjen er!
Fädernas budskap I bringen till söner, 
                                            till lyssnande tid

Sällsamma röster ur gravarnas dunkel,
Jubel och kvalsång från hänsovnas strid,
Vaknen alla, höjen er!
Fädernas budskap I bringen till söner, 
                                            till lyssnande tid

Från v. Vappu Hämeenaho, Birgitta Carlson, Brita Savér och Eva Haglund
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”På långt håll och utifrån sett är varje människas liv i dess helhet och dess mer
markerade drag en tragedi, men i detaljerna går ett lustspel över scenen.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Hej jag heter Eva Lagerheim och gör ett inhopp i teater Grannfolket som Författaren i 
En teaterkomedi. Jag känner till Grannfolket ända sedan de gjorde sina tidigaste upp- 
sättningar medan Folkkulturcentrum fanns på Skeppsholmen.
Som alla andra i denna trevliga grupp tycker jag om att stå på scen. I övrigt arbetar jag 
som keramiker, röstpedagog, syntolk och sångerska.

ENSEMBLEN

Från v. Mikael Gråå, Ingegerd Andersson, , Bengt Svensson, Brita-Johanna Sjölind, Kristina Johnson,
Irja Torri, Stefan Ahlstedt, AnnSofi Andersdotter, Bodil Wiker-Åkerblom, Christer Colt och 

Bo Georgii-Hemming



REFLEXION

Hösten 1982 satt jag i ett litet rum intill biblioteket i Nordens hus i Reykjavik och 
försökte sammanfatta 20 års erfarenheter av teaterbranschen.  Det blev En teaterkomedi, 
som hade urpremiär i Kuopio följande år. Men redan ioktober 1982 hade pjäsen för förs-
ta gången mött publik, på Tjodleikhusid, den isländska nationalteatern. 
Det var en läsning, skådespelarna gick omkring på scenen och antydde handlingar 
medan de läste ur manuskript. Författaren satt bredvid och läste scenanvisningar och 
kommentarer.
          Det var sju islänningar och en finne som framförde komedin – på svenska. Bland 
dem som ställde upp kan nämnas Tjodleikhusids chef Sveinn Einarsson (som Bengt), 
finlandsislänningen Borgar Gardarsson (som Oscar) och min fru Ritva Siikala (som 
Matilda). I den entusiastiska publiken satt också ex-teaterchefen och presidenten Vigdis 
Finnbogadottir och finländske ambassadören Martin Isaksson. Det var en av mitt livs 
roligaste teaterkvällar.
          Pjäsen kom sedan att spelas på många teatrar och på många språk. Grannfolkets 
föreställning är, om jag räknat rätt, den trettiofemte produktionen, och nu på våren 2017 
kommer den upp också i Prag i Tjeckien och i Szentendre  i Ungern. 
           En teaterkomedi är tillägnad Vivica Bandler, den legendariska teaterchefen, som en 
gång öppnade dörrarna till yrket för mig. I år skulle hon ha fyllt 100 år; hon sa själv att 
hon var lika gammal som Finland, men att Finland blev självständigt lite tidigare.
           Så som jag kände henne var hon nog både stark och självständig och hon blev 
en viktig mentor för mig. Hon dog 2004 och några år senare skrev jag hennes biografi, 
Människan Vivica Bandler som kom ut 2011.

Bengt Ahlfors
Helsingfors 2017

Bengt Ahlfors DRAMATIK

I våras (med Frej Lindqvist) (1963)
Var är min stora luddiga nalle? (1966)
Wälläri o.s.v. (kabaré) (med Claes Andersson och Johan Bargum) (1968)
Tjeckoslovakien (kabaré) (1968)
Planket (kabaré) (1969)
Kropp (kabaré) (med Andersson och Bargum) (1969)
Jorden runt på 80 dagar (efter Jules Verne) (1970)
Med-borgare! (kabaré) (med Andersson och Bargum) (1970)
Hårda tider (drama) (efter K.A. Tavaststjerna) (1973)
Panik i Rölleby (med Anna Bondestam) (1975)
Fänrik Ståls sägner (operett) (med Frej Lindqvist) (1976)
Smugglarkungen (musikal) (med Lars Huldén) (1977)
Ringleken (med Andersson och Bargum) (1978)
En teaterkomedi (1982)
Morkis! (revy) (1986)
Finns det tigrar i Kongo? (dialog) (med Bargum) (1986)
Soppan kallnar, minnet sviker (med Lindqvist) (1987)
Blandade känslor (revy) (1988)
Morgongåvan (dialog) (1989)
Maries barn (drama) (med Bargum)
Ilta Aleksanterin Teatterissa (varieté) (1991)
Pladask! (revy) (1992)
Stulen lycka (musikal) (1994)
Rysk roulett (musikal) (1996)
Aska och akvavit (1999)
När igelkottar älskar (2000)
Illusionisterna (2001)
Jaguaren (2003)
Den sista cigarren (2004)
1945 (ett fosterländskt familjedrama) (2005)
Hissvägraren (2007)
Zambezi (med Ritva Siikala) (2008) 
                                                         (Dessutom ett flertal TV- och radiopjäser.)

Böcker
Sånger & dikter (1971)

Fragment av en barndom (1978)
Stigzeliuska rummet. Dagbok från Svenska Teatern (1980)

Personerna (roman) (1984)
Blandade känslor. 41 sånger i urval av Henrik Huldén (1989)
Bengt Ahlfors läsebok (berättelser på vers och prosa) (1993)
Äventyr i teaterbranschen. Minnen och sidorepliker (2001)

Flygande soffan. Visor för barn och barnsliga (2005)
På bio. Berättelser och bekännelser om levande bilder (2008)
Människan Vivica Bandler: 82 skisser till ett porträtt (2011)


