
Axel Hanses under den första 
premiären. Även om några av so-
loscenerna känns nästan överdri-
vet krävande med tanke på kom-
binationen ringa scenerfarenhet 
och ung ålder, är det uppenbart att 
Åsa Salvesen får fram modet att ge 
allt. Mimik och kroppsspråk känns 
mera moget än rösthantering som 
kräver längre tid av träning. 

Tidlöst och modernt
Sceografin av Erik Salvesen spe-
lar åter en väldigt viktig roll för 
helhetsupplevelsen. Den intima 

scenlösningen med publiken sit-
tande på vardera sidan om scenen 
bidrar till att åskådarna sugs in i 
berättelsen. 

Rök och dimma, en gammal kär-
ra och mörka kläder för oss flera 
sekler tillbaka i tiden, men insla-
gen av modern rekvisita och urban 
bakgårdsstämning skapar en lyck-
ad konrast. De gula plåttunnorna 
som även är instrument är top-
pen! 

Ett inslag av rap tjänar även syf-
tet att flytta berättelsen in i vår 
egen tid, samtidigt som det ger un-

derhållningsvärde. I början av 
andra akten förlorar berättelsen 
något av sin nerv, men endast för 
en stund. Mot slutet sker en desto 
tydligare stegring. 

Man kan inte annat än hoppas att 
teaterintresserade västnylänning-
ar  – och  även alla gymnasier och 
högstadier – passar på tillfället att 
i sin egen näromgivning ta del av 
en stark upplevelse.  

MariT LundsTröM
050 5497 917
marit.lundstrom@vastranyland.fi

Passionerat 
och välbekant
Björn Ranelid är en av de mest 
lästa författarna i Sverige, för
modligen också mest omdebat
terad. Sedan debuten 1983 med 
Den överlevande trädgårdsmäs
taren har han givit ut ett trettio
tal böcker, främst romaner. För 
Synden (1994) fick han August
priset. Nu är han aktuell med 
Tyst i klassen!

Den här nya romanen är en bland-
ning av högstämd predikan, arbe-
tarroman, journalistisk rapport 
och självbiografi. Han har, säger 
han, åtagit sig att skriva om ”den 
oslipade diamanten som är Ka-
rin Liljas barndom i en gammal 
kropp”. Ranelid slipar och slipar, 
så att alla fasetter skall framträ-
da, lysa som ett mirakel, vara en 
sol i miniatyr som han hämtar ner 
från himlen.

Mirakel eller solar hittar jag in-
te i den här berättelsen om arbe-
tarkvinnan Karin Lilja i Malmös 
fattigkvarter på 50- och 60-talen, 
om hennes våldsbenägna och su-
pande make Oskar, deras sex sö-
ner och den lika änglalika som in-
telligenta adoptivdottern som fått 
namnet Kristina (!). Henne säger 
sig författaren ha varit klasskam-
rat med.

Karin Lilja har levt nästan hund-
ra år i krig utan annat vapen än sitt 
hjärta. Hon hukar sig för maken, 
försöker skydda sina söner, som 
det ändå inte går särskilt väl för, en 
skär av sig sin tunga, en annan 
dricker gas och tar livet av sig, en 
tredje blir mördad och en fjärde 
delvis invalidiserad. Den enda som 
klarar sig är den rakryggade Kris-
tina, men så är hon också dotter till 
en välbärgad och aktad man, som 
övertalar Karin Lilja att ta hand om 
följderna av sitt snedsprång. Kris-
tina har alltså intelligensen, inte 
underklassen i blodet.

ranelid har språket
Björn Ranelid serverar sina läsa-
re en hel del klichéer om arbetare 
och fattigkvarter utan badkar och 
innetoaletter. Jag känner inte ut-
kanterna i Malmö som Ranelid in-
te heller satte sin fot i när det be-
gav sig. Ändå vet han mer än nå-
gon annan om hur det var att le-
va där. Ett skräckexempel är fa-
miljen Karlsson, som har sexton 
barn, alla oälskade. En av dem har 
ihjäl sin far. Oskar drar sig inte hel-
ler för att utnyttja adoptivdottern 
sexuellt.

Gestaltning och trovärdiga per-
sonporträtt bryr författaren sig in-
te om, inte den här gången.

Det är budskapet som är det vik-
tiga: vem som helst kan bli frälst 
och det ska inte vara tyst i (under)
klassen, de borde alla tala och vitt-
na. Eftersom de inte har språket 
vittnar Ranelid för dem. Det gör 
han passionerat, med bibliska och 
andra högtflygande metaforer, vil-
ka imponerar lika ofta som de ir-
riterar.

Det är en hel del som haltar i den 
här romanen. Pär Lagerkvists 
bok Barabbas, som Karin Lilja av 
en slump får tag på och därefter 
läser om och igen som tröst får jag 
inte att riktigt gå ihop med resten 
av berättelsen. En annan detalj 
som går på tvärs är avslöjandet att 
den goda, sedermera prästen Kris-
tina minsann är en synderska som 
sålt sexuella tjänster i sin ungdom. 
I vuxen ålder blir hon aktiv i kam-
pen mot prostitution och prästers 
övergrepp.

Empati och patos
Björn Ranelid lyfter fram männi-
skor på lägsta samhällsstegen. Det 
gör han på sitt eget vis. Både stil 
och personer, inklusive författa-
ren, känns bekanta från hans tidi-
gare böcker. Likaså beskrivningen 
av till exempel muslimska kvinnor: 
”Titta, titta, fyra svarta tält vand-
rar i Rosengård och deras ögon är 
som slocknade kolbitar och de är 
utelåsta från sina egna liv, men de 
har cirka trettio minuters frigång 
mellan fängelset med männen och 
mataffären.”

Visst berättar Ranelid om sina 
personer med empati, lidelse och 
patos. Visst tar han parti för de fat-
tiga och föraktade och han är emot 
klassamhällets hierarkier. Men det 
räcker inte för att inlevelsen ska 
smitta av sig på läsaren. Tyst i klas-
sen! är en roman där strukturen 
vacklar betänkligt. Det är svårt att 
anamma budskapet, att omfatta 
författarens närapå hårda skilje-
linjer mellan gott och ont och den 
ofta biologiska infallsvinkeln. 

Mary-ann BäcksBacka
kultur@vastranyland.fi

Böcker
Bok: Tyst i klassen!
Författare: Björn Ranelid.
Förlag: Bonniers 2012, 423 sidor.

Modigt grepp om Mor Courage 
Modig regi och häftiga scenbilder 
i kombination med ett innehåll 
som aldrig föråldras innebär att 
teaterlinjen vid Västra Nylands 
folkhögskola bjuder igen på en 
stark upplevelse. Kriget är fon
den, kärran färdmedlet och bar
nen smärtpunkten. 

Den här gången är det inte ett klas-
siskt drama från antiken, inte hel-
ler Shakespeare eller Strindberg 
som Åsa Salvesen låter sina stu-
derande vid Västra Nylands folk-
högskolas teaterlinje bita i för att 
komma åt teaterns hela uttrycks-
register och utspel av stora käns-
lor. 

Pjäsvalet känns mot bakgrunden 
av den utstakade linjen fräscht och 
annorlunda – även om det inte pre-
cis handlar om nyskriven drama-
tik utan världsdramatik av Bertolt 
Brecht. 

Han skrev Mor Courage år 1939 
under sin exil i Sverige. Den upp-
fördes tio år senare i Berlin, en 
sönderbombad stad som gav pjä-
sen en fullständigt autentisk 
fond. 

Pjästexten utspelar sig i och för 
sig inte under andra världskriget 
utan på 1600-talet då 30-åriga kri-
get höll befolkningen i Europas be-
folkning i sitt grymma grepp. 

nytta av krig
I och för sig spelar det ingen stör-
re roll vilket krig det handlar om, 
annat än att 1600-talet ger inspi-
ration ifråga om dräkter, rekvisi-
ta och scenstämning även i VNF:s 
uppsättning. 

De centrala frågeställningarna 
handlar om kriget som sådant, det 
faktum att många drar ekonomisk 
nytta av krig och därmed intresse 
att upprätthålla det. På den punk-
ten är texten hur aktuell som 
helst. 

”Krig är det enda som för ordning 
med sig”, konstaterar fältväbeln 
som är en av Josefin Fris roller. 

”Det finns en kula gjuten för oss 
alla”, är också ett uttryck som Mor 
Courage, gestaltad av proffsskåde-
spelaren Tove Qvickström, an-
vänder sig av i ett av de många slu-
ga trick och finter som kan främ-
ja hennes affärer – eller åtminsto-
ne skapa fri passage på vandring-
en med kärran och barnen. 

kuschade barn
Sida vid sida med samhällsfrågor-
na kring krig, makt och nytta, lö-
per moralfrågorna på individpla-
net. De kan inte skiljas åt. 

Mor Courage tjänar som affärs-
kvinna på kriget – det är då hon 
bäst säljer sina varor från kärran. 
Kriget blir väldigt dubbelt för hen-
ne: hon är beroende av det, men 
det är också kriget som tar ifrån 
henne barnen. 

Bejaka inte ett system som rase-
rar din tillvaro, motarbeta det ef-
tersom det förgör dig, uttrycker 
Åsa Salvesen budskapet från sce-
nen. 

Kärleken till barnen framstår i 
och för sig lika komplex som kri-
gets nytta och förbannelse. Det är 

den egennyttiga kärleken där bar-
nen kuschas, används och formas 
i enlighet med förälderns – i det-
ta fall moderns – behov. En mörk 
skugga från medeltiden sträcker 
sig in över 1600-talet, seklet som 
präglas av krig och reformation. 

Barnen framstår som rangord-
nade ägodelar och samtidigt inmu-
tade i tydliga roller: Äldsta dottern 
Eilin (Sofie Häkkinen) som är en 
häftig vinnartyp, mellandottern 
Schweizerosten (Aurora Kyllö-
nen) som axlar den plikttrogna 
dumbommens roll och yngsta dot-

tern Kattrin (Linnea Sundblom) 
som är stum, lytt och godhjär-
tad. 

ömhet under ytan
Tove Quickström gör en tuff Mor 
Courage som driver föreställning-
en framåt. Hon har föreställning-
ens tempo och puls i sin hand, ib-
land kanske på bekostnad av ny-
anser. Som roll och gestalt fast-
nar hon som en bild på näthin-
nan, stark och vacker. 

Omtanken om barnen är kamou-
flerad till överlevarens hårda ord. 

Hon bryter samman efter att sol-
daterna har farit i väg med mellan-
dotterns lik, men hålls tuff så länge 
läget så kräver. Allra bäst kommer 
känslorna fram i förhållandet till 
den stumma Kattrin, och inte 
minst sedan Mor Courage mjuk-
nat något med tilltagande ålder 
och erfarenhet. Några scener tar 
fram känslor av undertryckt öm-
het, vilket ger balans till all tuff-
het.

Förbluffande starka är också 
eleverna, utöver de tidigare nämn-
da även Andreas Lindblom och 

Teater 
Pjäs: Mor Courage och hennes  
barn av Bertolt Brecht.
Översättning: Martina Meinander.
Regi: Åsa Salvesen.
Scenografi, dräkter, ljus: 
Erik Salvesen.
Musik: Arbetsgruppen under ledning 
av Ville Hukkinen.
Rörelse: Annatuuli Saine.
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