




NON PROFIT ORG 80244328-4425 
STYX•XXXII [Antigones Dagbok] –Stockholm 2012
http://styxforlag.com/
© Kista Teater, 2012
© Rebecca Forsberg, 2012
© Johanna Gustafsson Fürst, 2012
Sammansättning, Formgivning: D H M N P S S  A E O U Y
Tryck: Totem,  Inowroclaw 2012
ISBN 978-91-85747-33-7

Antigones dagbok genomförs med stöd av: Centrum för gestaltning, Inno-
vativ kultur, Arvsfonden, Kista Science City, Konstnärsnämnden, Kulturför-

valtningen Stockholms stad, Kulturrådet, Jätvalyftet/Stockholm stad

          
ORG 8024438-4425
ISBN 978-91-85747-43-6 
© Rebecca Forsberg, RATS Teater 
STYX •XLIII “Antigone i Husby”, RATS Teater, Stockholm 2014
med illustrationer av Giuliano Medici
Red., form: D H M N P S S  A E O U Y 
1:a ed., 1:a print - 500 ex, : Totem,  Inowroclaw 2014
med stöd av Kulturbryggan

Innehåll
7

Inledning
om RATS Teater

11
“Varför ska publiken komma?”
Intervju med Rebecca Forsberg
konstnärlig ledare för RATS Teater

28
“Antigones Dagbok”
manus

59
... Intervju fortsättning ...

65
“På min gata”
manus

87
.. Intervju fortsättning ...

94
“Haimon”
manus

113
...Intervju fortsättning ...

126
Eftertexter
Medverkande



7

På årsdagen av kravallerna i Husby 2013 ger RATS Teater 
trilogin Antigone i Husby av Rebecca Forsberg.

Antigone i Husby är tre fristående produktioner som alla 
utgår ifrån det grekiska antika dramat Antigone av Sofokles. 
Antigone är en ung tjej som trotsar statsmakten, hon utmanar 
våra tankar om vems röst som blir hörd. Antigone i Husby har 
vuxit fram i dialog med människor som teatern mött under de 
fem åren som vi varit verksamma i Husby. 

Kanske är det första gången du kommer i kontakt med RATS 
Teater, här följer en kort historik över våra produktioner:

2008-2009 Nere på Jorden av Lena Andersson. Till 
föreställningen bidrog skolklasser i Järva med att bygga delar 
av scenografin med egna bilder och målningar. Målningarna 
animerades och användes som rörliga bilder i en stor 
scenografisk fond. Till föreställningen byggdes också en 
interaktiv webb där publiken kunde lära känna skådespelarna, 
temat och bygga vidare på berättelsen. Det blev ett första steg 
för teatern att bjuda in publiken redan innan föreställningen 
kom till platsen och låta unga i Järva fundera på de frågor 
som pjäsen tog upp om religion, vänskap och föräldrar. När  
publiken kom till den färdiga föreställningen visste de vad 
pjäsen handlade om och att de varit med och skapat den 
digitala scenografin.

2010-2011 Antigones dagbok av Rebecca Forsberg. En 
mobiltelefonteater om en ung tjej som trotsar statsmakten. 
Föreställningen växte fram utifrån ett forskningsprojekt där vi 
tillsammans med Institutionen för data och systemvetenskap 
(DSV) vid Stockholms universitet, utforskade plats och 
berättande med mobiltelefoner. Många av de berättelser 
som unga ville dela handlade om osynliga gränser, vad man 
får och inte får göra, och maktlösheten i att inte kunna göra 
sin röst hörd. Vi använde dessa berättelser som grund och 
byggde mobiltelefonföreställningen (App) Antigones dagbok 
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där Antigone ställer alla de konfliktfyllda frågor som vi stött 
på, om den egna viljan, makt och att leva i en demokrati. 
Föreställningen bygger på publikens deltagande där publikens 
sms skapar dialog om aktuella frågor i pjäsen, och där det 
blir synligt vad kompisen, grannen eller annan okänd tycker i 
frågan.

2012- 2013 Lise och Otto av Lovisa Milles. Föreställningen 
handlar om forskarna Lise Meitner och Otto Hanh. En 
föreställning som knöt ihop de idag segregerade delarna 
mellan högteknologiska Kista och boende i Husby. 
Föreställningen är tekniskt avancerad när den utspelas på 
två scener/platser samtidigt. Hälften av publiken möter Lise i 
Husby och andra hälften Otto i Kista, samtidigt som publiken 
möter varandra virtuellt genom fiberteknik.  I föreställningen 
lyfte vi fram berättelsen om Lise Meitner som var flykting och 
som hade flytt kriget till Sverige. Föreställningen visar på hur 
man med teknik kan arbeta med att bryta de många osynliga 
murar som unga gett uttryck för i våra gestaltningsverkstäder.

2012 ADA av Rebecca Forsberg. Kvinnan som utvecklade 
världens första programmeringsspråk. Berättelsen om Ada 
Byron Lovelace lyfter fram en ung tjej som står på tröskeln 
till vuxenvärlden och hennes konflikter med en mamma som 
styr hennes liv. Pjäsen skildrar skilsmässa, kärlek och längtan 
efter en frånvarande pappa. Föreställningen arbetades fram 
tillsammans med ungdomar på KFUM-gården, deras egna 
tankar och frågor ligger till grund för de interaktiva moment 
som vi använder oss av i produktionen. Publiken kan twittra, 
smsa och blogga in sina tankar som synliggörs i scenografin. 
ADA producerades för mobiltelefonen, webben i skolor och på 
storbildsskärmar på bibliotek och museum.

2013 MARYAM av Rebecca Forsberg. Maryam är en ung 
muslimsk vetenskapskvinna i 900-talets Aleppo, Syrien. Hon 
stöttades av sin pappa, hon var feminist och troende samtidigt. 
Något som många av de tjej- och kvinnogrupper som vi 

samtalat med ser som viktigt att kunna få vara i ett modernt 
Sverige. I MARYAM arbetade vi med utvecklingsgrupper med 
Kista Folkhögskola, samt mötte unga tjejer och kvinnogrupper 
i Husby. Grupperna bidrog genom samtal, skriven text och 
genom att själva agera skådespelare i dramat tillsammans 
med professionella skådespelare. Det färdiga mobildramat fick 
premiär på Dramaten och i Kista samtidigt. 

2013 På min Gata av Rebecca Forsberg. En pjäs som tar 
avstamp i de 5 nätter våren 2013 när upploppen i Husby 
fortgick. En mammas längtan och oro över sin dotter sätts i 
fokus och publiken får följa med till ett annat land, en annan 
tid. Stockholms Solister spelar musik av Edward Grieg. 

Hösten 2013 gav vi hela trilogin ”Women in science” (Lise och 
Otto, ADA och Maryam) på Dramaten och Husby samtidigt. 

2014 Haimon av Rebecca Forsberg, är en interaktiv film och 
teaterproduktion gjord för att upplevas i en smartphone. 
Inspirerade av det grekiska dramat om Antigone som trotsar 
kungen, ifrågasätter moralen och döms att dö i en grotta, 
bjuder RATS teater ner publiken under jord. Mobilappen tar 
med tunnelbanans hjälp filmtittaren både fysiskt och mentalt 
från Kungsträdgården i centrala Stockholm till torget i Husby. 
Haimon handlar både om kärleken mellan ett ungt par och 
om hur avståndet mellan centrum och periferi växer. Filmen 
kan också ses som en reflektion över upploppen i Husby i maj 
2013. Publiken ges möjlighet att dela med sig av sina tankar 
om varför det brann, om framtiden och inte minst om vad som 
är sanning. 

Under åren 2008-2014 har vi arbetat med teaterföreställning 
och dialog som metod för att komma vår publik nära. I 
våra produktioner tar vi stöd av teknologier och vill driva 
utvecklingen av nya konstnärliga produktioner så att vi kan 
nå publik som inte naturligt söker sig till teaterrummet. Vi 
arbetar aktivt för att bryta isoleringen mellan innerstad och 
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“Varför ska publiken komma?”
Giuliano Medici för ett samtal med Rebecca Forsberg, 
konstnärlig ledare för RATS Teater, våren 2014.
     

ytterstad genom att låta föreställningarna samarbeta med 
redan etablerade kulturinstitutioner så som Stockholms 
stadsteater/Parkteatern, Nobelmuseum, Riksutställningar, 
Dramaten och Stockholms stadsmuseum.   

Varmt välkommen att ta del av allt spännande som sker i och 
omkring RATS Teater.

Rebecca Forsberg
Konstnärlig ledare RATS Teater

Illustrationer av Giuliano Medici
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Samtal 1 

Antigone och Husby. Du kanske kan berätta lite om RATS till att 
börja med ur ett större perspektiv. 

Typ vad RATS gör? 

Ja, från början var det ju Kista Teater, eller det har ju förvandlats 
lite på vägen och det är på väg någon annanstans. 

Jag har drivit det som en ideell förening sedan 2008 och det 
startade i ganska stort kaos. 

Alltså Kista Teater? 

Ja. Precis. Eller kaos men vi var tvungna att ha en 
organisationsfond, form för att söka finansiering från de här 
aktörerna, Kulturförvaltningen, Kulturbryggan, Kulturrådet, 
och då behövde vi ha ett organisationsnummer. 

Men ni var, det är, en teatergrupp eller? 

Nej, egentligen så var det så att jag fick en förfrågan av Kista 
Science City om jag kunde titta på den forskningen som har 
gjorts i Kista, och lyfta fram den på ett roligt sätt, eller på ett 
bra sätt. Och då drog jag med mig producenten Rebecca Medici 
och sa att det här måste vi vara två som tittar på i såna fall. 
Så vi sprang runt här och pratade med folk och funderade 
på hur man skulle kunna arbeta med teaterproduktion 
med den forskningen som bedrivs inom ICT, Information 
KommunikationsTeknologi, och då såg vi att det mest 
spännande skulle vara om vi kunde integrera de två delarna 
som finns i Kista och Husby. Alltså både den här IT-sidan men 
också människorna som bor i området. För idag är det väldigt 
stor … är det väldigt separerat, de två världarna. Många av de 
som arbetar i Kista bor inte här utan de forskar och jobbar 
med IT-utveckling och de som bor i Kista/Husby har starka 

berättelser som borde lyftas fram i ett större sammanhang, 
som man kanske inte ser och hör så mycket av i dagens 
mediasamhälle eller kultursamhälle. Eftersom det är många 
som är invandrare och som har en annan erfarenhet än den 
stora massan i innerstan. 

Men den här förstudien då, hur kom det sig då, dels att de 
kontaktade dig och dels vad förstudien gick ut på? 

Egentligen var det så här, man ville ha en vetenskapsteater. 
Man ville göra populärvetenskapliga föreställningar, 
lunchföreställningar för företagen. Och … jag tycker ju aldrig 
om att göra sånt som är gjort och jag menar att om man ska 
lyfta ett område, om det här ska vara en del i en större vision 
om att sätta Kista/Husby på kartan så måste vi tänka mycket 
större än att göra populärvetenskaplig teater vilket är en 
ganska beprövad form, som man gjort på soppteatrar och på  
Stadsteatrar, jag har gjort såna föreställningar för Uppsala 
Stadsteater där jag involverade forskare och nya manus. Det är 
liksom en rolig form men det känns som den är gjord, den har 
man prövat. Ska man göra det här till något mer långsiktigt och 
hållbart och inte bara en lunchföreställning utan det här ska 
få genomslag så behöver vi tänka mycket mer komplext och 
inkluderande. Hur  kan vi använda den här tekniken och den 
teknikforskningen som bedrivs konkret i en teaterproduktion 
och hur vi med tekniken synliggöra fler människor som inte 
annars tar sig till teaterhallen. 
Jag såg det från två håll. Mitt behov som regissör är ju att nå 
en publik. Det alla pratar om är alltid hur vi ska nå den nya 
publiken. Och behovet från forskningen och IT-sidan är att 
nå ut med sin forskning, så där var vi lika, vi vill alla någon 
form av kommunikation. Så min idé var att kombinera de 
här två utgångspunkterna eller behoven och sen så finns det 
även ett behov från området att få berätta om sitt område 
på ett annat sätt än det som porträtteras nu. Så det var mitt 
i alla de här behoven som vi började pröva olika metoder för 
teaterproduktion. 
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Så vad gjorde ni då i den här förstudien? 

Ja egentligen då träffade vi både IT-sidan, de forskare 
som finns här och de kulturaktörer som finns i området, 
Kulturskolan, folkhögskolor, människor som på olika sätt 
jobbar med föreningsliv eller kultur, för att se vilka behov som 
egentligen fanns så att vi kunde vara en brygga mellan de här 
två världarna. Båda områdena beskrev en längtan efter att få 
kontakt med den andra sidan och där tycker jag att teatern har 
en roll att fylla, alltså att vara den plattformen där man faktiskt 
kan få syn på varandra. För ingen visste inte hur det skulle gå 
till. Det är inte så lätt att knata över till Kista Science City om 
man bor i Husby, vad ska man där att göra? Samtidigt som man 
vet att där finns det utbildning och pengar. 

Det är väl ett ganska slutet rum kan jag tänka mig? 

Mmm båda rummen, det är svårt att få kontakt med varandra. 

Ja, så du har fått koll på hela området, alla aktiviteter, alla 
grupper? 

Ja på ett ytligt sätt till en början, sånt tar tid, det måste det 
få ta. Vi gjorde en stor scanning liksom, över området och 
så skrev vi en rapport om att vi tror inte att det behövs en 
vetenskapsteater för företagen, vi tror att det behövs en 
teater som jobbar med de berättelser som finns i området 
men använder tekniken i föreställningarna. Så blev våran 
slutrapport och utifrån det har vi arbetat sen.  

Och det var så Kista Teater skapades, utifrån det ni kom fram 
till? 

Ja. Stockholms stad pratade om att den ville ha någonting 
långsiktigt, och vill man ha något långsiktigt då måste 
man också förankra arbetet på en mycket bredare bas än 
soppluncher för näringslivet. Sen kan det innehålla det också 
om man behöver en finansieringsbit men det blir ju aldrig 
innovativ teater med det. 

Så då fick ni anslag för att driva ett långsiktigt projekt? 

Nej, då sökte vi anslag, ja precis, och så utifrån det … inte att 
driva det långsiktigt, vi söker för varje projekt. Långsiktiga 
pengar är väldigt svårt att få tag på.  Men från den basen har 
vi gjort olika mål för hur vi ska nå den här långsiktigheten och 
ett sätt är ju att direkt börja arbeta konkret med en produktion 
där man faktiskt involverar båda sidorna. Och för att få tag 
på finansiering så gjorde jag samarbetsprojekt med större 
kulturinstitutioner där pengarna finns. Jag hade ett uppdrag 
av Örebro Länsteater att göra en teaterföreställning så då sa 
jag att då måste ni samarbeta med min teater, som inte fanns, 
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som jag sa fanns, och göra en tvåveckors turné i Husby också, 
och då sa de ja, utan att veta vad de sa ja till, och jag visste inte 
heller vad de sa ja till. (skratt) 

Steget före. 

Sen bara aaah (skratt). Så vi kastade oss ut och producenten 
Rebecca Medici var med på noterna och vi involverade IT-
forskare i produktionen och satte igång med olika konstprojekt 
med barn och unga i Husby, så allt började på alla fronter 
samtidigt. Så då gjorde vi stora målningar med barn och unga 
i en rivningslägenhet tillsammans med konstnären Johanna 
Gustafsson Fürst. Vi läste ur manuset och vår unga, nya publik 
målade utifrån de bilder som de fick i huvudet. Det var ju ett 
sätt att lära känna publiken. Och sen animerade vi de bilderna 
med hjälp av programmerare på DSV, och sen när publiken 
kom till teaterrummet så kände de igen sig, de kände igen sina 
bilder och visste att de hade varit med och målat scenografin. 
Så det var ett sätt för oss att överhuvudtaget få publik i Husby, 
att få människor att vilja komma och titta. Det är ju lite som 
den gamla tidens gatuteater har jag hört, att man gjorde så. 
Man knackade på dörren och så sa man såhär -får jag låna dina 
röda skor för jag behöver dem till en föreställning ikväll, och 
sen så var ju den familjen tvungen att gå och titta på sina röda 
skor, vad som de skulle göra av dem (skratt). Så jag tror mycket 
på det där att man lånar saker av varandra, att man lånar 
tjänster av varandra, eller tjänster det kanske är fel ord, lånar 
varandras tid och kraft. Så så började vi. 

Då hade du ett manus? 

Jag hade inget manus då, utan författaren Lena Andersson 
skrev ett manus under tiden, så jag använde delar av hennes 
manus, det var ett manus som handlar om en ung tjej som 
har en konflikt med en annan ung tjej och deras tankar kring 
religion, en ateistisk tjej och en muslimsk tjej och deras 
konflikt. Så det blev en föreställning om tro, makt och den fria 
viljan.    

Jag tänkte på det, att din roll som teaterregissör och 
manusförfattare, att samtidigt verkar ditt arbete bestå av så 
mycket mer än sätta upp en pjäs, att det handlar om att ha 
kontakt med så många olika grupper... 
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Involvera så många som möjligt, alltså jag lär mig så himla 
mycket av det, jag utvecklas då... Dels så tycker jag om att 
hitta nån slags stämgaffel för vilken ton jag ska lägga  i 
produktionerna så att den inte slår över huvudet, speciellt i 
mötet med en ung publik. Så att vi blir viktig för den publiken 
som vi arbetar för. Där är det spännande med teater just för 
att vi måste vara kommunikativa om publiken ska komma, ja 
folk ska betala en biljett för att se nåt liksom, man måste både 
driva sitt konstnärskap och sin relation till den publik som vi 
vill möta. Utan att bli liksom flörtig, för det vill publiken inte 
ha heller. Men det ger mig mycket av att vara ute och traska, så 
att jag inte tappar det örat. Sen skulle vi behöva vara lite fler 
personer som gör det. Det är ju ett ganska så tungrott arbete 
att hinna med alla bitar, jag lär mig mycket av att också umgås 
med företagen och med forskarna. Jag tycker om när mina 
fördomar slås omkull och det tycker jag att de gör hela tiden 
och jag blir medveten om vilka fördomar jag har om de olika 
sidorna. Det är kittlande när man för samman de här världarna 
och märker att båda sidorna blir överrumplade av varandra.  

De här olika sidorna, möts de i processen?  

Ja, de gör ju det rent konkret i teaterproduktionerna, kanske 
när vi sätter ihop två bilder, som vi gjorde i Lise & Otto. Där 
använde vi fiberteknik som fick publiken i Husby att se ut 
som att den satt bredvid publiken i Kista. Det var en sån här 
aha-upplevelse för båda sidorna att vi med tekniken plötsligt 
satt bredvid varandra i salongen. Den är ju ganska konkret 
liksom. Men det skapar ju ett intresse för forskarna, att vara i 
relation till dem som de forskar på. Det blir lätt annars att man 
bara är på universitetet men i och med att vi startar projekt 
tillsammans, som mobiltelefonteater, så kan vi långsiktigt 
samarbeta kring forskning och teater där vi ser och lyfter 
olika saker. Jag är intresserad av att veta vilka frågor som 
jag ska använda mig av i min pjäs, vad publiken vill prata 
om. Medans forskarna kanske följer upp hur unga använder 
den här interaktionsdesignen, eller hur stort deltagandet 

blir i föreställningen och om det blir tilltalande för den här 
målgruppen. Jag får starka frågor som engagerar min publik 
och forskarna får data som de kan analysera och forska kring.  

Hur får du de här frågorna? 

Vi gjorde till exempel ett projekt där barn och unga fick 
fotografera och berätta om platser i sitt område och de 
bilderna pratade vi om tillsammans. Unga fotade osynliga 
gränser, här går gränsen mellan Husby och Kista. Sånt som 
vi som kommer utifrån inte kunde se, och unga fotade saker 
som klotter på väggar, varför är det förbjudet att klottra, alltså 
gränser som staden och samhället sätter eller som en tjej som 
fotade tunnelbaneskylten i Akalla, och ställde frågan är detta 
första eller sista stationen på den blå linjen. Så intelligent 
gjort. I den här diskussionen så såg jag att det handlade om 
Antigone, om det här grekiska dramat där en ung tjej kämpar 
med gränser vad som är rätt och fel och vem som bestämmer 
och sätter de ramarna. 

Ja precis, jag tänkte komma till det, Antigone. 

Ja, för mig blev det tydligt. Jag hade inte någon klar bild av 
vilken föreställning som var intressant. Jag visste att jag gärna 
belyser en tjej för jag tycker att många berättelser skildras 
utifrån ett manligt perspektiv. Men idén föddes när vi höll på 
där, när vi tittade på de här bilderna och hade diskussioner om 
gränser och vad de som unga får och inte får göra, och vad som 
händer om dom gränserna överträds. Vilket unga också gjorde 
i det här forskningsprojektet som vi var en del av.  Det uppstod 
mycket provokation i de här mötena. En grupp filmade när 
några brände en israelisk flagga och så ville de se hur vi vuxna 
reagerade på det. Alltså det var inte såhär gulligt hela tiden 
i de här mötena. Så det ställde oss som var med i projektet 
också i skarpt läge. Vad vill vi och vad står vi för och vad är rätt 
och fel för mig i relation till den här publiken som vi ska prata 
med kring dom här frågorna. Sånt där är ju omvälvande för då 
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utmanas vi att spetsa oss och komma med argument och dialog 
på riktigt. 

Hur reagerade ni då på den här brinnande israeliska flaggan? 

Det blev ju en diskussion om varför man inte kan göra så. Det 
blev ett bra samtal. 

Men det var riktat som en provokation? 

Ja det tror jag, ja. Men det blir tydligt att det finns väldigt få 
ställen där man kan prata om såna saker som är svårt och 
komplicerat, att det inte finns något forum. Det finns bara 
regler hela tiden men vad händer när någon bryter dom. Så 
vi pratade om det. Varför finns det regler och vad händer 
när man överträder dem och vad behöver demokratin för att 
kunna utvecklas. För många upplever att demokratin bara är 
en skendemokrati. Det blev frågor om vad är demokrati och 
civil olydnad, och kan civil olydnad vara ett medel för att nå 
demokrati. Pressa gränserna, en bra diskussion. 

Det var där Antigone dök upp? 

Ja, som en pjäs som var spännande i den kontexten. Hon 
gör precis det prövar sina ståndpunkter. Det finns också 
många viljor när man är i den åldern, såhär ung. Ska man 
lyda föräldrarnas lag, ska man följa samhällets, ska man följa 
religionen, ska man anpassa sig till kompisarna och vad är min 
egna tanke i alla de här valen?  

Så det har varit mycket diskussioner med ungdomar? 

Ja, det har det varit i alla projekt vi har gjort. Vi bjuder in 
grupper som vi vill nå och som kan hjälpa oss att utveckla 
pjäsen, det är inte en referensgrupp i vanlig mening utan en 
utvecklingsgrupp, där vi vill lära oss något och där vi behöver 
special kompetens från vår publik. Jag kan fråga vad ser ni i 

den här texten och vad är intressant för er att prata om, hur 
kan vi utveckla den, så att det blir förankrat och då får teatern 
förhoppningsvis ett engagemang. Och sen måste vi gestalta 
det här på något sätt och få ett spännande uttryck, få en kritisk 
reflektion på det. Men det är ju en metod, som man kanske inte 
formulerar så mycket som en metod, att vara i dialog. Dialog är 
metoden. 
Jag menar det finns ju inte ens ett intresse ibland när vi startar, 
av att prata om någonting. Jag kan känna igen mig i det där 
tonårs... vad fan ska jag bidra för det blir ju ändå ingenting av 
det.  Jag har intresserat mig för hur vi ger tillbaka, för vad jag 
upplever att många i media eller i skola eller runt unga vill ha 
saker av dem hela tiden. De vill att de ska leverera saker. Men 
det finns väldigt få återkopplingar där ungdomarna känner att 
det som de levererar får något värde, eftersom återkopplingen 
blir för vag. Det är lätt att starta ett projekt och så levererar 
barn och unga på vår uppmaning då finns det ett ansvar att 
ge tillbaka, genom premiär av en föreställning där resultatet 
synliggörs eller på annat sätt där unga känner att det fått ut ny 
kunskap av att delta, inte bara exploaterar deras material. Det 
är inte schysst och skapar misstro. 

Ja precis, så de här utvecklingsgrupperna, hur pass frivilliga är 
de? Hur kommer ni i kontakt med dem? 

Ett sätt har varit att ha de här Konstlov, alltså vi har haft 
kontinuerlig verksamhet under skolloven där vi bjudit in barn 
och unga till kurser i dataspelsprogrammering, i fotografering, 
i mask tillsammans med Stockholms universitet i Kista. Det 
har varit sätt att bjuda upp till en långsiktig dialog, att vi 
återkommer varje lov med ett öppet hus. Det har varit populärt 
och gett teatern många fina relationer med barn och föräldrar.    

Tillbaka till det här med återkopplingen då, har du känt att du 
lyckats återkoppla till ungdomarna? 
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Det som är spännande är att se att även om man själv inte 
har deltagit och sen tittar på föreställningen så kan det räcka 
med att man vet att min syrras kompis var med och gjorde 
någonting där. Man behöver inte jobba med alla åttio personer 
utan man kan jobba med en mindre grupp som sen gör att 
pjäsen blir relevant. Men det där med återkoppling är så svårt 
att veta. Det finns ju inga bra mätinstrument, men att  bjuda in 
till en premiär som publiken varit delaktiga i kan ge en stark 
återkoppling.    

Sen vet man aldrig riktigt hur det landar, och vi ska vara 
försiktig för det finns ju den här nyttoaspekten på kultur 
hela tiden där vi som arbetar med teknik och konst ligger 
liksom i gränslandet. Det blir mätbart på ett annat sätt när 
vi ber om återkoppling, hur många deltog, hur många tyckte 
så här och vad skrev publiken i sina sms, jag tror ju inte att 
det alltid går att mäta en upplevelse. Jag kanske upplevde 
något som barn som tioåring och sen när jag är tjugofem 
så kan jag berätta om den upplevelsen. Alltså det är inte 
alltid vi kan förklara vad som hände hos mig när jag mötte 
den här stråkorkestern. Det är en jäkla hårfin balansgång 
där att inte bli instrumentaliserad som konstnär i den här 
tekniken. Men det är ju det som är utmaningen, vi är precis i 
den skärningspunkten, vi pratar inte bara om det, vi är mitt 
i den debatten varje dag, om kultur och näringsliv, innerstad 
och ytterstad. Om vi bara gör produktioner i innerstan för 
en innerstadspublik eller för en vänsterpublik då kommer vi 
aldrig i konflikt, då kan jag ha hur mycket åsikter som helst 
som är snygga. Men när vi hamnar i skarpt läge med varandra 
vilket man gör när man bara kliver utanför storstan och gör 
produktioner för en ung publik, då kan vi på allvar börja 
brottas med de här gränserna och ifrågasätta våra fördomar 
och tillkortakommanden. För det tycker jag är det intressanta, 
att det aldrig är friktionsfritt det jag gör. 

Mm, jag tänkte vi kunde komma in lite på Husby som plats, 
Antigone i Husby, och sen blev det de här kravallerna mitt i er 
process, ni hade hållit på där ett tag och du sa ju att Antigones 
Dagbok var lite som ett sorts förebådande. 

Ja och det ska vi också komma ihåg att det är en plats som är 
konfliktdrabbad på många sätt för att vi har ett segregerat 
samhälle. Det är inte så att det bara uppstod en brand och 
ett upplopp för ett år sedan. Det är ju en förändring och en 
nedmontering som har pågått under lång tid. Så då skrev jag 
den här berättelsen Antigones Dagbok och satte den i Husby 
kontexten fast utifrån en ung tjej som gör saker hon inte får. 
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hyllningen för visst det är innovativt och nyskapande att vara 
såhär flytande och att arbeta platsspecifikt för just den eller 
den produktionen, men det är också otroligt rotlöst, det gör att 
vi väldigt snabbt kan försvinna och inte bli räknade med om vi 
ställer krav, det är lätt att göra sig av med en som inte har en 
plats. Om man tittar på hur samlingslokaler försvinner så är 
det katastrof. Alltså det är en människosyn och en samhällssyn 
som är så djupt rotad nu, man ska vara flyktig hela tiden och 
jag tror att konst och kultur måste vara långsiktig annars 
så blir vi bara i händerna på det som är poppis just nu för 
politiker. 

Långsiktigt på plats då, i det fysiska rummet? 

Ja man måste både ha en långsiktig vision om varför man 
håller på med konst, alltså ställa sig själv någon sån här 
långsiktig tanke kring det. Nu har jag arbetat som om jag 
har en teatergrupp. Även om jag inte har haft en ensemble 
så har jag återkommit till samma skådespelare i flera olika 
produktioner, någon som var med typ för fem år sen är med nu 
igen flera år senare. Det är ett sätt för mig att skapa kontinuitet 
mot alla odds, för publiken att känna igen sig, också att samla 
de erfarenheter som vi konstnärer drar, att någon hittar en 
långsiktighet och en utveckling tillsammans. Jag tycker det 
blir mer och mer tydligt att vi måste jobba långsiktigt. Att 
relationer är långsiktiga. Inte alla förstås men att det finns 
några bärande pelare, för vi utvecklar varandra och behöver 
varandra för att kunna reflektera över vad det var som hände, 
och vart man ska, så vi inte blir så rotlösa. 

Men så er närvaro i Husby, det har väl varit nåt sorts politiskt 
krisartat läge ständigt. Känner du att ni är en del att ni är 
förankrade i det här gräsrots... 

Ja det tror jag är en nödvändighet för annars skulle det inte 
gå. Det får vi verkligen jobba med att utveckla vidare, den här 
gräsrotsnivån. Och ber man folk om tjänster som att medverka 

Det handlar också i en scen om en brand, en bilbrand och en 
polis som inte lyssnar, för att det var såna diskussioner vi hade 
bland våra ungdomar som vi arbetade med. Sen har allt blivit 
väldigt aktuellt igen i och med kravallerna som var för ett år 
sedan. 

Men du har ju jobbat i Husby och Kista nu länge, i många år. 
Har det funnits något intresse? 

För teater i förorten? 

Eller förståelse.. 

Från Husby eller från övriga samhället? 

Husby...  

Mm, det finns ju olika grupper, det är ju inte en röst i Husby. 
Det finns en väldigt stor grupp som jobbar med föreningsliv 
som jag är imponerad av som vill förändra sitt samhälle. 
Jag tycker det är unikt, det här, de har bildat ett oberoende 
stadsdelsråd i Husby som ska påverka politiker. Alltså man 
är verkligen mån om att bidra till sitt lokalsamhälle, det är 
väldigt få ställen som har den drivkraften. Men jag tror att det 
har varit svårt för oss att vara en tydlig aktör för att vi inte har 
haft en fysisk plats. Nu tycker jag så här, nu har vi... först var 
vi en ideell förening som bara började i kaos och vi har varit 
platslösa länge, vi har haft det som metod att vara mobila. 
Det har varit bra eftersom vi varit tvungna att samarbeta med 
Biblioteket, Kulturskolan, Husby träff, näringslivsforskare. Vi 
har tvingats till samarbeten som vi inte skulle ha utvecklat 
annars, men nu tror jag, att det ska ta en ny form, om teatern 
ska kunna etablera sig djupare så behöver vi en fysisk plats. 
Det gör att man kan ha aktiviteter pågående, man vet, så här 
att på lördagar kan barnen gå dit och titta på teater. Många 
förvaltningar har hyllat oss för att vi har varit så coola och 
inte haft en lokal men jag börjar känna att jag är trött på den 
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i föreställningar då ska unga ha betalt, inget ideellt utnyttjande 
utan att de som projektleder, skådespelar eller någon som 
utvecklar verksamheten ska veta att den gör ett jobb för RATS 
Teater, det tycker jag också är viktigt. 

Det känns ju som att det skulle kunna finnas väldigt mycket 
konflikter inbäddade i din position om vi tänker att du är runt 
och fiskar ekonomiskt stöd, att det är nån sorts politisk konflikt 
där som du får hantera.    

Absolut. 

Det är ju väldigt intressant. Hur är det med kompromissandet? 

Ja nu är det ju inte så att vi badar i pengar (skratt). Om det 
hade varit så att alla satsade storvilt på oss för att vi är i Husby 
då kanske jag hade behövt konfrontera det mer men nu söker 
vi specifikt för varje grej vi vill göra och anslagen är inte feta. 
men visst, jag tycker att jag står i konflikt med det här vad som 
är viktigt, bröd eller konst, eftersom behovet är så stort av att 
få jobb, varför vill jag göra teater när alla skriker efter arbete, 
samtidigt så kan jag aldrig lära ut hur man får ett körkort, det 
är inte mitt uppdrag, mitt uppdrag är ju att bidra med kultur. 
Och jag vet inte, de hänger ju ihop de här delarna, alltså jag 
tycker det är svårt att, jag skulle önska att om vi skulle få en 
fysisk plats, att de blev större än bara en teater. Alltså att vi 
inte bara är en plats för mina teaterproduktioner utan att det 
blev en öppen mötesplats som flera organisationer delar, att 
vi jobbar integrerat även kring en lokal, eller jag tror att det är 
enda sättet egentligen, jag kan inte öppna en teater även om 
jag skulle få pengar till det. 
Varför inte? 

Därför att jag tror att det behövs göras i relation med flera 
om det ska bli angeläget för publiken. Jag tycker själv att det 
är svårt när det kommer grejer utifrån som öppnar och ska 
rädda ett område, sånt tror jag inte på. Vi behöver varandras 
erfarenheter och olika perspektiv för att bli starka.   

 (Intervjun fortsätter på sid. 59)
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PROLOG

INLEDANDE RÖST
Du ska nu få vara med  i dramat  Antigones dagbok, 
som utspelar sig här i staden, 
där kungen, ödet och gudarna styr över folket. 
Antigone är försvunnen,  
men vi har hittat hennes dagbok  
och kan följa hennes spår.

SCEN 1
“VAD GÖR DIG ARG?”

Antigone och hennes vänner reser en skulptur.

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE
22 April, tidig morgon, torget.

ANTIGONE
Så nu är den klar, guld så snyggt.
Kan vi hjälpas åt att resa den?

Vännerna bär upp skulpturen.

KÖREN
Ok, visst, ta tag där bak så hjälps vi åt då. 
Har alla ett grepp? 1,2,3. Å, hej... humf,  
japp nu är den på plats.

Alla applåderar.

VÄKTARE
Vad håller ni på med?

ANTIGONE
Vi reser en skulptur.
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VÄKTARE
Har ni tillstånd för det?

ANTIGONE
Nej.

VÄKTAREN
Då får ni inte göra det.

KÖREN
Men hallå, vi skulle bara hjälpa Antigone, 
hon hade en sjukt rolig idé, ju.

VÄKTARE
Det spelar ingen roll, lagen säger att man inte får.

KÖREN
Men vi har byggt den tillsammans.

ANTIGONE
Kan man inte ändra på den lagen?

VÄKTAREN
Jag blir tvungen att ta era namn
och telefonnummer till era föräldrar 
om ni inte genast tar bort den där statyn.

ANTIGONE
Det är en skulptur över de döda.

VÄKTAREN
Staden tillhör den som har makten.

ANTIGONE
Den som styr ensam styr i en öde stad.

KÖREN
Lugna ner dig Antigone,  
det är bäst att vi gör som hon säger.

ANTIGONE
Du får ta undan den själv om du måste ta bort den,
 jag har ingen mamma och pappa som du kan ringa till. 
Om du inte vill gå ner till Hades och leta där.

Antigone springer ifrån platsen.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.)  
Vad gör dig arg?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 2
“NÄR FÅR MAN BRYTA MOT REGLER?”

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE
22 April, morgon, skolgården.

En skolklocka ringer, eleverna går ut på skolgården,
Antigone går långsammare och ställer sig bakom gruppen.

KREON
Thebaner, kamrater och studenter.
Ni som är här har alla fått en inbjudan att komma hit. Gudarna 
har skakat om vår stad med våldsam kraft 
och en obarmhärtighet har drabbat oss. 
Som ni vet har två bröder dödat varandra 
på en och samma dag. 
Jag är som närmast sörjande och stadsöverhuvud satt 
att få kursen för vår framtid rak igen. 
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Se er om kring på denna hårt ansatta stadsdel.
Vi måste gemensamt bygga upp tryggheten och tilliten 
för varandra och för vår stad.

Antigone finns nära. Kreons röst är på avstånd.

KREON
Vi måste åter skapa tillit till varandra. 
Jag har som närmast sörjande fattat ett beslut.

Antigone suckar.

KREON
Den som tycker släkt och vänner är viktigare än fosterlandet, 
har ingen ära i kroppen.

ANTIGONE
Mina bröder har rätt att bli begravda båda två, 
oavsett vad du tycker.

KREON
Därför har jag nu beslutat att bara begrava Eteokles 
som utmärkt sig för sin tapperhet 
när han försvarade vår stad.

KÖREN NR 1
Vad händer med den andra, han som hotade 
med att bränna ner vår stad till marken?

KREON
Polyneikes kropp ska ligga obegravd
och ätas upp av fåglar och hundar.
Jag bestraffar den till döden som trotsar mitt förbud.

Folksamlingen orolig. Spridda röster hörs.

KÖREN NR 2
Jag tänker inte sätta mig upp mot den lagen, 
så dum är väl ingen att man vill dö.

KÖREN NR 3
Han är vår stadsmakt, 
han har rätt att fatta besluten.

ANTIGONE
Du tror att du har makt att styra levande och döda. 
Det finns andra lagar som du inte kan rå på.

Antigone går ifrån folksamlingen.
Rösterna bakom henne blir svagare.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.)
När får man bryta mot regler?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 3
“NÄR KÄNNER DU DIG ENSAM?”

Antigone har smugit in till Eurydikes sovrum. 
Antigone söker kontakt. Eurydike har ätit sömntabletter. Hon är 
knappt medveten, vill bara sova.

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE 
22 April, mitt på dagen, sovrummet.

En sovrumsdörr öppnas  
och Antigone smyger in i rummet. 
Hon drar lite i gardinerna för att släppa in ljus.
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EURYDIKE
Nej, dra ner, jag vill inte ha solen här.

ANTIGONE
Men det är ju mitt på dan,  har du varit vaken i natt igen?

Eurydike svarar inte, 
Antigone sätter sig vid hennes säng.

ANTIGONE
Eurydike, mamma, sover du?

EURYDIKE
Mmm och jag är inte din mamma.

ANTIGONE
Jag tänkte på en sak, kan inte du och jag 
göra något tillsammans, bara du och jag?

EURYDIKE
Vadå, har det hänt något mer?

Eurydike stönar till och drar täcket tätare om sig.

ANTIGONE
Nej, jag tänkte bara att... 
vi brukade ju göra det förr när jag var liten, 
gå till parken, köpa en glass. Det va ju viktigt sa du, 
att vi, du och jag och Ismene, tjejerna,
att vi gjorde saker tillsammans, 
så vi håller ihop liksom.

EURYDIKE
Håller ihop, vi håller väl ihop? Vi är ju tjejerna?

ANTIGONE
Hum, jo?

Antigone ser sig om i rummet, ser ett glas med vatten.

ANTIGONE
Kan jag ta lite vatten av dig?

Antigone upptäcker sömntabletterna.

ANTIGONE
Har du ätit dom här tabletterna?
Sömntabletter, det kan ju vara farligt,  
man kan bli beroende.

EURYDIKE
Hummm...

Eurydike vänder sig om och somnar, 
Antigone ställer ifrån sig glaset, suckar.

ANTIGONE
När du vaknar upp är det redan försent.

Antigone reser sig och lämnar sovrummet, 
stänger dörren bakom sig.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.)
När känner du dig ensam?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 4
“VAD BETYDER SYSTER FÖR DIG”

Antigone har bestämt möte med sin syster Ismene 
på bussen. Antigone vill att Ismene ska följa med 
och begrava deras bror.
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(En diktafon som trycks på play.)
 
ANTIGONE 
22 April, eftermiddag, bussen.

Antigone fryser, slår sina vantar emot varandra, 
snön knastrar under hennes fötter.
 
ANTIGONE 
Om inte den där tanten stod där borta 
så skulle jag röka, alla vet vem jag är, 
jag kan inte göra någonting utan att snacket går. 
(Antigone härmar tanten.) 
Jag såg Antigone vid ICA, hon hade ingen mössa 

på sig och höga klackar mitt i vintern, 
jag vill inte skvallra alltså men jag säger 
bara det här så ni ska veta och slippa 
skämmas för vad andra ska tycka.
 
Bussen närmar sig. 
 
ANTIGONE 
Å vilken tur, jag har knappt känsel kvar i tårna. 

Dörrarna öppnas, Antigone går på bussen. 
Räcker fram biljetten till busschauffören.
 
ANTIGONE 
In till stan. 

Biljetten stämplas, dörrarna stängs  
och bussen åker vidare. 
Ismene sitter längst bak i bussen. 
Systrarna kramas med sina stora jackor.
 
ISMENE 
Hej syrran, läget, du ser deppig ut, 
äter du inga vitaminer?
Hej det är lugnt jag har godis.
 
Ismene prasslar med påsen. 
Antigone tar en godis. Dom smaskar.
 
ANTIGONE 
Du har väl hört vad som har hänt?
 
ISMENE 
Vadå, ingen berättar nånting för mig. 
Alla undviker mig. Varför ville du 
att vi skulle ses på bussen?
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ANTIGONE 
Kreon har bestämt att vi inte får begrava Polyneikes. 
Den som inte lyder lagen ska stenas tills han dör.
 
ISMENE 
Va är det sant och Eteokles?
 
ANTIGONE 
Han ligger redan i graven men Polyneikes är fågelmat.
 
ISMENE 
Vi kan inte göra någonting.
 
ANTIGONE 
Tänk efter nu, är du beredd att hjälpa mig?
 
ISMENE 
Med något farligt, vad är det du tänker på?
 
ANTIGONE 
Om du vill hjälpa mig att bära bort vår bror?
 
ISMENE 
Och sen begrava honom fast vi inte får, 
du är ju inte klok i huvudet.
 
ANTIGONE 
Svikare, då begraver jag honom själv.
 
ISMENE 
Du kommer dö.
 
ANTIGONE 
Att dö för det blir något riktigt stort.
 
ISMENE 
Håll det hemligt Antigone, 

jag ska inte säga det till någon.
 
ANTIGONE 
Skrik ut det bara, tiger du så hatar jag dig mer 
än om du låter alla veta det.
 
Bussen stannar till.
 
ISMENE 
Du är galen, du tänker göra det.
 
Antigone går av bussen.
 
ISMENE
(Skriker bakom bussens fönsterrruta.) 
Jag älskar dig, kom ihåg det! 

Bussen åker vidare. Ismene bankar 
på bussrutan när den åker iväg. 
 
ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.)  
Vad betyder syster för dig?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 5
“VEM LYSSNAR PÅ DIG?”

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE
22 april, på kvällen, kulturcentret.

ANTIGONE
Jag måste samla mod. Jag vet inte om jag vågar längre. Tänk om 
jag gör fel. Det finns ingen annan. 
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Gudar vart är ni, visst gör jag rätt, svara mig!

Antigones mobiltelefon piper till.

ANTIGONE
(Läser sms.)
Var är du, vi skulle ju ses. H

ANTIGONE
Haimon? Visst ja, det hade jag glömt.

Mobilen piper till igen.

ANTIGONE
(Läser sms.)
Kom till Gallerian, 
jag väntar på dig utanför MC. H

ANTIGONE
Jag önskar att jag kunde dela mina tankar med dig, 
skulle du förstå eller skulle du hata mig?

Antigone stänger av mobilen.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.) 
Vem lyssnar på dig?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 6
“VAD BETYDER BROR FÖR DIG?”

Antigone går till berget för att leta efter sin döda bror,
med sig har hon en spade.

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE 
22 April, mitt i natten, berget.

Antigone befinner sig på en högplats,
 hon har utkik över staden.
Antigone letar i en buske. 
Hittar sin bror.

ANTIGONE
Här. Jag kände knappt igen dig, 
fan någon har tagit dina skor, 
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era förbannade svin, 
varför kan ni inte låta honom vara. 
Den här kalla marken, den här kalla staden utan hjärta, 
hur kan man neka dig en plats ibland de döda.

Vindljud, några röster på avstånd.

ANTIGONE
Du måste begravas nu, 
det spelar ingen roll vad lagen säger, 
du kan inte ligga här med ögonen vidöppna
stirrandes mot dom höga betonghusen. 
Men först, kom ligg här i mitt knä, 
Jag ska värma dig och du mig, ditt blod är mitt blod.

Antigone sätter sig ner på marken, gruset knastrar.

ANTIGONE
Nu går jag till mitt öde och håller dig en sista gång, 
din dumskalle, varför skulle du slåss, 
du har ju alltid varit den svagaste, dömd att förlora. 
Trasiga jeans, knäna glänser, 
dom ser ut som dom där sanddynerna som vi lekte vid 
när vi var små. Du grävde ner mig, minns du det, 
så bara mitt huvud stack upp, det såg så roligt ut 
och mamma tog ett kort, det hänger på mitt kylskåp, 
jag hade velat visa dig det. Jag kan fortfarande känna
lukten av salt och tång från havet 
när jag tittar på det kortet, 
du är stolt och vacker med spaden i handen 
som en segergest mot världen.

Ljud av en polisbil som närmar sig långt nedanför.

ANTIGONE
Jag har inte mera tid nu, nu är det min tur 
att gräva ner dig, i skydd av mörkret.

Antigone reser sig, tar fram verktyg, 
spade ur plastpåsen och gräver. 
Långt borta hör man en hund som skäller.
Den kommer närmre.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.) 
Vad betyder bror för dig?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 7
“VAD FÅR DITT HJÄRTA ATT BÖRJA SLÅ?”

Antigone har gått till köpcentrumet för att titta på människor, 
hon vågar inte vara hemma efter nattens dåd.

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE
23 April, på förmiddagen, gallerian.

Röst ur högtalare bryter in tvärt.

HÖGTALARRÖST
På plan tre kan man nu köpa Adidas träningsoveraller 
i gult till hela familjen för halva priset. 
Passa på och fynda nu, plan tre.

ANTIGONE
Jag önskar mig nya gympaskor, ingen gul träningsoverall. Mina 
är leriga efter natten.

Röster av människor som passerar, Antigone diktar.

HÖGTALARRÖST
För er som är rädda, rear vi just nu ut den pipande 
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nyckelringen. Känslan gör dig trygg.

ANTIGONE
Det är Haimon, där borta vid filmstaden, 
jag borde vinka men jag kan inte, 
han kommer hata mig för det som jag har gjort, 
jag vet inte vad jag ska säga. 
Han kanske inte ser mig.

Antigone börjar gå.

HAIMON
Antigone!

ANTIGONE
Å, nej.

HAIMON
Antigone, stanna, hej!

ANTIGONE
Haimon, hej!

HAIMON
Jag har messat dig, du har inte svarat, 
vad håller du på med?

ANTIGONE
Nej... batterierna har varit slut.

HAIMON
Kommer du hem till mig på fredag,
jag har köpt hamstern, du kommer älska den, 
han heter morot, frillan rakt upp, så himla charmig.

ANTIGONE
Har du köpt den, lägg av.

HAIMON
Jo det är sant, du måste hjälpa mig och fixa ett hus.

ANTIGONE
Visst.

HÖGTALARRÖST
Vi söker Tord Andersson, var vänlig kontakta kundtjänst.

HAIMON
Ett personligt meddelande till Tord Andersson.

HÖGTALARRÖST
Tord Andersson.

HAIMON
Din hustru Ingela begär nu skilsmässa, 
barnen hittar du vid kundtjänstdisken, på bottenplan.

Antigone skrattar.

HAIMON
Ä men jag måste dra, ladda din mobil, 
jag gillar inte när vi förlorar kontakt.

ANTIGONE
Mmm.

HAIMON
På botten plan...

Antigone och Haimon skrattar.
Haimon går.

ANTIGONE 
(Viskar till lyssnaren.)
Vad får ditt hjärta att börja slå?
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(Diktafonen stängs av.)

SCEN 8
“NÄR SKULLE DU BERÄTTA EN HEMLIGHET?”

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE 
23 April mitt på dagen, tobaksaffären.

Antigone går in i tobaksaffären.
Pling plong ljud när hon stiger in.

TOBAKSHANDLAREN
Antigone min vän. Vad du ser mörk ut under ögonen. 
Vad kan jag göra för dig? Tyvärr säljer jag inte smink.

ANTIGONE
Haha. Jag har inte sovit så bra.

TOBAKSHANDLAREN
Vem har gjort det? Dom ringde redan kl 4 i natt, 
sen har gamarna varit här hela förmiddagen. 
Värsta rusningen.

ANTIGONE
Vilka då?

TOBAKSHANDLAREN
Jag sa ju det, pressen, polisen, gamarna!

ANTIGONE
Varför det?

TOBAKSHANDLAREN
Dom vill veta om jag har sett nåt.
Dom har plåtat graven och allt. 

Nu är dom glada, nu när dom har nåt att skriva om igen. 
Krigsrubriker så ingen vågar sig hit. 
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“Den laglösa förorten” Det är inte precis vad vi behöver.

ANTIGONE
Har du en lös cigg?

TOBAKSHANDLAREN
Du är minderårig, du får inte röka.

ANTIGONE
Jag bor i förorten, jag är laglös.

TOBAKSHANDLAREN
Ok, jag också, två kronor.

TOBAKSHANDLAREN
(Ropar efter Antigone som går ut.)
Säg det inte till någon bara.

Ett plingljud från dörren när hon går ut.
Antigone tänder en cigg, 
får ett meddelande på sin mobiltelefon.

ANTIGONE
(Läser sms.)
Dom vet att det är du, varför sa du inget till mig? H

ANTIGONE
(Smsar till Haimon.)
Haimon, förlåt mig. A

ANTIGONE 
(Viskar till lyssnaren.)
När skulle du berätta en hemlighet?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 9
“VAD TROR DU PÅ?”

Antigone står på ett hustak och ser ut över sin stadsdel,
hon har framtid och eufori i kroppen.

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE
23 April, skymning, jag står på ett hustak.  

Strof 1

KÖREN
Världen är full av underverk.
Störst av under är människan dock.

ANTIGONE
Här vid centrum finns en karta, 
en inköpslista över Husby.

KÖREN
Här finns allt vad man behöver.

ANTIGONE
Men dom har glömt, att skriva kärlek.

KÖREN
Världen är full av underverk, 
Störst av under är människan dock.

ANTIGONE
Det mest fantastiska, är att se Husby ovanför, 
med allt mod som finns på taken, träden, gatan nedanför.  

KÖREN
Kista bildar fond, finns i bakgrunden till Husby. 
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Lägenhet, på lägenhet blir väldiga och höga,

ANTIGONE
Är Akalla den första eller sista
stationen på den blåa, livslinjen?

Strof 2

KÖREN
Världen är full av underverk,
Störst av under är människan dock.

ANTIGONE
–Hello world! Om några år är det jag som tar studenten,
kommer allt att vara mödan värt?

KÖREN
Och språket och tankens flykt!

ANTIGONE
Jag måste tillbaka till lektionen,
har försovit, fantiserat, drömt mig bort igen.

KÖREN
Världen är full av underverk,
Störst av under är människan dock.

ANTIGONE
Barnen spelar fotboll och har kul.

KÖREN
I bränningarnas dån, och gatlyktans glöd.

ANTIGONE
Jag går med snabba steg och är på väg mot centrum.

KÖREN
Talet och den vindsnabba tanken och
stadsbyggarkonsten har hon lärt sig.

ANTIGONE
Allt det, fast orientlivs säljer fortfarande gammalt godis. 

KÖREN
Rustad mot allt ser hon framtiden an. 
Rådlös blott mot ett enda.

ANTIGONE
Den ofrånkomliga Döden.
 (Antigone viskar till lyssnaren.)  
Vad tror du på?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 10
“NÄR KÄNNER DU DIG RÄDD?”

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE
23 April, kväll, polisbilen.

En polisradio låter, polisen i framsätet talar i polisradion.

POLIS 1
Ja vi har henne här, hon sitter i baksätet. Kom. 
Vi tog henne på bar gärning, hon stod på hustaket, 
var på väg till graven igen med spaden i handen. 
Kom. Ja det är Antigone, det är vi säkra på. Klartslut.

ANTIGONE
Vad händer nu?
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POLIS 2
Det är bäst för dig att du erkänner direkt.

ANTIGONE
Jag har inget att dölja, jag ville bara begrava min bror.

POLIS 2
Hjälpte din syster till?

ANTIGONE 
Jag bär ansvaret själv, vad hon än säger.

Polis 2 skriver i ett block.
Människor dunkar på polisbilens glasrutor.

ANTIGONE
Vad händer?

POLIS 1
Vi måste dra, det kan bli farligt här.

Röster utanför bilen.

HAIMON
Antigone, är du där inne, vi ska befria dig. 
Antigone, Antigone...

ANTIGONE
Haimon!

POLIS 2
Dom kommer välta bilen.

POLIS 1
(Talar i polisradion.)
Demonstranter börjar blockera vägarna, 
vi måste försöka ta oss härifrån. Kom.

Polisen startar motorn.

POLIS 2
Det brinner där borta, ta höger.

Bilen gasar och däcken gnisslar.

ANTIGONE
U, aj!

POLIS 2
Vi kan inte behålla henne i bilen, det är för riskabelt.

POLIS 1
(Talar i polisradion.)
Vi har tagit oss bort från centrum,
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Ja, jag förstår, det är uppfattat. Klartslut.

POLIS 1
(Vänder sig mot Antigone.)
Vi har fått order om att släppa av dig vid spärrarna. 
Mellan Kista och Hallonbergen.

ANTIGONE
Ödesstationen.

POLIS 2
Just där. Din slutstation.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.) 
När känner du dig rädd?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 11
“VAD ÄR HELVETE FÖR DIG?”

Antigone står vid spärrarna till tunnelbanan.

(En diktafon som trycks på play.)

ANTIGONE 
23 April, natt, ödesstationen.

Rulltrappans ljud.
Antigone går fram till spärrvakten.
Spärrvaktens lucka öppnas.

ANTIGONE
Finns det någon tidtabell, när tågen går?

SPÄRRVAKTEN
Nej tyvärr, dom är slut, 
man kan bara vänta och hoppas på det bästa.

Antigone stämplar in med sitt kort och passerar spärrarna. Rör 
sig till rulltrappan och börjar rulla neråt.

ANTIGONE
Nu förlorar jag min rätt att se solens skarpa ljus. 
Mamma, pappa, min kära bror, 
kanske får jag träffa er en dag i dödens berg.

På perrongen går Antigone fram till budbäraren.
Stegen ekar.

ANTIGONE
Ursäkta mig men har tåget gått eller?

BUDBÄRAREN
Nej vi väntar på det, det borde vara här snart.

ANTIGONE
Har ni fått en tidtabell, dom var slut när jag frågade?

BUDBÄRAREN
Visst varsågod du kan få min, 
 man kan ändå inte lita på att det stämmer, 
här gäller det att ha tur och lite flyt.

ANTIGONE
Men tåget ska ju inte ens stanna här, om den här stämmer.

BUDBÄRAREN
Nej, just det.

ANTIGONE
Men varför står du här, och så mycket folk?
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BUDBÄRAREN
Vi kanske får se det svischa förbi, känna vinddraget.

En tunnelbanevagn dundrar förbi och försvinner bort.

ANTIGONE
(Viskar till lyssnaren.)
Vad är helvete för dig?

(Diktafonen stängs av.)

SCEN 12
“VAD BETYDER FRIHET FÖR DIG?”

(En diktafon som trycks på play.)

HAIMON
24 April, gryning, mitt på torget.

En scen där man hör människor som reser sig mot stadsmakten 
på torget, skanderar Aalach Tloumoundi!
Maffiga talkörer från Tahrir-torget i Kairo där demonstranterna 
ropar ”Folket vill att regimen faller!”

HAIMON
(Viskar till lyssnaren)
Vad betyder frihet för dig?

(Diktafonen stängs av.)
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(Intervjun fortsätter från sid. 26)

“det handlar ju om att man 
organiserar sig och utvecklar 
en gemensam röst. “

Samtal 2 

Jag höll precis på och träffade kvinnor, olika 
kvinnoorganisationer som just hade bildats för att de var 
orolig för sina barn, så det var därför jag skrev På min gata,  
utifrån de mötena jag hade haft med olika kvinnoföreningar. 
Det var viktigt att se kravallerna utifrån en mammas 
perspektiv, att det väckte så många minnen hos mammor 
kring de krig man mött eller de länder man kanske hade flytt 
ifrån, kvinnor kände igen sig i den här branden och i den här 
paniken, minnen kom upp.  

Det var flera organisationer som bildades just där? 

Jag hade träffat en bara några dagar innan som hade skapats 
för att de kände en oro, det kanske var att det låg i luften, att 
man kände på sig att det var något på gång. 

Alltså innan kravallerna? 

Ja innan kravallerna, och sen två dar senare så bröt det ut, 
kravallerna. Och när vi gjorde föreställningen, eller vi gjorde 
ju en reading när skådespelare läser ur manus inför en publik, 
för vi ville ge återkopplingen snabbt och också visa att vi 
finns här, vi är med och stödjer, förstår, är en av de starka 
kulturaktörerna som arbetar i området och vi ville visa vår 
närvaro helt enkelt, då gjorde vi den här publika readingen. 
Vad fick det för respons? 
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Det var fullt med folk som kom och vi hade en talkör några 
kvinnor som var med i de här kvinnorföreningarna och så 
hade vi tre professionella skådespelare och så hade vi en hel 
orkester som ringde mig när de hörde att jag skulle göra den 
här föreställningen och sa att vi vill också vara med och bidra. 
Maria Eklund, den konstnärliga ledaren för Stockholms solister 
sa att vi vet att det är viktigt att man får reflektera över det 
som händer och så sa hon såhär, min orkester kommer från 
massor av delar av världen så vi är inte främmande för att 
arbeta med människor som har olika erfarenheter. Så jag sa 
men kom, jag hade ingen aning om hur jag skulle använda 
henne och den här stråkorkestern, det var bara spännande 
med en person som var så direkt. Hon sa, jag ser att torget i 
Husby heter Edvard Grieg, vi har en Grieg-repertoar som vi 
skulle kunna använda. Så det föll sig väldigt naturligt att de 
skulle vara med och spela Grieg, och många har ju aldrig hört 
Grieg, människor passerar det här torget varje dag utan att 
veta vem Edvard Grieg är, och den kontrasten blev väldigt 
fin, att det var den här mammas längtan, att det var de olika 
Grieg-styckena som jag skrev in i manus, och så satt hela 
stråkorkestern där och spelade i Husby Träff. 
Det kom en blandad publik, både människor som bor i området 
och folk som kom från innerstan, men det var också ett gäng 

grabbar och tjejer som inte gick in i teaterrummet, som stod 
utanför, som cyklade hela vägen fram till det här stora fönstret 
på Husby Träff och stod där och kikade in för att se vad det 
var som hände, och även om vi hade folk som sa, ni är också 
välkomna, det är gratis, så ni kan komma in, så gör man inte 
det, man kliver liksom inte in i teaterrummet. Så då föddes min 
idén till den teaterföreställning som vi gör nu, att vi ska knyta 
samman torget och teaterrummet så att även om man inte går 
in så kan man med ljud höra orkestern och skådespelet, på 
torget. Det kan vara ganska enkla grejer som gör att man kan 
öppna upp teaterrummet. Och så tittar vi på de här om man 
kan jobba med  kommentarer också under föreställningen som 
blir synliga både på husfasaden och inne i teaterrummet så att 
man har en dialog mellan de här båda rummen. Jag tycker det 
är roligt om det går att spränga gränsen, det är planen.  

Så teaterrummet i sig är exkluderande på sätt och vis för 
många? 

Ja, jag kommer ifrån ett område som också är förort fast ännu 
längre ut, Upplands Väsby, och jag kände så, att det inte fanns 
så mycket, eller det fanns liksom en Folkets Bio och det var 
fest när vi fick gå dit men det fanns inte naturligt teatrar runt 
knuten. Jag tror att vi måste bekanta oss med kulturplatserna 
tidigt för att kunna söka upp dem senare också, om man inte 
som jag är grymt intresserad från början. 

Men i vevan av kravallerna, det blev ju en världsnyhet, hur 
verkade På min gata i den vevan, jag kan tänka mig att det var 
mycket media där och...? 

Nej, det var väldigt lugnt då och folk hade börjat samla ihop sig 
och man hade börjat få flera röster som uttalade sig och det 
var mycket mer nyanserat det var inte i affekt, de var också ett 
medvetet val, vi sa att vi väntar, men gärna innan sommaren 
så att det finns en plats där man lyfter fram den här frågan och 
där man pratar om det som hänt på ett annat sätt än med kaos 
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på torget och krigsrubriker i tidningarna. Kulturen kan verka 
som ett samlande nät av tankar och åsikter. 

Eller vad är det för frågor du säger att pjäsen lyfter fram främst? 

Nej, alltså jag har inte så jäkla mycket frågor, alltså den snarare 
ser människan bakom, och vad det här kaoset gör och vad 
de här kravallerna river upp för sår och att vi måste komma 
samman. Det är nästan en sakral upplevelse, att man måste 
samla sig och bearbeta saker. Så att det är en väldigt vacker 
föreställning skulle jag säga, i och med att vi har den här 
stråkensemblen med. Nej någon annan skulle kanske säga 
emot mig, pjäsen ställer en massa frågor, jo men det gör den, 
den lyfter fram mammans oro för att hennes barn blir stoppad 
i tunnelbanan av poliser, att hennes barn blir ifrågasatt för att 
hon har mörkt hår. Alltså det var ju väldigt precist avlyssnat 
från de samtal som de här kvinnogrupperna pratade om, alltså 
hur hanterar man det som förälder när ens barn inte kommer 
in på fester och gör sig fin och kammar håret och tar på sig fina 
kavajen och kostymen och ska in till stan och kommer hem 
jätteledsen. Alltså det är ju en verklighet som vi har och som 
mammorna ser hela tiden, baksidan av Sverige.  

Ok, så den kom efter, för det var väl nån debatt i tidningen på en 
ganska ytlig nivå, eller rätt hätsk? 

Ja, i media så blir det ju väldigt mycket för och emot och svart 
och vitt och sådär, det ger ju inte valörer till varför de där 
stenarna kastas, och det kan vi i en teaterpjäs fördjupa, och där 
har teatern en stort ansvar att faktiskt göra det också, att inte 
rusa med i affekten eller leta efter de där explosionerna. Och i 
media var det ju också väldigt få kvinnor som hördes och som 
fördjupade samtalet, så det är viktigt att belysa kravallnätterna 
från ett annat håll … mamman har en väldigt central roll i 
familjen så de är superintressanta att gestalta. 

Ok, så den  får premiär nu då, och allt det här blir på årsdagen 
av kravallerna...? 

Ja precis, vi fick faktiskt frågan av det här oberoende 
stadsdelsrådet om vi inte kunde göra den där pjäsen igen, och 
det är ju roligt när vi blir inbjudna, så det är ju klart av vi vill. 
Alltså jag tycker det var så fantastiskt när Streetgäris kom in 
i debatten kring upploppen. De vart ju en väldigt stark röst i 
media därför att de anordnade en demonstration och sa att 
vi går inte med på det här, vi vill förändra bilden av området 
och vi vill arbeta långsiktigt för att göra fler röster hörda, att 
tjejer syns och är starka i varandra, och då tänkte jag att det 
är ju Antigones kompisar, det är de som får Antigone att vilja 
fortsätta leva. Det fanns liksom en möjlig väg för det är ofta det 
som man upplever tycker jag, i samtal, att man, att det finns 
inga alternativ till saker utan alternativet är att antingen så 
håller du käften eller så kastar du sten, men det måste finnas 
möjlighet att utvecklas, annars blir man galen, annars kastar 
man sten. Där tycker jag Streetgäris kom som en sådan röst 
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som tog det ansvaret och den flaggan. Det har ju visat sig, det 
har ju varit en lavinartad anslutning till den organisationen. 

Ja det är jättemånga unga kvinnor med där som får en röst på 
något sätt. 

Ja, genom det, och det handlar ju om att man organiserar 
sig och utvecklar en gemensam röst. För det är just den där 
splittringen att man inte har något gemensamt språk som blir 
lätt att bagatellisera. Det är mycket svårare att slå undan tusen 
brudar som säger att det här vill jag ha än om två säger en sak 
och en tredje säger något annat, och inte bara det här vill jag 
ha, utan, det här gör vi. 

(Intervjun fortsätter på sid. 87)
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SCEN 1

Kören strof 1. 

Antigone står på ett hustak och ser ut över sin stadsdel, 
hon har framtid och eufori i kroppen.

KÖREN + ANTIGONE
Världen är full av underverk. Störst av under är
människan dock.

ANTIGONE
Här vid centrum finns en karta, en inköpslista över
Husby.

KÖREN + ANTIGONE
Här finns allt vad man behöver

ANTIGONE
Men dom har glömt, att skriva kärlek.

KÖREN + ANTIGONE
Värden är full av underverk, Störst av under är
människan dock.

ANTIGONE
Det mest fantastiska, är att se Husby ovanför, med allt
mod som finns på taken, träden, gatan nedanför.

KÖREN + ANTIGONE
Kista bildar fond, finns i bakgrunden till Husby.
Lägenhet, på lägenhet blir väldiga och höga.

ANTIGONE
Är Akalla den första eller sista stationen på den blå,
livslinjen?

Grieg “ Hollberg sviten” 1. Preludium 

Vi hör hur det smäller till, ljusförändring.

IOKASTE
Det brinner! Gud, låt henne inte dö, hon är det
viktigaste jag har. Varför lät jag henne gå ut, jag
skulle ha bundit fast henne i köksstolen, spikat fast
hennes skor i marken. Jag borde ha stoppat sömnmedel i
hennes mat så hade hon inte varit där ute nu, då hade
hon legat stilla här i min famn. Kan ingen få tyst på
hundarna, det brinner, det brinner, det brinner! Gode
gud, hon får inte göra sig illa. Jag går ut och letar
efter henne, jag ringer alla hennes vänner, skolan och
medborgarvärdarna, jag kanske kan ropa hennes namn från
balkongen? Älskade, du kan väl hjälpa mig, jag kanske
borde ha gjort annorlunda. Jag vet att du hör, svara
mig.

OIDIPUS
Berätta, berätta om vår dotter.

IOKASTE
Jag lagade god mat, det bästa hon vet, jag försökte få
henne att tala innan hon försvann, han satt tyst och
åt.

OIDIPUS
Hon tyckte väl om maten, hon blev tyst för att hon
njöt?

IOKASTE
Var inte dum nu, jag hörde på hennes samtal med vänner
att något mer var på gång. Mobiltelefonen plingade i
ett, alla skulle ut, vår dotter var som om hon hade
ätit myror, hela kroppen kröp.
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OIDIPUS
Kröp?

IOKASTE
Ja visst. Jag frågade henne, du gör väl inget dumt min
älskling, min dotter, sa jag.

OIDIPUS
Och hon svarade?

ANTIGONE
Nej mamma vi ska bara se till att inget mer händer, att
inget hotar vår förort,

KÖREN + ANTIGONE
Vi ska vakta skolan, vakta torget, vakta grannens
bilar.

IOKASTE
Just så sa hon. Hon har inte varit hemma på hela
natten, hon måste vara hungrig nu. Jag är så rädd.
Innan hon försvann så sa hon att allt hade blivit värre
nu, att hon får skämmas när hon säger att hon kommer 
från Husby, att alla kommer tro att hon är farlig.

OIDIPUS
Hann du säga att du älskade henne?

IOKASTE
Nej vad tror du, jag skrek, jag var upprörd, ja bankade
henne på ryggen. Vad ska du där ute att göra, förstår
du inte att du blir stämplad om du går ut.

ANTIGONE
Du förstår inte.

KÖREN + ANTIGONE
Jag ska resa ett monuement mot alla orättvisor.

IOKASTE
Om hon gör något dumt nu så kommer hon få straff, om
hon inte gör något dumt så får hon också straff, våra
barn måste vara bättre, duktigare.
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ANTIGONE
Jag kan inte stanna här, jag är stämplad. Varför måste
jag alltid bevisa min identitet?

KÖREN
Vi kan inte stanna här, vi måste bort, vi spränger oss ut.

IOKASTE
Hon blir aldrig insläppt.

OIDIPUS
Insläppt?

IOKASTE
I samhället.

OIDIPUS
Samhället, det är väl du och jag och alla vi som vill
landet väl. Varför skulle vår dotter bli stämplad?

IOKASTE
När hon lämnar dörren där och går ut mot kravallerna så
har hon redan förlorat. Tänk om hon inte kommer hem
igen, tänk om polisen tar henne.

OIDIPUS
Men du är i Sverige nu, här är ju friheten, du behöver
inte vara rädd, här händer ingenting farligt.

IOKASTE
Du förstår inte, du har varit död för länge. Det är
ingen idé, jag orkar inte förklara.

OIDIPUS
Det var du som ville att jag skulle lyssna. Jag ska
försöka förstå, men du måste tala med mig, jag kan inte
läsa tankar.

IOKASTE
Det finns så många osynliga murar, dom kan vara svåra
att se med ögonen, men dom känns.

OIDIPUS
Hur då?

IOKASTE
Det känns här i själen när hon sätter på sig sin nya
tröja och ska gå på fest och kommer hem alldeles för
tidigt för att blattar inte är väkommna. Det känns ända
in i märgen när mina barn stoppas i tunnelbanan, när de
får förklara vart de är på väg och vart de kommer
ifrån. Det smärtar i hela mig när min dotter går till
arbetsförmedlingen och söker jobb som inte finns, trots
att hon har pluggat så hårt. Vad är jag för en mamma
som inte kan hjälpa till med en ynklig praktikplats.

KÖREN
När ska vi slippa skämmas för våra namn?

IOKASTE
Det brinner i min dotters bröst, det är ingen som ser
det. Det brinner i jorden där vi står, det är inget vi
låtsas om, men vi set att det brinner där ute på min
gata.

KÖREN
Röken når långt utanför vårt kvarter, får gehör långt
bort dit vi aldrig kommer.

OIDIPUS
Var inte orolig, det är ju inte hon som eldar.

IOKASTE
När hon gick ut genom den dörren, det påminde mig om
den natten då du tog farväl, när du försvann. 
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Jag skulle ha spikat fast dina skor den kvällen. Jag skulle
ha serverat dig sömnmedel och hållt dig hårt i min
famn. Varför lämnade du mig?

Grieg “ Hollberg sviten” 2. Sarabande 

Himlen lyses upp av raketer utanför, oroligt på gatan, 
kvinnan blir rädd.

KÖREN 1
Timir (somaliska)

IOKASTE
Dadelträd - vad heter det på svenska?

KÖREN 2
Hurma agaci - Naraiceia - (Turkiska)

IOKASTE
Äppelblom, granatäpple, vad heter det på svenska?

ANTIGONE
Nabbat (Persiska)

IOKASTE
Frihet, vad är det på svenska?

OIDIPUS
Frihet är ömsesidighet.

KÖREN + ANTIGONE
Ömsesidighet.

IOKASTE
Vi bodde på flera platser innan vi kom hit, vi bodde
tillfälligt på hemliga adresser.

OIDIPUS
Berätta.

IOKASTE
Vi bodde hos vänner som försökte hjälpa, ingen visste
vart de skulle placera oss, våra barn klagade.

OIDIPUS
Varför måste vi flytta igen mamma, varför kan vi inte
stanna i den här lägenheten.

IOKASTE
Jag kunde inte svara.

ANTIGONE
Varför kan vi inte gå kvar i skolan, varför får vi inte
vara med i fotbollslaget, varför får vi inte öppna
dörren när det knackar.
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IOKASTE
Sluta, stäng fönstren, låt ingen komma in genom dörren,
svara inte i telefonen om det ringer, vi är inte hemma.
SLUTA!

Musiken slutar.

Körens Strof 2

KÖREN
Världen är full av underverk, Störst av under är
människan dock.

ANTIGONE
Hello world! om några år är det jag som tar
studenten, kommer allt att vara mödan värt?

KÖREN
Och språket och tankens flykt!

ANTIGONE
Jag måste tillbaka till lektionen, har försovit,
fantiserat, drömt mig bort igen.

KÖREN
Världen är full av underverk, Störst av under är
människan dock.

ANTIGONE
Barnen spelar fotboll och har kul.

KÖREN
I bränningarnas dån, och gatlyktans glöd.

ANTIGONE
Jag går med snabba steg och är på väg mot centrum.

KÖREN
Talet och den vindsnabba tanken och stadsbyggarkonsten
har hon lärt sig.

ANTIGONE
Allt det, fast makten säljer fortfarande gammalt godis.

KÖREN
Rustad mot allt ser hon framtiden an. 
Rådlös blott mot ett enda.

ANTIGONE
Den ofrånkomliga arbetslösheten.

OIDIPUS
(nynnar på midsommarvals)

IOKASTE
När jag stod här i Husby med nycklarna i handen till
vårt första riktiga hem, ropade blodet i mig, jag kunde
åter höra alla de sånger som vi sjungit under
frihetskampen, vi hade hittat hem. Det är frihet.

KÖREN + ANTIGONE
Frihet.

OIDIPUS
Minns du när vi dansade första gången över öppen
himmel, minns du att jag fick kyssa dig i nacken? Ta
min hand, det är snart midsommar, vi kan dansa, den som
dansar är fri. Kom så dansar vi.

Dom dansar.

IOKASTE
Du har blivit så annorlunda, så svensk.
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OIDIPUS
Tycker du inte om det?

IOKASTE
Du håller dig neutral, så neutral att du inte erkänner,
att du bär på en blind fläck.

OIDIPUS
Jag ser bara dig, det räcker för mig.

IOKASTE
Du ser inte att det finns orättvisor, att det finns
skillnader mellan dom som har och dom som inte har. Vi
talar om allas rätt och lika värde, men menar bara
några få.

OIDIPUS
Förlåt men jag ville bara dansa.

Iokaste avbryter dansen.

IOKASTE
Du skojar bort det allvarliga.

OIDIPUS
Utan humor finns det inget liv.

IOKASTE
Det är sant, du har så rätt. Vet du att vår dotter är
komiker?

OIDIPUS
Är hon?

IOKASTE
Ja visst hon gör så att vi andra orkar le. Hon visar
hur man ska gå och klä sig för att få ett arbete.

ANTIGONE
Hej jag heter Inga,

IOKASTE
Säger hon.

ANTIGONE
Hej jag heter Inga och jag är flexibel.

OIDIPUS
Är det svenskt att vara flexibel?

IOKASTE
Nej, men det upskattas.

KÖREN + ANTIGONE
På arbetsmarknaden.

OIDIPUS
Varför är du då orolig?
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IOKASTE
Jag är rädd att mina barn till slut inte minns var dom
kommer ifrån, att jag inte behövs, att jag inte kan
vattna deras rötter.

OIDIPUS
Rötterna finns där du står, din kropp är trädets bark
och våra barn är nya skott på dina trötta grenar.

IOKASTE
Du tröstar mig, min älskade.
 
Musiken startar igen, en solist spelar melodin
från Sarabande.

OIDIPUS
Kom nu, det är midsommar i övermorgon, vi behöver öva
oss, jag vill så gärna smälta in vid
midsommarkransdansen.

IOKASTE
Förlåt mig, det är inte ditt fel att det är oroligt i
natt. Vet du att hon börjar bli lik dig.

OIDIPUS
Mig?

IOKASTE
Hennes hår luktar salt och jord.

OIDIPUS
Berätta.

IOKASTE
Hon vill alltid att jag ska tala om dig.

ANTIGONE
Mamma berätta om pappa, berätta om hans stora händer.

IOKASTE
Just så säger hon och jag berättar att du brukade komma
hem med meloner stora som fotbollar.

ANTIGONE
Berätta om kniven mamma, berätta om kniven.

IOKASTE
Och jag berättade att du delade melonen i ett slag med
kniven.

OIDIPUS
Jag undrar om hennes kropp minns hur hon la sin hand i
min, följde mina livslinjer.

Musiken slutar.

IOKASTE
Gå inte, jag vill inte förlora dig igen.

KÖREN
Vi ringer hennes mobil, hon kommer ut till oss. Hon kan
inte vara en fegis.

ANTIGONE
Hjärtat brinner, staden står i lågor.

KÖREN
Vi ringer hennes mobil, hon kommer ut till oss, hon kan
inte vara en liten lort.

IOKASTE
En liten lort?
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OIDIPUS
Ja så säger dom i Bröderna Lejonhjärta... jag vill inte
vara någon liten lort.

IOKASTE
Vart har du lärt dig det?

OIDIPUS
Sånt lär man sig i skolan, jag följer mina söner och
döttrar varje dag, du oroar dig allt för mycket, dom
har det bra.

IOKASTE
Jag såg på när hon stod här i hallen och drog på sig
sina skor inför kvällen, jag förstod så väl att hon
också längtade efter att kunna springa fritt, att hon
ville känna.

KÖREN + ANTIGONE
Allemansrätten.

IOKASTE
Där hon går.

ANTIGONE
Världen är full av underverk.

KÖREN
Störst av under är människan dock.

IOKASTE
Jag vill inte vara ensam, jag är så trött, jag kan inte
sova om hon inte är hemma.

Polisbilar och sirener ljuder utanför
fönstret, polishundar som skäller.

IOKASTE
Vad gör ni där ute på lekplatsen, gå in med er, var är
era föräldrar. Ni skrämmer mig och håller mina barn
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vakna om nätterna. Ni borde ligga i era sängar. Det är
farligt hör ni det, det är farligt.

IOKASTE
En gång såg jag ett barn i en demonstration, hon hade
tappat sin sko och vänt om för att hämta den, den låg
på marken några meter bort, hennes pappa ropade hennes
namn, han såg inte vart hon blev av. Jag borde ha gjort
något, jag förstod inte, eller så lät jag det bara ske,
allt gick så fort. Flickan befann sig i en annan värld,
såg bara den lilla skon som låg och blödde där på
marken. En svart skugga på hustaket mitt emot och jag
började frysa. Vi ropade, vi skrek, hennes namn, våra
barns namn alla barns namn, alla namn vi någonsin
älskat men flickan var utanför vår ljudvall. Hon böjde
sig lungt ner för att ta upp den rödheta skon.

OIDIPUS
Pang!

IOKASTE
Flickan föll ner på marken, Tystnaden som kom var
dödens vandring över öppen gata, hon kramande sin
sko, ingen av oss vågade gå fram och hämta henne, och
jag bad, jag bad till gud att han skulle viska i
flickans öra, alla de vackra saker som livet
innehåller, doften från valnötsträdet, om bäcken som
rinner genom vår stad, hur skönt det är att doppa sina
fötter där, sjunga om månens dans över himlavalvet.

Grieg “ Hollbergsviten”4. Air

IOKASTE
Varför kommer hon inte hem? På nyheterna visar de samma
bilder om och om igen, människor försöker förklara,
försöker förstå varför allt brinner. Var är min dotter,
jag tecknar hennes namn med fukt på glasbordet, jag ber

till gud att hon ska komma hem, jag förbannar henne att
hon inte kommer.

OIDIPUS
Du behöver vila nu min älskade, dagen gryr.

IOKASTE
Varför hörde du aldrig av dig?

OIDIPUS
Jag blev ett brinnande klot som drog fram över gator
och lämnade förödelsen bakom mig. Jag tappade mitt
namn, jag blev en främlig för mig själv, jag kände inte
ens igen.

KÖREN + ANTIGONE
Min egen gata.

OIDIPUS
I krig är vi alla förlorare.

IOKASTE
Vänta, lyssna, hör du ropen från gatan, dom är fler som
kommer.

Körens Strof 3

ANTIGONE
Världen är full av underverk, störst av under är
människan dock.

KÖREN + ANTIGONE
Vi ska fäta en fläta av framtid och tro, vi ska binda
en krans till dansen.

IOKASTE
Nu svänger dom runt hörnet, dom är på väg mot torget.
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(Lyssnar vad dom säger, citerar sången
som kommer närmare.)
Vi ska fläta en fläta av framtid och tro, vi ska binda
en krans till dansen... Jag måste se vad som händer.

Iokaste tar på sig jackan och ger sig ut på torget 
och demonstrerar med kören.

KÖREN + IOKASTE
Världen är full av underverk. Störst av under är
människan dock. Vi ska fläta en fläta av framtid och
tro, vi ska binda en krans till dansen.

Grieg “ Hollbergsviten”5. Rigaduon

Musiken spelar till sitt slut.
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(Intervjun fortsätter från sid. 64)

“...det borde finnas ett större 
intresse för hur vi för en 
dialog.”

Samtal 3

 Ja, du kan väl kanske berätta din historia (skratt) lite snabbt så 
där, vad som formade dig på vägen och hur det blev teater … 

Jag har faktiskt en central grej som jag konfronterats med då 
jag har arbetat i Husby och det är en händelse när jag kanske 
var tio och bodde i Rotebro och det var en konstnär som 
hade ställt en jättestor skulptur ute på en plats. Det här är en 
berättelse, jag vet inte varför jag tar den nu men … ett stort 
monument och jag och mina syskon och min familj, vi var 
fyra ungar i baksätet som såg den här skulpturen och mina 
föräldrar var mycket upprörda, hur kan man ställa en sån här 
ful skulptur på en offentlig plats, och vi tyckte väldigt illa om 
den där skulpturen, varje gång vi passerade den så hånade vi 
den där konstnären och den där skulpturen (skratt). Och sen 
började folk bränna ner den och då hurrade vi i våran bil när vi 
passerade den och sa att det är lätt att förstå, vi förstår varför 
man gör det, att det är så provocerande att någon kommer hit 
och bara ställer en stor skulptur på vår plats. 

Den var verkligen ful? 

Alltså så här efteråt kan jag föreställa mig att den var vacker, 
ett stort N som lyste upp på kvällstid. Eller vacker men den 
var väl spännande. Men jag hade inte redskapen för att tycka 
att den var spännande eller någon introduktion till varför den 
skulle vara intressant eller varför den berörde mig på något 
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sätt. Sen blev vi bara ännu mer uppretade för sen började en 
polis vakta den där skulpturen så ingen skulle bränna ner den 
och då gick våra skattepengar till att en dum skulptur skulle 
vaktas (skratt). Och så här höll det på, till slut tog de bort den, 
liksom, för det gick inte att ha den där. Och jag har tänkt på det 
där att det där är … alltså det finns någonting provocerande 
när man känner att man inte har tillgång till makt, och någon 
plötsligt tar sig friheter på offentliga platser, och man själv 
upplever att jag har inte den friheten att ta det utrymmet, 
även om vi har allemansrätt så finns det saker som begränsar 
mig som är osynliga men som ändå är väldigt påtagliga. Och 
jag tror att det är i det här som jag kände igen mig då jag 
började jobba i Husby. Jag känner igen det provocerande i, 
både att jag som konstnär kommer och tar utrymme och att 
man från politiskt håll inte är medveten om att det är en så 
grundad upplevelse att man faktiskt inte är lyssnad på. Alltså 
det borde finnas ett större intresse för hur vi för en dialog. Jag 
bara kände att det var relevant, jag har känt ett släktskap med 
Husby, och plötsligt så är jag en sån där konstnär som kommer 
och tar plats, och då måste jag vara medveten om det, att det är 
provocerande på många sätt. 

Men så det är ofta så i Husby att kulturen kommer utifrån på 
många sätt? 

Ja, alltså det finns ett starkt kulturliv i Husby, alltså Konsthallen 
och Kulturskolan och ett föreningsliv som inte lyfts fram i 
de här ”finkultur”-sammanhangen och det är sorgligt att 
det inte görs för vi behöver dem, vi behöver förstå att den 
där knyppelverkstan på tisdagar har en central roll och att 
den skulle vi liksom kunna stödja eller utveckla och ge fler 
verktyg till, kommer man utifrån så är det så lätt att tycka att 
kulturlivet är dött därför att det ser inte ut som det gör på 
Söder där det har funnits källarrockband i alla år och folk är 
vana att organisera sig på ett visst sätt som vi känner igen. 
Därför är det bra att Kulturkvarter som det heter bildas där vi 

kulturaktörer i Husby stödjer varandra och kan lyfta varandras 
projekt och tankar. 

Jag tror att det behövs många olika människor som vill 
upprätta broar och brygga över mellan de olika världarna och 
om jag har den möjligheten, så vill jag göra det. Om det är så 
att jag kan samtala med universitetet och näringslivet så är 
det min uppgift och skyldighet att använda den förmågan att 
knyta ihop det med Husby där jag arbetar. Jag tycker framför 
allt att det är väldigt roligt att jobba med de människorna som 
jag jobbar med i Husby, på Universitetet och i näringslivet, 
alltså det är ju inte så att jag lider, det är värsta ynnesten att få 
vara i dialog. Det är min näring också, så det är ju ett egoistiskt 
projekt… jag tror att vi är som bäst när vi tänker på oss själva 
höll jag på att säga, inte bara, men att vi identifierar vad som 
är vår lust, och det här är min lust. Jag tycker det är viktigt och 
angeläget att göra teater och att koppla ihop olika världar. 

Ja, som när jag var med där när du höll workshop i spoken word 
tillsammans med Streetgäris så känns det som att det händer 
saker. Jag har kanske inte en övergripande inblick som du har 
men som att det händer saker, med centrum och periferi och att 
det ska byggas broar... 

Då tänker politiker ofta på fysiska broar och vägar, det är det 
som är lite plågsamt. När man pratar utifrån-perspektivet 
eller stadsarkitektur-perspektiv så tänker de ofta på hur saker 
ska glasas in eller hur vi ska bygga de här fysiska vägarna 
för mer trafik men det finns en brist på fantasi på att stödja 
andra typer av mänskliga broar och se värdet av det, och det 
är ju plågsamt att det är så, för jag många är medvetna om det 
när man pratar, att vi måste ha mänskliga möten och sånt där 
uttrycks det som, men det hakar upp sig i praktiken.  

Som att det är en konflikt, det kanske inte är självklart att … 
vissa kanske vill … i brobyggandet kanske det sker en sorts 
exploateringar... jag kommer in på mer politiska frågor. 
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Jag tycker att man ska vara medveten som konstnär om alla 
de här olika rösterna och vara medveten om vem avsändaren 
är och vem som driver vad så att det ligger uppe på bordet 
vem man pratar med och att vi är tydlig med vem vi själva är. 
Då kan det bli ett bra möte, olikheterna måste finnas och ger 
spännande dynamik. Jag tror att vi har olika uppgifter och 
att det kan bli ett riktigt utvecklande samarbete bara vi är 
tydliga med att jag är på stadsbyggnadskontoret och jag vill 
driva det här och jag kommer inte kunna driva det utan att 
ni är med på vissa grejer, vi kommer inte få igenom allt men 
… alltså att man är tydlig, men det är när det luddas som när 
man utger sig för att vara kompis eller för att vi har en dialog 
som man sen skrotar, det är då den här osäkerheten och den 
här frustrationen uppstår. Och även som konstnär måste jag 
vara tydlig med att jag håller på med den här föreställningen 
och jag vill gärna använda material i min föreställning där era 
texter finns med, i syfte att vi ska göra det här tillsammans, 
för annars blir folk osäkra. Där har det varit plågsamt för mig 
att inte kunna säga att vi är här långsiktigt eftersom jag aldrig 
vet om teatern får fortsatt stöd. Jag sätter igång processer 
och förhoppningar och hej hopp vad kul men sen vet jag inte 
om pengarna finns till föreställningen, vi kanske bara har 
fått till en förstudie, och teaterföreställningen är vårt sätt att 
återkoppla till publiken och de människor vi har mött. 

Roligt att ni ändå har kunnat följa upp det då... 

Ja vi har ju verkligen drivit igenom grejer och fått flera fina 
föreställningar som har haft bra publik, men där har jag 
parallellt hela tiden brottats med hur teatern ska kunna bli 
långsiktig, för att det inte finns långsiktiga kulturpengar, men 
det är allas teaterchefers huvudvärk. Så min grej har varit att 
vi knyter oss och vår verksamhet närmre universitet, Jag har 
tittat på hur amerikanska och brittiska universitet arbetar. Där 
har man tre konsthallar och kanske två teatrar som är knutna 
till universitetsmiljön och där universitetet tar ett mycket 
större ansvar för sitt närområde, det tror jag är en framtida 

modell för oss, där går företag också in och tar större ansvar i 
de områden man etablerar sig. Och det är vi lite ovana med att 
göra här i Sverige. Man ser gärna sina rättigheter men inte sina 
skyldigheter.  

Hur menar du att företagen tar större ansvar? 

Ja  där finns det bra exempel på universitet och företag som går 
in och stödjer kultur och utbildning i området, där man är mån 
om att ha en bra dialog med det område man befinner sig i, och 
också ser ett värde i att berätta att vi finns här och vi är också 
en potentiell arbetsgivare för er i framtida utbildning och jobb. 
Och det har skapar en mycket bättre miljö för alla. Jag menar 
det gynnar företagen i allra högsta grad om det pratas bra om 
området, siffrorna gick ner för företagen när det var kravaller. 
Utländska gäster kom inte till området och blev stoppade av 
ambassader och man vågade inte åka till Kista. Så allt hänger 
ihop, det är det som är så konstigt att vi inte har fattat det eller 
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jobbar på det sättet och ser att vi är beroende av varandra. Vi 
borde utveckla fler ekosystem där vi får njuta av att grannen 
får nya skott varje vår.  

Att skapa jobb, eller just frågan om kultur eller bröd, det är väl 
fantastiskt om det skulle kunna bli så att det går att kombinera. 

Det är när vi vågar drömma som vi kan ta oss vidare och 
framåt och kräva saker eller utföra saker, men det är klart 
sitter vi och svälter så är det ju svårt att hitta den drivkraften, 
det är väl alltid en brottningsmatch, men jag tror att om vi 
vågar drömma så vågar vi också göra saker som vi inte tror är 
möjliga. 

Tillbaka till den där skulpturen då, eller jag tänker att det är 
uttryck för ett väldigt generellt kulturförakt att man ser det som 
någonting i grund och botten inte nödvändigt, utan det är nån 
sorts... 

Överklassprovokation... 

Det har ingen funktion. Det kommer utifrån, det är dyrt. 

Ja och en del säkert befogat. (skratt) Men det är en 
väldigt krass samhällssyn att just att ha nytta och 
nödvändighetsaspekten på allt men … jag är ambivalent, hade 
man satt den skulpturen i innerstan så hade det inte varit 
samma grej för där upplever fler människor att de har närhet 
till makten och att man kan påverka men om man gör det i ett 
område som där jag kommer ifrån, där jag upplever att jag har 
lite att säga till om då måste det ju till en dialog innan, och det 
är kanske inte alla som är intresserade av den dialogen. Det 
är där jag menar att jag är beroende av att min publik, jag vill 
att den ska komma till min teater … ja i och för sig jag kan ha 
dittvingad publik i skolföreställningar vilket jag har ofta, men 
förhoppningsvis ska de ungdomarna då bli överraskade över 
att det här faktiskt var intressant för dem fast de inte trodde 

det, och att det inte är så farligt. Men här kan teatern arbeta på 
olika sätt för att nå den publiken och för att skapa ett intresse 
för det gestaltade. Här har det varit intressant att mötas 
utanför teaterrummet, där teatern dyker upp på oväntade 
platser som i mobilen eller på en husfasad eller i tunnelbanan, 
alltså arbeta uppsökande och finnas där vår publik befinner 
sig. Men ibland kan jag bli orolig också när jag säger så kring 
nya grepp, det diskuteras så mycket så här ja det nyskapande 
det innovativa det fräscha det som aldrig har gjorts, medans 
jag tror att det är väldigt lite som är bra som är nytt. Det nya är 
att använda historien och omtolka den. Det där är en ordgrej 
som används runt kultur idag på ett obehagligt sätt, att man 
ska var så himla ny hela tiden, medans jag tror att vi har en 
historia som vi kan utveckla. Det är lite det där med lokal vi 
blir lätta att ta bort, om vi inte kan peka på att vi kommer ur 
någonting. 

(Intervjun fortsätter på sid. 113)
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KARAKTÄRER:
HAIMON
ANTIGONE
ANTIGONES MAMMA
TUNNELBANEFÖRARE
KÖREN
MUSIKER
MÄNNISKOR FRÅN HUSBY

Musik av Edvard Grieg
Holberg Suite Op.40-prelude
Holberg Suite Op.40-Air

INTRODUKTION
Antigones båda bröder har dödat varandra när de stått på
varsin sida i en strid om stadens framtid. Kung Kreon som
regerar befaller att bara en av de båda bröderna ska
begravas, den andre brodern, han som ville störta makten,
ska skändas och bli mat åt fåglarna. Antigone startar ett
uppror, hon säger att alla människor har ett värde även om
man inte följer lagen. Hon vågar drömma om en annan
maktordning än den som råder i staden Thebe. I skydd av
mörkret begraver hon i hemlighet sin älskade bror och
trotsar stadens lagar och kungens förbud. Hon straffas till
döden för sin handling. Haimon, kungens son ber sin far om
nåd, han vill att Antgone ska få leva, att kungen ska lyssna
på vad folket vill, men för sina tankar får han inget stöd.
Haimon lämar sin far kungen i vredesmod och söker i
hemlighet upp sin älskade Antigone i dödens berg.
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TUNNELBANEFÖRARENS PROLOG

Holberg Suite Op.40-Air

Tåget står på plattformen, tunnelbaneföraren förbereder resan.

TUNNELBANEFÖRAREN
Du ska nu få vara med om en resa, här nere, långt ner i under-
jorden där själva döden och livslusten utkämpar en strid i ett 
ungt pars hjärta. Vi befinner oss i Hades, där Antigone och Hai-
mon sorterar dödens skräp och dansar till våra suckar. Se upp 
för avgrunden mellan vagn och plattform när du stiger på.
Tåget försvinner in i tunnlarna.

SCEN 1 
LIVET

1:1 ANTIGONE OCH HAIMON SITTER I TUNNELBANAN. 
TÄTA BILDER PÅ ANTIGONE OCH HAIMON.

H
Rör vid mig jag vill känna att jag lever.

A
Du lever det ser jag tydligt.

A
Du tror väl inte på vad dom säger?

H
Vad ska jag tro.

A
På gud.

H
Jag känner mig helt nedklottrad.

A
Har du letat efter mig?

H
Överallt, de säger att du är död.

1:2 HÄNDER SOM SLÄPPER VARANDRA. 
HALVBILD ANTIGONE OCH HAIMON.

H
Dom säger att du tagit livet av dig.



9998

A
Livet av mig. Jag älskar att leva.

H
Saknar du din syster?

A
Hon finns ovan jord, jag ser henne inte.

H
Varför organiserar ni er inte här nere.

A
Det finns inget gemensamt språk.

1.3 ANTIGONE DANSAR IVÄG

H
Jag tecknar ditt namn i fukten på perrongen. Jag målar 
betongen till minnet av ditt skratt.

1:4 HÖGT UPP PÅ HUSTAKET. 
ANTIGONE OCH HAIMON GRÄLAR.

A
Jag försvarar bara mina bröder, deras frustration kan jag förstå.

H
Du begravde honom, fast makten förbjudit det.

A.
Det finns andra lagar som måste följas, hjärtat och rättvisans.

H.
Men inte till vilket pris som helst, varför var du tvungen att
dö?

A.
Det finns ingen mening med att leva.

H.
Dom letar fortfarande efter dig, dom har inte gett upp, dom 
kämpar.

A.
Jag kan inte leva i en värld där orättvisor segrar.

H.
Du är inte ensam, fattar du trögt, dom behöver din röst.

1:5 HAIMON OCH ANTIGONE I TUNNELBANAN

H
Jag kan höra din röst sjunga i tunnlarna om natten, 
den är stark.

(I högtalarna)
TUNNELBANEFÖRAREN
Nästa station livsval, livsval nästa station.

Fråga 1 Vad är din sanning?

SCEN 2 
KRAVALLNATTEN

Holberg Suite Op.40-Air

2.1 MUSIKER SOM STÄMMER SINA INSTRUMENT

2.2 HAIMON OCH ANTIGONE I TUNNELBANAN, 
EN BIT BORT EN UTELIGGARE/KONSTNÄR SOM TECKNAR 
BERÄTTELSEN OM KRAVALLNATTEN.

H
Din mamma ropade från balkongen.
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A
Jag slängde inga stenar.

H
Jag vet inte vad jag ska tro, du berättar ju inte sanningen.

A
Vems sanning?

H
Vår.

A
Jag gjorde inte det, vad de än säger.

H
Vilka då?

A
Polisen, snuten, gamarna, grannarna, inte vet jag vem du har
snackat med.

2:2 BALKONGEN
ANTIGONES MAMMA ROPAR FRÅN BALOKONGEN, 
HON STÖR GRANNARNA.

ANTIGONES MAMMA.
Antigone, Antigone!!!

2:3 BILDER FRÅN TECKNINGAR OCH LJUD PÅ UPPLOPPET, EN
RADIORÖST SOM BESKRIVER UPPLOPPET OCH POLISENS 
NÄRVARO.

RADIORÖST
I Husby har det under söndagskvällen och natten pågått
vad polisen rubricerar som våldsamt upplopp. Upploppet 
började vid tio-tiden på kvällen med att ungdomar satte eld 

på bilar och kastade sten mot polisen. Vid tre-tiden på natten 
pågick flera bränder, bland annat kastades en brandbomb mot 
en skola i Husby. En ung tjej vid namn Antigone saknas fort-
farande. Polisen uppger att sökandet i tunnlarna runt den blå 
linjen fortsätter.

2:4 I TUNNELBANAN.

H
Din mamma ropade ditt namn så det ekade i hela kvarteret. En 
granne försökte lugna ner henne, håll käften liksom, vi orkar 
inte höra mer på ditt skrik.

A
Jag kunde inte höra det. Jag var redan under jord.

H
Vad är det du har gjort?

2:5 ORKESTERN SPELAR GRIEG I TUNNELBANAN. HAIMON 
SITTER MITT I ORKESTERN.(CRESCENDO)

2:6 HAIMON SITTER ENSAM I TUNNELBANAN

(Ljud från högtalarna)
TUNNELBANEFÖRAREN
Nästa station livsmod, nästa station livsmod.

Fråga 2 : Varför brann det på orten?

SCEN 3 
LÄNGTAN

Edvard Grieg Holberg Suite Op.40-prelude

3:1 HAIMON RÖR SIG DANSANDE I TUNNELBANAN. 
KÄNNER KRAFTEN ÅTERVÄNDA.
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3:2 ANTIGONE GÅR ÖVER TORGET, ÖVER BROAR I HUSBY OCH 
UPP TILL SIN BALKONG.

ANTIGONE OCH KÖREN
STROF 1
V.O

KÖREN
Världen är full av underverk.
Störst av under är människan dock.

ANTIGONE
Här vid centrum finns en karta, en inköpslista över Husby.

KÖREN
Här finns allt vad man behöver.

ANTIGONE
Men dom har glömt, att skriva kärlek.

3:3 HAIMON DANSAR I TUNNELBANAN

3:4 BILDER PÅ HUSBY GATOR

STROF 2
V.O

KÖREN
Värden är full av underverk.
Störst av under är människan dock.

ANTIGONE
Det mest fantastiska, är att se Husby ovanför, med allt mod 
som finns på taken, träden, gatan nedanför.

ANTIGONE
Kista bildar fond finns i bakgrunden till Husby.

KÖREN
Lägenhet på lägenhet blir väldiga och höga.

ANTIGONE
Är Akalla den första eller sista stationen på den blå, livslinjen?

3:5 HAIMON DANSAR I TUNNELBANAN

3:6 ANTIGONE SPRINGER I TRAPPOR

STROF 3
V.O

KÖREN
Världen är full av underverk,.
Störst av under är människan dock.
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ANTIGONE
Allt det, fast makten säljer fortfarande gammalt godis.

KÖREN
Rustad mot allt ser hon framtiden an. 
Rådlös blott mot ett enda.

ANTIGONE
Den ofrånkomliga döden.

3:7 ANTIGONE UPPE PÅ BALKONGEN, SLÄPPER NER NOTER 
FRÅN BALKONGEN.

3:8 HAIMON ANDAS UTMATTAD PÅ TUNNELBANEGOLVET, 
NOTER SOM SINGLAR NER ÖVER HANS ANSIKTE.

3:9 RÄLSEN PÅ TÅGET

(Ljud)
TUNNELBANEFÖRARENS RÖST
Nästa station livslust, livslust nästa station.

Fråga 3 Vad ser du för framtid från Husbys tak?

SCEN 4 
I MEDIA

4:1 TÅGET SOM RUSAR FRAM

4:2 ANTIGONE OCH HAIMON I TUNNELBANAN, I BAK-
GRUNDEN SYNS KONSTNÄREN/UTELIGGAREN

A
Tar du en tidning till mig?

H
Vart då?

A
Den ligger där.

H
Står det något om oss?

A
Om oss, det var länge sen.

H
Förut var vi jämt på föstasidan.

A
När det brann ja, krigsrubriker.

4.3 TÅGET RUSAR FRAM GENOM TUNNLARNA.
KONSTNÄREN TECKNAR.

H
Alla kom till oss, kungen också.

A
Kungen, var han här?

H
Jag tror det.

A
Vad sa han?

H
Jag vet inte, jag tror han var här.

A
Jag fick aldrig säga nåt.
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H
Vad skulle du säga?

A
Sanningen, att dom ljuger.

H
Det är ingen som är intresserad av sanningen.

4:4 TÅGET SOM RUSAR FRAM GENOM TUNNLARNA.

H
Jag bryr mig inte.

A
Det är just det.

H
Vadå?

A
Att vi slutat bry oss.

4:5 KONSTNÄREN/UTELIGGAREN RAMLAR, 
ÖLBURKAR RASAR.

TUNNELBANEFÖRAREN
Nästa station livskris, nästa station livskris.

Fråga 4 Hur skapar vi förändring?

SCEN 5 
FRAMTIDEN

Holberg Suite Op.40-Air

5:1 I TUNNELBANAN OCH VAGN TVÅ
LÅNGT BORT TJEJER/KÖREN SOM DANSAR I VAGNEN

5:2 VAGN ETT
ANTIGONE SNURRAR IVÄG IFRÅN HAIMON

ANTIGONE
När du rör vid mig vill jag leva.
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HAIMON
Lev med mig.

ANTIGONE
Jag kan inte komma tillbaka.

HAIMON
Inget har stoppat dig förut.

5:3 VAGN TVÅ
TJEJERNA/KÖREN KOMMER NÄRMRE I DEN ANDRA VAGNEN, 
SJUNGER OCH DANSAR

KÖREN
Världen är full av underverk

5:4 VAGN ETT
HAIMON OCH ANTIGONE

H
Det är dina systrar. Dom letar efter dig.

A
När jag hör deras röster vill jag leva.

(LJUDET AV TJEJERNAS SÅNG BRYTER IN I ANTIGONE OCH 
HAIMONS VAGN)

A
Dom sjunger om förändring.

H
Du lever det ser jag tydligt.

5:5  STADSDELSRÅDET
Världen är full av underverk.
Störst av under är människan dock.

5:6 ANTIGONE OCH HAIMON NÄRMAR SIG VARANDRA

5:7 KISTA SCIENCE CITY
ANSTÄLLD
Världen är full av underverk.
Störst av under är människan dock.

5:8 KONDITORI
KONDITOR
Världen är full av underverk.
Störst av under är människan dock.

5:9 ANTIGONE OCH HAIMON DANSAR NÄRA

5:10 PÅ BALKONGEN
ANTIGONES MAMMA
Världen är full av underverk.

5.11 HUSBY KONSTHALL
HUSBYS STADSDELSRÅD
Störst av under är människan dock.

5:12 HOS FRISÖREN
TJEJ
Världen är full av underverk.

5:13 HOS SKÄDDAREN
SKRÄDDAREN
Världen är full av underverk.

5:14 HOS NAGELAKUTEN
NAGELEXPERT
Världen är full av underverk.

KÖREN
Rustad mot allt ser hon framtiden an. 
Rådlös blott mot ett enda.
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ANTIGONE
Det ofrånkomliga livet.

5:15 ANTIGONE OCH HAIMON KYSSER VARANDRA.

5:16 TJEJERNA TRYCKER SIG MOT RUTAN OCH SKRATTAR, 
PEKAR PÅ KYSSEN

5:17 TUNNELBANEDÖRRAR SOM ÖPPNAS

TUNNELBANEFÖRAREN
Ta tag i framtiden när du stiger av.

Jag tecknar ditt namn
i fukten på perrongen.
Jag målar betongen 
till minnet av ditt skratt.
     Haimon
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“...de människor som bor i 
Husby har ofta erfarenhet av 
flera länder så de tänker redan 
mycket större, globalt.”

(Intervjun fortsätter från sid. 93)

De teknologiska aspekterna av det nya i de här 
föreställningarna, inom till exempel teknologin och industrin 
så produceras det hela tiden nya produkter, att de finner nån 
sorts tillämpning inom kulturen på nya sätt, innovativa sätt, det 
känns ju som någonting väldigt aktuellt, angeläget... 

Mmm men det är väldigt roligt att tänka att scenen kan vara 
på helt andra plattformar och att vi som konstnärer kan få 
flera rum att arbeta i, det där med teknik är mer en tillgång 
som vi inte ska vara skraja för, vi kan producera grejer för 
mobiltelefonen, eller utforska någon oprövad plattform, det 
är bara ett annat scenrum, det behöver inte stå i kontrast till 
det vi gör annars, vi använder den kunskap vi har fast … ja och 
sen blir det kanske nya format. Jag måste tänka dramaturgiskt 
på ett annat sätt när jag skriver en pjäs för mobiltelefonen, för 
att man inte befinner sig i ett teaterrum som är ljudisolerat 
mot omvärlden, man kanske befinner sig mitt i på ett torg och 
då måste jag ta in de ljuden i planeringen när jag skriver mitt 
manus, då blir jag kreativ och tänker hur kan jag använda det 
här. 

Men du sa att du kände dig irriterad över en användning av 
begreppet ny och nyskapande. Vad betyder det? 

Det är väl klart att vi vill vara nyskapande ... ja precis, vad 
betyder det … konst ska vara nyskapande men det ska inte vara 
historielöst, det blir fånigt. Vi ska väl inte göra en ny produkt 
för bilindustrin? 

Ja, det är väl nåt sånt tänk som tar över. 

Och jag hör ju själv att jag använder det, det är ett gift. Det 
är ganska härligt att säga tvärt om så här jag ser att jag är 
sprungen ur en jättestark tradition som vi har, att jobba 
med utvecklingsgrupper och med långsiktighet som teatern 



115114

alltid har gjort och vi jobbar med interaktivitet som teater 
alltid har gjort, vi har alltid varit beroende av det interaktiva 
momentet, det är bara att det får en ny form. Jag är nog väldigt 
traditionsburen. 

Ja som med Antigone, det är ju verkligen rakt in i traditionens 
hjärta. 

Ja det var ju också tanken, det är ju lite roligt det här när 
det antika möter mobiltelefonteknologin, och samtidigt 
så är berättelsen från det här antika dramat fortfarande 
centralt idag. Men sen märkte jag att när jag jobbade med 
utvecklingsgrupper att de förstod inte så mycket när jag läste 
ur dramat, Sofokles drama, jag läste lite scener så här och 
det var ju så mycket svåra ord och då fattade jag att jag kan 
ju inte bara göra dramat rakt av, jag måste skriva om det, jag 
måste skriva det utifrån nu, vilka ord använder vi idag och vad 
betyder de där orden, hur ska vi översätta det och så. Vi hade 
ganska mycket diskussion om just vad Sofokles försöker säga 
här, i mötet med Kulturskolans elever som jag arbetade med. 

Jag tycker om när det är … när man inte känner sig dum. Jag 
tycker själv att jag har upplevt mig dumförklarad för att jag 
inte har förstått lite finare ord. Jag tycker att det är farligt att vi 
blir för elitistiska i våra uttrycksformer.  

Ja hur blir vi det liksom? 

Genom att umgås bara med såna som förstår vad man gör 
(skratt) … tror jag, när vi inte utsätter oss för att formulera 
oss på nytt och om igen. Alltså det bästa är ju när man både 
kan vara smal och bred samtidigt, det är ju det coolaste. Jag 
har börjat säga så här, jag vill nå en bred massa (skratt), jag 
tycker det är ganska roligt för det är som att det är lite fult med 
den breda massan, man ska bli förstådd av den smala liksom, 
annars är man inte fin nog, och jag vill gärna nå en stor publik 
och jag vill att människor ska känna sig sedda och att vi blir 
engagerade i varandras liv. 

Ja, som du sa, teatern är väl i grund och botten en sorts dialog.. 

Ett möte mmm det är ju hela teaterns form. Det har ju varit 
intressant när man jobbar med tekniken att man ändå märker 
att människor tycker om att samlas. Jag menar appen kan du 
lada ner när som helst, du kan gå den där teaterpjäsen själv, 
men hur kul är det att promenera runt själv. Det är viktigt, 
den här dynamiken med de andra som rör sig samtidigt 
tillsammans med dig, alltså att vi får en gemensam upplevelse i 
grupp, det är den där erfarenheten i grupp som är spännande, 
som det händer någonting i dramat och i mötet med pjäsen. Jag 
tror att den gruppdynamiken kan ju ske på olika sätt, man kan 
ju både vara … jag tänkte på spel som också kan vara väldigt 
grupporienterade, att man gör saker online tillsammans i 
en grupp, det är ju en grupperfarenhet det är ju inte heller 
individuellt som många tror, att det är så himla ensamt, det är 
ett community som man träffas i och får en grupperfarenhet av. 

Virtuellt... 
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Ja och vetskapen om att just nu händer det här samtidigt på 
fyra platser i världen och jag är med om någonting unikt, det 
är också en stark upplevelse, här och nu-känslan i teatern. Sen 
platsen den kan utspelas på flera ställen. 

Intressant, dels när du pratar om att du känner behovet av 
någonting mer långsiktigt, någonting mer platsspecifikt, 
någonting som växer fram ur det konkreta fysiska rummet 
samtidigt som det är nån sorts utforskande av virtuella rum 
också. 

Ja precis, men det där är ju lite min egen konstnärliga 
forskning i att utmana teaterrummet, den fysiska och virtuella 
platsen, men för området Husby tror jag att platsen är viktig, 
den fysiska platsen har betydelse. Så att det är två olika grejer, 
så ska jag bara jobba med min egen forskning så kanske jag 
inte behöver ha ett teaterrum som står öppen måndag till 
fredag och att det sker aktiviteter där på olika plan, men jag 
skulle tro att Kista och Husby skulle behöva en fysisk plats för 
att teatern ska växa och för att den ska få större engagemang 
av flera. Det är två delar i det, jag kan ju bo i Colombia 
och fortsätta min konstnärliga forskning och göra digitala 
produktioner som sänds på massa ställen och se vad som 
händer med teaterrummet och skådespelarens relation till 
det digitala och utforska hur jag måste tänka dramaturgiskt 
för att skriva ett manus som inte har en närvarande publik 
i ett fysiskt rum. Det är ju roligt också, för mig, men det här 
långsiktiga arbetet med området har ju varit att förankra en 
teater, plantera det här fröet som får betydelse för fler. 

Med det här virtuella kan ju den breda massan, publiken, vara 
över hela världen. 

Ja och det tror jag men jag tror att den här stora massan 
behöver ha rötter, någonstans ifrån och då är ju den fysiska 
platsen och utforskandet av relationerna och närheten till 
mångfald viktig, de människor som bor i Husby har ofta 

erfarenhet av flera länder så de tänker redan mycket större, 
globalt. Människor reser till sina hemländer, har kontakter 
långt utanför landsgränsen, så teatern i Husby behöver gå 
hand i hand med det, alltså det är klart att teater i Husby ska 
vara digital och global för det är så vår publik är. Jag tycker 
om tanken på att vi är mobila i vårt intellekt, det finns redan 
där som en metod och som en kultur. Teatern ska formas av 
sitt sällskap och finnas på flera platser samtidigt och skapa 
relationer med flera internationella aktörer. 

Hur menar du att det finns som metod och kultur? 

Den publiken som vi riktar oss till har redan det här sättet 
att tänka, det är inget nytt, det är inget konstigt, det är så 
man är, och det är klart att teatern ska spegla det. Det vore ju 
knäppt om vi gör lunchföreställningar och soppföreställningar 
som inte har en större tanke, som är mer omoderna än vad 
människorna är. Så där har vi fått lära oss av människor vi 
mött, folk har ett mer modernt tänkande kring kultur och kring 
plats och kring hemvist än vad den traditionella teatern har. 

Det känns ju viktigt. 

Ja det är centralt, det är ganska roligt nu när jag säger det så 
blir det tydligt för mig, det måste verkligen genomsyra teatern. 
I samklang eller i andning med området så måste vi se vilka 
människor som finns här. Bara av att se hur mobila människor 
är i Husby i sina nätverk med släktskap och band världen över, 
det pekar verkligen på att så bör vi som teater också arbeta, 
om vi vill finnas i Husby.  

Hur skulle det komma till uttryck, rörligheten i teatern? 

Ja, jag tror inte att det har varit så konstigt det vi har gjort, 
att göra rörlig teater i området eller att vi har direktsänt och 
använt oss av nätet som kommunikationsplattform och att folk 
har känt tillhörighet och samhörighet fast man har befunnit 
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sig på olika platser. Det kanske har varit mer revolutionerande 
för oss som teater än för den publik som vi har riktat oss till 
faktiskt (skratt). För det är ju så man träffas och umgås, det är 
ju inte mer än så. Och att känna samhörighet trots att det finns 
ett enormt avstånd det är inget konstigt. 

Tror du inte att publiken också har upplevt det hela, 
föreställningarna som någonting nytt ändå, eller inte? 

Jag tror snarare teatern upplevs som att den synliggör det 
som har varit en låsning, att man inte känner kontakt med till 
exempel Kista, mellan Kista och Husby. Nu har publiken haft 
möjlighet att sitta i Husby och ändå se publiken på Dramaten 

eller befinna sig i Husby och samtidigt ha kontakt med New 
York. Alltså där har vi mer synliggjort det som människor 
kanske har vetat om eller öppnat dörrar för större möjligheter.  
Så den erfarenheten blir ny att vi öppnar upp dörrar som har 
känts låsta, det som upplevts som helt omöjligt att kliva över 
den där osynliga gränsen in till stan eller omöjligt att se Kista 
Science City och näringslivet och forskarna i samma rum som 
jag själv. Det har varit en hisnande upplevelse från båda håll.  

Där kan man säga att det verkligen fungerar, dialogen? 

Mmm där tror jag att tekniken tillför, den tillför fler 
möjligheter att gå emellan, att synliggöra andra människor 
som man inte annars hade knackat på dörren och klivit in hos. 
Och så upplever vi en gemensam berättelse som faktiskt griper 
tag i oss båda. Och jag tror att det är ett första steg, sen hoppas 
jag att det ska bli fysiska möten också, men jag tror området 
behöver en teater. Idag är Kista Galleria liksom mötesplatsen 
som ses som en integrerad plats, här träffas alla, men det är 
väldigt centrerat kring handel och det vi ska göra där, vi ska 
konsumera. Vi behöver fler platser som inte vill att vi ska 
konsumera prylar. 

Ja, de blir färre och färre typ. 

Ja, det blir verkligen det, men behovet är större och större, 
för att vi delar så många olika erfarenheter, och de måste ju få 
utrymme någonstans, och där kan teatern fylla ett akutbehov. 

Ja hur är det, de här föreställningarna har ofta varit gratis? 

Ja, det har varit både och. När man riktar sig till skolor så har 
vi en peng mot skolan där barnen får komma gratis genom 
skolan. När vi har varit i samarbete med Parkteatern så är 
det ju gratis teater. Med Dramaten så har Dramatenpubliken 
betalat men vi har haft gratis inträde för våran publik i Husby. 
Vi har haft lite olika där helt enkelt.  
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De med pengar får betala? 

Ja det är ju Robin Hood-tanken. Men ibland har vi haft att man 
betalar trettio kronor i dörren eller nån avgift så där, vilket 
också är bra, att människor förstår att det kostar med kultur, 
kultur ska inte alltid vara gratis per sé. Jag tror att det är viktigt 
att berätta att kultur kostar också. Och att folk ska ha betalt 
som jobbar med kultur. 

Det känns ju viktigt. 

Hehe, nej för det finns ju en sån våg också av så här vi behöver 
ha folk som jobbar ideellt på museum och som kan berätta, 
som man gör på amerikanska museer så finns det alltid massa 
volontärer som gärna ställer upp och guidar och arbetar med 
kultur ideellt. 

Som att ofta det här ideella arbetet försvinner i, att det är lite 
svårt att sätta fingret på... 

Vem som vinner på det, för det är nån som skor sig då på 
att väldigt många ställer upp gratis och jobbar, och även om 
det inte är feta löner så bara vetskapen av att man får några 
hundralappar för att vara med så är det ju liksom värdefullt 
… speciellt när man är ung och letar jobb, det är viktigt med 
betalt för att bygga självförtroende och självkänsla, att det jag 
kan bidra med är värt någonting.  
Man måste hela tiden vara medveten om att man sitter i en 
maktposition. 

Du känner att du gör det till exempel? 

Ja det gör jag. Nu har jag en lön från universitetet som 
konstnärlig ledare och jag sitter som styrelseledamot för Kista 
Science City. Det är klart att jag har en röst när det gäller att 
prata om hur saker och ting ska utvecklas i området och då 
måste jag vara extra lyhörd. Det är ett ansvar. 

Intressant. Vad gör ni i styrelsen på Kista Science City, går det ut 
över hela området? 

Ja det är hemligt. Nej jag bara skoja (skratt), nej men 
uppdraget är att skapa en mer levande miljö för företag och 
de som bor här i området och då finns det ju olika krav och 
uppdrag som ska genomföras. Och min roll har varit att prata 
om kulturen i det, hur kultur och utbildning kan genomsyra de 
uppdrag som finns. 

Känns det som att det får någon verkan, din roll där, det du 
framför där? 
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Nu är jag ganska ny men ja, absolut, det finns en anledning att 
de har frågat mig att sitta där, att de ser att jag står för saker 
som handlar om att inkludera områdets olika delar. 

Så folk är medvetna om att det är viktigt? 

Ja det är nödvändigt för att området ska kunna utvecklas, 
och det är bra. Sen ska det gå från ord till handling också … 
Men nu till exempel ska vi ha en IT-tjej-dag tillsammans med 
Stockholms universitet i Kista, när Streetgäris-tjejerna kommer 
till Kista Science City och ska träffa några andra kvinnor ifrån 
näringslivet, för att vi ser att många av de här tjejerna inte 
har möjlighet att avancera eller att liksom ta sig vidare fast 
man sitter på bra utbildning och bra erfarenhet och sådär så 
kommer man inte in i arbetslivet. Så ett uppdrag är att skapa 
de här nätverken där de här mötena kan ske, så då har vi en 
sån IT-tjej-dag när näringslivet berättar om sina verksamheter 
och kan knyta kontakt med tjejer från området… det är ett  
långsiktigt arbete att  börja öppna upp mellan det som kan 
upplevas som ett vi och dom.  

Låter bra. 

Ja jag skulle så gärna vilja att det blev jobb. Alltså det känns 
som … jag menar bara tio jobb skulle vara kanon, men vi siktar 
på att det ska generera kontakter och kunskap. Alltså ja vad kul 
det skulle vara att kunde bidra till det. 

Ja det känns ju lite som att där sammanstrålar allt och alla blir 
nöjda, om det skapas jobb. 

Javisst.  

Spännande, nu blir det jobbproduktionsaspekt av mycket, av ditt 
arbete också. Mötena och dialogen som förs att i slutändan så är 
det också, via de här nya kontakterna, så är det någon sorts jobb 

möjligheter som uppstår hela tiden, och att det är det som är, 
väldigt viktigt, för alla, brödet är där liksom. 

Ja jo för det är viktigt för att teatern ska överleva långsiktigt, 
att vi också är en dörröppnare mot ny kunskap, arbete eller 
utbildning,  vi kanske är en första kontakt liksom, ett sätt att 
bryta isolering. Alltså, där är ju … det är ju inte så många som 
vet att, många blir ju helt va finns det ett universitet här? DSV 
- Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms 
universitet  har ändå femtusen studenter fem minuter från 
Husby. Femtusen studenter som utbildas inom IT i alla former, 
de som går ut därifrån har jobb. Så där har Universitetet ett 
uppdrag att bli synliga bland unga i Husby. DSV har visat sig 
i framkant genom  att utveckla verksamheten och ha dialog 
med sitt närområde, sin omvärld och nå ut med forskning och 
utbildning. Jag har varit anställd i två år nu, utan universitetet 
som bas hade jag inte kunnat driva igenom så många projekt 
och produktioner på så kort tid. Våra teaterproduktioner görs 
i samarbete med IT forskare och teknikutvecklare som har 
intresse av att samverka med människor.  

IT det är där det händer. 

Det är där pengarna finns. 

Och jobben. 

Ja så där tror jag att teatern kan visa att det behöver inte 
vara tråkigt med IT heller, det kan liksom ske spännande 
konstnärliga produktioner där man korsar hejsan svejsan 
emellan. Alltså det finns ju massa kopplingar mellan 
universitetet och företagen, så jag tror att universitetet liksom 
är en länk in. Att unga på ett tidigt stadium åtminstone ska bli 
medveten om att det här Universitetet finns och att det är inte 
så långt ifrån mig och det kan ge mig de här möjligheterna. 

Medvetenheten om vad det finns för möjligheter. 
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Ja precis. Tänk dig en teater där man har såna här 
nätverksträffar en gång i veckan, så kommer näringslivet 
och universitetet hit och presenterar vad de gör. Alltså bara 
det vore ju så här wow. Och vi söker just nu den här typen 
av kompetens och kommer göra det i tio år framöver, så 
att när man är femton så ja då kanske jag ska, för jag vill ju 
faktiskt ha ett jobb, satsa på den utbildningen. Nu pratar 
jag om ett mycket större hus än bara en teaterlokal och det 
tror jag är viktigt för området. Jag tror att det som området 
behöver är något mycket större, alltså en samlingsplats, en 
ideutvecklingsplats för olika intressen men där sakerna hänger 
ihop, kultur, forskning och IT utveckling. 

Det är väl en väldigt bra plats för en teater också? 

Ja att vara i den kontexten är svårslaget, det skulle vara en 
dynamisk och spännande miljö för teatern att nå sin publik, 
det skulle vara grymt. 

För du formulerade den här frågan, varför ska publiken komma, 
och att det mycket handlar om att möta sin publik, hitta den, 
kontakta den och att göra den delaktig. 

Ja för då befruktar och utvecklar vi varandra genom våra 
olikheter. Det är spännande med gästspel men det är också 
lite tröttsamt med projekt som kommer och försvinner. 
Drömmen tänker jag är så här, tidig morgonyoga för kvinnor, 
dagföreställningar med en massa barn som kommer och 
upplever teater och deltar i verksamhet, och sen på kvällen 
har vi vuxenpublik och fördjupat samtal med internationella 
aktörer genom digitala produktioner som öppnar upp mot en 
större omvärld och så däremellan så är det workshops och 
aktiviteter som gör att det blir dynamiskt mot Kista-delen, 
mentorskap med näringsliv och modernfolkbildning med 
Universitetet, ett flöde. Och att olika utbildnings-institutioner 
kommer hit och möter människor, att de konstnärliga 
högskolorna finns närvarande så att kunskap och utbyte sker 

åt båda håll, alltså det är ju viktigt för konstens överlevnad att 
få in nya typer av människor som gestaltar vår samtid och för 
demokratin att vi arbetar aktivt med inkludering. 

Verkligen, det finns massa behov, massa bra idéer. 

Mmm men det är lite som när jag och min man fick en bostad 
då vågade vi tänka att vi kanske ville ha barn också, alltså 
det hänger ihop liksom. Det är väldigt svårt att bygga familj 
utan nån fast mark, den måste inte vara så stor men det 
behöver finnas en bas att vi vet att här kan vi bygga långsiktiga 
relationer och drömma om en framtid. 

   … 

 
 

Rebecca Forsberg f. 75 är utbildad regissör på 
Teaterhögskolan i Malmö och har en master i TV, 
radio och film för barn och unga på Stockholms 
dramatiska högskola. Grundare och konstnärlig 
ledare för RATS Teater och RATS, ett profilområde 
på Institutionen för data- och systemvetenskap vid 
Stockholms universitet i Kista.
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ANTIGONES DAGBOK 

Manus och regi – Rebecca Forsberg

I rollerna:
Antigone – Bahareh Razekh Ahmadi
Haimon – Ruben Lopez 
Mamma/Eurudike – Jarinja Thelestam Mark 
Ismene – Astrid Kakuli 
Kung Kreon – Andres Esteche 
Väktaren – Petra Ekblom 
Spärrvakt - Lindy Larsson 
Polis 1 – Martin Aliaga 
Polis 2 – Erik Bolin 
Tobacco dealer – Claes Hartelius 
Kören -  Margareta Björkman 
Kören – Sabina Heitmann
Kören - Aurelia Le Huche

Konstnär, skulpturer – Johanna Gustafsson Fürst
Producent – Rebecca Medici 
Kompositörer – Tomas Jonsson, Anders Kampe, Pekka Tuppurainen
Klippning/ljudläggning – Anders Bennysson
Formgivning – Mia Degerman och Lina Åberg / EBDC
Approduktion – Klevgränd Produktion och Soulprovider
Teknisk plattform – DSV, Stockholm universitet

Manusutveckling och referensgrupp – Vår Teater i Husby. Malin 
Strid – dramapedagog, Niyat Biniam, Mariyma Darboe, Maria Hjort, 
Amanda Kiflay, Roksana Marczan, Avan Wrya Rasol, Tavan Wrya 
Rasol, Arina Zanganeh. Digitala Rummet samt många andra i Husby.

Med stöd av
Centrum för gestaltning/institutionen för data- och 
systemvetenskap vid Stockholms universitet, Innovativ kultur, 
Kista Science City, Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen 
Stockholms stad och Kulturrådet.

PÅ MIN GATA

Manus och Regi - Rebecca Forsberg

I rollerna:
Antigone – Bahareh Razekh Ahmadi
Iokaste, Antigones mamma - Gunilla Röör
Oidious, Antigones pappa – Andreas Liljeholm

Stockholms solister 
dirigent - Maria Eklund

Talkör – Medverkande från Streetgäris och Kvinnokraft

Röst- och rörelsepedagog – Ida Lod
Projektledare Streetgäris- Hanna Borglund Ghandina
Ljudtekniker – Jon Norberg
Ljusdesign och ljustekniker – Martin Hamberg
Grafisk formgivning – Lina Åberg, Mia Degerman / Spektra
Teckningar - Giuliano Medici
Foto & redigering filmer – Kalle Jansson/Pråmfilm
Interaktionsprogram– Johan Sundhage /Klevgränd Produktion
SMS-kommunikation – Jonathan Danneman / Amplify Digital 
Stockholm
Redaktör - Giuliano Medici
Projektion – PJ ljus & ljud
Producent -  Helene Åberg

Tack till 
DSV Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms 
universitet
STDH Stockholms Dramatiska Högskola

Med stöd av
Kulturförvaltningen i Stockholm Stad
Konstnärsnämnden
Arvsfonden
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HAIMON 

Manus och Regi - Rebecca Forsberg

I rollerna:
Antigone – Bahareh Razekh Ahmadi
Haimon – Karim Carlsson
Antigones mamma - Gunilla Röör
Berättarröst och tunnelbaneförare - Lindy Larsson
Konstnär och uteliggare – Giuliano Medici
Resenärer - Sauda Luzze, Banah Ghebrehiwot, Aida Parkkinen, 
Fadumo Hussein

Stockholms solister 
1:e konsertmästare - Jan Stigmer
violin - Marc Power
violin - Jonas Lindgård 
violin - Anna Petry 
viola - Dinu Serfezi
viola - Jacob Rodberg
cello- Natalia Goldmann
cello - Klas Edvall
kontrabas - Michael Karlsson
dirigent - Maria Eklund

Talkör – Fadumo Hussein, Anna Jakobsson, Elin Bergman, Malin 
Ström, Sophia Olsson, Frida Andersson, Axel Westerling, Moa 
Nilsson, John Blomstedt 
Invånare i Husby

Fotografer - Kalle Jansson/Pråmfilm, Simon Carlgren
Ljud - Nils Bucher/Pråmfilm
Inspelning & ljudmixning Stockholms solister – Filiph Antonsson
Musikbearbetning – Johan Sundhage /Klevgränd Produktion
Redigering – Kalle Jansson, Nils Bucher / Pråmfilm
Inspelngninsassistenter – Sophia Olsson, Elin Bergman
Grafisk formgivning – Lina Åberg, Mia Degerman / Spektra
Applikationsutveckling – Johan Sundhage /Klevgränd Produktion
Producent -  Helene Åberg

Tack till 
MTR  Stockholm
DSV Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms 
universitet

Med stöd av
Kulturförvaltningen i Stockholm Stad
Konstnärsnämnden
Arvsfonden




