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BIGGAN
Ta chansen närhelst du möter den
 och var generös mot dig själv 
och andra

Birgit, 1944

Man kan nog inte säga att Birgit Fälts väg till konstnärlig fram-

gång var utstakad. Men hon hade kraft och begåvning att staka 

ut den själv. 

Mamma hette Rut. Hennes flicknamn var Edlund. 

Pappas namn var Knut Erhard Fält.

De fick sitt andra barn när en flicka föddes på S:t Eriks BB i 

Stockholm den 14 juni 1942 kl. 21. Hon kom att döpas till Birgit. 

Senare i livet kom hon att kalla sig Biggan. Hon hade en stora-

syster Inger, 15 månader äldre. Sju år senare föddes Kjell och 

familjen var så stor den kom att bli. 

Mamma Rut hade velat läsa, men så blev det inte eftersom hon 

var hjärtsjuk och astmatisk. Hon blev hemarbetande, hemmafru 

som det hette på den tiden. För att bidra till familjens knappa 

ekonomi sydde hon på beställning, bland annat pälsar och ibland 

barnens kläder.

Pappa Erhard var typograf på Eklunds boktryckeri. Men in-

komsterna ville inte räcka. Så han var också tidningsbud på mor-

narna före jobbet. Birgit fick assistera med tidningsutbärningen 

ibland på söndagarna. 

Familjen Fält bodde i 1 rum och kök, tre trappor över gården. 

Adressen var Västmannagatan 53, nära Vasaparken, Odenplan 

och Gustav Vasa Kyrka i Stockholm. Pappa Erhard var född 1915 

i samma hus där de nu bodde. Det var öppet in till gården. I 

gathuset fanns en varubelåning. Det var mycket trafik till den 

pantbanken. Många människor av olika slag passerade på väg att 

panta något, en nödåtgärd för att klara ekonomin. Det var bistra 

tider under kriget.På promenad med pappa

Lägenheten var liten. Man kom in i en liten tambur på 1 kva-

dratmeter varifrån dörrar gick till toa, till köket, till rummet. Det 

fanns bara kallvattenkran i köket, gaslåga och vedspis. Toaletten 

saknade tvättmöjlighet och var så liten att man knappt kunde 

vända sig där. Den blev ändå en tillflyktsort, ett ställe där man 

kunde vara ensam en stund. ”Här får du sitta i egna tankar, tills 

någon annan på dörren bankar” - en devis från den tiden som 

stämde väl här. 

Familjen sov i köket och i det enda rummet, som värmdes upp 

av en kakelugn och senare av en Varnolen-kamin. Det fanns 2 

turistsängar med madrass och sängkläder som fälldes ihop på 

morgonen och placerades in i garderoben och ut och upp igen på 

kvällen. Man kan nästan säga att trångboddheten gick i arv. 

Farfar Arvid Fält var polis i Gamla Stan under förra sekelskif-

tet och första världskriget. Han fick 8 barn med sin första fru 

som sen dog. Gifte om sig med Johanna Matilda. De fick sex 

barn och hade bott i en likadan enrumslägenhet på första våning-

en i samma hus som sonen. Birgits pappa var farfars trettonde 

barn. Farfar dog 1940, farmor 1941.

Birgit var glad och hjälpsam, tyckte om att handla och springa 

ärenden. Hon smet ibland iväg till Vasaparken utan tillåtelse 

med arga tillrättavisningar som följd. Hon uppfostrades strängt 

av sin mamma. Man kan säga att mamman inpräntade jantelagen 

i henne ”Du ska inte tro att du är något”. Birgit kände att hon 

egentligen aldrig fick någon erkänsla av sin mamma under upp-

växten. Den taggen jobbade hon hela livet på att ta bort och var 

beredd att jobba hårt för uppskattning och erkänsla.

Hela familjen hade glädje i musik och sång. Man hade radio-

grammofon. Mamma spelade fiol. Det sjöngs mycket i hemmet. 

Mamma var sjuk men livades upp av sången och musicerandet. 

Rummet fylldes av musik och glädje när släktingar kom på besök 

och alla klämde i med favoriter som Dansen den går upp på 

Svinnsta skär, Spiskroksvalsen och Gamla Nordsjön. Här lades 

grunden till det intresse och kunskaper i sång och musik som 

följt Birgit genom livet.

En ljus och viktig del av barndomen var när Birgit fick komma 

som sommarbarn till tant Elin och farbror Gösta i Ängelholm. 

Första gången hon åkte till dem var hon fyra år. Hon fick åka med 

en frälsningssoldat.

Hon var sommarbarn så länge hon gick i skolan. 

Tant Elin sydde kläder åt andra. Birgit satt med och blev mycket 

Västmannagatan 53

Pappa Erhard – Eklunds boktryckeri

Kjelle

Mamma fyller 40 år
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duktig på att sy. När Tant Elin jobbade vid symaskinen satt Birgit 

på kökssoffan och sydde dockkläder, ibland långt in på nätterna. 

Det satte spår, sömnad är något Birgit har hållit på med hela 

livet. 

Farbror Gösta jobbade på Remfabriken i Ängelholm. Varje dag 

klockan 12 cyklade han hem och åt middag. Tant Elin var koker-

ska av rang. Alltid gott!    

Farbror Gösta hade två veckors semester och varje sommar åkte 

de med tåg till tant Elins föräldrahem Högefälle, Hylletofta i 

Småland för att hjälpa till med höskörden och träffa släkten. På 

vägen dit satt Birgit i tågkupén och läste högt ur boken om Pelle 

och Stina. En dam i kupén frågade förundrad: 

– Hur gammal är flickan?

– 4 år

– Kan hon verkligen läsa?

– Nej, hon kan allt utantill.

De här sommarveckorna hos tant Hilma och farbror Felix och 

alla Elins många syskon blev minnen för livet. Omtanken värmen, 

dialekten och det glada pratet. Arbetsglädjen när karlarna slog 

gräset och flickorna räfsade hö på de små tegar och åkerlappar 

som inramades av stenrösen med solvarma smultron. 

Sommarmamman Elin, 1946

Och att sen sitta högst upp på hölasset när skörden drogs hem 

av starka hästen Fingal var både spännande och pirrigt. 

– Minns det ovala brödtråget, separatorn som skiljde grädde 

från mjölken,

– Ostkaka med hjortronsylt, kaffekorgen, torrdasset med 

tidningar… doften av Linnéor. 

Det var liv och lust i stugan. Tant Elins bröder sjöng mycket. 

När mjölken skulle köras av Arne eller Josef med häst och vagn 

så var det tidens slagdängor som Motorcykeln, Värnamovisan 

och Josefin. 

Lilla Birgit lärde sig snabbt sångerna och sjöng gärna med.

Farbror Gösta lärde henne att cykla, och självaste Arne Borg 

var hennes simlärare. 

– Så blev jag också en hejare på att simma både över och 

under vatten.

– Det var/är så viktigt för mig att jag fick leva mina somrar i 

varm omtanke och salta bad. Det är ljusa barndomsminnen 

som betyder så mycket.

Birgit tillbringade somrar i både Ängelholm och Småland i elva 

år och fortsatte att umgås med sommarföräldrarna Tant Elin och 

Farbror Gösta, Tant Hilma och Farbror Felix resten av deras liv.

Hemma i Stockholm lekte hon ofta i Vasaparken. Där fanns 

allt en unge kunde önska sig. Birgit var duktig i idrott. Stod på 

händer, snurra på stänger, åkte skridskor bra fast hon bara hade 

skenor hon satt på pjäxorna. Hon gick på småbarnsgymnastik vid Julen 1952 Birgit, Majvi och Inger 

Birgit, mamma, pappa och Inger

Birgit på styltor ... ... i hölass

... i replina

... på händer
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lAsse

lasse Dahlberg föddes en vacker vårmorgon, fredagen 28 april 

1944. Födseln skedde i komministergården Brunnsgården i Fors-

hem vid foten av Kinnekulle. Många kvinnor födde i hemmet på 

den tiden och han såg dagens ljus för första gången i ett rum på 

andra våningen i det stora huset. Han kom att få namnet Lars 

Erik. Men det namnet bytte han senare bort mot Lasse.

Hans mamma hette Inga. Hon var född Börjeson. Hon var 

textillärare på Ljungskile folkhögskola före giftermålet och enligt 

tidens skick och bruk blev hemmafru när barnen kom. Mamma 

Inga var musikalisk, spelade piano och vikarierade då och då som 

kantor. Hon var uppvuxen inom Missionskyrkan, men ”konver-

terade” till Svenska Kyrkan när hon gifte sig med Åke som var 

präst i Svenska Kyrkan. Han hade haft ett gott öga till Inga redan 

som barn.

De båda bodde som tonåringar i Skövde och var med i Mis-

sionskyrkans ungdomsgrupp ”Juniorerna”. Dom blev kära, höll 

ihop, tog långa promenader uppför Billingen och läste Karlfeldt. 

Religion och kultur var ett gemensamt intresse. Åke Dahlberg 

läste teologi i Lund och prästvigdes i Skara Domkyrka. Så blev 

han kyrkoherde i Forshem. Han sågs som mycket begåvad. Han 

kallades av biskopen i Skara för ”stiftets skarpaste hjärna.”

Inga och Åke fick fyra barn, Katarina 1936, Per Åke 1939,  

Olle 1942 och så Lasse 1944. 

Lasses uppväxt präglades i hemmet av poesi, bibeln och de 

vackra rummen i prästgården. Familjen umgicks ibland med or-

tens ”fina familjer” så Lasse fick också i tidiga år bekanta sig med 

slotten kring Kinnekulle som var fulla av historia och kultur.

Som liten satt han ofta vid pianot och som nioåring ”hittade 

han på” sina första melodier. 

Lasse gick de första sju åren i Forshems skola. Den låg på an-

dra sidan vägen från prästgården och granne med kyrkan. 

Han fick tidigt pianolek-

tioner av skolläraren, tillika 

kantorn, Georg Wallqvist som 

tog vid efter mamma Inga som 

inlett den musikaliska skol-

ningen. 

– Jag ville bli bonde när jag var 

liten.

Han är uppfostrad att jobba i 

trädgården med mamma. Och 

han såg upp till Rune som job-

bade på prästgårdens utarren-

derade marker. Han gick alltid 

till ladugården efter skolan. 

Hans första jobb, och hans för-

sta lilla lön, fick han när han var 

6 år och var med och rensade 

rovor på Österängs Gård. 

Han gick med föräldrarna 

i kyrkan varje söndag. Lasses 

mamma och pappa kallades av vännerna för ”natur och kultur”.

– Jag hade en lycklig barndom

Det tvekar han inte om.

Han hade en återkommande dröm som liten, drömmen med 

stort D. I den gick han upp för kökstrappan i prästgården. I 

drömmen kunde han hoppa och flyga och han flög ut genom mat-

salsfönstret. Och där stod kompisarna och gapade beundrande.

En dröm som återkommer. Kan det vara ett förebud om fram-

tiden. Med facit i hand kan det nog med fog tyckas så. 

Så här efteråt förstår Lasse att uppväxten som prästson i en 

genomkulturell miljö präglade honom mycket. Han fick så myck-

et hemifrån; poesin ur bibeln, kyrkomusiken och bilderna i kyr-

kan. Allt det där skulle han komma att ha stor nytta och glädje 

av också i framtiden. Det utgör en grund för hans skapande som 

kompositör och musiker.

Pappa Åke förlorade rösten efter en hjärtoperation. Han blev 

då förtidspensionerad. Familjen flyttade därför 1957 till Skara. 

Efter folkskolan i Forshem gick Lasse på gymnasiet på Katedral-

skolan i Skara.

I kyrkobostaden, Forshem, 1951
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Mamma Inga arbetade inom kyrkan, startade syförening i Bå-

gen, en stadsdel i Skara och verkade då och då som kantor i små 

landsortskyrkor runt om.

När Lasse var 14 år blev han seniorscoutledare. I samma grupp 

var också Torbjörn Nolkrantz verksam. Lasse såg upp till den 

äldre Torbjörn som senare blev konstnär. De blev vänner och 

deras vänskap blev livslång.

Lasse hade en bra röst och fick ofta sjunga solo på skolavslut-

ningarna i Domkyrkan. Han gick med i ungdomskören i Skara, 

en kör med 20 – 25 aktiva unga sångare. Kören sjöng både 

religiös och profan repertoar. Lasse minns Nu grönskar det, Ulla 

min Ulla och många andra gamla favoriter. 

Hans musikintresse tog sig många uttryck. 

Han blev dirigent för kören MV, Musikens Vänner. Man 

trodde på honom så han fick vid två tillfällen åka till Ljungskiles 

folkhögskola på dirigentkurser anordnade av Västergötlands 

Körförbund. 

När han var 17 år liftade han i England. Pengarna tog slut. 

Lasse fick då försörja sig en tid som gatumusiker. Han spelade 

svensk folkmusik på flöjt och pengarna trillade ner i burken. Det 

blev hans första erfarenhet av att vara proffsmusiker. 

Han tog studenten med svaga betyg 1964. Men han hade stort 

A i musik.

Dirigent för kören MV, Skara, 1962

Hans bröder Per Åke och 

Olle hade flyttat till Stock-

holm. Dit ville Lasse också 

och han flyttade 1964. Det 

var svårt för en student att få 

rum i Stockholm på den tiden. 

Lasse fick till sitt rum på ett 

märkligt sätt. 

Han satt i flera dagar på 

Wasa rumsförmedling men 

dagarna gick utan att han 

kom fram till den kvinnliga 

handläggaren. Efter att par 

dagar tog han med sig en ros. 

Han sade till handläggaren 

att hon skulle få den om han 

fick svara på ett inkommande 

samtal från uthyrare. Det fick 

han. De som ringde samtalet 

var konstnärerna Astrid och 

Anders Årfelt. Och de blev 

hans hyresvärdar. Han fick ett 

rum med kokvrå och kakelugn 

på Tegnergatan 18. Lägen-

heten var en samlingspunkt 

för konstnärer av olika slag. 

Kjartan Slettemark, Jan Lööf, 

Bodil Malmsten och många 

andra kom ofta förbi. Här bjöds på inspiration och impulser av olika slag.  

Stockholms kulturliv sjöd på den här tiden. Lasse var mycket aktiv och alltid nyfiken och öppen 

för nya projekt, samarbeten och utmaningar. Han träffade dirigenter och kom med i körer. Han 

sökte till Bachkören och fick sjunga upp för Anders Öhrwall som var dess ledare. Kören hade sitt 

säte i Adolf Fredriks Kyrka. Lasse sjöng tenorstämman. Detta ledde till att han också blev försång-

are i Adolf Fredriks kyrka. Han kom att delta i Radions ungdomskör som också leddes av Anders 

Öhrwall. Han blev också medlem i den stora Oratoriekören under ledning av den legendariske 

körledaren Erik Eriksson.

Lasse funderade mycket på sin framtid när han studerade filosofi på Stockholms Universitet. 

Vilken inriktning skulle han ta. Det kändes som en avgörande fråga. Han ringde Jan Bark på Mu-

sikhögskolan för att få synpunkter på sin musikaliska framtid. Lasse berättade att han brann för 

den nya musiken och de musikidéer som fördes fram av bland andra John Cage, Frank Zappa och 

The Beatles.

Lasse vid anslagstavlan  
i Forshem, 1955
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Programmens koncept var utvecklat av Lasse tillsammans med 

producenten Birgitta Öhman. Han byggde instrument av olika 

enkla föremål och spelade på dem. Syftet var som med så många 

av Lasse Dahlbergs projekt att aktivera och locka barn till konst 

och musik. Lasse improviserade och skapade musik till varje 

konstverk som filmades, ofta med kameraåkningar över tavlorna. 

Det blev musikaliska illustrationer och ljudliga komplement till 

varje tavla. Man gjorde inalles tio TV-program. I programmen 

ingick konstverk av Salvador Dali, Francis Picabia och andra stor-

heter ur konsthistorien som finns i Moderna Museets samlingar.

Lasse Dahlberg har jobbat mycket med filmmusik. Tillsam-

mans med Björn Isfält skrev han musiken till filmatiseringen av 

Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta 1977. De fick uppdraget 

genom att filmteamet ville ha den typ av flöjtmusik de hade hört 

av Lasse. Så regissören Olle Hellbom tog kontakt med Lasse och 

han i sin tur kontakt med sin musikaliska parhäst Björn Isfält. 

De båda kompositörerna kom in tidigt i filmarbetet vilket gav 

extra kvaliteter. Svensk folkmusik var en inspiration till musiken. 

Den musik de skrev kom att spelas på för tiden nya instrument, 

bl.a. två Moog synthesizers. Dessa blev viktiga instrument i 

filmmusiken. Lasse och Björn spelade det mesta själva men hade 

också hjälp av bl.a. Ola Brunkert och Bengan Karlsson. Stråkpå-

läggen gjordes av Kungliga Hovkapellet. Lasse har dessutom 1 

(en!) replik i filmen han är mycket stolt över. 

Han säger:  – Här kommer Bröderna Lejonhjärta. Missa inte 

det när ni ser filmen.

Astrid Lindgren har vid flera tillfällen uttryckt sin förtjusning 

över musiken i filmen. Recensenten Sven Malm skrev den 24 

oktober 1977 om skivinspelningen, ”Musiken av Björn Isfält och 

Lasse Dahlberg känns helt kongenial”. Den uppskattas av barn 

och vuxna över hela världen. Den har belönats med en guldskiva.

Det framgångsrika uppdraget följdes av mer filmmusik, ”Mån-

dagarna med Fanny” 1977 och ”Kristoffers hus”1979 i regi av Lars 

Lennart Forsberg. Den senare var baserad på romanen ”Mörk-

rum” av Johan Bargum och hade Tommy Berggren i huvudrollen.  

Så följde den engelska filmen ”Gräset sjunger” (efter Doris Les-

sings första roman) 1981, med svensk originalmusik kompone-

rad av Lasse och Björn. Filmmusiken var av högsta kvalitet och 

mycket uppskattad av publik och kritiker: ”Lasse och kollegan 

Björn Isfält är landets kanske främsta kompositörer av film- 

musik”, skrev Anders Hvidfeldt full av beundran.

En viktig arbetsgivare för Lasse var Rikskonserter med åter-

kommande uppdrag och engagemang under 70-talet.

En gång varje termin i tre veckors perioder spelade han före-

ställningar i skolor runt om i Sverige. Han spelade inte ensam 

utan alltid tillsammans med Björn Isfält, Ola Brunkert eller an-

dra tunga musiker. ”Jag ligger på en äng”, ”Rummet Rörelsen och 

Rytmen”, ”Ett surrande bi”, ”Ensamhetsgumman” var namnet på 

några av de många musikteaterföreställningarna de gjorde. 
Ulla och Björn Isfält i juli 1996 vid 

ett besök i Enskede

Lasses Guldskiva, 1986
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mötet  
med stort M

Det duger inte längre att säga 

d o m om samhället

d o m om facket

d o m om produktionen

Det måste sägas

Vi…Vi…Vi…

vi är på väg att lämna den tid

då vi överlät åt andra 

att bestämma våra liv.

Biggan

Det finns möten och Möten. Viktiga och viktigare. Det som 

skedde på Dramatiska Institutet klockan 10 den 5 juni 1981 blev 

helt avgörande för Johannaprojektet och kanske det viktigaste 

mötet någonsin för dess producent och deras tilltänkte kompo-

sitör, för Biggan Hansson och Lasse Dahlberg. Det visste de inte 

då, för de hade inte träffats tidigare och kände inte varandra.

Det behövdes musik till Johannaprojektet. Bra musik. Och 

här som i alla andra delar ville man absolut inte pruta på kvalite-

ten. Men man hittade inte den man sökte för att göra musiken. 

Och musiken var ju så viktig.  Det var för Biggan som producent 

det stora svarta orosmolnet. Hon visste att rätt musik var en 

avgörande framgångsfaktor som kunde lyfta deras projekt flera 

nivåer. 

Vad göra!?

Hon kontaktade Gudrun Zachrisson på Dramatiska Institutet. 

Från sin centrala position hade hon överblick och ett stort kon-

taktnät. Hon kontaktade i sin tur Jan Bark. Och jodå, han hade 

en idé. Hans förslag var Lasse Dahlberg, mångsidig, kritikerrosad 

och mycket efterfrågad både som kompositör och musiker. En av 

de allra bästa.

Så blev klockan 10 den 5 juni och de berörda skulle träffas för 

ett första möte. De var sex runt bordet när de kom igång. Sam-

manträdet började med att Cannie Möller, projektets författare, 

gjorde en inledning om bakgrunden till Johanna från Kallhäll, 

om arbetarrörelsens organisering och kamp där och den chock-

artade nedläggningen av Maskinverken, en industri som var den 

lilla ortens ryggrad och stolthet. Hon visade ett rejält manus om 

sådär femhundra sidor som i dramatiserad form berättade histo-

rien. Här krävdes mycket och bra musik. Så det var ett jättejobb 

de hade i tankarna för sin kompositör och tilltänkte musikaliska 

ledare.

Det låg en tät stämning av både oro och förväntan i rummet. 

Och något mer …

Plötsligt frågar Lasse Biggan tvärs över bordet …

– Men vem är du? 

– Jag har fyra barn.

svarar Biggan i det nu klassiska replikskiftet. Hon fick en knuff 

i sidan från Cannie Möller. Hon skulle väl ha svarat att hon var 

producenten. 

Men det hände någonting stort där vid bordet som laddade 

luften. Kärleken hade slagit till med full kraft.
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Här började ett arbetarspel växa fram.

Enskedespelet gjordes 1983. Det spelades i cirkustält i Mar-

garetaparken i Enskede. Under ledning av Föreningen för Enske-

despelet studerade man Enskedes och Slakthusets historia och 

ville skapa ett spel om människorna som bodde och arbetade här. 

Spelet sträckte sig fram till samtiden, 1904–1983.

Enskedespelet var en pjäs om drömmar, både kollektiva och 

privata, stora visioner och vardagslängtan. Det var, ”ett spektakel 

för öga och öra”. 

Spelets manus var ett resultat av en kollektiv insats av tio 

författare och researchare. Kent Ekberg regissör. Sören Brunes var 
scenograf. Musiken och sångtex-

terna skrevs av Mats Nörklit. 

De blev sena i projektet och 

hade inte fått styrsel på plane-

ringen. De förstod att de behöv-

de komma igång och få upp effek-

tiviteten. Regissören Kent Ekberg 

tog därför kontakt med Biggan 

för att få hjälp med att styra upp 

och planera projektet. Han kände 

till hennes professionalitet och 

visste vilka viktiga insatser hon 
gjort för framgångarna i Kallhäll.

Biggan gjorde nu med sina kunskaper och erfarenheter från 

Johannaprojektet en planering för att styra upp och effektivisera 

projektet.

Enskedespelet var en massiv kollektiv insats. Programmet listar 

över 200 personer i olika roller i spelet och dess produktion.

Biggans arbetssätt och brev till deltagarna visar ett modernt och demokratiskt organisationssätt,  

och en förmåga att entusiasmera och få alla att ge sitt bästa. 

– Arbetsinsatsen är stor och kraven likaså, men om vi gör så gott vi kan, hjälps åt att passa tider, 

stödja varandra och visa genorositet och värme – ja, då vågar jag lova en vår som vi sent kommer 

att glömma. Hennes roll som medproducent var en avgörande framgångsfaktor för spelet. 

Biggan spelade också rollen som Bitte i pjäsen. Det är en av de ledande rollerna. Hon minns en 

viktig scen i en gunga vid Bittes studentexamen. 

Biggan hade själv sytt en klänning med lätta moln som symboliserar ”den ljusnande framtid”. Den 

poetiska klänningen kom inte med i pjäsen, men det borde den nog ha gjort. Istället blev det en 

brudklänning till en av personerna i ensemblen.

– Jag hade lätt att identi-

fiera mig med Bitte. Jag blev 

drabbad av rollen, men också 

av Sören Brunes magiska och 

geniala scenografi, säger Big-

gan. 

Det finns en skiva, Enske-

deskivan, med musiken och 

sångerna. Biggan sjunger den 

vackra sången Bittes åter-

komst. Det gjordes också 

en bok, ”Enskedeboken–ett 

bidrag till din hembygdshisto-

ria.”

Enskedespelet blev en stor 

succé. Enskedeborna gillade 

sitt spel och nu sågs den nyin-

flyttade Biggan som en av dem. 

Vid besök i Enskede trettio år 

efteråt kommer folk fram och 

hejar och tackar Biggan för 

hennes jobb och roll i Enskede-

spelet för så länge sedan.

Lasse, som var en av de 

entusiastiska i publiken sam-

manfattar: ”Enskedespelet var 

så lustfyllt. Scenografin var så 

spännande. Och Biggan var så 

himla bra i sin roll.”   

SAMTIDIGT
Biggan drogs alltmer mot tea-

tern. Strax efter Enskedespelet 

såg hon ett anslag på Kulturar-

betsförmedlingen i Stockholm 

om ett jobb som administra-

tör på Teater 9. Teatern låg i 

Biggans gamla kvarter vid St. 

Eriksplan. Hon fick jobbet och 

jobbade en tid på teaterns 

kontor med information och 

bokning. 

Kent Ekberg, Annika Thor, Biggan och Mats Nörklit
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Var det ett medeltida teatersällskap?  

Nej men svensk teater anno 1987!

Kom till vårt spel

vid era vackra kullar

Solen går upp

och hela havet rullar

Vi är teatern 

och ni vår publik

Vi spelar – ni kommer

Se vår mimik!

Så löd den glada och positiva hälsningen till stora och små i 

publiken. Och visst funkade det bra. Gycklarna kom till publiken 

som gladdes och trivdes. Och till och med aktade storstadskriti-

ker hyllade. Så här skrev Åke Ringberg i Dagens Nyheter den 28 

juli nådens år 1987: ”Det är nog en av den svenska sommarens 

mest originella teatergrupper, fyra talanger av växlande slag som 

kuskar runt på det blåsiga och regniga Österlen och med hästkär-

ran som scen ger ett 40 minuters skådespel om vårt liv, vår oför-

måga att handskas med detsamma, vår miljö och hotet mot den.”

Bernt Franckie hade varit scenograf i lantarbetarspelet ”I skug-

gan” som engagerade stora grupper i Skåne. Barbro Andersson 

var producenten. Spelet handlade om statarnas usla villkor under 

första halvan av 1900-talet. Premiären var i Vitabergsparken i 

GycklArspelet MAGINus
                        – på himlapellen

Stockholm sommaren 1986 med Gunnar Sträng som huvudtala-

re. Bernt och Barbro hade nu en idé om att åka med häst och vagn 

på Österlen i Skåne och spela teater från en hästkärra. 

Ville Biggan och Lasse delta i ett sådant projekt några veckor 

under sommaren 1987?  Biggan och Lasse tände direkt på alla 

cylindrar och tackade förstås JA.

Lasse skrev en folkhemsk commedia dell’arte pjäs om hotet 

mot miljön, tidens stora ödesfråga då som nu. Och tillsamman 

med Biggan, Bernt och Barbro kuskade de runt på Österlen 9 - 26 

juli. De åkte i gycklarvagnen som drogs av ardennern Pelle Svans-

lös.

Man kan säga att idéen för Lasse till att skriva ett gycklarspel 

hade väckts och vuxit sig stark efter att Biggan gick en kurs i tea-

terformen Commedia dell’arte. 
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Hon hade förstklassiga lärare i Carlo Barsotti, Joseph Clark och 

Orlanda Kock. En av den här teaterformens svenska ambassadö-

rer och bästa uttolkare Björn Granath var inspirerande gästlärare. 

Commedia dell’arte är en speciell sorts teater som uppstod 

i Italien i mitten av 1500 talet. Man har komiska rollfigurer i 

uppsättningen som varieras i återkommande scener. Det är ofta 

parodiska lustspel med satir i botten. Man skojar fram allvaret. 

Genren blev populär på nittonhundrasjuttiotalet inte minst på 

grund av den senare nobelpristagaren Dario Fos pjäser.

”Teatern är ett ställe där man leker att man gör saker på allvar”, 

skrev Luigi Pirandello och det ringar in gycklarspelets metod och 

uttryckssätt.

En gycklare var under medeltiden en kringvandrande spelman 

och underhållare. Gycklare är även en benämning på en nutida 

underhållningsartist som efterliknar de medeltida gycklarna och 

för deras traditioner vidare anpassade till vår tid, ibland i nyskriv-

na självständiga gyckelspel. Humor, ironi, hyss och skoj är viktiga 

ingredienser i gycklarspelen. Men skratten klingar mot en klang-

botten av allvar.

– Att gå tillbaka till Thespiskärran är något som fascinerar 

de flesta teatermänniskor. Klart att det är en gammal dröm, 

säger Lasse.

Han syftar då på att i den grekiska mytologin fanns det en 

atensk teaterman Thespis, som lär ha kuskat omkring och spelat 

teater från en vagn. Därav namnet Thespiskärra. I sådana reste 

Molières teatersällskap senare kors och tvärs i Frankrike. Här 

fanns stark och förebildlig inspiration. 

Lasse som alltid var sugen på något nytt skrev manus och 

musik till pjäsen som fick namnet Gycklarspelet Maginus med 

underrubriken: På Himlapellen.

Bernt Franckie gjorde scenografi och illustrationer. Bernt och 

Biggan gjorde kostymerna och för produktionen stod Barbro 

Andersson och Biggan Dahlberg.

Producent var Barbro Andersson. 

Lasse skapade ett gäng roliga karaktärer som kunde tornera 

pjäsens idé om att värna miljön. De blev ett karaktärsfullt gäng. 

Rollerna i spelet är idealisten Klas Kolossal, en stor tjock teater-

direktör som spelas av Bernt Franckie, Barbara By, en moder-

jordgestalt som gjordes av Barbro Andersson, Ullvia Liv, flickan 

spelades av Biggan som också spelade Barrbrunan, den förstö-

rande kommersiella häxan som gör allt trist och slutligen den vita 

clownen och musikanten Toni Ton med sina sånger som spelades 

av Lasse. Med på vagnen var även två silkeshöns, Tuppen Halvar 

och Hönan Helena som värper turkosa ägg. 

 Barbro, Bernt, Biggan och Lasse
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klIv 94

Att bygga upp ett kulturliv är viktigt. Med erfarenhet från barndo-

men av att vara en av dem som inte har chansen att nå upp till en 

värld som man inte ens vet att den finns. Men precis som det är 

viktigt för människor att få mat så är det viktigt att få kultur.

Det här orden av Biggan är utgångspunkten och drivkraften för 

hennes livslånga engagemang i kulturen. Den har tagit sig många 

former genom åren både som framgångsrik utövande sångare och 

skådespelare och i hennes arbete med textilt hantverk och skapan-

de. Men hon har också samtidigt fått, och tagit på sig, uppgifter att 

organisera och producera kulturprojekt av olika slag. De har inte 

sällan innefattat massor av människors delaktighet och berört och 

gett många människor möjlighet både att själva skapa kultur och 

som publik möta det andra har skapat. 

ALU var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som tillämpades i 

Sverige från 1993 till 1996. De tidsbegränsade ALU-tjänsterna 

skulle vara arbetsuppgifter som normalt inte skulle utföras. Nu 

skapades resurser som gjorde genomförande möjligt. När voly-

merna i ALU var som störst deltog 60 000 arbetslösa. Det gav 

möjligheter inom kulturområdet.

Under de åren kom ett stort antal arbetslösa med intressen och 

fallenhet för kultur av olika slag att komma i sysselsättning med 

hjälp av ALU. Men pengar är en sak. Det viktiga var att resur-

serna ledde till meningsfulla projekt som var värdefulla både för 

deltagarna och den publik som mötte resultaten av deras arbete. 

Huvudfinansiering var så kallade ALU pengar. Det innebar bland 

annat att arbetslösa fick jobb med statlig finansiering av lönen. I projekten ingick också beredskaps-

jobb för ungdomar och annat.

I Lidköping organiserades ALU projekten under namnet Kulturliv i Lidköping vid Vänern 94, i 

dagligt tal KLIV 94. Det var ett samarbetsprojekt mellan Lidköpings Handels och Sjöfartsmuseum, 

Arbetsförmedlingen i Lidköping, Länsarbetsnämnden i Skaraborg och Kulturarbetsförmedlingen i 

Göteborg. Pengarna, ca 1 miljon, förmedlades via länsarbetsnämnden. Syftet med KLIV 94 var att ge 
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I Lasses bearbetning för KLIV-teatern får fyra berätta sin histo-

ria. Det är prästen, fogden, avlatskrämaren, och änkan från Bath. 

Det görs i en burlesk, mustig och folklig berättarstil. Det blir en 

föreställning med fyra olika pjäser i ett sammanhållet collage. 

Prästens berättelse är en så kallad Opera Comique. Fogdens har 

karaktären av ett folklustspel. Avlatskrämarens story är närmast 

en deckare och änkans en melodram. Tillsammans blir det en 

omväxlande föreställning. Mellan de olika historierna vandrar 

pilgrimerna fram, stannar och festar på krogar längs vägen. De 

tar sig vidare sjungande en av Lasses allra mest slagkraftiga me-

lodier, en sång som fastnar som en tatuering i örat:

Bryt upp, Bryt upp, Bryt upp

Du pilgrim var nu glad

och rid till Canterbury Stad

En del går dit för öl och skoj

en del går dit för bön…

Lasse var helnöjd med musiker och sångare.  – Jag är bara full 

av ödmjukhet att få jobba med en sådan här ensemble”, menade 

han.

Den här pjäsen var rätt som uppföljare till Romeo och Julia av 

många skäl. Det finns en koppling till Skaraborg som också hade 

en pilgrimsreseindustri. Handlingen är förlagd till 1446 då Lidkö-

ping fick sina stadsrättigheter, men med ett stänk av nutid!

Det passade perfekt som en del av Lidköpings femhundra-

femtioårsjubileum. Och KLIV-teatern hade skicklighet och rutin 

och kände sig trygg i att sätta upp stora föreställningar. Biggan 

som teateransvarig hade också ett stort kontaktnät och en unik 

förmåga att samla eldsjälar omkring sig, så väl proffs som amatö-

rer. Canterbury Tales liksom de andra av KLIV-teaterns uppsätt-

ningar blev ett projekt av eldsjälar. 

KLIV-teatern var ett arbetsmarknadsprojekt där alla anställda 

utom regissören finansierades med olika former av arbetsmark-

nadsstöd (som var högst 6 månader). Men verksamheten byggde 

i huvudsak på ideella krafter. Ca 70 personer jobbade med 

projektet.  Arbetet fördelades på arbetsgrupper som leddes av 

professionella inom respektive område. Och Biggan som produ-

cent var spindeln i nätet.

En nyckelperson var Lasse. KLIV-teatern var en teatergrupp 

som hade lyckan att ha en egen kompositör och pjäsbearbetare. Martin Hansson

Och därtill en av de bästa pengar kunde få, 

även fast man just inte hade några pengar.

Chaucers originaltext är svårläst. Så den 

skrevs om i flera omgångar. Texterna i den 

ursprungliga versionen är översatta av Biggan 

och Lasses vän och samarbetspartner Britt 

G. Hallqvist. En ytterligare bearbetning för 

KLIV-teatern gjordes av Lasse. Han trivdes att 

umgås med och fördjupa sig i stora verk och 

författare ur världslitteraturen som Shakes-

peare med Romeo och Julia och nu Chaucers 

Canterbury Tales.

Han har också komponerat sångerna och 

musiken till uppsättningen som fick titeln 

Canterbury Tales - en musikal. Musiken har 

en liten backspegel till 1400-talet annars är 

den vår egen tids, säger han. Lasse är känd för 

lättillgänglig och folklig musik. Det passade 

bra här.  – Det finns så mycket för mig som  

kompositör mellan orden, säger han. 

Elisabeth Stolt
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Det har varit en stor utmaning att få Shakespeares klara och 

sinnliga engelska att dansa på svenska, säger Lasse. 

Han hade lätt att skriva musik till Shakespeares bildrika språk. 

Han kände att orden och hans musik trivdes tillsammans och det 

sporrade till stordåd. 

Det blev ett färgrikt flöde av text och musik som lyfte fram 

varandra. Musiken till En midsommarnattsdröm är den bästa 

teatermusik jag skrivit, sa han då och säger han nu.

KLIV-teaterns ensemble bestod den här gången av ett 60 tal 

personer mellan 9 och 60 år och många fler hade velat vara med. 

En tredjedel var män resten kvinnor.

Biggan var teaterledare och producent för det stora projektet. 

Hon spelade dessutom en av de stora rollerna och jobbade med 

färgning av tyger till dräkter och sömnad.

Hela föreställningen blev en fest för ögat. Man spelade i kos-

tymer och scenografi formgivna av Bernt Franckie. Man åter-

använde material från en grundscenografi han gjort till tidigare 

KLIV-pjäser. Återbruk, eller ska man säga växelbruk, var viktigt 

för KLIV-teatern.

Kostymskisser Bernt Franckie       

Botten / Jan Hultkvist och Titania / Biggan
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Bernt Franckie gjorde förutom scenografin också de läckra 

kostymskisserna. Tygerna batikfärgades tidiga mornar och sena 

kvällar av Biggan, före och efter allt annat jobb med KLIV som 

teaterledare och producent. 

Hon sydde också tillsammans med många andra i ensemblen de 

färgglada dräkterna som var en så viktig del i helhetsupplevelsen.

Det var viktigt att man fick en riktigt bra regissör. Man fast-

nade för Hanna Bogren. Hon hade sina rötter i Lidköping. Efter 

teaterutbildningen på bl. a. Skara Skolscen och Teaterhögskolan 

hade hon jobbat med allt möjligt inom teaterområdet. Hon hade 

bland annat tillhört skådespelarensemblen vid Stadsteatern i Gö-

teborg och Teater Bhopa. Hon var också verksam i en dansgrupp. 

Hon var utbildad skådespelare, men menade att ”Det är alltid re-

gisserandet jag drömt om.” Och nu fick hon ett stort regiuppdrag. 

”Det är det här som ger mig den riktiga teaterkicken. ”sa hon.

Hennes väg till teatern hade anknytning till Biggan och Lasse. 

När Gycklarvagnen På Väg drog genom Lidköping var den 13 år 

unga Hanna Bogren där. Mötet med de här gycklarna Biggan och 

Lasse gav hennes liv en oåterkallelig knuff mot teatern. Hästen 

som drog gycklarvagnen tappade en bjällra och Hanna tog upp 

den och har den kvar än. Det var så otroligt häftigt.”, minns hon. 

Det väckte ett livslångt teaterintresse. Och hon bestämde sig där 

och då för teatern. Senare fick hon reda på att det var Biggan och 

Lasse som gjort föreställningen. Och nu, många år senare, skulle 

hon få jobba ihop med dem som regissör till En midsommarnatts-

dröm. Ett drömprojkekt.

Här fick hon nytta av all den breda och gedigna teatererfaren-

het hon redan vid så unga år hunnit skaffat sig. Hon stortrivdes 

med ensemblen och den med henne. ”Det är ett så bra gäng att 

jobba med, jag beundrar deras mod! De är ju amatörer men 

backar inte för att pröva när jag står och kräver saker av dem, och 

gör det ofta bättre än jag hade tänkt”, sa hon. Det här var hennes 

första regissörsuppdrag och hon genomförde det med den äran 

och hon var en viktig del av den konstnärliga framgången. Hon 

fick alla, oavsett om de hade små eller stora roller, på tårna och 

föreställningen gick med precisionen hos en kronometer.

Kostymskisser Bernt Franckie       

Botten / Jan Hultkvist och Titania / Biggan
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lars-erik Ström hade gjort comeback med utställningen Omstart i 

Västerplana Mejeri 2008.

i samband med Vårrundan på Kinnekulle 2019 var det dags för en 

ny utställning med lars-erik Ström. i programmet stod: ”På begä-

ran av konstnären själv öppnas dörren till en rik och omfattande 

utställning i Västerplana Mejeri.”

Den fick titeln Trivselträngsel i Västerplana, en titel som be-

skriver vad Biggan och Lasse vill åstadkomma med sin verksam-

het. Där visades ett knappt hundratal arbeten av den då fram-

lidne Lars-Erik Ström.

trIvselträNGsel 
i västerplANA

Torbjörns målningar spred trivsel och glädje i lokalerna. Han 

fyllde rummen med sitt speciella konstnärliga godmod och 

koloristiska glädje.                      

Och förstås framför allt med konst av högsta karat. Torbjörn 

Nolkrantz konst var inte bara en favorit hos Biggan och Lasse  

och kritiken. Den här fina utställningen blev mycket välbesökt 

och Torbjörns bilder hittade många köpare. Fler än någonsin 

faktiskt. 

Missa inte den här suveräna utställningen skrev jag under 

rubriken ”Moget - men ungt och fräscht”, i en mycket positiv 

recension i NLT.

De som såg den här utställningen, och det var många, 

glömmer den inte.

Ingemar vid Torbjörns målning


