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Foto: Swede Hollow av Cameleonterna. 
Medverkande: Salma Rahbeck 

& Edit Westerberg
.

När jag var liten ville jag 
bli proffs, då gällde 
det visserligen fotboll. 
Jag hade nog redan då 

en ganska vag bild av vad ordet 
proffs innebar, men jag visste att 
det var nånting jag ville göra när 
jag blev stor. Jag tror också ordet 
var förknippat med att tjäna en 
himla massa pengar. När jag växte 
upp förändrades mina 
f r a m t i d s d rö m m a r, 
som jag skulle tro 
att de gör för de 
flesta och när det 
började bli dags 
att välja karriär 
hade jag siktet 
inställt på att 
bli skådespelare. 
Precis som 
inriktningen hade 
också min tolkning av 
ordet proffs förändrats, nu 
såg jag det mer som "möjligheten 
att göra det jag vill utan att behöva 
göra andra saker för att kunna 
betala hyra och räkningar".

Jag gjorde också mitt yttersta 
för att nå det målet, gick på en 
folkhögskola, sökte scenskola 
alldeles för många gånger och 
till slut ville jag inte längre bli 
skådespelare. Eller, jag vill inte 
bara bli skådespelare. Jag ville vara 
och göra så mycket annat också, 
vara make och far, programmerare, 
politiker och fortfarande ville jag 
spela fotboll. Teatern fick bli ännu 
ett intresse bland andra och jag 
landade tryggt och säkert i rollen 
som amatör.  
Egentligen är jag amatör i det 
mesta jag gör förutom mitt yrke, 
skådespelare, pappa, politiker eller 

fotbollsmålvakt gör jag alla för 
att jag älskar att göra det. Inte för 
ekonomisk vinning, jag har ingen 
utbildning utan jag gör det "bara" 
för att jag älskar att göra det. Men 
jag upplever bara att det är inom 
teatern som det så kategoriskt 
delas upp i så vattentäta skott. 
Speciellt om jag sneglar på 
fotbollen.

Jag har ofta funderat över 
vad som gör att vi inom 

teatern så tydligt 
gör skillnad på 
amatörteatern och 
den professionella. 
Missförstå mig rätt, 
jag tycker ordet 
amatör är fantastiskt 

i sin betydelse "en som 
älskar", men med en 

uppdelning som görs har 
det ofta fått en klang av att det vi 

producerar skulle vara mindre bra. 
Ingenting tycker jag kan vara mer 
felaktigt. Något av det bästa jag 
sett produceras på scen har varit 
av amatörer.  
 
Skillnaden mellan den 
professionella och amatörteatern 
är inte resultatets kvalitet, det 
är möjligheten att få misslyckas. 
En amatöruppsättning har ofta 
inte samma krav på att göra ett 
ekonomiskt positivt resultat vilket 
gör att vägen till resultat, själva 
processen får större möjligheter. 
Det finns plats att experimentera, 
vara luststyrda och kunna fokusera 
på att göra det en älskar att göra. 
Det är där amatörteatern har sin 
stora styrka och det ska vi värna 
om.

Thomas Dahlberg
Förbundsordförande
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Amatörteater 
enligt ATR
TEXT: MATS WENLÖF

I förbundets stadgar skriver vi:

”Amatörteaterns Riksförbund ser amatörteater 
som den folkliga teatern utövad fritt och 
frivilligt av aktivt skapande deltagare.”

Definitionen från stadgarna är kompletterad, eftersom vi via 
avtal med Dramatikerförbundet och Teaterförläggarna har 
särskilda villkor. Så här står det i våra uppföranderättsavtal 
för att den som spelar pjäsen ska få ett förmånligt avtal:

”Föreningen får inte ersätta sina medlemmar för mer 
än rese- och uppehållskostnader då Föreningen gör 
föreställningar inför publik. Som medlem i Föreningen 
räknas den som medverkar i pjäsens framförande.”

Förbundet har som synes en ganska bred definition 
av amatörteater och grunden handlar om att den 
enskilde är med av egen fri vilja och skapar tillsammans 
med andra teater. Den enskilde medlemmen tar 
inte ut lön för sitt engagemang och deltagande.

Amatörteatern, 
som vi vill ha den

TEXT: GUDRUN SKOGSBERG

Om vi jämför amatörteater och professionell teater endast 
utifrån ordens betydelse, så skiljer dom sig egentligen 
mest genom att en amatörskådespelare till skillnad från 
professionella skådespelare inte har teatern som sin betalda 
och huvudsakliga sysselsättning. En amatörteaterföreställning 
kan dock vara lika professionellt genomarbetad och framförd 
som en pjäs som spelas på vilken statsteater som helst. 

Professionalism innebär bland annat att vi vill vår 
ensembles bästa, att vi gjort vad vi kan för att vårt 
teaterprojekt skall bli så bra som möjligt och att det ska 
bli en så bra upplevelse som möjligt för alla inblandade.

Det finns många olika vägar att gå i teatervärlden, men vad 
är det som gör att vissa väljer att satsa på amatörteatern 
och andra väljer att satsa på den professionella scenen? 
Och vad är det som gör att vissa slutar på teatern, 
en del väljer att satsa på skådespeleri som yrke och 
andra fortsätter med amatörteater resten av livet?

Gudrun skriver en liten serie om tre amatörer 
i fokus, på sidan 10, 12 och 16!

Swede Hollow av Cameleonterna. Medverkande från vänster: 
Helena Arnell,  Jenni Harryson, Edit Westerberg, Cliff Otterberg, 
David Odlöw, Stefan Löfgren, Linn Bergh, Folke Dahlgren, Sabine 
Runborg, Oscar Johansson.
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Lettlands bidrag "The bench"
Neatafestivalen 2022
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NEATA-
festivalen 

2022

Sju föreställningar, tre workshops, teatersamtal och 
massor med tid att umgås, dela erfarenheter och 
knyta nya kontakter. Nya Teatern i Örebro var 
värd för festivalen som genomfördes som ett ATR-

Riksarrangemang.

”Äntligen kunde vi träffas ”på riktigt” och inte på Zoom”, 
menar Aukse Antuliene från Litauen, och fortsätter ”I´m so 
happy to be here. It is a lovely atmosphere and the organizers 
are also so lovely. They make us feel comfortable and good, like 
a family.”

NEATA är ett nordiskt-baltiskt nätverk för amatörteater och 
länderna växlar om med att arrangera en festival vartannat 
år. Building bridges genomförde vi som en två-dagars 
kortspelsfestival. Kristiina Oomer från Estland menar att det 
är viktigt att träffas och stötta varandra och att det var lätt att 
hitta en grupp som ville delta och fortsätter ”The first shortplay 
festival in the Faroe Islands 2016 proved that this was a good 
opportunity for amateur theatre as well”.

Sju föreställningar, så olika till form och uttryck.

Färöarna inledde med Er det virkeligheden? Två 
barndomsvänner är på väg till en klassträff. Bilresan som börjar 
i all vänskaplighet utvecklas till en stark emotionell uppgörelse 
mellan de båda. De erkänner att den polerade familjebilden 
som de visade varandra under tonåren i verkligheten dolde 
missbruksförhållanden i bådas familjer. Resan till klassfesten 

förvandlades till en resa bakåt i tiden och till en rakare och 
ärligare relation dem emellan. Gestaltningen var komprimerad 
och tät, såväl sceniskt som till dialogen.

Litauens Vaizgantas var en scenisk motpol till Färöarna. 
Med språket och närvaron som medel skapade också denna 
grupp en tät stämning, men i detta fall med en poetisk 
underton. Föreställningen berättar historien om en av 
Litauens mest kända personer. Vaigantas, som under början 
av förra seklet kämpade för Litauens nationalkultur och som 
hemligen smugglade in och spred böcker på det litauiska 
språket. I sin verksamhet som präst och författare framhöll 
han värdet av en humanistisk människosyn som bygger på 
ursprungsbefolkningens rätt till sitt eget land, sin historia 
och sitt språk och där man värdesätter människors kreativitet. 
Något som genomsyrade uppsättningen i sig. På frågan om 
skolungdomar i dag känner till Vaizgantas svarade gruppen att 
självklart; han är en del av Litauens kultur.

Snabba kast, från poetiskt bildspråk till ”a hilarious explosion”, 
som Aukse uttryckte det. 
Sveriges bidrag: Improvisationsteater utifrån publikförslaget: 
Why does all shit happen to me?”. Snabba inslag, högt 
tempo och utmejslade rollkaraktärer skapade scener som 
”Statyns förtvivlan över all fågelskit” och ”Den förkrympta 
råttmannens skräckfyllda försök att undkomma några råttor 
i människostorlek”. ”Amazing that they can go on in such a 
tempo and performing in english”, uttryckte Aled Rhys-Jones, 
inbjuden gäst som president för AITA-IATA och från Wales.

TEXT: ANNA-KARIN WALDEMARSON   FOTO: MATS WENLÖF




