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Pilotprojekt  
Teatergruppen Tro, Hopp och Kärlek gör rösten hörd 
Ansökan om medel för pjäsen Verandan under två år 2010 -2012 
 
Härmed ansöker IOGT/NTO juniorförening 24/233, Junis Umeå, med adress c/o Kyrkvägen 
22, 918 31 Sävar, organisationsnummer 802445-5423  om medel för att genomföra ett projekt 
med teatergruppen Tro, hopp och kärlek och pjäsen Verandan. Ansökan omfattar 383 tkr för 
perioden 2010-06-01 – 2012-06-30. Projektet ska genomföras enligt bifogad 
projektbeskrivning och budget. 
 
 
 
 
Jonathan Hjort  073-8180006 
 
 
Bakgrund Tro, hopp och kärlek 

Allt började för fem år sedan med att flera av medlemmarna - i den då ännu inte 
bildade teatergruppen Tro, hopp och Kärlek - deltog i samtal om meningen med livet på 
Bakfickan i Umeå. Ofta var man 20 – 40 personer från IOGT/NTO, KRIS, LP-stiftelsen, 
Kärnhuset, Öppen gemenskap, Frälsningsarmén och liknande som samlades en förmiddag i 
månaden. Dit kom människorna för att beskriva sina skiftande livserfarenheter - inte minst 
från missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom - och att tala om vägen till värdiga liv.  

Under de senaste tre åren har teatergruppen Tro, hopp och kärlek satt upp några 
egna kortare pjäser med rötter i medlemmarnas bakgrund. De har rönt uppmärksamhet och 
uppskattning, inte minst genom att de som agerar på scenen talar av egen erfarenhet.  

2008 involverade Tro, Hopp och Kärlek  Leif Stenberg som författare för att ta 
fram en mer professionell och längre teaterföreställning –Verandan - där medlemmarna i 
gruppen fortsätter att gestalta sina egna liv. Stenberg är även pjäsens regissör. 
 Många av dessa händelser har resulterat i att Leif Stenberg gjort sju vardera 
timslånga radiodokumentärer som sänts av Sveriges Radios dokumentärredaktion P1, där 
några av teatermedlemmarna deltagit. De har även lett till ett 70-tal kulturkrönikor i bl.a. VK, 
tidskrifterna Accent och Revansch.  
 Några av krönikorna återfinns som bilagor, där beskrivs medlemmarnas kamp 
för att bryta med destruktiva bakgrunder och deras lycka när de erövrar nya och goda liv. 
  Under vintern 2010 har en pjäs med ett i det närmaste identiskt koncept varit en 
av de mest sedda teaterföreställningarna i Berlin. 
 
 
Syfte och mål 

Syftet är att sätta upp teaterpjäsen Verandan, där medlemmarna får möjligheten 
att använda teatern för att göra sina röster hörda i kulturlivet och samhällsdebatten - att 
beskriva utanförskapet som följer med drogberoende, kriminalitet och psykiska 
funktionshinder och att berätta om hur vägarna ut ur det ser ut.  

De, om några, är kunniga på att beskriva välfärdssamhällets brister, och ofta 
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även vad som behöver förändras. För medlemmarna är det viktigt att med ett 
underifrånperspektiv skapa opinion kring dessa frågor.  

 
 
Individmål 

De 10-12 deltagarna i Tro, Hopp och Kärlek ska växa som människor. Med 
nödvändighet måste processen ta tid och bygga på de enskilda medlemmarnas förmåga, ork 
och utveckling. Idag lever flera genom försörjningsstöd och sjukpensioner, ibland 
kompletterat med pengar för att de utför uppgifter åt exempelvis Junis (en del av 
IOGT/NTO). Vägen för att må bättre och komma tillbaka handlar till väsentlig del om att de 
nu arbetar med teater. 
  Arbetet med pjäsen, allt från repetitioner till att spela, ska leda till 
rehabilitering/habilitering så att de belastar olika vårdinstanser som psykiatri, övrig sjukvård 
och kriminalvård allt mindre, att återinsjuknanden/återfall minskar och för flera helt upphör. 
 Ett mer långsiktigt slutmål är att flera av deltagarna ska komma ut i 
arbete/sysselsättning och bli behövda. 
 
Övergripande mål 

Medlemmarna vill aktivt delta i och vara en vitamininjektion för kulturlivet. 
Teatergruppens sammansättning är unik. Om rätt förutsättningar ges går det att skapa något 
enastående, där A-laget bryter sig in i kulturen. 
   Tro, hopp och kärlek vill även inspirera andra med liknande bakgrunder att göra 
samma saker. Inte bara som skådespelare, utan även som sömmerskor, sufflörer, sminkörer, 
dekorarbetare osv. Inte minst vill man arbeta förebyggande och nå ut till yngre människor 
som är på väg in i destruktiva liv. 

Ett hägrande mål är att A-laget i Umeå ska göra sin röst hörd under 
kulturhuvudstadsåret 2014 genom att medlemmarna i Tro, Hopp och Kärlek ger pjäsen 
Verandan.  

Det mesta i projektet är naturligtvis kvalitativt, men det finns även kvantitativa 
mål om att kunna repetera mer kontinuerligt.  Öppna repetitioner förekommer redan, 
framförallt genom att man åker ut och repeterar inför publik på t.ex Frälsningsarmen och 
Solkraft i Skellefteå (där 400 människor med snarlik bakgrund arbetar), efter sommaren är 
t.ex en öppen repetition inbokad av Returmarknaden. Då står arrangören för kostnader som 
reseersättning och mat. Inga arvoden. En försiktig marknadsföring pågår där Tro, hopp och 
kärlek erbjuder sig att komma ut och repetera när t.ex politiska partier, bildningsförbund och 
andra har möten.  

När Verandan är färdigrepeterad ska den spelas för allmänheten i Umeå med 
omnejd, liksom på institutioner där det finns människor med snarlik bakgrund som 
medlemmarna i teatergruppen har, dvs behandlingshem, kriminalvårdens anstalter, dagcenter 
osv. Pjäsen beräknas ha speltiden 1 tim. Scenografin är av enklast tänkbara slag så att den kan 
spelas överallt, även där det inte finns scener. 

  
Målgrupp 

Medlemmarna i Tro, hopp och kärlek har ofta förflutna liv i droger, kriminalitet 
och psykiatri, men några tillhör även omsorgen, har varierande funktionshinder och bor på 
olika gruppboenden. Alla har passerat en vändpunkt i så motto att de lämnat missbruk och 
kriminalitet bakom sig, de är på väg tillbaka till samhället. 
 
Genomförande och tidsplan 

Projektet startar i juni 2010 och beräknas avslutas i december 2014. Denna 
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ansökan avser juni 2010 – juni 2012.  
Från och med mitten av 2010 är avsikten att ha ca fem repetitioner varje månad 

och att minst varannan månad åka ut och ge en öppen repetition av enstaka scener. Varje 
repetition har ett viktigt för- och efterspel där vi talar med varandra i grupp och individuellt, 
ofta avslutar vi med en enkel förtäring på kafé eller matställe. Inte minst är det viktigt att 
ordna med transporter till och från repetitionerna för dem som behöver sådan. Däremellan 
pågår arbetet med att tillverka och prova ut scenkläder och rekvisita, repetitioner med 
enskilda skådespelare, liksom enskilda samtal när en medlem stöter på patrull ute i samhället 
osv. (liknande finns utförligare beskrivet i bifogade krönikor) Från och med sommaren 2010 
gäller mer konsekvent genomförda repetitioner så att skådespelarna börjar lära sig repliker 
utantill, får ett bättre samspel, lär sig att tolka och analysera rollerna. 

 
 
Samverkansformer 

Det inledande arbetet med pjäsen bedrevs i studiecirkelform med ABF och 
NBV, därifrån kom även startbidrag. Även ett startbidrag om 25.000 kr betalades av Umeå 
kommuns socialnämnd och kulturnämnd.  

De enskilda medlemmarna har ofta kontakter med försäkringskassa, frivård, 
psykiatri, kronofogde och arbetsförmedling. Flera av medlemmarna finns på olika boenden 
som drivs av Umeå kommun, med deras personal finns ett bra samarbete. Med Umeå 
Teaterförening finns ett samarbete som ger tillgång till Sagateaterns scen.  

Vi vill se detta som ett samverkansprojekt - i första hand vad gäller finansiering 
men även för möjligheten att arrangera föreställningar - mellan 
Västerbottens läns landsting 
Umeå kommun 
Arbetsförmedling  
Försäkringskassa 
Kriminalvård 
Kronofogdemyndighet 
Umeå Teaterförening 

Dvs samma organisationer/förvaltningar/myndigheter som medlemmarna i 
Tro,Hopp och Kärlek möter nästan dagligen. 

 
Jämställdhet 

Dominansen av män är stor, till stor del kan det förklaras med att i utanförskap 
är kvinnas plats allra längst ner. Att visa sig på scen kräver då extra mod. Ett par roller är 
framtagna för specifika kvinnor som sedan tvingats tacka nej. Frågan står högt på 
dagordningen. Förhoppningen är att det ska gå att rekrytera fler kvinnor som scenografer, 
sufflörer och sminkörer nu när vi går in i det skedet.  
 
Budget  
18 000 kr/mån –allt i ett- under de två kommande åren, specificerat till 2 000 kr/mån till Tro, 
hopp och kärlek för rekvisita och samkväm, 3 000 kr/mån resor och traktamente till Leif 
Stenberg, 13 000 kr/mån = 32,5 tim repetitioner a 400 kr inkl moms i arvode till Leif Stenberg 
2010         7 mån á 18 000 kr  =  126.000 kr 
2011         9 mån á 18 000 kr  =  162 000 kr 
2012         5 mån á 19 000 kr  =    95 000 kr 
För denna ansökan                  =  383 000 kr 
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 Bilaga 1 
Gatans teater 
 

När Slingemar reser sig upp från stolen, vinglar fram längs scenen och säger 
”Nej! Jag har inte druckit!” är det nästan så att jag tror att det är på riktigt. Är han berusad? 
Under försöken att hålla balansen är han ständigt på väg att ramla hårt rakt ner i golvet. I 
början rusar flera av oss fram för att hindra fallet. Då skrattar han åt oss, han har kontroll. Till 
vardags är han en av dem som sopar rent i Umeås centrum. 

Även han som spelar poliskonstapel tillhör gänget som håller Umeå rent. Iklädd 
polisuniform, handfängsel och en batong spatserar han över scenen sägandes ”Hmm! Hur var 
det här då?”, inte minst sätter han Slingemar ständigt på fyllecellen. 

En tredje roll spelas av en man som i sitt tidigare liv suttit på kåken så många år 
att de nästan är oräkneliga. Förut välte han skrivborden vid besök hos socialtjänsten och 
frivården, sådant lämnar inte efter sig några goda och bestående intryck. I pjäsen har han 
utrustat sig med en liten mejsel, nu är det med den som han ömsint utformar framtiden. 

Några av de övriga skådespelarna har ett förflutet i psykiatrin. Sammanlagt har 
de ätit medicin mot psykoser och liknande under så många år att även de är oräkneliga. Nu 
har de lämnat pillren bakom sig, då klarnar hjärnans tanke. Nu står en av dem på scen och 
spelar politiker som med empati närmar sig Slingemar och ser hans kamp för att erövra ett 
gott liv.  

En annan skådespelare, även han med inblick i att vara psykiatrins patient, 
ingick för flera år sedan i ett band där samtliga spelade luftgitarr. När han visar oss andra 
gapar vi av förvåning över skickligheten, han vet precis hur Hendrix greppade gitarren när 
han spelade USAs nationalsång. Under hans gnolande av melodin till luftgitarren ryser vi 
andra. Nu undersöker vi möjligheten att använda den bakgrunden för hur hans karaktär på 
scenen ska utvecklas. 

Alla ingår de i teatergruppen ”Tro, hopp och kärlek”. Vi har fått ihop ett färdigt 
manus. 60 sidor text. Alla känner utmaningen. Nu är det på allvar, deras liv ska gestaltas på 
scen, därifrån ska de göra sina röster hörda. Alla har de något viktigt att berätta. 

Vi repeterar. Då krävs total koncentration. Alla är beroende av varandra. Om 
någon tappar uppmärksamheten måste vi bryta och ta om. Alla skärper sig. Kollektivets 
koncentration samtidigt som skådespelarna måste våga bjuda på sig själva. All tvekan och 
rädsla skräms bort. Vi har modet, vi kan! Då uppstår magiska stunder. 

Pjäsen har inslag av Monty Python som blandas med djupaste allvar. Hur ska vi 
få somliga skratt att fastna i publikens hals? Ju fler repetitioner, desto mer vågar vi. Då anar vi 
möjligheterna. 

Ibland kiknar alla av skratt i flera minuter mitt i repetitionen. Det går inte att 
sluta. I sådana stunder känns det som att vedermödorna för att nå så långt med pjäsen är 
återgäldade flera gånger om.  

Då är det kultur som berör liv och död. Gatans kultur för att överleva, en 
revansch. När vi går hem efter sådana repetitioner har vi förlängt våra liv, då är kultur även 
hälsa. 
 
Bilaga 2 
 
Försoning från scenen. 
 Det var för flera år sedan och på vårvintern när påsken närmade sig. Christopher 
promenerade på stan, han frös och gick till busstationen. Därinne fanns en man som han 
kände flyktigt. Även han var där för att värma sig, de kom i samspråk. Mannen ville låna 
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nyckeln till Christophers lägenhet, han skulle ställa in ett påskägg där. Det hela var så 
enfaldigt att Christopher tackade nej.  
 Sekunden därpå kom det första knivhugget, det tog på vänstra sidan av 
Christophers hals. Det andra knivhugget tog på högra sidan av pannan, inte långt från 
tinningen. Det fjärde på vänstra kinden. De femte och sjätte huggen gick djupt in vänstra låret. 
 Allt upplevdes i ultrarapid av Christopher. Han låg på golvet i väntrummet och 
kände hur blodet pulserade och kletade i ansiktet, håret och byxbenet.  
 Mannen med kniven flydde. Christopher ropade på hjälp och där fanns 
skräckslagen personal som larmade. Efter sju minuter kom polisen. Christopher gav namnet 
på mannen som begått illdådet. Strax därpå kom ambulansen.  
 I tre månader varade konvalescensen, det var nära att han gick åt den gången. 
Fortfarande är känseln borta på de ställen i ansiktet och låret där kniven skar honom.  
 Först är det knappt att jag tror honom, men jag säger det inte, då visar han mig 
ärren. Allt är sant. 
 
 I tingsrätten fanns knivmannen vara skyldig till illdådet. Han överklagade 
domen. I hovrätten startade förhandlingen med att den åtalade vägrade uppge sin adress, 
istället uttalade han otidiga saker om domaren. Efter några minuter var rättegången över, 
tingsrättens dom stod fast. Skadeståndet bestämdes till 190 000 kr . 
 - Det går inte att hata en sådan man år efter år, säger Christopher. Vad leder det 
till? Han ät förlåten.  
 
 Idag är han med i teatergruppen Tro, Hopp och Kärlek. Under repetitionerna 
utforskar han själen, när han som skådespelare går in i olika roller. Så lär han känna sig själv 
och upptäcka nya sidor i sitt inre som han tidigare inte haft en aning om. Han beskriver det 
som starten på en resa in i ett nytt liv. 
 För Tro, Hopp och Kärlek är det viktigt att det som spelas har en förankring i 
ensemblens egna verkligheter. I många repliker talar skådespelarna av egen erfarenhet. I 
enaktaren Man vinner inga matcher i utvisningsbåset lyder en av Christophers nyckelrepliker 
”Medicinen ni ger mig har dödat åtta människor!”, den sägs till en läkare på psyket. Hans 
mormor hade läst det i en sjukvårdstidning när han vårdades för trauman. Då fick han ny 
medicin som skulle lindra psykoserna, den ledde till att färgerna flöt ihop och han svimmade. 
  Alla i teatersällskapet har ”varit med om saker i livet”, där finns kunskaper om 
hemlöshetens förnedring, drogernas slaveri och mycket annat. De repeterar, tonen måste träffa 
rätt, när de når absolut gehör gör det ont, sedan leenden. Christopher beskriver hur vänskapen 
i sådana stunder får dem att förenas. Då är de så långt bortom många andra aktörers 
självbespeglande det går att komma. Istället är han älskaren, amatören, för vilken kulturen 
möjliggör livet så att döden får ge sig till tåls. Och i huvudet skriver han på en replik som ska 
ge insikt i knivdådet. 
 
Bilaga 3 
Fellini på riktigt 
 Det är torsdag förmiddag och inför en publik på 180 personer repeterar vi i 
”Tro, hopp och kärlek” en scen där den grandiose alkoholisten Heikki Pekka har blivit 
tvångsomhändertagen och står på gränsen till ett ångestfyllt delirium. 
 Drygt hälften av publiken har varit eller är på väg att lämna livet som a-lagare, 
patient hos psykiatrin eller kriminell. De är med på noterna och vet exakt. 
 Larsa - gammal kåkfarare och årets västerbottning - och hans kompisar på 
Bakfickan har gjort snittar som räcker till alla. Öppen gemenskap har bakat kanelbullar, kokat 
kaffe och blandat saft. Vi har bänkat oss i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan mitt i 
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Umeå. Alla är där, även kommunalrådet Torsten W Persson och de tidigare landshövdingarna 
Lily Hansson och Georg Andersson. 
 Därefter blir det smygpremiär på en radiodokumentär med unga kriminella från 
Ersboda som vill bryta med det destruktiva livet. Inför den berättar Harry Andersson, före 
detta fånge, med sin väsande röst att på 70-talet stängdes fängelset över jul och nyår. 
Internerna fick hälsa på sina familjer. I tidningar ändå bort till Filippinerna beskrevs 
fängelsedirektörerna, vilka släppt ut fångarna, som tokiga. ”Vi var 13 som fick permis, efter 
helgerna var vi 14 som återvände!”. Därefter tar applåderna aldrig slut. Ett helt gäng 
fängelsehjon från den tiden bockar och ler.  
 Därpå presenteras några av deltagarna i radioprogrammet, vi släcker ner 
lamporna, tänder några stearinljus och lyssnar kollektivt som om det vore en lördagskväll på 
50-talet. Vi kallar det för ”radiobio”, där gör man egna bilder av det som berättas. Nu på 
lördag sänds programmet i P1 kl 14.03 
 
 Samma eftermiddag är alla glada och trötta. Vi borde vila och glädjas, men Olle 
i ”Tro, hopp och kärlek” har lagt in en repetition kl 16. Vid snart sagt varje övning dyker 
någon ny deltagare upp som säger till mig ”Jag vill att du skriver in mig med en egen roll i 
pjäsen!”.  
 Denna gång finns där en romsk kvinna med den mest fantastiska böljande och 
svarta kjol jag inte mött tidigare. Ska även hon ha en roll?  Kvinnan steker hamburgare till 
teaterensemblen. 
 Feststämningen kommer på topp. Det visar sig att Ari har engagerat kvinnan till 
att vara sömmerska. Där är Ingemar, som normalt sopar gatorna i Umeå, han har en enda 
replik i pjäsen ”Nej, jag har inte druckit!”, den sägs varje gång han får en knuff i sidan, sedan 
raglar han på scenen. Där finns Sören, även han sopar gatorna. Han spelar konstapel med 
repliken ”Hm, hur var det här då?”. Där är Willy, som suttit mer på kåken än de flesta. Nu 
liknar han mest en tomtefar. Och tyste Tore, som spelar schack på scenen, helt utan repliker. 
Det är svårt, han gör det med bravur. Och tio till. 
 Många bär på upplevelser från tidigare perioder i livet som är så vidriga att de är 
onämnbara. Jag försöker samla gänget, jag säger att de måste börja lära sig replikerna, att de 
måste öva tillsammans, även när jag inte är där. Alla nickar och säger ”Javisst!”. Det är då jag 
inser att vi befinner oss mitt i en Fellinifilm – på riktigt - där behöver man inte lära repliker, 
de bara finns där av sig själva. 
Leif Stenberg 
 
 
 

   

 

 
 
 


