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Tack
Ett särskilt varmt tack riktas till kollegorna Maria Lindström och Johannes 

Holmquist. Tack även till Margareta Alin, Jörgen Düberg, Kjell Edstrand, 

Yvonne Ericsson, Christian Fex, Eva Haettner Aurelius, Erik Malmhav, Anita 

Marcus, Jan Mark, Margareta Midgard, Staffan Rydén, Inga Sanner och 

Per-Anders Tengland för uppbackning och värdefulla samtal. Friteatern i 

Sundbyberg har bidragit med repetitionslokal, och Göteborgs Universitet 

med avgörande ekonomiskt stöd.

Forskningsrapport om Galendansaren
Föreställningen bygger på texter av Birger Sjöberg i bearbetning av Sven 

Kristersson. Flera av tonsättningarna är tryckta i Bekymrens gråa flock, Birger 

Sjöbergsällskapets årsskrift 2014. Den som vill ta del av källor och litteratur 

och läsa mer om hur föreställningen skapades, kan via nedanstående länk 

ta del av forskningsrapporten Galendansaren: att tonsätta och gestalta 

Birger Sjöbergs efterlämnade sångtexter och litterära fragment : http://

www.mhm.lu.se/forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/

galendansaren-att-tonsatta-och-gestalta-birger-sjobergs-efterlamnade-

sangtexter-och-litterara-fragment

Vill du arrangera en föreställning med Sven Kristersson?
Enklast når du honom via e-post: sven.kristersson@mhm.lu.se

BIRGER SJÖBERGS EFTERLÄMNADE SÅNGTEXTER OCH FRAGMENT

I TONSÄTTNING OCH GESTALTNING AV SVEN KRISTERSSON

Regi: Martha Vestin
Kostym och scenbild: Yvonne Ericsson

GALENDANSAREN



Sven Kristersson är sångare, textförfattare och kompositör. Han har skapat 

en rad scenmusikaliska monologer, som en stå-upp-tragedi kring Franz 

Schuberts Winterreise och en musikteaterversion av det mesopotamiska 

Gilgamesheposet. Han skriver även sånger med brasiliansk inspiration och är 

professor i sång vid Musikhögskolan i Malmö.

Martha Vestin är stark teaterprofil som blivit känd för utforskande projekt 

kring teatern i landskapet. Hon var under många konstnärlig ledare för 

Sommarteater på Krapperup liksom för Friteatern i Sundbyberg. Hon har 

även genomfört undersökande teaterprojekt i Uganda och Moçambique. 

Hon är professor emerita i regi vid Dramatiska Institutet, Stockholm.
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GALENDANSAREN  BIRGER SJÖBERG
OCH HANS EFTERLÄMNADE LÅDA

Med sångerna i Fridas bok och romanen Kvartetten som sprängdes gjorde 

Birger Sjöberg (1885-1929) stor succé som litterär och musikalisk underhållare 

i början av 1920-talet.  Men när hans allvarliga diktsamling Kriser och kransar 

kom 1926 uppskattades den inte av läsarna, och kritikerna var avvaktande. 

Detta ledde till att Sjöberg isolerade sig och började tvivla på sig själv. Varför 

ville publiken inte ta till sig de nya, allvarliga dikter han arbetat så hårt med? 

Varför ville folk bara höra Fridasångerna, som han skrivit mest för nöjes skull? 

Han kände sig som en Galendansare – som om han vore en marionett som 

skulle sprattla på publikens och kritikernas kommando. 

Men: hans kamp med språket var inte över i och med Kriser och kransar. 

När Sjöberg gick bort endast 44-årig, samlade de efterlevande ihop en 

kubikmeterstor låda med skriftligt material. I lådan fanns inte minst många 

sångtexter som poeten själv aldrig tonsatt, liksom märkliga prosafragment 

där han experimenterade med språket, ofta i vindlande grotesker. Här fanns 

också dikter från Sjöbergs yngre dagar, texter som kastar ett snett och 

ovanligt ljus över Lilla Paris, den Vänersborgsliknande, lätt idylliska scenografi 

som sångerna till Frida utspelar sig i. I ett par av de galghumoristiska och 

desperata sena fragmenten låter Sjöberg däremot hela Lilla Paris gå under. 

Ur askan reser sig nya frågor: hur ska nu författaren leva och förstå sitt liv? 

Varken Gud eller Vetenskapen ger honom svar. Men mitt bland alla tvivel 

ryms det bland dessa efterlämnade texter en vital och komplicerad livssyn, 

trotsig och oemotståndligt fängslande.

Jag säljer tapeter om dagen
Frida ensam enar hela jordens fröjd
Jag var nere vid tåget när Frida for
Vore jag en son av stäppen
Bekymrens gråa flock
Eld i min penna!
Djupt i min själ är en lyra
Gud du som ser mig
Finns något vatten
Mandolinata

SÅNGERNA


