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Innehåll
4 Vad innebär syntolkning
2016 blev ordet syntolk allmänt erkänt av Svenska Akademin Ordslista, som ett vedertaget 
ord för en person som verbalt beskriver något för någon som inte ser. 2018 är begreppet 
syntolkning fortfarande ett relativt okänt begrepp och för synsvaga finns ingen gemesam 
plattform för information främst kring syntolkade evenemang runt om i landet.

10 Tomas Johansson om tillgänglig bio
Han har varit med i flera år och administretat medel för att tillgängliggöra filmer på de 
svenska biograferna, live eller inspelat. Vi får många frågor som han här svarar på.

16 Gästkrönikan
Månadens gästkrönika är skriven av Denise Cresso-Nydén. I samband med #metoo initierade 
Denise metooupproret #slutvillkorat. Nu skriver hon om att med mer syntolkning ökar behovet.

18 Konferens om och kring syntolkning
I juni blir det mycket prat om syntolkning i Stockholm!  För första gången någonsin kommer 
den stora internationella konferensserien Media for All till Sverige.

Allt Om Syntolkning
E-tidningen utges av föreningen Syntolkning Nu i Sverige.

Polstjärnegatan 12b, 417 56 Göteborg. 

Organisationsnummer: 769621-8747

Telefon: 031 - 36 8445 Mail: info@alltomsyntolkning.se

Redaktionen till detta andra nummer består av styrelsen för  
Syntolkning Nu i Sverige. Etablerad i juni 2010.

Bilden på första sidan är från 2017 med Philip Zandén och 
Katarina Ewerlöf som besöker Malmö operas foajé för att pre-
sentera sina karaktärer i Spelman på taket. 

Bilden på sidan två är med syntolkarna Peter Lilliecrona och 
Joel Snyder (USA) togs i samband med en konferens hösten 
2014 i Stockholm. (Foto: Mattz Birath) 
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Syntolkning – så här går det till

syntolkas 15 sept

Opera efter 
Ingmar Bergmans film

Höstsonaten
En Malmö Opera-produktion
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Man behöver inte vara medlem i nå-
gon förening, alla är välkomna att ta 
del av livesyntolkningar. 
En väl förberedd syntolk möter 
upp gruppen en stund innan eve-
nemanget börjar. Trådlösa motta-
gare delas ut så man kan lyssna 
på det som syntolken berättar i sin 
mikrofon. Volymen justeras via en 
stor knapp på dosan.

Alla tar plats i salongen. Placering 
längst fram syftar framförallt till 
att underlätta för de som har led-
syn.

Syntolken sitter långt ifrån grup-
pen, exempelvis i ett teknikbås. 
Placeringen sker alltid i syfte att 
inte störa övrig publik eller ensem-
blen.

Det förekommer att skådespelare 
och artister kommer in och träffar 
gruppen innan föreställningen och 
berättar kort om sig själva vilket 
underlättar för den med synned-
sättning att sedan känna igen de-
ras röster. Dessutom är det bra för 
skådespelarna att se var gruppen 
sitter.

Förutom att berätta om vad som 
händer på scenen berättar syntol-

ken förstås om någonting annat 
runtomkring inträffar. Varför låter 
alla så upprörda? Kanske beror det 
på att någon i publiken börjat må 
dåligt och måste gå ut.

Det här en av de viktigaste skillna-
derna mellan att sitta hemma och 
att gå ut. Det händer saker oväntat 
– positiva och negativa – men den 
som har en synnedsättning är med 
i situationen, i sammanhanget, på 
samma villkor som alla andra. I 
sorlet, applåderna och lukten av 
popcorn… Delaktigheten är den 
stora skillnaden mellan inspelad 
och livesyntolkning.   

Under föreställningens gång be-
rättar syntolken kortfattat om det 
som händer. Ger ledord för att be-
rätta vad som sker; om människ-
ors gester och ansiktsuttryck samt 

förflyttningen mellan olika miljö-
er. Helt enkelt fyller i det finstilta, 
osagda: exempelvis om en männ-
iska gråter tyst, smyger eller har 
ett speciellt ansiktsuttryck.

Så långt det är möjligt undviker 
syntolken att prata i dialog och 
musik, men ibland måste det ske.  

Att gå på ett syntolkat evenemang 
kostar aldrig mer för besökarna, 
utan ordinarie pris gäller. Även om 
biljetterna längst fram är dyrare 
vid vissa tillfällen.

Föreningen Syntolkning Nu hjäl-
per ideellt till med all administra-
tion kring syntolkningen – mark-
nadsföring, information, bokning 
av biljetter, ledsagning, med mera.

Redaktionen



Välkommen till detta andra num-
ret av Allt Om Syntolkning
Vi fick ett positivt mottagande av 
vår informationstidning kring syn-
tolkning. 

Detta med tillgänglighet är inte 
enkelt och vad gäller personer 
med synnedsättning finns inga 
regler. Därför sker mycket av arbe-
tet kring det hela, ideellt. Hur som 
helst kommer vi från och med nu 
läsa in tidningen på SoundCloud.

I byggnormerna står det om hur 
arenor skall vara tillgängliga att 
ta sig in i, men ingenstans om 
hur tillgängligt det som visas skall 
vara, förutom att det skall finns 
hörselförstärkning.

Man kan konstatera att det inte 
nominerats en enda tillgäng-
lig arena efter Malmö opera och 
Norrbottensteatern.

2011 livesyntolkades Where the 
action is i Azaleadalen i Göteborg. 
2014 och 2015 livesyntolkades 
Trästockfestivalen i Skellefteå. 
2017 och 2018 livesyntolkades 
RixFM Festivalen i både Malmö 
och i Göteborg.  

Läs mer i kommande nummer.

Redaktionen

Kort & gott
Syntolk till matcher
Älskar du fotboll och är grym på att 
beskriva vad som händer? Då ska 
du söka uppdraget som syntolk på 
våra a-lagsmatcher på Borås Are-
na. Syntolkning är en service vi har 
haft på Borås Arena sedan säsongen 
2015 och är väldigt uppskattat hos 
våra besökare.

Denna efterlysning kunde man 

läsa om IF Elfsborg hemsida, hur 
gick det? Vi har sökt ansvariga på 
IF Elsfborg för att ta reda på hur 
det slutade. 

Tyvärr har vi till dennan tidnings 
utskick inte kunnat få svar.

Samtidigt är det intresant att föl-
ja upp hur sport som sker i realtid 
kan syntolkas . Vi återkommer.

Redaktionen

DET HÄNDER I FINLAND 
Syntolkning och textning blir obligatorisk för långfilmer. Från bör-
jan av 2019 är syntolkning och textning för hörselskadade obliga-
torisk för långa drama- och dokumentärfilmer som får marknads-
förings- och distributionsstöd av Finlands filmstiftelse. I praktiken 
innebär detta en ökning av antalet syntolkade filmer, då kravet 
gäller filmer som producerats och får sin sin premiär från 2019. 
Syntolkningarna, ännu bara på finska, kan man ta del av via appen 
från Movie Reading. Mer om denna app i kommande nummer.

Redaktionen

Har du någon fråga om syntolkning eller på annat sätt vill bidra i  
e-tidningen, kanske med en aktuell recension, kontakta oss då via  

press@alltomsyntolkning.se.

DET HÄNDER i DANMARK
Den 23 februari sände DR1 den danska uttagningen till Eurovision 
Grand Prix som hålla i Israel 14- - 18 maj. Det speciella med denna 
sändning från Jyske Bank arena var att det även sändes med syn-
tolkning via DR1 Syn. Det är en TV kanal som från början var gjord 
för uppläst text men som numera även används för syntolkning.
Sveriges Televison började med detta redan 2014, efter att Syn-
tolkning Nu i flera år arrangerat livesyntolkningar i de flesta are-
norna under Melodifestivals turneerna. 

Redaktionen



Ola beskriver sig själv: 

Medelåldersman. Medellängd inte för lång och inte 
för kort utan alldeles lagom. Inte underviktig, inte 
överviktig men viktig. 
 
Mörkbrunt hår med vissa inslag av gråa stänk som 
jag fått av ålder och erfarenhet. Ett ansikte som 
skulle kunna smälta in i vilken folksamling som 
helst. Vilket gör att jag kan spela en hel del olika 
karaktärer.

Ola Forssmed

Trassel väntar Forssmed i sommar
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Ola Forssmed beskriver sig själv 
som varken underviktig eller över-
viktig. Men viktig helt enkelt.
Möt honom inför sommarens även-
tyr som lockar med Trassel.

Ola Forssmed bestämde sig ti-
digt för musiken,
– Det blev slagverk och före-
trädesvis jazz. Jag kom in på 
musiklinjen i Jönköping men 
valde lustigt nog bort det till 
förmån för mitt andra intresse, 
scenkonst. Rytmik är något jag 
fortfarande sysslar med. Rytmi-
serande teater finns i komedier 
och fars.

– Efter gymnasiet gick jag på 
Kalle Flygares teaterskola och 
därigenom fick jag jobb på 
Stockholm Stadsteater för de 
behövde någon som kunde tril-
la roligt i trappor, vilket var ett 
partytrick jag haft sedan mel-
lanstadiet.
Nu syntolkas Rederiet på SVT 
Play. Hur fick du rollen som 
Micki?
– Jag var på SVT och gjorde 
med Kjell Bergqvist en serie för 
barn och ungdom. Någon måste 
ha sett mig och tipsade drama-
huset om denne unge man som 

skulle kunna spela homosexuell 
frisör.
När jobbade du första gången 
med Staffan Götestam?
– 1992 när han gjorde Karlsson  
på taket på Göta Lejon, jag var 
en av tjuvarna. Sen blev det mer 
1995 när han skulle göra ett 
stort cirkustält. Det var första 
gången Pernilla Wahlgren var 
med som Pippi. Då var jag med 
som polis. 
– Senare har vi arbetat ihop i 
lite annorlunda uppsättningar 
som Easter Parade och Happy 
Ending.

Robert Gustafsson, Mikael Tornving, Sussie Eriksson samt dinglande emellan de tre Ola Forss-
med. 

Ola Martin Forssmed
Född 6 september 1973



Samarbetet med Pernilla Wahl-
gren fortsatte?
– 2000 var vi på turné med 
Världens bästa Astrid. 2003 
i BubbelTrubbel (Gröna His-
sen). Sedan hoppade hon in i 
The Producers då den spelade 
i Göteborg och nu har vi varit 
på turné med hennes 50-årsfest 
och 40-årsjubileum på scenen. 
Vad har varit mest fysiskt krä-
vande för din kropp?
– Det var helt klart när vi spe-

lade Den stora premiären 
på Fredriksdalsteatern. Som 
Groucho Marx gick jag i knä-
gång hela föreställningen. Den 
känner jag fortfarande, tio år 
senare, i rygg och knän.
Men du fick en Guldmask för den 
rollen!
– Ja så kanske var det värt det, 
säger Ola och skrattar.
Så är det åter dags för en som-
mar utomhus. En sommar med 

lite trassel?
– Jag rör mig lite i cirklar och 
kommer nu tillbaka till Kru-
senstiernskateatern i en pjäs 
som egentligen är Hotelliggar-
en 2, Trassel. Det är Ray Con-
neys uppföljare. Samma hotell, 
samma rum och samma perso-
nal som i Hotelliggaren, en pjäs 
som Robert Gustavsson spelat 
tidigare. 
– Robert har samma roll fast vid 
olika tidpunkter. Själv spelar jag 
ett lik som är själva ”huvudpro-
blemet” och kommer hanteras 
extremt oömt i två timmar.
Vad tycker du om att träffa publi-
ken innan föreställningen?
– Jag tycker det är trevligt, det 
kommer bli kanon, avslutar Ola.

Peter Lilliecrona
Fotnot: Regi, Edward Af Sillén och pjäsen 
har premiär den 27 juni. Denlivesyntolkas 
den 29 juni klockan 15:30.

Pernilla Wahlgren och Ola Forssmed gjorde många olika roller i Världens bästa Astrid. Här 2000 
på Scandinavium i Göteborg. Foto: Privat. 



Datum Tid Kategori Titel Spelplats STAD HUR BOKA / KÖPA BILJETT
5/4 18:00 Teater Florrie Västmanlands Teater Västerås Västmanlands Teater
5/4 19:00 Teater Nationalparken Billströmska skolan, Tyftsalen Tjörn Teaterföreningen på Tjörn
6/4 09:00 Ridsport Gothenburg horse show 2019 Scandinavium Göteborg GotEvent - Scandinavium
6/4 15:00 Teater Sweeney Todd Dalateatern Falun Dalateatern
7/4 15:00 Teater Anna & Jacob Dubbe Länsteatern Visby Länsteatern - SRF Gotland
7/4 19:00 Teater Anteckningar från ett källarhål Göteborgs Dramatiska teater Göteborg Kulturpunkten - Syntolkning Nu
12/4 15:00 Teater Oscars Liljas Försvinnande Hipp - Malmö Stadsteater Malmö Malmö Stadsteater
14/4 16:00 Musikal Matilda Malmö opera Malmö Syntolkning Nu - Operan
17/4 19:00 Teater En alldeles särskild dag Stadsteatern Lund Riksteaterföreningen Lund
18/4
26/4

17:00
19:00

Konst
Teater

Syntolkad visning - Sharon Hayes
Little shop of horror

Moderna Museet
Stadsteatern

Stockholm
Göteborg

Gratis
Stadsteatern - SRF Göteborg

27/4 19:00 Teater Lola Kulturhuset Vara Kulturhuset Vara
27/4 14:00 Teater Flickan med svavelstickorna Backa Teater Göteborg Backa Teater
2/5 19:00 Opera Läderlappen Wermlandsoperan Karlstad Wermlandsoperan
3/5 19:00 Teater Ship of fools Stadsteatern Göteborg Stadsteatern - SRF Göteborg
4/5 15:00 Musikal Return to the forbidden planet Operan Göteborg GöteborgsOperan - Syntolkning Nu
9/5 19:00 Teater Kaniner Intiman - Malmö Stadsteater Malmö Malmö Stadsteater
9/5 11:15 Konst Dansk guldålder Nationalmuseet Stockholm Nationalmuseet
12/5 16:00 Musikal En alldeles särskild dag Stadsteatern Helsingborg Stadsteatern - Syntolkning Nu
15/5 19:00 Teater Sannas sanna jag Norrbottensteatern Luleå Norrbottensteatern
16/5 17:00 Konst Syntolkad visning av verket Apollon Moderna museet Stockholm Gratis
24/5 15:00 Teater The Grönholm method Intiman - Malmö Stadsteater Malmö Malmö stadsteater
9/6 19;00 Teater Påklädaren Stora teatern Göteborg Stora teatern
15/6 19:00 Teater Hönor och svärmeri Teaterladan Larv Syntolkning Nu 
26/6 19:00 Teater Romeo och Julia Hägnan Luleå Norrbottensteatern
29/6 15:30 Teater Trassel Krusenstiernskateatern Kalmar Syntolkning Nu - Kalmarsalen
13/7 15:00 Teater Jeppe på berget Tjolöholms slott Tjolöholm Tjolöholms slott - Syntolkning Nu
28/7 15:00 Teater Den osalige Gunnebo slottsteater Mölndal Gunnebo - Syntolkning Nu
1/8 19:00 Teater Var god dröj Fredriksdalsteatern Helsingborg Eva Rydberg - Syntolkning Nu
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FILM

Tomas Johansson 
på Svenska filmin-
stitutet har varit med 
sedan projektet Till-
gänglig bio startade 
2011. Vi har fått flera 

olika frågor som vi passar på att vi-
darebefordra till honom.

Hur tycker ni utfallet blivit av pro-
jektet tillgänglig film blivit? 
– Vi önskar att antalet filmer 
ska vara större, framför allt vad 
gäller stora internationella tit-
lar. Här finns ju ett behov, dels 
hos människor med synnedsätt-
ning, dels hos det stora antalet 
människor med lässvårigheter.  
Har ni någon dialog med filmbo-
lagen för att förmå dem att öppna 
upp för syntolkade filmer i Sve-
rige? 
– Vi har haft en hel del diskus-
sioner med filmbolagen kring 
denna fråga. Vår erfarenhet är 
dock att uppvaktningar från 
intresseorganisationer brukar 
vara betydligt mer verknings-
fulla. 
I USA syntolkar man till exem-
pel MAMMA MIA!, Mary Poppins 
Returns, Stan & Ollie, The green 
book och The Favourite men inte 
i Sverige. 

– Jag tror att det framför allt be-
ror på ett starkare regelverk om 
tillgänglighet i USA. I Sverige 
bygger syntolkning på en frivil-
lighet hos filmbolagens sida.  
En film försedd med utländsk 
syntolkning, skulle den kunna 
laddas ned och användas via våra 
svenska appar? 
– Jag antar att det är fullt möj-
ligt, om man skaffar rättighe-
ter för att tolkningen används i 
Sverige och att man konverterar 
ljudspåren så att de går att an-
vända i apparna.  

Kan bidraget för Tillgänglig film 
förändras? Överskottet från 2018 
går det att överföra till 2019? 
– Vi utgår från en stödbudget 
på 1 500 000 kr för 2019. Nivån 
är ungefär densamma som för 
de totala beviljade stöden un-
der 2018. Denna nivå kan dock 
komma att revideras vid behov 
under året.  
Skulle SFI kunna tänka sig att 
samverka med Netflix och andra 
bolag som gör egna långfilmer 
och serier? Flera av dessa filmer 
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Filmhuset och Svenska filminstitutet

”I Sverige bygger syntolkning på en frivillighet hos 
filmbolagens sida.”

Tomas Johansson, SFI 



prisas på olika filmfestivaler?  
– Stödet kan riktas till visningar 
både på biograf och streaming-
tjänster. Det är inte obligatoriskt 
att den stödda filmen visas på 
biograf. Däremot stöttar Filmin-
stitutet endast film, i praktiken 
långfilm, och inte TV-serier.  
Är ni nöjda med den tekniska lös-
ningen och fungerar alla appar 
som ni tänkt er? 
– Det har funnits problem med 
tekniken som inte gick att för-
utspå när den infördes för ca 
fyra år sedan. Det har framför 
allt handlat om problem med 
synkronisering när identiska 
ljudslingor återkommer under 
filmen, men även att olika te-
lefonmodeller har fungerat oli-
ka bra för uppspelning. En stor 
del av problemen har åtgär-
dats, och vi får inte lika många 
felrapporter som för 2-3 år se-
dan. När det gäller apparna är 
det två av dem, MovieTalk och 
VoiceVision, som löpande upp-

graderats de senaste åren, och 
som vi rekommenderar att man 
använder.  
I dag kan man ladda ned apparna 
och ljudfilerna i andra länder och 
därigenom ta del av syntolkning-
en tex i de nordiska länderna? 
– Programvaran som ligger till 
grund för Tillgänglig Bio är en-
dast licensierad för Sverige, och 
om det skulle uppdagas att den 
utnyttjas även i andra länder så 
skulle man behöva införa någon 
typ av begränsning.  
De flesta filmer som haft premiär 
på bio kan senare även ses strea-
made, DVD eller i tablå TV då de 
visas. Skulle man kunna tänka 
sig att äldre populära filmer som 
visats på bio, skulle kunna förses 
med syntolkning? 
– Det är fullt möjligt att söka 
stöd för syntolkning även av 
äldre filmer, och det är också 
möjligt att prioritera med hän-
visning till att det är ett utbud 

som riktas mot en äldre publik 
där synnedsättningar är vanli-
ga. Dock måste en rättighetsin-
nehavare / filmdistributör stå 
bakom en sådan ansökan.

Redaktionen

Mid90s (12/4)  
Nonstop entertainment
Claire Darling (14/4)  
Folkets bio
Hjärter dam (26/4)  
Fox/Nordisk
Inna de Yard(Höst)  
Nonstop entertainment
The hummingbird project 

(Höst)  
Nonstop entertainment               

Under 2018 laddades totalt 6 
296 tillgängliga ljudfiler med 
syntolkning/uppläst text till 
mobilapparna, varav 4676 var 
enbart för bio. 

Källa: SFI

Kommande filmer med syntolkning och uppläst textremsa Hittills syntolkade filmer under 2019
 
1 Britt-Marie var här
2 Den blomstertid nu kommer
3 Den skyldige
4 Dogman
5 Eld och lågor
6 Kungen av Atlantis 
7 Stupid young heart
8 The kindergarten teacher
9 Till drömmarnas land



Uppställt för avslutningen på Luckan i Helsingfors  

Elin Sundell

Jessica Holmlund

Inger Minkkinen

Linnea Leo Lindh

Kristina Riska



Uppställt för avslutningen på Luckan i Helsingfors  FOTO: Oscar Ohlis, FSS

Peter Lilliecrona

Marie Fimme

Sol-Britt Björkgren

Emma Kullberg



I april 2018 fick jag frågan 
från Förbundet Finlands 

Svenska Synskadade (FSS) om 
att hålla en veckoslutskurs i 
början av 2019. Efter somma-
ren började jag se över vad det 
fanns för möjligheter att även 
syntolka en föreställning på 
Svenska teatern i Helsingfors. Vi 
tittade på Hans och Greta samt 
på Chess. Tillslut bestämde man 
från teatern att Hans och Gre-
ta skulle passa bäst. Med detta 
klart kunde vi sedan bestämma 
vilken helg det skulle bli. 
Jag anlände med min syntolk-
ningslåda, som gick under spe-
cialbagage, till Helsingfors flyg-
plats på torsdag morgon. Kom 
fram till hotellet, checkade in 
och tog sedan en promenad för 
att se var jag var samt var tea-
tern och utbildningslokalen låg. 
Jag fann en sushirestaurang och 
hann sedan till Luckan där ut-
bildningen skulle ske.
Där mötte jag Elin och med hen-
ne även Jonny. Jonnys uppdrag 
var att följa mig med en filmka-
mera, för att dokumentera vad 

syntolkning är och hur det går 
till med förberedelser etc. Vi satt 
på Luckan tills det var dags att 
gå ned till teatern och scenin-
gången. Inspicienten Ann-Loui-
se mötte upp oss. 
Fredag morgon tog jag en or-
dentlig promenad runt om Hel-
singfors. Snöblask och lätt regn 
men ändå en ok runda. Foto-
graferade lite liksom filmande. 
Film som jag sedan la upp på fa-
cebook för att väcka intresse för 
kvällen kommande syntolkning. 
På eftermiddagen träffade jag 
gruppen som skulle vara med 
mig ändå till söndag eftermid-
dag. Här kom också Oscar från 
FSS och hälsade alla välkomna. 
Den åtta personer stora grup-
pen kom från flera delar av Fin-
land, Helsingfors, Österbotten, 
Väst-, mellersta- och Östnyland, 
Vasa samt från Åland. Några av 
dem hade syntolkat tidigare. Vi 
presenterade oss för varandra 
innan gruppen fick speciella 
glasögon att ha på sig. Glas som 
simulerade gråstarr. Dessa glas-
ögon skulle de sedan ha på sig 
under kvällens syntolkning.  
På teatern mötte Nonna från 
teatern upp, tillsammans med 

ensemblen för att presentera 
kvällens karaktärer och delar av 
rekvisitan. När detta var klart 
blev det dags att i caféet dela ut 
tekniken och alla 20 mottagare 
som jag hade med mig fann sin 
lyssnare. Sedan med den ordina-
rie publiken tog gruppen plats. 
Själv satte jag mig uppe på an-
dra balkong. Därifrån kunde jag 
syntolka förställningen utan att 
störa någon av publiken eller av 
ensemblen. Under pausen sökte 
jag upp de som lyssnade på mig.
Lördag morgon och kursen tog 
fart. Vi talade först om kvällen 
innan, tekniken och förbere-
delser. Därefter rullade det på 
förutom en lunchpaus och lite 
kaffe. Gruppen fick kika på bil-
der och syntolka dessa för var-
andra, se filmer med svartruta 
och sedan syntolkade, se andra 
filmer som de skulle syntolka 
åt de andra. Förstå innebörden 
i att syntolka, att det inte bara 
är att sitta i en studio utan an-
svaret för gruppen och hur man 
bygger bryggan mellan scen och 
salong. Även Lotta från FSS fick 
berätta hur hon upplevt och 
upplever sin synnedsättning. 
Framåt kvällen var alla ganska 

KURS

På kurs i Helsingfors
I oktober 2017 var Peter Lilliecrona, verksamhetsledare och syntolk från Syntolkning Nu i Sverige, 
på plats i Helsingfors för att under syntolkningsseminariet ”Att verbalisera det visuella” hålla ett 
föredrag om syntolkning. Peters anförande skapade ett stort intresse för att senare få till en syntolk-
ningskurs med honom. Till slut bestämdes det att det hela skulle ske 2019, under vecka 6. 
Här kommer en rapport från det äventyret.



mörbultade och när det var slut 
skynda man sig iväg.
Söndag morgon fortsatte vi att 
diskutera vad som är viktigt med 
syntolkning och alla fick återi-
gen syntolka för sina kollegor. 
Gruppen fick se filmsnuttar som 
sedan syntolkades. Några var så 
inne i den korta filmsekvensen 
att de glömde syntolka. Jag vi-
sade också några reportage om 
syntolkning samt bakomfilmen 
till Jävla pojkar. Denna film fick 
sedan delar av gruppen uppdra-
get att syntolka ur för de andra. 
När vi sedan avslutade det hela 
på söndag eftermiddag delade 
jag ut diplom och alla fick dess-
utom var sitt exemplar av filmen 
Jävla Pojkar. Oscar från FSS 
lämnade över en minnesgåva 
till mig, med ett kort på Mumin.
Med den kunskap jag delade 
med mig under helgen, hopp-
as och tror jag att flera av dem 
kommer bli bra syntolkar. 
Lycka till Marie, Emma, Sol-
Britt, Linnea, Jessica, Kristina, 
Inger och Elin. 

Peter Lilliecrona Tack till Marcus Groth som långt innan pjässtart iklädde sig mask och kostym som Häxan Hedvig. 
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När vi för en massa (25) år se-
dan fick de första syntolkningar-
na av en teaterföreställning var 
det lite av en revolution. Det var 
lite stapplande i början och my-
ten om att vem som helst kun-
de väl lätt syntolka avlivades 
ganska snabbt. Men jag deltog 
i några syntolkningar där tolken 
och salongen skrattade hjärtligt 
åt något vi som inte såg var helt 
utanför.
Jag jobbade då på Syncentra-

len i Göteborg och skulle visa 
hur bra det var med syntolk-
ning. Det var tyvärr just på en 
av dessa föreställningar. Så det 
var ett stort misslyckade men 
ett bra exempel på den närva-
ro som krävs av den som tolkar 
och att inte gå upp så i föreställ-
ningen så ätit den som lyssnar 
glöms av.
Men sedan dess har mycket 
hänt, tyvärr inte alltid för att vi 
som vill ha syntolkning har job-

bat så hårt. Men från en enda 
mans kämpande är nu syntolk-
ning ett begrepp och finns till 
och med i Svenska Akademins 
ordlista.
Det är också självklart idag 
att det krävs en utbildning för 
att kunna syntolka. Det är inte 
längre så att vem som helst kan 
följa med och syntolka vad som 
helst. Visst, ibland   får det bli så 
när en film inte har syntolkning 
men då sitter du där igen och 
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Ålder: 60+
Bor: Göteborg, men är ofta på 
resa i Sverige och utomlands.
Familj: Gift med Thommy
Yrke/Uppdrag: 
Projektledare för Arvsfondspro-
jektet Vision & Motion.
Funktionsrättspolitisk talesper-
son för Feministiskt Initiativ 
(FI). Ersättare för FI i Göteborgs 
Stads social resursnämnd
Initiativtagare till metoouppro-
pet #slutvillkorat.
Suppleant i Kvinnofridsakade-
min Väst.
Hemsida: www.cresso.nu

FAKTA: Denise Cresso
Gästkrönika: Denise Cresso-Nydén

”Ju mer syntolkning desto 
större behov.”



försöker att inte störa alla andra 
med viskande kommentarer.
Men också vad syntolkning 
innebär har förändrats. Från 
att örat varit teatern, lite filmer 
finns nu syntolkning på muse-
um, musikfestivaler, kortegen 
och utställningar.
Det blir tydligt att ju mer som 
tolkas ju mer inser vi att vi som 
inte ser, missar av det som hän-
der runtomkring oss. Jag har 
en gång fått en bussresa syntol-
ka. Först tänkte jag, lite otåligt, 

vad är det för idé att syntolka 
vägen mellan Kungsbacka och   
Malmö? Men det var verkligen 
fantastiskt! Det var som att själv 
se ut genom fönstret och se alla 
hästar och kor medolika färger 
och  åkrar brungult och grönt.
Idag är det enbart bristen på 
fantasi som sätter gränser. Ju 
mer du kan få syntolka desto 
mer vill du ha. 
Nu är det självklart att få veta 
ansiktsuttryck, färger på kläder 
och landskap och vad som hän-

der i bakgrunden. Nu behöver 
inte vi som inte ser sitta och 
gissa vad det är som händer när 
det hörs ett plask, som några av 
lossgjorde en gång när vi skulle 
kolla en TV -serie. När vi kolla-
de med en seende efteråt hade 
ingen av oss gissat rätt, vare sig 
på vad som hamnade i sjön och 
inte heller gissade vi rätt på vem 
som sköt vem i slutscenen.

Denise Cresso Nydén

Under de senaste tre åren har Syn-
tolkning Nu funnits på plats under 
Almedalsveckan, för att hjälpa till att 
tillgängliggöra olika evenemang för 
synsvaga personer på plats.

2016 började det hela med att 
Kaustik med sin mötesplats Full 
delaktighet ville ha hjälp med 
livesyntolkning, både på plats 
och till sina webbsändningar. 
Detta år var det inget av riks-
dagspartierna som erbjöd syn-
tolkning. Däremot fanns både 
teckenspråk och skrivtolk på 
plats, liksom hörslinga. 
2017 drog man från Kaustik 
ned på antalet seminarier. Då 
passade Syntolkning Nu på att 
erbjuda samtliga riksdagspartier 
hjälp med syntolkning. Därmed 

blev Socialdemokraterna först 
med livesyntolkning i Almeda-
len och dagen efter erbjöd även 
Kristdemokraterna syntolkning. 
Veckan avslutades med att både 
Miljöpartiet och Moderaterna 
lät livesyntolka sina politikers 
tal. 
Vad tillför då syntolken undrar 
säkert någon för de synsvaga 
hör ju vad som sägs. Det är hel-
hetsupplevelsen. 

De synsvaga fick sitta framför 
scenen och lyssnade även på 
syntolken som beskrev omgiv-
ningarna, liksom hur scenen 
och politikern såg ut. Likaså vad 
som hände runt omkring, det 
som seende bara kastar en blick 
åt sidan för att ta del av.
Förra året syntolkades nästan 
alla politiska framträdanden på 
scenen i Almedalen.

Peter Lilliecrona

Syntolkning på nytt i politikens sommarhögborg



Den internationella konferensserien 
Media for Alls fokus är medieöver-
sättning och medietillgänglighet och 
syntolkning, Den åttonde upplagan 
av konferansen kommer att äga rum 
på Stockholms universitets campus 
i Frescati under 17–19 juni 2019. 
Konferensserien startades av Trans-
Media Research Group 2004 i syfta 
att låta akademi och näringsliv och 
andra intressenter inom medietill-
gänglighet och medieöversättning 
mötas och utbyta erfarenheter. Me-
dia for All-konferenserna äger rum 
vartannat år och har under årens 
lopp hållits i Barcelona, Leiria, 
London, Antwerpen, Dubrovnik, 
Sydney och nu är det alltså Stock-
holms tur. Det blir tre dagar av 
forskningspresentationer, utställa-
re, paneler, workshops och myck-
et mer. Tolk- och översättarinsti-
tutet vid Institutionen för svenska 
och flerspråkighet vid Stockholms 
universitet är värdar och man räk-
nar med över 250 deltagare, såväl 
forskare som näringslivsrepresen-
tanter och praktiker. Konferensens 
tema är Complex Understandings 
och är tänkt att inspirera till samtal 
om hur komplex mediesituationen 
nu har blivit när gränser suddas ut 
mellan olika medieformer och mel-
lan producenter och konsumenter, 
samtidigt som förståelse för var-
andras behov och förutsättningar 

väl aldrig varit större än idag. Ett 
viktigt perspektiv är användarper-
spektivet och det kommer bl.a. fin-
nas en panel om inkludering under 
temat ”nothing about us without 
us”.

Syntolkning är synnerligen väl-
representerat på konferensen. 
Den första dagen finns det två 
workshops om syntolkning. Den 
ena handlar om syntolkning i tredi-
mensionella media och den andra 
leds av ingen mindre än syntolk-
ningsgurun Joel Snyder. Under dag 
två och tre kommer det att hållas 
ett tjugotal presentationer om syn-
tolkning och flera förgrundsgestal-
ter inom forskning om syntolkning 
kommer att närvara, exempelvis 
Pilar Orero, Aline Remael, Louise 
Fryer, Iwona Mazur och Jana Hol-
sanova. Presentationerna kommer 
bl.a. att handla om syntolkning 
på teatern, av tecknade filmer, av 
metaforer och även av vetenskap. 
Dessutom ingår syntolkning i flera 
presentationer om medietillgäng-
lighet i allmänhet.

En annan intressant tråd i kon-
ferensprogrammet är tillgängligt 
film- och teaterskapande, med 
Pablo Romero Fresco som initia-
tivtagare. Inom tillgängligt film-
skapande jobbar man med att få 
med ett inkluderande tillgänglig-

hetsperspektiv redan från början i 
den kreativa processen. Detta sker 
främst genom att ha ett funktions-
variationsperspektiv med redan i 
produktionen och inte bara som 
en eftertanke när produktionen 
är klar. Det handlar dessutom om 
att öppna upp den kreativa proces-
sen och alla oavsett funktionsvari-
ation få möjlighet att skapa egna 
audiovisuella texter.

Konferensen öppnas på morgo-
nen den 18 juni av Stockholms 
universitets rektor. Sedan kommer 
en keynoteföreläsning av den ex-
perimentella syntolkningsforska-
ren Jan-Louis Kruger från Macqu-
arie-universitetet i Sydney. Dagen 
fortsätter sedan med presentatio-
ner och posterframvisningar. Sista 
dagen inleds med en plenardiskus-
sion om lokalisering av normer för 
medieöversättning, där bl.a. ledan-
de personer från SVT och Netflix 
deltar. Konferensen avslutas med 
ytterligare en paneldisksussion 
om framtidens medietillgänglig-
het, ledd av Jorge Díaz Cintas. Det 
finns även ett gediget socialt pro-
gram för de många ditresta gäster-
na, som guidade turer av Gamla 
Stan, mottagning på Stadshuset 
och konferensmiddag på Moderna 
museet. 

Man kan läsa mer om konferensen 
på www.tolk.su.se/m4a8

Jan Pedersen
Associate Professor
Stockholms Universitet



USA-resa med vita käppen i högsta hugg

Den andra januari 
åkte jag ensam iväg 

till USA, närmare bestämt till 
Saint Paul i Minnesota, för att 
träffa min pojkvän och hans för-
äldrar. Det var definitivt pirrigt 
och ärligt talat var jag ganska 
nervös. 
Det jag var nervös för var dels 
resan som ju är ganska så lång 
dels att det är mycket som ska 
fungera med ledsagning till och 

från plan, hitta till toalett, vat-
ten och mat. Mycket att fundera 
på för mig som väl tänker mer 
än vad jag egentligen mår bra 
av.
Allt fungerade fint med resan, 
alla var så hjälpsamma, både 
ledsagarna i Göteborg, på Am-
sterdams flygplats och sedan 
också väl framme i USA. Efter 
lite missförstånd då ledsagaren 
i Saint Paul inte riktigt förstått 

min beskrivning av min resväs-
ka så hittade vi den och jag fick 
äntligen träffa Ben igen.
Nu var det bara ett orosmoment 
kvar. Att träffa hans föräldrar 
för första gången. Den här för-
sta gången skulle vi alltså bo 
hemma hos dem i lite mer än en 
vecka. 
Men allt gick fint även där och 
de är både snälla och trevliga. 

Nicolina Pernheim låter oss följa med som en liten del i bagaget på resan till 
USA. Hon berättar själv om äventyret.



Vår tid i Minnesota var full-
späckad med olika aktiviteter, 
bland annat gick vi på bio en 
kväll och det är verkligen fan-
tastiskt att man kan få syntolk-
ning till alla filmer, det enda 
man behöver göra är att dyka 
upp ungefär en kvart innan fil-
men börjar och säga till att man 
vill ha syntolkning. 
Sen får man låna hörlurar med 
syntolkning som är inställda på 
den film man ska se. Jag hopp-
as verkligen att detta med syn-
tolkning fortsätter att utvecklas 
även i Sverige så att man inte 
bara kan se några filmer i utbu-
det utan alla!
Kanske betyder detta att jag 
verkligen ska försöka oroa mig 
lite mindre då det mesta faktiskt 
löser sig och går riktigt bra!
För bara ett år sedan skulle jag 
aldrig ens kunna föreställa mig 
att göra en sådan här resa på 
egen hand, ärligt talat skulle jag 
nog inte kunnat föreställa mig 
det bara för ett halvår sedan… 
Men vad gör man inte om man 
vill träffa någon riktigt mycket 
och han är den som tidigare fått 
resa.                       
Efter åtta händelserika och roli-
ga dagar hos Bens föräldrar var 
det dags för oss att åka vidare 
till Rhode Island där vi skulle 
vara med på ett träningsläger. 
Det var mitt första träningsläger 

utan ledsagare, klubbkompisar 
eller landslaget men det gick 
fint att ingå i amerikanska pa-
rajudogänget. Alla är så snälla 
och hjälpsamma och tjejerna på 
lägret ställde verkligen upp och 
hjälpte mig på ett sätt jag fak-
tiskt inte är van vid att seende 
judofolk utanför min klubb gör.
Det känns som att folk i både 
USA och Storbritannien är 
mycket mer hjälpsamma och 
omtänksamma än folk i Sveri-
ge. Det är som att det är upp till 
alla att hjälpas åt och få saker 
att fungera och folk att må bra. 
Med detta menar jag inte att 
folk i Sverige inte är snälla och 
ställer upp för varandra men 
här vågar få faktiskt erbjuda 
hjälp till någon de inte känner 
väl då de är rädda att tränga sig 

på eller göra fel. Sedan är det 
ju även det där problemet med 
att ta kontakt med andra här i 
Sverige då folk är så blyga och 
det gör enligt mig det hela ännu 
svårare för mig som inte ser då 
jag inte kan möta folks blickar 
och så vidare.
I USA är det mer rakt på eller 
vad man ska säga…
Jag åkte hem från USA den 
18 januari och den här gången 
var jag mycket mindre nervös 
för resan då jag visste hur bra 
det fungerade på ditvägen. All-
ting fungerade så som jag hade 
hoppats och trots väldigt kort 
om tid mellan flygen i Amster-
dam så löste ledsagarna det på 
ett superbra sätt! Någonting 
som jag är väldigt glad över är 
att vi före båda resorna såg till 

Nicolina åkte själv på träningsläger och ingick i det amerikanska parajudogänget under lägret.
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Syntolkning Nu har 
haft sitt årsmöte
Den 16 mars, genomförde för-
eningen Syntolkning Nu i Sve-
rige sitt årsmöte i Falkenberg. 
Årsmötet avhandlade de van-
liga frågorna enligt fastlagda 
stadgar och avgående styrelse 
beviljades ansvarsfrihet.
Peter Lilliecrona valdes till ord-
förande. På det direkt följande 
konstituerande styrelsemötet 
sattes resten av namnet på plats 
för styrelsen 2019/2020.  
Ordförande: Peter Lilliecrona 
Vice ordf: Mikael Persson 
Sekreterare: Niklas Karlsson 
Ledamot: Ulf Olausson 
Ledamot: Anders Ziethén  
Suppleant: Lotta Isacsson

att jag fick en sittplats nära pla-
nets toalett vilket gjorde att jag 
kunde hitta dit på egen hand 
utan att behöva be om hjälp.  

Följ mig gärna på Instagram: 
judonicolina och läs min blogg 
judonicolina.blogspot.com

Nicolina Pernheim är legitimerad 
fysioterapeut utbildad på Göte-
borgs Universitet, där hon var 
den första blinda studenten på 

programmet. Sedan 2018 är hon 
masterstudent. Hon har medver-
kat i tre Paralympics, Beijing, 

London och Rio.  
2012 invaldes Nicolina i IBSA 

(Internationella Blind Sport För-
bundet) Judo som aktiv represen-
tant. Hennes meriter inom judo är 
stora. Mellan 2013-2018 tog hon 

4 guld under German Open i Hei-
delberg. Under samma period 3 

guld under Brasilien Grand Prix i 
San Paola samt två guld under de 
Japanska mästerskapen i Tokyo, 

därtill EM medaljer. 

BILJETTER   
alltomsyntolkning.nu

En Malmö Opera-produktion
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Höstsonaten

Syntolkas 15 sept

TRIP

SYNTOLKADE DANSFÖRESTÄLLNINGAR

Anmälan: dialog@skanesdansteater.se eller 040 20 84 71

TRIP 26 maj  
Introduktion kl 15

Föreställning kl 16 på Skånes Dansteater

MOZARTS REQUIEM 30 nov
Introduktion kl 17

Föreställning kl 18 på Malmö Opera



Dansföreställning om starka känslor för 
förskolebarn - med integrerad syntolkning
I e-tidningen Allt Om Syntolkning kom-
mer vi följa arbete kring dansproduktio-
nen Herr Kattzon & Lilla Morrhår.

I februari påbörjade koreografen 
Gilda Stillbäck arbetet med ”Herr 
Kattzon & Lilla Morrhår”, en dans-
teaterföreställning för barn från 3 år 
om starka känslor i samband med 
att det kommer in en ny medlem i 
familjen. Speciellt med detta arbete 
är att en integrerad syntolkning ar-
betas fram som del av koreografin i 
samarbete med Jannine Rivel, syn-
tolkare specialiserad på dans.

Några ord från koreografen 
Gilda Stillbäck:
I arbetet med Herr Kattzon & 
Lilla Morrhår vill jag utforska 
möjligheten att skapa danskonst 
som är en upplevelse där många 
sinnen aktiveras, både hos dan-
sarna på scenen samt hos publi-
ken. Jag lägger stort fokus vid 
den musikaliska och ljudliga be-
rättelsen, både genom den ny-
skrivna musiken av vår kompo-
sitör Jorge Alcaide samt genom 
dansarnas röster. 
Jorge leker utöver den musi-
kaliska dramaturgin med att 
förstärka vissa ljud som skapas 
av föremål på scenen tex pras-
sel av växter, böcker som ställs 
in i en bokhylla eller osynliga 

föremål som rullar över sce-
nen. Vi arbetar även mycket 
med att beskriva vad som sker 
på scenen genom dansarnas 
egna röster, med ord eller ljud. 
Utmaningen är att den ljudliga 
berättelsen alltid fungerar som 
komplement till det som sker 
på scenen så att det aldrig blir 
”kaka på kaka”. Man skulle kun-

na säga att vi försöker skapa en 
koreografisk ljudberättelse som 
ger nycklar och ledtrådar till det 
som sägs genom kropparna på 
scenen utan att de exakta rörel-
serna och aktionerna beskrivs 
med ord. 
Jag arbetar även med lukt och 
känsel. Publiken får sitta på 
fuskpäls under föreställningen 

Nu tar dansarna, Nilla Björklund (överst), Jasmine Attié och Sebastian Ruiz Bartilsson paus fram 
till maj.
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för att få känslan av mjuk katt-
päls under händerna, de får 
även lukta och smaka på kryd-
dor från Herr Kattzons krydd-
trädgård samt lite annat smått 
och gott. 
Mitt mål är att tillgängliggö-
ra föreställningen för en publik 
med synnedsättning likaväl som 
jag önskar spetsa öron, lukt och 
fingertoppskänsla hos en se-
ende publik. Jag vill göra Herr 
Kattzon och Lilla Morrhår till 
en helhetsupplevelse man kan 
ta till sig på många sätt genom 
flera olika sinnen.  
Under vår första arbetsperiod i 

februari skapade vi en skiss på 
föreställningen. 
I maj djupdyker vi i detaljarbete 
och ser fram emot att få besök 
av både barnpublik samt refe-

rensgrupper från Syntolkning 
Nu för feedback i vårt fortsatta 
arbete! 
Herr Kattzon & Lilla Morrhår 
har premiär i september 2019.

Dags för en syntolkningspott för kulturevenemang
Linus Forsberg ordförande för Riks-
organisationen Unga med Synned-
sättning skriver tillsammans med 
Per Lodenius, kulturpolitisk tales-
person för Centerpartiet om en syn-
tolkningspott för kulturevenemang.

Hela artikeln från tidning-
en Dagens samhälle. finns att 
läsa på tidningens hemsida, 
US hemsida samt på syntolk-
ning.nu
Visst är det härligt att kunna gå 
och se den där revyn som fått så 
goda recensioner, fascineras av 
trollkonstnärens föreställning, 
njuta av scenshowen din favo-
ritartist erbjuder eller koppla 
av till en välregisserad teater-

föreställning? För att personer 
med synnedsättning fullt ut ska 
kunna ta del av en kulturell fö-
reställning behövs syntolkning, 
en muntlig beskrivning av det 
visuella som sker i föreställ-
ningen. Syntolkning möjliggör 
för personer med synnedsätt-
ning att ”se” vad som händer på 
scenen, att fullt ut bli en del av 
gemenskapen i publiken.
Vi föreslår att Kulturrådet, en 
myndighet som verkar för kul-
turens utveckling och tillgäng-
lighet genom att fördela och 
följa upp statliga bidrag, får i 
uppdrag att tillhanda ha en syn-
tolkningspott. Potten ska vara 

öppen för alla – såväl offentliga 
som privata aktörer, arrangörer, 
organisationer och privatperso-
ner – att söka ur för att kunna 
möjliggöra fler syntolkningar.
Syntolkningarna skulle öka i 
storstadsregionerna, men fram-
förallt skulle det tillgängliga 
kulturutbudet öka i glesbygd-
skommuner där lokala teatrar 
inte har råd att erbjuda syntolk-
ning i dag. Det skulle främja till-
gången till ett tillgängligt kultu-
rutbud i hela landet – inte bara 
i storstäder.

Ur DS, 12 mars, 2019
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– Vill de träffa oss skådespelare innan? undrar Sven 
Wollter inför uppsättningen av Strindbergsklassikern 
Ett drömspel på Norrbottensteatern. Han frågar flera 
gånger. Det här har han gjort tidigare och tycks se det 
som ett naturligt inslag inför en syntolkad föreställning.

En planeringsmiss gör att den tid ensemblen har 
möjlighet att träffa de synskadade kolliderar med 
teaterns egen Strindberg-introduktion för hugade 
besökare. Det drar ut på tiden, vilket leder till att 
Sven Wollter resolut beger sig till konferensrum-
met där introduktionen äger rum. Han vill träffa 
de synskadade, etablera sin röst och sin karaktär.
Sven Wollter tar sig också tid att resonera med 
mig som syntolk kring symboler, lustfylld lek med 
det oväntade och detaljer som inte tycks passa 
in men ändå har en slags funktion. Vi sitter i 
sminklogen, Sven pudrar sig och stryker tankfullt 
kajal över ögonlocken när vi diskuterar hur tea-
termagi på bästa sätt kan förklaras för den som 
inte ser.
Ett drömspel är en prövning för en syntolk. Fö-
reställningen har ingen egentlig handling. Ingen 
tydlig linje som den mänskliga hjärnan, ständigt 
på jakt efter logik och mönster, kan följa.
– Hälsa gruppen att det här är en slags metate-

ater, och att folk att lägga ner de intellektuella 
kraven säger Sven Wollter hjälpsamt.
Jag och Sven Wollter talar om beskrivningen 
av scenbilden. Jag berättar om mitt upplägg, 
hur konkret jag är i början för att sedan låta det 
konstnärliga ta vid. Att jag i början förklarar det 
som en seende undrar; varför hänger det stolar i 
linor från taket? Liksom en dörr? Varför har en av 
skådespelarna emellanåt skor med små hjul?
När ridån går upp väljer jag bort allt det praktis-
ka. Stolarna och dörren kommer från ingenstans, 
mannen på hjul rullar inte – utan glider – fram 
över golvet. Det är okej, känns inte ens konstigt. 
Sven Wollter nickar eftertänksamt.
Efteråt är reaktionerna hos de synskadade blan-
dade, precis som hos övrig publik. Några är lyris-
ka, andra skeptiska. Frågetecknen är många. Jag 
tänker att det paradoxalt nog måste anses vara 
ett gott betyg. Ingen ska egentligen tycka sig för-
stå, det är det som är grejen  

Hämtat från en intervju 2015 nedtecknad av 
Lotta Isacsson

”Den enda vägen fram till förståelse är att förlika sig 
med att det inte är möjligt. Det är bara att åka med i 

en känsla som flyr, innan den går att greppa” 
Sven Wollter

Ur arkivet
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En berättelse om möte mellan pu-
blik och karaktärer samt hur viktigt 
att syntolken ser helheten i det som 
sker på och bredvid scenen. 

För många år sedan kom en 
grupp synsvaga barn på be-
sök till Scandinavium för att 
se en föreställningen Världens 
bästa Astrid. Gruppen barn 
fick komma bakom scenen 
och träffa karaktärerna. En 
av dessa var Pippi som kom-
mer fram till barnen och sa,  
– Hej jag heter Pippi. 
En blind pojke, med sin vita 
käpp tränger sig genom grup-
pen av barn och föräldrar och 
svarar bestämt: 
– NEJ, det är du inte.
Pippi böjer sig då fram mot ho-
nom och låter pojken känna på 
hennes flätor. Ännu inte över-
tygad fortsätter han tveka. För 
honom fanns bara Inger Nilsson 
röst. 
– Vill du känna på mina musk-

ler, säger Pernilla Wahlgren, 
kvällens Pippi.
Pojken känner på hennes 
armmuskler och utbrister  
– Det är Pippi!
Pernilla Wahlgren hade till slut 
övertygat besökaren om sin ka-
raktärs äkthet. Alla barnen blev 
supernöjda över kontrollen och 
mötet med Pippi.
Denna lilla anekdot berättar hur 
viktigt, mötet innan föreställ-
ningen kan vara för besökare 
och ensemble. 
Innan förställning spelade dess-
utom Micke och Mojje en låt om 

vem som krö-
ker bananer. 
Den avsluta-
des med att 
de från sce-
nen i vanliga 
fall kastade 
ut bananer till 
publiken. 
Syntolken fick denna kväll upp-
lysa dem om att inte kasta ut 
bananer, för att på första bänk 
satt ett gäng synsvaga barn som 
inte skulle kunna se bananen 
komma flygande och allvarliga 
skador kunna uppstå. 

Peter Lilliecrona

Du är inte Pippi!  

”Världens bästa Astrid” på turné för nitton år sen
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