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Sommarunderhållning 2020: INSTÄLLD
När vi under vintern 2019 började planera för alla de som-
marevent som skulle erbjudas med syntolkning, av oss eller 
av andra, så var det med spänning vi placerade in dessa i 
kalendern.
Så hände det som ingen kunde förutse. En pandemi med 
namnet Covid-19 drog fram över världen och allt ställdes 
på ända. Ett nytt ord ”social distansering” blev vägledande 
för alla. Biograferna stängdes och biopremiärer sköts på 
framtiden. Nöjesfälten Gröna Lund och Liseberg sköt och 
sköt på öppningsdatum. Direktsändningar i TV för publik, 
sändes utan publik. Idrottsevenemangen flyttades fram till 
mitten av juni, då de fick klartecken, dock utan publik. 
Redan i vår senaste kalender i tidningen presenterade vi 
en mängd olika syntolkningar som antingen ställts in eller 
flyttats framåt. Från mitten av mars till idag har över 60 
planerade syntolkningar ställts in på grund av pandemin.
Tyvärr är de flesta av sommarunderhållningens syntolk-
ningar också inställda. Vi hoppas att några av de inplane-
rade utomhusevenemangen som är kvar, blir av. Men idag 
kan varken vi eller arrangörerna garantera något. 
Det enda vi vet just nu, är att vi inte vet.

Följande event som kommer syntolkas, har flyttats:
• Från Broadway till Duvemåla på Halmstad teater. Flyttas 
från 5 april till den 28 augusti 2020
• Äppelkriget på Helsingborg Stadsteater flyttas från 5 
april till 20 november 2020
• Tartuffe på Malmö Stadsteater flyttas från 15 april till 12 
maj 2021
• Så som i himmelen på The Theatre i Göteborg, flyttas 
från 17 maj till Scandinavium den 23 maj 2021.
• OTROligt HET på Teaterladan i Larv flyttas till sommaren 
2021
• Pippi på Cirkus på Cirkus i Stockholm flyttas från 2020 
till 2021
• Pappor på Prov på Krusenstiernskateatern flyttas till den 
3 juli 2021
• Mitt i planeten i Tjolöholm flyttas från den 18 juli till 17 
• juli 2021
• Att angöra en brygga flyttas fram till 2021
• Pang i bygget på Fredriksdalsteatern flyttas från den 30 
juli till 29 juli 2021
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Innehåll #7 
4 Malmö Stadsteater prisat för tillgänglighet
Utmärkelsen, en glasstatyett med inskription, överlämnades från vår syntolk Claes 
Gylling vid en liten informell ceremoni. 

6 Krokholmen, segellägret som flöt bort
Camilla skriver om hur dottern Lily-Ann sett fram mot sommarlägret med andra 
synsvaga. Lillasyster Michaela brukar möta syskon till andra synsvaga barn. 

10 Angör Sven Melander bryggan?
Tyvärr blev det ingen brygga för Sven Melander att angöra tillsammans med bland 
andra  Sonja Aldén, Ralph Carlsson och Lotta Ramel i sommar. Ses 2021! 

16 Konsten att bygga en båt, utan att se
Janne Svensson är från Färgelanda och blind sedan 45 år tillbaka. Han arbetade på 
synverksamheten i Vänersborg då en f.d. finsnickare Per Karlsson dök upp. Han är 
blind sedan lite över tio år. Per ville bygga en liten båt. Hur det gick berättar Janne.

Allt Om Syntolkning
E-tidningen utges av föreningen Syntolkning Nu i Sverige.
Polstjärnegatan 12b, 417 56 Göteborg. 
Organisationsnummer: 769621-8747
Telefon: 031 - 360 84 45 Mail: info@alltomsyntolkning.se
Redaktionen till detta nummer består av styrelsen för  Syn-
tolkning Nu i Sverige. Etablerad i juni 2010.

Bilden på första sidan, Två ungdomar i en segelbåt ute på 
fjärden alldeles intill seglarlägret på Krokholmen. (Foto: Ca-
milla Rosberg)

Bilden på sidan två en modern publikgradäng fylld av grö-
na tomma stolar framför scenen (Foto: Syntolkning Nu)

Sidan 4

Sidan 6

Sidan 10

Sidan16
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Teaterchefen: ”Vi blir stolta och glada”
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Malmö Stadsteater utsågs till ”Sve-
riges tillgängligaste arena 2019”. 
Nu har vi genom syntolken Claes 
Gylling lyckats överlämna priset, en 
graverad glaskristall, till teaterche-
fen Kitte Wagner.

Genom en omröstning bland Sveriges 
synskadade och syntolkar har Malmö 
Stadsteater utsetts till Sveriges Till-
gängligaste Arena 2019.
Utmärkelsen, en glasstatyett med in-
skription, överlämnades vid en liten 
informell ceremoni till teaterchefen 
Kitte Wagner av Malmö-syntolken 
Claes Gylling.
– Detta är en utmärkelse vi verkligen 
blir stolta och glada över, förklarar 
Kitte Wagner. Vi har ju lagt en hel del 
krut på att få syntolkningen integrerad 
i vår vanliga verklighet, och att mark-
nadsföra tjänsten så att det blir enkelt.
Stadsteatern har den lilla syntolkning-
sikonen (ögat med ljudvågor ovanför) 
i till exempel kalendern vid alla före-
ställningar som syntolkas, för att för-
enkla för publiken. 
Och så gott som alla föreställningar 
syntolkas också på Malmö Stadsteater:
– Ja, vi vill att våra produktioner ska 

vara tillgängliga för så många som 
möjligt, säger Kitte Wagner.
Våren i Corona-tider har ju varit minst 
sagt besvärlig för hela teater-Sverige, 
men läget på Malmö Stadsteater är 
under kontroll, konstaterar Kitte:
– Vi är i fas med alla våra produktio-

ner, och har precis släppt vår reper-
toar. Och här har vi också integrerat 
syntolkningen, så nu avvaktar vi bara 
besked om hur många vi får släppa 
in i salongerna när alltsammans drar 
igång i september. Vi håller tummar-
na för att regeln om max 50 personer 
ändras. På Intiman kan det fungera 
med 50 personer, men i den stora sa-
longen på Hipp – tveksamt.
– Nu ser vi fram mot höstens första 
föreställning på Hipp, Cyrano de Ber-
gerac, med premiär den 19 september, 
och den ska naturligtvis också syntol-
kas, slutar Kitte Wagner.
 

Claes Gylling
 
Syntolkningar under säsongen 20/21:
• Sidonie och Nathalie - 17/9
• Halva månen - 30/9
• Cyrano de Bergarec - 28/10
• Monicas vals - 12/11
• Bröllopstårtan -  26/11
• Borkman - 29/1
• En familj- 11/3
• Meningen med döden - 16/4
• Tartuffe - 12/5
  

Teaterchefen Kitte Wagner tar med glädje emot 
utmärkelsen från syntolken Claes Gylling.
 Foto: Inger Börjesson



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

redaktionen@alltomsyntolkning.se.

För att öka tillgängligheten bland de 
produktioner som Riksteatern tur-
nerar med, kan Riksteaterförening-
ar i Västra Götaland ansöka om stöd 
för syntolkning till utvalda produk-
tioner på turné i regionen. 
Arbetssättet för att tillgängliggöra 
Riksteraterns produktioner går lätt 
att applicera på andra föreningar

För att kunna söka detta stöd måste 
dock en del kriterier uppfyllas.
• Endast riksteaterföreningar kan 

ansöka om stödet
• Stödet ska användas till syntolk-

ning
• Stödet måste redovisas efter ge-

nomförd aktivitet. 
• Varje förening kan söka max två 

gånger/år, först till kvarn
• Stödet betalas ut ef-

ter inskickad redovisning. 

Här några av de pjäser som syntolkas 
med hjälp av stödet från Riksteatern 
Väst:
19/10: Chefen,Stadsteatern i Skövde.
21/10: Bröllopstårtan, Bohusteatern 
Uddevalla.
24/10: Bröllopstårtan, Stadsteatern 
Falköping.
28/10: Bröllopstårtan, Konserthuset 
Vara.
Därutöver: 
6/10: Chefen, Stadsteatern i Lund.
13/10: Chefen, Konserthusteatern 
Karlskrona.
21 oktober - Chefen, Scalateatern 
Karlstad.
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Flyttad till 2021Flyttad till 2021
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Flyttad till 2021Flyttad till 2021
Möjligt att ansöka om pengar 
för ökad tillgänglighet
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Camilla Rosberg berättar om förväntningarna på sommaren

Lägret på Krokholmen: ”Välkommen hem!”
När färjebåten lägger till på Krok-
holmen och man hoppar i land möts 
man upp av de som redan är på 
plats och man får det finaste väl-
komnandet man kan tänka sig, en 
bamsekram med orden: ”Välkom-
men hem!”
Det är precis så det känns, välkom-
men hem till äventyret, den känslan 
sitter kvar hela tiden när man är på 
ön.

Efter några år på familjesjölägret har 
vi lärt känna många och kommer en 
ny familj blir de extra välkomnade.
Barnen och ungdomarna sätter sig 
tillsammans och äventyret har kickat 
igång. Någon har tänt upp grillen, vi 
äter, skrattar och uppdaterar varan-
dra.

Under lägertiden lär vi oss att segla var-
je dag om vädret tillåter, barnen för sig 
tillsammans med ledsagare och seg-
lar instruktörer och föräldrar för sig. 
Varje morgon samlas alla för att hissa 
flaggan och för att få information om 
dagens segling och hur vädret troligen 
kommer att te sig under dagen, av lä-
gerchefen Peter Forkman.

Är det för dåligt väder blir det övning-
ar på ön, anpassade lagtävlingar med 
fokus på segling, syntolkning och led-
sagning.

När seglingen för dagen är klar, brukar 
det vara paus innan middagen och då 
brukar jag få veta vad som har hänt 
under dagen, det kan vara allt möjligt 
som att de seglat till någon ö där de 
mött en pirat, fiskat krabbor, köpt en 
glass ute på havet på ”glassbåten”, 
badat, spelat fotboll på någon när-

liggande ö. Någon berättelse som de 
fått berättat av någon, det finns en del 
mytomspunna historier om livet på 
öarna.

När jag frågar Lily-Ann vad som är bäst 
med Krokholmen och vad hon kom-
mer att sakna i år säger hon: ALLT! 
Och börjar rada upp kompisarna, seg-
lingen, äventyren och friheten.

Att vara på Krokholmen under som-
maren är en lisa för själen för oss alla, 
för Lily-Ann betyder det att hon tillhör 
normen på ön, för Lily-Anns lillasyster 
Michaela är det mycket betydelsefullt 
att få träffa andra syskon till synned-
satta. Under fina omständigheter ut-
byter man erfarenheter med varandra 
och blir vänner för livet.

Vi ställde in oss ganska tidigt att det 
kanske inte skulle vara möjligt att ge-

nomföra familjesjölägret i år på grund 
av pandemin.
Vi hoppas verkligen på nästa år, då 
åker vi hem till äventyret igen.   

Camilla Rosberg 
 Ledamot i Föräldraföreningen för 
 Synskadade Barn och Ungdomar

Familjesjöläger Krokholmen
Varje år arrangerar Föräldraföreningen för synskadade 
barn och ungdomar, FSBU Väst två familjesjöläger på 
ön Krokholmen. Ön är belägen öster om Marstrand i 
Hakefjorden.   Lägren vänder sig till synskadade barn 
och ungdomar upp till 18 års ålder och deras familjer, 
runt om i Sverige. Ungdomar som väljer att resa utan sin 
familj får komma tillsammans med en kompis eller en 
ledsagare. De synskadade barnen kommer under veck-
an segla i grupp med andra barn och ungdomar. Målet 
är att barnen och ungdomarna ska bli självständiga 
och klara sig själva både på land och i segelbåten men 
framför allt att ha roligt med kompisar.
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• Helene (14/8)
Nonstop Entertainment
• Wanda (26/8)
Nonstop Entertainment
• Spring Uje Spring (18/9)
TriArt
• No time to die (12/11) 
SF Studios
    

Januari till maj 2020 laddades det to-
talt ned 1650 tillgängliga filer till mo-
bilapparna. Av dessa var 1128 enbart 
för biovisning.  

Källa: SFI

Kommande filmer med syntolkning och uppläst textremsa

1650

Samtliga syntolkade filmer under 2020. Utländska även med uppläst texremsa

På grund av pandemin har det stora 
flertalet premiärer flyttats fram.
 
1 The Farewell* 
2 Pelle Svanslös
3 Catwalk*
4 Lasse-Majas detektivbyrå -  
   tågrånarens hemlighet*
5 Breaking surface
6 Min pappa Marianne
7 Charter 
8 The Peanut Butter Falcon
9 Cunningham

* Senare även för TV/DVD/VOD 
Källa: SFI

”Är du intresserad av att inkludera 
fler deltagare genom att syntolka ditt 
event? Vi berättar om man kan gå till-
väga för att erbjuda syntolkning av 
sitt event”. Så skrev EventEffect redan 
2016. 

Här beskriver nu Levande Video ett 
nyligen genomfört tillgängligt event.

– Istället för att ställa in så bestämde 
sig konferensen Digin att ställa om 
från att samla hundratals personer på 
Norra Latin i Stockholm till att istället 
göra ett helt digitalt arrangemang.

Tobias Olsson jobbar på produktions-
bolaget Levande Video som gjorde li-
vesändningen av eventet: 

– Det var självklart att konferensen 
skulle tillgängliggöras, så både för-
inspelat material och livesändningen 
både textades och syntolkades. Sänd-
ningen teckentolkades också. Ur ett 
tekniskt perspektiv är det inte några 
problem att erbjuda syntolkning, det 
kräver bara lite mer planering. Jag 
hoppas att fler ska inse värdet i att er-
bjuda både textning, syn- och tecken-
tolkning när de gör digitala event.

Bakom Digin, som handlar om digi-
tal inkludering och tillgänglighet, står 
myndigheterna Post- och telestyrel-
sen, Myndigheten för delaktighet och 
Myndigheten för digital förvaltning.

Inte inställt utan omställt



Hur kan man komma på en sån be-
fängd ide, var frågan som ställdes och 
Janne Svensson berättar för Allt Om 
Syntolkning hur det hela gick till.
– I mitt arbete på Synverksamheten 
i Vänersborg kom jag i kontakt med 
många människor som just hade mist 
synen. En av dessa var Per Karlsson, 
före detta finsnickare. Vid en nödvän-
dig fikapaus samtalade vi om livet  
i allmänhet.
– Om jag hade sett idag, hade jag 
byggt mig en liten båt, sa Per.
– Synen är väl inte skälet, svarade jag.
Sedan var diskussionen om vad man 
klarar av som synskadad igång. Jag 
hade fler elever så jag talade med Stu-

re och efter lite snack bestämde vi, alla 
tre, att försöka.

Planering: Vi startade med god vilja 
och kom fram till att vi nog behövde 
en ritning, en byggplats och lite plane-
ring. Sture fick uppdraget att köpa in 
virke till bygget. Undertecknad skaffa-
de ritning och Per fick med sin tidigare 
erfarenhet som finsnickare uppdraget 
att basa över det hela.Vi kom över-
ens om att utgå från en segeleka på 
ca 4,5 m längd. En GKSS-eka var både 
Per och jag väl kända med, så vi val-
de denna typ av båt. Byggplatsen var 
svårare. På grund av våra färdtjänst-
regler kom vi dock att placera bygget i 

Munkedal där Sture bor. Genom hem-
bygdsföreningen fick vi tillgång till en 
stuga på deras anläggning. Så nu kun-
de vi sätta igång.

Byggstart: En kall februaridag, 2013, 
intog vi vävstugan på hembygdsgår-
den i Munkedal. Beväpnade med verk-
tyg, virke och ambitioner, startade vi 
hela detta vansinnesprojekt. Vi satte 
upp skrovmallar och mätte och mät-
te och ... Därefter mätte vi lite till och 
var till slut nöjda med linjerna i den 
blivande skönheten. Så var allt igång.

Gropar i vägen: När bygget hade 
startats och vi kommit en bit på väg, 
upptäckte vi att vi kanske får jobba 
lite annorlunda än vad tre seende 
gubbar skulle ha gjort. Vi klurade ett 
tag och kom fram till att vissa meto-

Tre gravt synskadade män, Sture Johansson i Munkedal, nästan helt 
blind sedan födseln, Per Karlsson i Vejern blind sedan 2009 och 
Janne Svensson i Färgelanda, helt blind sedan 1975, byggde en båt.

”Vi vågade försöka och vi segrade!”
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der får vi nog anpassa speciellt för oss. 
Detta gällde särskilt bordläggningen 
som skall sågas ut i form ur 6 meter 
långa lärkplankor. Det klurades igen, 
och lösningen blev tunna lister som vi 
fäste med tving och sedan hade vi stöd 
för cirkelsågen. Vi lät tillverka ett spe-
ciellt verktyg för mothåll vid nitningen 
av bordläggningen. Detta verktyg fick 
öknamnet ”slaktmasken” då vi gjorde 
det av en handslägga.
Det viktiga var att vi löste problemen 
själva och utformade arbetsgången så 
att den passade vårt sätt att arbeta.

Vi bygger på: Efter ett tag blev det 
mest rutin och upprepningar. Så byg-
get rullade på och vi kände en väldig 
stolthet för det vi skapade.
Under byggets gång blev vi tillfråga-
de om vi ville gästa båtmässan i Gö-
teborg, den andra gången med färdig 
skuta. Då kändes det varmt i bröstet. 
Antalet besökare i vår monter upp-
skattade till ca 18 000. Så uppslut-
ningen var fantastisk.

Sjösättning: Alla sagor har ett 
slut. Så även denna. Under träbåts-
festivalen i Skärhamn, 2017, blev 
vår skönhet döpt och sjösatt. Bå-
tens namn är Lucia, uppkallad ef-
ter de synskadades skyddshelgon.  
I aktern sitter två namnskyltar, en i 
punktskrift och en med vanlig skrift. 
Gudmor Emma Karlsson förrättade 
dopet. Detta ögonblick var väldigt 
högtidligt, men också lite vemodigt. 
Tillsammans med en styrman, gjorde 
vi tre jungfruturer.

Avslutning: Det jag här har försökt be-
skriva, är inte bara ett båtbygge, utan 
även hur man kan töja på sina gränser. 
Att våga försöka med det man trodde 
att man inte skulle klara av som gravt 
synskadad. Vi vågade försöka och vi 
segrade.

Janne Svensson 

Gudmor Emma Karlsson förrättar dopet av ”Lucia”. FOTO: Privat

Jungfruturen. FOTO: Privat



Datum Tid Kategori Titel Spelplats STAD HUR BOKA / KÖPA BILJETT
JULI . NÖJEN Sommarens syntolkningar är inställda Mycket av det som planerats in flyttades till 2021 Hela landet Vi syns när vi hörs
. . . . . . .
11/8 21:00 Film ?? Sommarbio ?? Rålambshovsparken Stockholm GRATIS
28/8 16:00 Musik Från Broadway till Duvemåla Halmstad Teater Halmstad Teatern
. . . . . . .
13/9 19:00 Opera La Bohème GöteborgsOperan Göteborg Syntolkning Nu , GöteborgsOperan  
17/9 19:00 Teater Sidone och Nathalie Stadsteatern Malmö Teatern
26/9 15:00 Musikal Saturday night fever Chinateatern Stockholm Syntolkning Nu , Chinateatern
30/9 19:00 Teater Halva månen Stadsteatern Malmö Teatern
. . . . . . .
6/10 19:00 Teater Chefen Stadsteatern Lund Teaterföreningen
10/10 19:00 Musikal Carmera Spira Jönköping Teatern
10/10 15:00 Musikal Cabaret GöteborgsOperan Göteborg Syntolkning Nu , GöteborgsOperan
10/10 16:00 Teater Svansjön Västmanlandsteater Västerås Teatern
13/10 19:00 Teater Chefen Konserthusteatern Karlskrona Teaternföreningen
18/10 15:30 Musikal Funny girl Malmöopera Malmö Syntolkning Nu , Malmöopera
19/10 19:00 Teater Chefen Stadsteatern Skövde Syntolkning Nu , Teaterföreningen
21/10 19:00 Teater Bröllopstårtan Regionteater väst, Uddevalla scenen Uddevalla Syntolkning Nu , Teaterföreningen
22/10 . Film PRISMA Filmfestival Bio Roy Göteborg Syntolkning Nu
24/10 19:00 Teater Bröllopstårtan Stadsteatern Falköping Syntolkning Nu , Teaterföreningen
24/10 . Film PRISMA Filmfestival Bio Roy Göteborg Syntolkning Nu
28/10 19:00 Teater Bröllopstårtan Konserthuset Vara Syntolkning Nu , Teaterföreningen
28/10 19:00 Teater Cyrano de Bergerac Stadsteatern Malmö Teatern
. . . . . . .
8/11 15:30 Teater Rain man Oscarsteatern Stockholm Syntolkning Nu , Oscarsteatern
11/11 . Film Stockholm Filmfestival . Stockholm Syntolkning Nu
12/11 19:00 Teater Monicas vals Stadsteatern Malmö Teatern
14/11 . Film Stockholm Filmfestival . Stockholm Syntolkning Nu
22/11 . Opera Falstaff Malmöopera Malmö Syntolkning Nu , Malmöopera
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En tom salong som inväntar sin publik känns så förväntansfull. En tom salong som inväntar sin publik känns så förväntansfull. 
Man kan sitta ned med slutna ögon och tänka sig vad som spelas upp,Man kan sitta ned med slutna ögon och tänka sig vad som spelas upp,
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Sven Melander tillhör en av Sveriges 
stora underhållare och har med sin 
breda allmänbildning och sitt stora 
sportintresse varit en ett känt ansik-
te sedan tidigt 80-tal.
Vem minns inte hans tröja i den för-
sta ”Sällskapsresan” i rollen som 
Berra.
Allt om Syntolkning träffade Melan-
der inför ”Att angöra en brygga” – 
nästa år.

I sin ungdom var Sven med i ett band 
som spelade amerikansk folkmusik. 
Björn Afzelius gick i samma klass som 
hans bästa kompis. 
– Björn spelade i ett pop-/rockband 
som upplöstes och började spela med 
oss. Det gjorde han ända fram tills vi 
upplöste bandet. Björn fick då bud om 
att vara med i Hola Bandola, berättar 
Sven.
Sven är en ”trygg skåning” och hans 
dialekt har han aldrig försökt dölja. 
– Jag är uppväxt i Malmö och talar 
skånska. Jag växte upp med fotbolls-
målvakten Ronnie Hellström som vid 
tioårsåldern flyttade till Stockholm. 
Jag har fortfarande kontakt med ho-
nom, säger Sven.

Efter examen som byggnadsingenjör 
och lumpen sökte Sven in till Journa-
listhögskolan i Göteborg, och blev an-
tagen. 
– Det bästa med att söka till skolan var 
att man som journalist fick gå gratis på 
fotboll. Sedan blev det lite mer seriöst, 
först med ett vikariat på Expressen och 
sedan fast anställning på Aftonbladet.
Men det var i rollen som ”Berra” det 
stora genomslaget som skådis skulle 
komma
– På 70-talet hade jag vid några tillfäl-
len träffat Lasse Åberg, då vi hade ge-

mensamma bekanta i krogbranschen. 
Flera av dessa vänner bodde i Skåne 
och i juli 1979 fyllde de 80-år, 40+40, 
berättar Sven.
– Jag och Lasse var bjudna och någon 
gång under dessa festnätter frågade 
Lasse om jag ville vara med i hans nya 
film. Det ville jag. Jag vet inte vad han 
såg i mig, mer än att vi hade samma 
sorts humor.
Sedan gick det undan. Manuset var 

redan skrivet och i september var det 
kollationering och sedan blev det in-
spelning i januari. 
– Min roll var skriven som en söderkis, 
så jag frågade Lasse om det och då sa 
han, var dig själv. 
Frasen ”ra-ta, ra-ta-ra” sitter ju i 
mången svensks medvetande och hur 
många har inte letat efter ”Pepes bo-
dega”.

Efter filminspelningen gick Sven tillba-
ka till journalistjobbet på Aftonbladet. 
Åttiotalet innebar samtidigt en utökad 
satsning på stor lördagsunderhållning 
i televisionen. 
1982 började Nöjesmaskinen att sän-
das tillsammans med Stina Lundberg 
och 1985 började man visa Nöjesmas-

sakern tillsammans med Åke Cato och 
Jon Skolman. 
– I tre år i slutet på åttiotalet, 86-89 
var jag chef för nöjesredaktionen på 
SVT:s Kanal 1. Men bara för att man 
är en glad prick som skriver roliga tex-
ter innebär det inte att man blir en bra 
chef, konstaterar Sven.
– Hierarkin som då fanns och alla by-
råkrater som räknade pengar gjorde 
det omöjligt att jobba i, fortsätter han.

Musikaläventyren har gått från att till-
sammans med Åke Cato översätta och 
anpassa utländska texter till svenska 
till att faktiskt agera på scen - inte 
minst tillbaka i rollen som ”Berra” i 
musikalversionen av Sällskapsresan.
– Sällskapsresan” på Chinateatern i 
Stockholm syntolkades ju. Jag har 
spelat en hel del andra pjäser som har 
syntolkats. Första gången var ”A little 
shop of horror” i Halmstad.  
Nu - eller snarare nästa år till följd av 
coronapandemin - väntar ”Att angöra 
en brygga” 
– Jag ska spela fiskaren Garbo, Hasse 
Alfredsons klassiska roll i filmen och 
Hasse Alfredson. Pjäsen handlar näm-
lingen om inspelningen av filmen. 

Peter Lilliecrona 

”Mamma tyckte jag hade vackra läppar”
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”Det gäller att ta reda på så mycket man 
kan. Ju mer förberedelsearbete desto 
bättre tolkning – och desto sämre betalt 
per timma!”

Så sammanfattar Peter Lilliecrona di-
lemmat för den som vill arbeta som 
syntolk. Till skillnad från andra tolk-
verksamheter är detta en verksamhet 
i uppbyggnad. Av den som ska arbeta 
som syntolk krävs en stor portion en-
gagemang och idealitet.

Peter Lilliecrona är något av Mr Syntolk 
i Sverige – och han brinner verkligen 
för uppgiften. Livligt berättar han om 
hur han halkade in på detta i slutet på 
80-talet och hur han sedan varit med 
både att utveckla metoden och att ut-
bilda fler syntolkar i Sverige. Gensva-
ret från de synskadade och samspelet 
med skådespelarna ger honom energin 
att hålla på som han gör – för lönande 
är det inte att vara syntolk. Men om 
Peter får som han vill så kommer även 
syntolkning att bli lika självklart som 
teckenspråkstolkning och förmedling 
ska kunna ske via tolkcentralerna.

När Peter ska syntolka en pjäs så ser 
han föreställningen på egen hand två–
tre gånger och sitter då på olika plat-
ser i salongen. Han pratar med skåde-
spelarna, han tar fram kringfakta om 
pjäsen och författaren. Därefter gör 
han ett manus och ett körschema som 
han har med sig in i det lilla bås eller 
krypin där han följer föreställningen 
på en TV- monitor.
Den grundliga förberedelsen ger trygg-

het i tolkningen, men behövs också för 
att han ska kunna ge en bra introduk-
tion före föreställningen.

Väl på plats lägger han manuset åt si-
dan. Manusarbetet behövs för att ska-
pa trygghet före syntolkningen och för 
att hjälpa honom att memorera hand-
lingen. Men under föreställningen ska 
orden flöda och han får inte stanna 
upp och tänka på vad han ska säga 
härnäst.
– Det går åt mycket vatten under en 
föreställning, konstaterar han. Efteråt 
är jag psykiskt slut, men jag får energi 
från besöksgruppen.
Hur kom han in på det här spåret? 
Ja, han arbetade som datatekniker på 
Göteborgs stadsteater och fick frågan 
om han ville prova att syntolka en fö-

reställning. Den insatsen ger han idag 
ett bottenbetyg.
Men nyfiken som han är och med tea-
tern i blodet satte han igång med att ta 
reda på hur man skulle kunna ge mer 
liv i tolkningen.
Snart gav hans levande bildspråk eko 
i Göteborg. Publiken gillade hans sätt 
att beskriva och snart blev han myck-
et efterfrågad. Eftersom hans tid inte 
räckte till började han också hålla kur-
ser för att utbilda fler tolkar.

Peter Lilliecrona ser syntolkningen i ett 
handikappolitiskt perspektiv.
– Det är en tillgänglighetsfråga för att 
inte utesluta synskadade från vissa de-
lar av samhället.
Det stora massmediala genombrot-
tet för syntolkning kom när en grupp 
unga synskadade tog fasta på tillgäng-
lighetsperspektivet och motionerade 
till SRF:s kongress om att få en porr-
film syntolkad... 

Det blev Peter som fick uppdraget. Inte 
helt lätt, medger han, men som syntolk 
ska man inte lägga in egna värderingar 
eller betänkligheter i uppdraget.

”Efteråt är jag psykiskt slut”
2005, några år innan Syntolkning Nu bildades intervjuades syntolken Peter Lilliecrona av Kristian Holmgren. 
Det här är ett utdrag hämtat ur ett kapitel i boken ”Tolkutbildning i samverkan”.

Ur arkivet
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2ENTERTAIN OCH VICKY NÖJESPRODUKTION PRESENTERAR
EN HALSBRYTANDE FARS AV RAY COONEY

Thomas PETERSSON
Ola FORSSMED
Sussie ERIKSSON
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REGI OCH ÖVERSÄTTNING

EDWARD AF 
SILLÉN

 Andreas NILSSON         Anki ALBERTSSON Tobias PERSSON
Anna-Karin PALMGREN  Martin RYDELL  Peter GRÖNING

Hjalmar FREIJ
PREMIÄR 25 JUNI PÅ

KRUSENSTIERNSKA TEATERN I KALMAR
Biljetter: Showtic.se, Kalmarsalen 0480-42 10 10

www.krusenstiernskateatern.se
Hotellpaket: Kalmar.com

sommarens skrattfars

- boka nu!sommarens skrattfars

PREMIÄR 25 SEPTEMBER
SPELAS HELA HÖSTEN 2020

ROBERT GUSTAFSSON
JONAS KARLSSON

V I C K Y  N Ö J E S P R O D U K T I O N  &  2 E N T E R T A I N  P R E S E N T E R A R 

BOKA HÄR!

Samtliga annonser i tidningen gäller kommande 
pjäser och evenemag ,som på olika sätt kommer 
erbjudas med livesyntolkning på avsedda dagar. 
Se aktuellt kalendariet på sidan 10.  
Dock kan förändringar utan vår vetskap ske.
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