
Skådespelet Gottlund i Svartnäs  

 

Det måste ha varit under hösten 2016 som jag när jag ögnade igenom Barbro Sindlers alltid 

lika roande mötesanteckningar från något möte i GDF (Gävle-Dala Finnkultur) gjorde en upp-

täckt som intresserade mig särskilt. Ett skådespel om Gottlunds upplevelser i Svartnäs skulle 

uppföras på tvåhundraårsdagen av när han äntligen fick höra finska talas i Sverige - och det 

just i Svartnäs. Vilken underbar idé. ” - Vad kul! Jag vill vara med!” ropade jag ut så att still-

samt läsande make och fridsamt sovande katter hoppade till.  

     

I mejl till Maths Östberg frågade jag alltså försynt om några medlemmar i Kråkan Kultur & 

Teater kanske skulle kunna få vara med på ett hörn i denna produktion. Maths svarade med att 

sammankalla till ett planeringsmöte i slutet av januari 2017. När Bertil Israels, Johan Nyling 

och jag anlände till mötet i det avlägsna Svartnäs mottogs vi som något slags teaterauktoritet-

er i kraft av – åtminstone i mitt fall – mycket blygsamma erfarenheter i form av deltagande i 

Gustav Vasa i Svärdsjö under tre somrar. De frågor som ställdes och den tillit man visade oss 

oroade mig något. Jo då, det visade sig inte finnas någon pjäs och inga skådespelare – förutom 

Tommy Söderlind, som kom att kreera rollen som prosten Groth i Svärdsjö. Därutöver fanns 

liksom ingenting alls. Men det var inte läge att diskret dra sig ur alltihop utan snarare att bilda 

en manusgrupp och fundera på vilka som skulle kunna fungera som skådespelare förutom vi 

fyra. Allt det andra: ekonomi, marknadsföring, scenografi, rekvisita, ljud, kostym, hur parera 

dåligt väder, med mera, fick bli en senare fråga, en mycket senare fråga. Och något fanns ju 

faktiskt: en spelplats vid Svartnäs Folkets Hus. Johan, som kom att fungera som regissör, såg 

väldigt snart hur platsen kunde användas. Med hjälp av tre korta förflyttningar skulle vi ta 

med publiken till Uppsala inför avfärden, Svärdsjö med besök i kyrkan, Svartnäs och mötet 

med finnättlingarna, Lilla Björnmossen med bastubad och slutligen till bröllop på herrgården i 

Svartnäs.  

 

Den unge Johan, konstnären Marianne Ling och jag träffades vid två tillfällen på det legenda-

riska rockabillykaféet i Enviken, med Gottlunddagböcker, referenslitteratur, anteckningar och 

datorer. Vi drack massor av kaffe och té, läste, diskuterade och skrev. Ja, renskrivningen fick 

ju ske hemmavid under timmar, som på något vis måste vaskas fram. Men innan vi började 

skriva manuset bestämde vi oss för att följa dagbokstexten med dess humoristiska inslag, 

Gottlunds patos och inbilskhet men inte fokusera på hans beskrivningar av de skogsfinska 

ättlingarnas elände under svenskarnas förtryck. Vi ville ha med en Berättare som i ord skulle 

skildra det som skulle bli alltför komplicerat att gestalta och förklara sådant som inte på ett 

självklart sätt kunde förstås. Viss konstnärlig frihet tillät vi oss av praktiska skäl och under 

processens gång gjordes förändringar i samverkan med ensemblen. Viktigt var att publiken 

skulle ha roligt men också lära sig något. Det senare gällde förstås bara dem utan kunskaper 

om vare sig skogsfinnar eller Gottlund. Vi visste att en del av publiken skulle utgöras av er 

som läser detta, alltså av inom området väldigt kunniga personer, som också måste ha behåll-

ning av föreställningen. Kulmen i skådespelet skulle naturligtvis vara mötet i Svartnäs mellan 

Gottlund och finnättlingarna och där vågade vi lägga in ett par repliker på finska. 

 

Någon gång i maj fann jag att jag som endast tänkt mig en mycket liten roll längst bak i en 

folkhop, inte bara hade skrivit manus tillsammans med Johan och Marianne utan också tydli-

gen var producent och skulle spela ett par roller – samtidigt med jobb och en massa andra 

engagemang. Men det var ju roligt och måste genomföras. Nu, ett par månader efteråt, minns 

jag som i en dröm hur vår eminente ekonom Leif Källman och jag sökte bidrag, hur 32 skåde-

spelare och två musiker drogs ihop genom telefonsamtal, mejl och samtal öga mot öga, affi-

scherna med teckningen på Gottlund som Marianne gjorde, hur kostym hittades på olika håll, 



listor på skådespelare och rekvisita med alla frågetecknen, programbladet som Maud Wedin 

layoutade, artikel på första sidan i Dalarnas tidningar, direktintervjuerna i P4 Dalarna, skåde-

spelare som dök upp eller inte dök upp, filmteamet med sina kameror. Och så de ganska för-

virrade repetitionerna, för få och med aggressiva knottanfall. Men så, utan att någon av oss 

egentligen förstod hur, blev genrepet liksom de båda föreställningarna den 7 juli riktigt bra! 

Marknadsföringen hade fungerat, solen sken och massor av människor strömmade till. Att vi 

lyckades berodde förstås på att alla gav järnet när det väl var dags. Med särskild glädje tänker 

jag på hur Marianne och jag fick med oss Niklas Ulfvebrand som Gottlund. FINNSAM-kon-

ferensen i slutet av februari 2017 avslutades med besök på Sätra Brunn, som Gottlund ju pas-

serade på sin väg mot Svartnäs och vidare. Miljön visades av en guide med utstrålning, som 

liksom spelade upp små scener – en tänkbar huvudrollsinnehavare? Niklas, historiker som kan 

sin Gottlund, tackade ja när vi frågade och var perfekt i sin roll. Och där var de tre barnen 

Hilma Eriksson, Charlotte Hunter och Eddie Larsson och så Maths, Kjell Nordkvist och Stig 

Welinder, som för övrigt visade sig vara en eminent dansare, liksom Bokhari Saed, ny i Sve-

rige och Svartnäsbo i vår pjäs, spelmännen Anders Engström och Åke Wänn, som dök upp till 

genrepet och spelade Svartnäslåtar, vilka fick oss att dansa som galningar, Anna Frost Lönn 

och Anna-Karin Linder, som sjöng Rollota, rollota på finska under förflyttningarna mellan de 

olika platserna så fint att de fick beröm av de finskspråkiga i publiken - och alla de andra. 

 

Idag tänker jag att det vore väldigt roligt att få spela vårt skådespel igen vilket vi har fått för-

frågningar om. Men ingenting slår egentligen att vi genomförde spelet om Gottlund den 7 juli 

2017 i Svartnäs, exakt 200 år efter att Gottlund mötte finnättlingar just där, som talade finska 

och han förstod att han var på rätt väg. 

 

Andra eftertankar är att man måste vara ett par personer som delar på allt som måste göras för 

att åstadkomma en riktigt bra teaterföreställning. Och så tänker jag mycket på processens be-

tydelse, alltså allt det som händer från idé till föreställning: hur alla involverade lär känna 

varandra och skapar tillsammans, glädjen och frustrationerna, nya sidor som man upptäcker 

hos andra och inte minst hos sig själv. 

      

Satu Sundström 

 

 

 

 


