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 JUBILEUMSteatern
Å rets sommarteater Midsommarafton vid Snäckviken av 

Cecilia Sidenbladh sågs av bortemot 2000 personer.  
Tack vare vårt nyinförskaffade segeldukstak kunde samt-
liga 22 föreställningar utom en halv genomföras. Näst sista 
kvällen tvingades vi ställa in andra akten. Det var hällande 
regn.  Utan tak över scenen hade vi nog tvingats ställa in 
ytterligare ett par föreställningar. Det var en pjäs av lite all-
varligare karaktär än de något mer lustspelsbetonade pjä-
ser som Berit Carlberg tidigare roat oss med. Erfarenheten 
visar, tycker vi, att även denna sorts teater får sommarpu-
blik om den görs med kvalitet och yrkesskicklighet. Och här 
finns intet övrigt att önska. Regissören Eva Gröndahl, sce-
nografen Lisbet Wahlström och producenten Kristina Lil-
liehöök gjorde ett utomordentligt professionellt arbete lik-
som teknikerna Olle och Cecilia och övriga inblandade. 

A tt publiken uppskattade pjäsen fick vi många spontana  
reaktioner på.  Till och med kritikerkåren var positiv.  

På denna och nästa sida publicerar vi några presskommen-
tarer. Lars Rings inkännande recension i Svenska Dagbla-
det presenterar vi i sin helhet på nästa sida.

Under denna rubrik skrev Monika 
Nilsson i Länstidningen många 
vackra ord om pjäsen. Här några 
axplock:
”Scenografin gör intryck. Wendela 
Hebbes Hus, som förra sommaren 
fick ny färg på fasaden, är en vack-
er kuliss och trädgårdens blomster 
och eken uppe på kullen ger scenen 
en inramning som ingen teaterde-
kor kan slå. ”
”Imponerar gör Ninja Strååt i rol-
len som pigan Thilda, hon lyckas 
fylla varje millimeter av sin torftiga 

roll med liv, utan att för den skull 
låta birollen stjäla uppmärksamhet 
från huvudrollerna.”
”Det här är inte en pjäs som lockar 
till särskilt många skratt, behåll-
ningen finns i stället i själva his-
torien. Den sanna historien om de 
fyra kvinnornas liv bland 1800-
talets kulturelit måste vara som 
en guldgruva att ösa ur. Här finns 
oäktingar, älskarinnor, en interna-
tionell karriär och dödlig sjukdom. 
Jag fascineras och vill bara veta 
mer och mer och mer.”

I en intervju i Svenska Dagbladet 
samma dag den 5 juli som premiä-
ren ägde rum, intervjuades Cecilia 
Sidenbladh under denna rubrik om 
sin pjäs. Där säger hon att Wendela 
Hebbe är en förebild som yrkes-
kvinna och journalist men att i sitt 
förhållande till sina döttrar var hon 
väldigt förljugen:
Det finns ett glapp mellan den of-
fentliga bilden av Wendela Hebbe 
och vad som kommer fram mellan 
raderna i hennes brev till döttrar-
na. Hon är både manipulativ och 
narcissistisk, men samtidigt oer-
hört sårbar. Den här förljugenhe-
ten väcker många starka känslor 
hos mig, säger Cecilia Sidenbladh.

Kvinnlig förebild
får nya nyanser

Idyllens sprickor. 
En fin ögonblicksbild 
av kvinnovillkor 1861

Under denna rubrik skrev Ingegerd 
Waaranperä sin recension i Dagens 
Nyheter: 
”Cecilia Sidenbladh skildrar idyl-
lens villkor, hur det glättigt lögnak-
tiga hela tiden spricker så att nå-
gon, systrarna hjälps åt, måste dit 
och snörpa ihop. Anna Wallander 
som storasyster Fanny, änka som 
också har förlorat sitt lilla barn, 
skär som ett svart snitt genom det 
fladdrigt ljusa. Då ser vi också för-
tvivlan bakom lillasyster Signes 
eviga koloraturövningar och ope-
ratrudelutter - Caroline Gentele är 
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 Wendela Hebbes bana tog sin början 
1808, för exakt 200 år sedan. Hon blev – 
efter att maken flytt utomlands efter tvivel-
aktiga affärer – Sveriges första kvinnliga 
journalist på Aftonbladet. Chefredaktören 
Lars Johan Hierta var gift men kom att 
inleda en livslång relation med Wendela 
och tog ansvar för hennes döttrar. Hierta 
gav dem sommarstället Snäckviken utan-
för Södertälje, den gräddgula trävilla som 
kommunen flyttat till centrum, strax bred-
vid kanalen.

Idyllen Snäckviken bär självklart och lätt 
sin historia av jämställdhetskamp, kultur 
och journalistik. Döttrarna kom att bli del 
av den svenska och europeiska teatersce-
nen. Fanny gifter sig med dansken H E 
Schack och  redigerar dennes texter efter 
att han dött. Thecla utbildar sig till ak-
tris, får ett barn med teater kritiker och dör 
ung av tbc. Signes insats är betydelsefull 
framförallt som sångpedagog och expert 
på scenisk gestaltning. Deras liv snuddar 
ständigt vid andras:  Tegnér, Almquist, H C 
Andersen, sångerskan Kristina Nilsson.

Cecilia Sidenbladh har nu skrivit en andra 
pjäs om Wendela Hebbes tid och liv. Den 
första, med titeln Wendelas mörka lockar, 
uppfördes 2002. Den nya – Midsommar-
afton vid Snäckviken – problematiserar, 
skildrar hur Wendela  dominerar sina dött-
rar med sin kraftfulla person och starka 
vilja men också hur flickorna reagerar på 

det faktum att den man som agerar faders-
figur för familjen har ytterligare en fru och 
andra, ”riktiga” döttrar. Hierta har också 
en son, Edward kallad Ea, med Wendela. 
Han blev bortlämnad och sedan adopterad 
av sin mor som kallar honom fosterson.

Pjäsen är en utmärkt skildring av hur in-
dividen och verkligheten skaver mot den 
samtida borger ligheten och kraven på 
moral. Texten lyckas skickligt balansera 
mellan biografiska fakta och  dramatisk 
fiktion.

Året är 1861 och Wendela har bjudit in alla 
sina fyra barn för att fira midsommar men 
feststämningen uteblir. Fanny har mist man 
och dotter. Thecla har just blivit med barn 
och hostar ständigt.  Signes teatrala upptåg 
får dem att då och då glömma alla sorger. 
 Wendela vrider och vänder sig bland lög-
ner och krav, kyligt ansvar och behärskad 
känslosamhet.

Pjäsen är kort, rapsodisk och fylld av mu-
sik: Signes sång ljuder över nejden och 
hon väljer retfullt alltid arior eller visor 
som kommenterar repliker eller skeenden 
– som ledmotiv fungerar sången Fjorton år 
tror jag visst att jag var… som Wendela 
skrev texten till.

Anna Wallander spelar Fanny och fung-
erar som berättarröst, svartklädd och fylld 
av sorg men också med en vilja att kon-

frontera modern. Wallander tolkar väl det 
illusionslösa men också upp givenheten 
som här blir en styrka.

Berit Carlberg gör Wendela Hebbe till en 
kvinna som är så van vid socialt dubbel-
spel att hon förlorat något av sig själv och 
hennes försök att återupprätta barndoms-
lekarnas intimitet misslyckas. Det är först 
allra sist, när sonen Ea springer upp från 
ångbåten, som hon blir någorlunda hel.

Caroline Genteles sångbegåvning är en 
tillgång. Hon får Signes röst att räcka till 
en mängd bel cantoarior av Bellini och Do-
nizetti. Malin Güettler gör den mer otack-
samma rollen som Thecla som mest spyr 
och röker.

Midsommar vid Snäckviken spelas mot 
det hus där allt kanhända faktiskt sades för 
nästan 150 år  sedan. Balkonger, trappor, 
örtaträdgård och grusgångar kommer till 
användning – och på kanalen puttrar segel-
båtar förbi på väg att slussas mot havet.

Pjäsen om Wendela Hebbes liv blandar 
fakta, tid, humor och sång med historien 
om den tidiga jämställdhetskampen. En 
handfull kvinnoliv som Cecilia Sidenbladh 
grävt fram ur arkiven med en stor portion 
kärlek och en fascination som hon och re-
gissören Eva Gröndahl mycket väl lyckas 
förmedla. 

 Lars Ring SvD

familjens olyckliga clown - medan 
Malin Güettler, som mellansyster 
Thecla, arg och ömtålig, med tuber-
kulosens röda rosor på kinderna, 
visar sig vara sin mor lik och har 
blivit med barn med en gift man. 
Men det är ingen räkenskapens tim-
me vi ser. Inget stort drama, bara 
en ögonblicksbild av några öden 
under förförra seklet. I Eva Grön-
dahls avspänt seriösa regi blir det 
ändå en bild av kvinnovillkor och 
begränsningar som man kan känna 
igen sig i.” Den uppmärksammade blomsterrabatten - midsommartårtan - var en del i 

Lisbet Wahlströms scenografi och gjord av elever från Skillebyholm.


