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STYRELSEN HAR ORDET

STYRELSEN 

Styrelseordförande - Gunilla Skoog	 	 Vice Styrelseordförande - Sanne Dahlström 
Kassör - Inger Svensson	 	 	 	 Sekreterare - Dan Lennartsson 
Styrelseledamot - Malin Martinsson	 	 ersattes av Pernilla Andersson	 	  
Suppleant - Annie Gryth	 	 	 	 Suppleant - Clemens Malmberg 
Suppleant - Iman Merzi	 	 	 	 Suppleant - Jonas Håkansson 
Suppleant - Moa Rolfsdotter	 	 	 Suppleant - Pernilla Andersson (ersatte Dan) 

VALBEREDNING & REVISORER 

Valberedning - Karl Jansson, Lisbeth Johansson	 Revisorer - Siv Olsson 
och Maja Andersson.		 	 	 	 och Vivi-Ann Martinsson. 

ANSTÄLLDA & TEATERLEDARE 

Dramapedagog - Sofia Prytz (föräldraledig)	 Verksamhetsproducent - Povel Andersson 
Vikarierande - Caroline Blomqvist		 	 Vikarierande - Annalena Petersson 
	 	     (Förlängt till sista juni 2022)	 	 	     (Förlängt till 2024) 

Teaterledare - Agnes Distner, Albin Johansson, Anastasia Adamenko, Anna Bark, Anna Holm, 
Anna Thambert, Annie Gryth, Aron Eriksson, Camilla Trofast, Caroline Blomqvist, Clara Prytz, 
Elisabeth Rydberg, Emil Johansson Rydne, Iman Merzi, Erika Silfver, Hanna Svensson, Johan 
Jansson, Karl Jansson, Lisa Elmers, Liv Nilsson Rapping, Ludvig Bergman, Maja Andersson, Malin 
Martinsson, Matilda Nejbo, Meja Berghall, Moa Rolfsdotter, Molly Martinsson, Pernilla Andersson, 
Povel Andersson, Sally Jönsson, Siri Randsalu, Sofi Bärger och Victor Johansson. 

Hjälpledare - Elijona Grajcevci och Lina Håkansson.

	 2021 blev ett år av väntan och längtan. 
Väntan på att Coronapandemin skulle släppa sitt 
grepp och längtan efter att träffas, leka och inte 
minst spela teater. 
	 2021 blev också ett sorgens år när 
Teatersmedjans skickliga ljussättare Dan 
Lennartsson hastigt gick bort. Dan har varit 
medlem i Teatersmedjan sedan starten och var 
också sekreterare i styrelsen. Tomrummet efter Dan 
är stort och vi minns med stor glädje alla fina 
föreställningar som han ljussatt.  
	 Coronapandemin påverkade årets 
verksamhet inom flera områden. Teatersmedjans 
30-årsjubileum kunde inte firas detta år heller och 
den sedan länge planerade sommarteatern ”
Mästerdetektiven Harry Swanson” med manus och 
regi av Peter Bäckström kunde inte genomföras 
men planering för sommarteater 2022, ”Stormen - 
Mirandas saga” startade under hösten. 
	 Under både 2020 och 2021 har det 
diskuterats och funderats på hur Teatersmedjan ska 
utvecklas och få fler strängar på sin lyra. Ett arbete 
vi nu kallar Teatersmedjans 2.0  
	 Teatersmedjan har med hjälp av sina 
drivna och kreativa ledare anpassat barn och 
ungdomsverksamheten utifrån rådande 

omständigheter och genomfört lite annorlunda 
aktiviteter i sina grupper. 
	 Vi har under året haft ett gott samarbete 
och meningsfullt utbyte med våra nära grannar 
Regionteatern Blekinge Kronoberg. 
	 Teatersmedjan hade vid årets ingång en bra 
ekonomi. Årets resultat blev ett underskott på 460 
000 kr. 2020 gjorde föreningen att överskott på 
282 000, skapat med hjälp av de bidrag vi fick av 
bland annat Kulturrådet och Tillväxtverket. 
Överskottet är också till stor grad tack vare våra 
fantastiska sponsorer som givmilt stöttar föreningen. 
Detta överskott täcker delvis årets underskott men 
föreningens Egna kapital (sparade pengar från 
tidigare år) minskar tyvärr också men det finns 
fortfarande ett eget kapital på 375 000 kr. 
	 Styrelsen vill passa på att tacka alla våra 
engagerade anställda, ledare, medlemmar, och 
föräldrar till medlemmar för engagemang, 
kreativitet och inte minst den uthållighet som har 
hjälpt Teatersmedjan genom ännu ett år i skuggan 
av Coronanpandemin.  
	 Nu ser vi fram emot att ytterligare utveckla 
vår förening mot Teatersmedjan 2.0 

	 	        - Gunilla Skoog, ordförande
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STYRELSENS ARBETSGRUPPER 
Styrelsen har under året delat upp sig i olika arbetsgrupper, främst för att förbereda och 
flytta för långa diskussioner från styrelsemötena. De olika arbetsgrupperna har varit AU 
(Arbetsutskottet), Budgetgruppen, Personalgruppen, Blåsbälgen och 
Sommarteatergruppen. 

ARBETSMILJÖ & VÄRDEGRUND 
Sedan granskningen av den psykosociala arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket arbetar nu 
föreningen mer kontinuerligt med riskbedömning av verksamhetens olika delar och 
roller. 
Föreningens deltagare, ledare, anställda och ledning har alla fått ta del av föreningens 
Värdegrund och Policy gällande kränkande särbehandling. Vid varje verksamhets 
uppstart går ansvariga igenom dokumentet för ledare som i sin tur ansvarar för att gå 
igenom dokumentets innehåll med sina deltagare. 

LEDARTRÄFFAR OCH UTBILDNINGAR 
Ledarträffar har tyvärr fått hållas väldigt sporadiskt under verksamhetsåret på grund av 
rådande restriktioner och risken för smittspridning. Avsaknaden av dessa träffar har 
varit stor och har för många påverkat lusten. De flesta ledarträffar har hållits digitalt via 
videomöten men har inte kunnat ersätta de viktiga träffarna som vanligtvis genomförs 
på plats. 

REGISATSNING 
Med ekonomiskt stöd från Region Blekinge inledde föreningen planeringen inför en 
större regisatsning med syftet att få fram fler regissörer i länet. På grund av pandemin 
så kunde satsningen inte inledas och bidraget kunde inte förlängas till 2022. I framtiden 
behöver ett nytt bidrag sökas om satsningen ska komma igång på nytt. 

SOMMARTEATER 

MÄSTERDETEKTIVEN HARRY SWANSON  
Den planerade sommarteatern, arbetsnamn “Mästerdetektiven Harry Swanson”, fick 
läggas på hyllan på grund av den rådande pandemin. Kostnader för manus och regi har 
påverkat årets resultat. Regiarvodet ska dock ligga föreningen till gagn under 
kommande verksamhetsår. Planen är att Peter Bäckström ska hålla i diverse 
teaterkurser för föreningens medlemmar med fokus att väcka nya potentiella regissörer 
till liv. 
Det finns diskussioner om att sätta upp “Mästerdetektiven Harry Swanson” inom en 
snar framtid. Men än finns inga direkta planer om när och hur. 

STORMEN - MIRANDAS SAGA 
Under hösten 2021 påbörjades arbetet på nytt att sätta upp 2020 års planerade 
uppsättning “Stormen - Mirandas Saga”. Den forna ensemblen blev förstärkt med fler 
intresserade smeder och en produktionsgrupp sattes samman inför uppstarten våren 
2022. Problematiken att hitta en producent (ett problem som funnits flera år i rad) har 
inlett diskussionen om hur föreningen kan verka för att utbilda fler producenter.
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TEATERSMEDJANS VERKSAMHET
Teatersmedjans verksamhet och syfte vilar på två ben: 

  - Amatörteater under professionell ledning 
Teatersmedjan ska utbilda, engagera, provocera, motivera och stötta medlemmar i deras kreativitet 
och produktivitet med professionellt stöd av bland annat pedagoger och övriga kulturarbetare. 
  - Steg för steg mot språngbrädan 
Teatersmedjans verksamhet ska inspireras av dokumentet “Teatertrappan”. Dokumentet tydliggör 
vad en grupp behöver för att ta sig vidare till nästa steg mot “språngbrädan”. Vilken dröm 
språngbrädan siktar mot är individuellt och ifrågasätts inte.

EXTERNA UPPDRAG 

I den mån det är möjligt genomför 
Teatersmedjan externa uppdrag. Detta 
innebär uppdrag som ekonomiskt, eller 
på annat tydligt sätt, gynnar föreningen 
och riktar sig mot deltagare utanför den 
ordinarie verksamheten. 
Exempel på externa uppdrag som genomförts 
2021 är Spörunda i Nogersund, Filmworkshop 
och Suprise Tonight. 

MEDLEMSENGAGEMANG 

Medlemmars engagemang i föreningen 
ska motiveras. Utöver ledarskap för 
grupper, deltagande i grupp eller på 
annat sätt engagerad i produktioner och/
eller verksamhet ska medlemmar ges 
möjlighet att ansluta sig till styrelse. 
Medlemmar ska också enkelt kunna 
hitta beslut via protokoll och ges 
möjlighet att ge respons eller påverka 
styrelse och ledningens arbete med 
verksamheten.

Teatersmedjans regionala uppdrag: 

  - Årligen producera en professionell scenkonstfiöreställning av hög kvalitet. 
Teatersmedjan har arbetat för att kunna sätta upp en sommarteater på Karlshamns Kastell. På 
grund av den rådan pandemin kunde föreställningen ej genomföras. 
  - Utveckla samverkan med kommuner i Blekinge. 
Teatersmedjans basverksamhet har bedrivits i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Föreningen 
har även verkat för ytterligare samverkan i bland annat festivaler, högtider, event och utbildning. 
  - Stärka samverkan med Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Teatersmedjan har haft en nära dialog och utbyte med Regionteatern. Under 2021 har även flera 
planer lagts för 2022 och 2023.



MEDLEMMAR I BASGRUPP ÖVRIGA MEDLEMMAR KÖLISTOR

Karlshamn, Sölvesborg, Olofström 
Barngrupper (97 st) 
Ungdomsgrupper (75 st) 
Vuxengrupp (12 st) 
Pausare (5 st)

Sommarteater (23 st) 
Vuxenklubben (32 st) 
Växtverket (7 st) 
Organisation & ledning 
Stödmedlemmar

Olofström (22 st) 
Sölvesborg (34 st) 
Karlshamn vuxengrupp (66 st) 
Karlshamn barn & ung (121 st)

Totalt antal: 184 st Totalt antal: 202 Totalt antal: 243 st
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MEDLEMMAR & GRUPPER

Samtliga siffror är tagna från Teatersmedjans medlemsregister 2022-02-22. På grund av 
pandemin så har antalet deltagare och medlemmar något minskat under 
verksamhetsåret. Vi förväntar oss en återväxt efter 2022 års sommarteater och vid 
höstens gruppstart.

ANTAL GRUPPER 
Barngrupper - 9 st (Karlshamn 8 st, Sölvesborg 1 st) 
Ungdomsgrupper - 8 st (Karlshamn 6 st, Olofström 1 st, Sölvesborg 1 st)  
Vuxengrupper - 1 st

24%
MÄN

76%
KVINNOR

KÖNSFÖRDELNING

65%
KARLSHAMN

35%
*ÖVRIGA

MEDLEMMARS HEMORT

*ÖVRIGA HEMORTER

21  
%

SÖLVESBORG

10  
%

OLOFSTRÖM

7  
%

STOCKHOLMSREGIONEN

5  
%

RONNEBY

3  
%

KARLSKRONA

3  
%

MALMÖ

2  
%

GÖTEBORG

1  
%

BROMÖLLA

<1  
%

TINGSRYD

<1  
%

KRISTIANSTAD

<1  
%

LINKÖPING

<1  
%

SINGAPORE

VERKSAMHETENS LOKALER 
Karlshamn - Lokstallarna & Karlshamns Kastell 
Sölvesborg - Nakterhuset 
Olofström - Susekullen & Finska Föreningen
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PUBLIKA EVENT & WORKSHOPS

DAVID - FILM 

En av föreningens ungdomsgrupper 
producerade filmen DAVID. Filmen 
visades både via hemsida, sociala 
medier och YouTube men även som 
biovisning på Lokstallarna i Karlshamn. 

SPÖKRUNDA - NOGERSUND 
I samarbete med Sölvesborgs kommun 
och Nogersunds Hembygdsförening 
skapade föreningens medlemmar och 
Sölvesborgs ungdomsgrupp en 
Spökrunda i Nogersund. Eventet drog 
över 800 personer och var uppskattat av 
såväl publik som deltagare. 
Projektet har skapat mersmak och 
förfrågningar om liknande arrangemang 
har kommit både från Karlshamns 
fritidsgårdar, Svenska kyrkan och 
Olofströms kommun. 

SKÅDESPELERSKAN - TEATER 
En av föreningens frigrupper satte upp 
Henning Mankells pjäs Skådespelerskan 
ur Lögnhalsarna. Föreställningen drog 
över 250 besökare. 

LÄSAFTON - VÄXTVERKET 
Föreningens forum föra ungt 
arrangörskap Växtverket arrangerade en 
läsafton på Lokstallarna i Karlshamn. 
Flera av besökarna hade skickat in 
egenskrivna texter och kvällen 
uppskattades av alla inblandade. 
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UPPDRAG: KASTELLET 

Föreningens samtliga barngrupper och 
teaterledare producerade en webbserie 
som fick namnet Uppdrag: Kastellet. 
Serien publicerades via sociala medier, 
hemsida och Youtube och fick många 
lovord. För deltagarna och ledarna var 
även resan viktig; Kastellet, 
filminspelning och att få lov att skapa 
trots rådande restriktioner. 

FOTOUTSTÄLLNING - FLAGGEN 
Under flera månader ställde föreningen 
ut allsköns bilder från sin gedigna 
historia på Flaggenhusets övre plan. 
Utställningen gjordes i samarbete med 
Karlshamns Centrumförening. 

FRACKLOPPIS - KARLSHAMN 
Föreningen sålde under en loppis ut 
flertalet frackar till besökare. 

TURBOTEATER 
Ungdomar från västra Blekinge 
anmälde sig till föreningens bidrag i 
Karlshamns Riksteaterförenings event 
Supris Tonight som visades upp på 
Lokstallarna i Karlshamn. Konceptet 
var Turboteater - dvs att att deltagarna 
och teaterledare skapade sin 
föreställning under en intensiv heldag 
med premiär på kvällen. Från ax till 
limpa. 

FILMWORKSHOP 
I samarbete med Filmregion Sydost, 
Region Blekinge och med stöd från 
Kulturrådet skapade föreningen en 
regional filmworkshop. Unga i åldern 
15-29 år träffades under 2 heldagar och 
skapade i grupper en varsin kortfilm 
som visades för nära och kära. 
Workshopens tanke var, och är, att 
skapa ett större intresse för film, 
filmens språk och storytelling vid film 
och på sätt bana väg för en begynnande 
filmverksamhet på Teatersmedjan i 
Blekinge. 
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TEATERLEK - LKD POP-UP 2021 

Föreningen bjöd under Lilla 
Kulturdagen Pop-up 2021 in teatersugna 
barn i åldern 5-10 år. Under knappa 
timmen fick barnen prova på 
spännande dramaövningar och lekar. 

EFTER TONEN - VÄXTVERKET 
Växtverket skapade en ljudinstallation i 
foajén till Lokstallarna i Karlshamn. 
Blekingebor i alla åldrar hade fått svara 
på frågan “Vad är kultur för dig?”. 

SPONTANIDROTTSPLATSEN 
Flera av föreningens teaterledare 
bemannade Karlshamns kommuns 
spontanidrottsplats under sommaren.  

RÄDDA JULEN - JULKALENDER 
Förra årets julkalender Rädda Julen 
såldes även inför julen 2021. Alla 
radioavsnitt producerades av våra 
barngrupper och teaterledare och finns 
fortfarande att lyssna in digitalt. 

AFFISCHLOPPIS 
Föreningen öppnade sina arkiv och 
rensade ut stora högar med dubletter av 
trycksaker. Under en kväll på 
Lokstallarna bjöds besökare in till 
Affischloppis. En liknande loppis 
kommer att hållas på nytt längre fram.
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SPONSORER & SAMARBETSPARTNERS



Teatersmedjan i Blekinge vill rikta ett stort tack till alla er som har gjort 2021 års 
verksamhet möjlig. Ert viktiga stöd har gjort att föreningen kunnat fortsätta att spela 
roll för såväl gamla som unga amatörer under pågående pandemi. 

Föreningen vill även särskilt tacka alla anställda på kultur och fritidskontor på 
Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun och Region 
Blekinge för ett gott samarbete. Stort tack även till kulturnämnder och politiker som 
fortsätter att satsa ekonomiskt på kulturen i Blekinges region och kommuner. 

Ett stort tack till alla er som på olika sätt gör det möjligt för föreningen att utnyttja 
teaterlokalerna på Susekullen och Finska Föreningen i Olofström, Lokstallarna i 
Karlshamn och Nakterhuset i Sölvesborg. Även tack till er som gör det möjligt för 
föreningen att nyttja förråd och båtplatser. 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla er organisationer och föreningar som vi haft 
samarbete och utbyte med under verksamhetsåret: 

Som avslutning så vill vi rikta de största av tack till alla er ideella hjältar som med 
engagemang, driv, kompetens, lust och viljestyrka förvaltar och utvecklar 
Teatersmedjan i Blekinge. Ni leder grupper, kokar kaffe, bygger, syr, räknar, bär, 
skriver, skänker pengar och på övriga sätt stöttar upp och håller verksamheten 
flytande. 

TACK!
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ETT STORT TACK


