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«TEATER SOM METODE» i arbeid med asylsøkere og inn -
vandrere har i perioden høst 2007 til og med høst 2014 blitt
utviklet i samarbeid med Kristelig Interkulturelt Senter
(KIA)/Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDI)/tidligere
Ungdomsbasen i Trondheim og Kvalifiseringssenteret for
innvandrere (INN) i Trondheim. Arbeidet har blitt utført via
Teater Polyfon, som i perioden har vært driftet av
scenekunstgruppen Panter Tanter Produksjoner.

Begrepet «Teater som metode» har Panter Tanter
 Produksjoner (PTP) brukt siden PTP startet opp et pioner -
prosjekt i Norge, Rebellteateret, der denne metoden ble
anvendt. Den internasjonale betegnelsen for «Teater som
metode» er «Applied Theater». På Wikipedia står det at dette
er en paraply-term for bruk av drama i spesifikke sosial kon-
tekster. Denne type teater foregår ofte på steder som ikke
defineres som teaterbygninger, med deltakere som kan eller
ikke er skolerte i teaterhåndverket. Publikum, i en slik type
setting, vil være opptatt av temaene som løftes frem, relatert
til målgruppen. Andre begrep som brukes om denne type
teater kan være: Drama terapi, Teater for utvikling, Lærer i
rolle, Drama i utdanning, Drama i et spesifikt nærmiljø,
Drama for helse (som f.eks sykehusklovner).

For Panter Tanter Produksjoner betyr «Teater som metode» at
alle teaterfagets virkemidler og uttrykksformer taes i bruk,
som et redskap i arbeidet med en målgruppe.

Starten var i 1986 og prosjektet ble kalt Rebellteateret.
Senere har Panter Tanter Produksjoner arbeidet med flere
prosjekter i perioden 1989-2004, der metoden har vært brukt.
Stormteateret, Lademoen Bydelsteater, Risvollan Bydels-
teater, innleid av Kvamsgrindkollektivet, Solliakollektivet og
Euroskolen. Panter Tanter Produksjoner fikk skolering i
metoden fra Teatro Nucleo (Italia) og De flyvende Pissbønder
(senere Kaospilotene fra Danmark), samt at det ligger 30 års
kompetanse som profesjonelle scenekunstnere bak.

INN- en foregangsinstitusjon
Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) har vært innstilt
på å anvende og utvikle metoden fra 2007, relatert til
nybosatte innvandrere. Inspirert av og på oppdrag fra Kari
Prytz, som hadde deltatt på en konferanse i Toronto, Canada i
2005, kastet INN-ansatte Gro Aase Magnussen og Hege
 Sotberg seg inn i prosessen som denne historien handler om.
Magnussen sier om metoden i «Inntrykk. Uttrykk. Avtrykk.»,
dokumentarboka som ble laget om Teater Polyfons
 virksomhet fra 2006-2010:

Det trengs et alternativ. Det er vel Teater Polyfons
kvalitet. Et alternativ. Teater Polyfon kommer på utsida
av «mainstream». I teater som metode blir individet
 synlig. Hver enkelts kompetanse kommer frem/.../
Deltakerne tar i bruk språket. De får kroppslig følelse av
ordene/.../ De sier selv at de selvsagt lærer mange ord på
skolen, men at ordene ikke blir att i bruk. De forblir
 passive. På Teater Polyfon må de bruke ordene. De spiller
dem ut. Ordene blir aktive.

Å vise seg frem på en scene, en del av metoden
For høst 2007 og vår 2008 bar metoden tydelig preg av
Panter Tanter Produksjoners modell for «Teater som
metode». En viktig ingrediens besto i insistering på at
deltakerne måtte tøye sine grenser gjennom å vise frem et
scenisk resultat for et publikum. Derfor var deltakerne i
tilbudet del av forestillinger som Teater Polyfon presenterte;
«Immigrant Contribution» og «Kvinner som koker» (vår
2008) og «Immigrant Mix» (høst 2008). Å presentere et
scenisk produkt ga positive utslag. Deltakerne utviklet seg
blant annet ekstremt raskt språklig. De opplevde stolthet,
fordi de fikk respons fra et publikum og agerte med stor selv-
tillit blant norsktalende. De opplevde et sterkt fellesskap,
trygghet og oppfattet gruppen som en slags familie. Effekten
uttrykkes i PanterTanter Sissel Horghagens doktorgrad (2014)

«Teater som metode» i arbeid
med asylsøkere og innvandrere,
i perioden 2007-2014. 
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«The Transformative Potential of Craft and Creative
 Occupation for People in Vulnerable Life Situations». Her
skriver Horghagen relatert til iscenesettelsen «Zoom inn»,
med asylsøkere som aktører:

The performance situation belonged to the whole group,
and this intense engagement encouraged the
participants to learn the language effectively/.../ 
Each person became more able to present him or herself
as an individual/.../ They had constructed new realities
which visualized how to integrate into a local society. 
(s 50)

Det var flere problemer forbundet med dette kravet om å stå
frem i en forestillingssammenheng. Noen deltakere, som var
asylsøkere og nybosatte innvandrere, kunne ikke stå frem av
hensyn til egen sikkerhet. Det andre var konvensjoner fra
egen kultur, blant annet at kvinner ikke måtte vise seg på en
teaterscene, da dette var forbundet med noe «skittent». Det
tredje var at kravet om å skulle kommunisere på norsk med
et publikum, for mange nyankomne, var for uoppnåelig å
skulle gjennomføre.

Et lavterskeltilbud, «Teater for individuell utvikling»
Spesielt Gro Aase Magnussen insisterte på å gi slipp på
kravet om å presentere et kunstnerisk produkt som en del av
metoden. Teater Polyfon, ved PanterTanter Produksjoners
Berit Rusten, hadde motforestillinger. Å utvikle et scenisk
produkt stiller krav til gruppen. Det ligger et kollektivt ansvar
for å gjennomføre og skape et godt produkt. Samtidig måtte
Berit Rusten erkjenne at dette ikke syntes å være viktig for
deltakerne. Å være nyankommet innvandrer i Norge, betyr å
ha stort fokus på egen utvikling, iver etter å lære språk og
vilje til å integreres fortest mulig. Følgelig ble modellen
«Teater for individuell utvikling» til. Men, fortsatt insisterte
Berit Rusten på at en eller annen form for visning skulle være
en del av metoden, om enn på et lavterskelnivå. Det kunne
være visning for en eller to kontaktpersoner eller en video-
dokumentasjon for nettet. 

Å bli sett ligger fortsatt innbakt i metoden.

En utvidelse av metoden til andre målgrupper. 
KIA som en foregangsinstitusjon
Våren 2009 fortsatte «Teater for individuell utvikling» på
oppdrag fra INN. Teater Polyfon gjorde også «Teater som
metode» lignende prosjekt i samarbeid med KIA/IMDI og
 tidligere Ungdomsbasen. Prosjektene fikk navn som
«Women power» og «Girlpower». I programmet til Teater
Polyfon 2009 står følgende om «Girlpower»:

KIA, i samarbeid med Teater Polyfon, tilbyr kurs i
«Girlpower». 
Dette er teater for individuell utvikling og tilbys ulike
innvandrerjentegrupper i Trondheim. 

Planen var at Teater Polyfon skulle jobbe med flere grupper
på temaet Tvang Ekte Skap i løpet av våren 2009. Men,
 forventet pengestøtte fra IMDI lot vente på seg, så Teater
Polyfon, i samråd med KIA, bestemte at vi kun skulle gi
tilbudet til en jentegruppe på Gerhard Schøning, som
allerede var etablert. Arbeidet med denne gruppen fikk en
pangstart. I samme uke som tilbudet skulle startes opp,
hadde Teater Polyfon en opptreden for alle elevene og noen
lærere i festsalen på Gerhard Schøning. Temaet var tvangs-
ekteskap. Iscenesettelsen var en suksess. Teater Polyfon
 formidlet en fortelling fra Afghanistan om tvangsekteskap,
som gjorde et slikt inntrykk at man kunne høre
knappenålene falt. Teater Polyfon (TP) ble «helter» etter
 opptredenen, og jentene i jentegruppen så det som en ære 
å få delta på noe i regi av TP. Jentene var svært åpne, 
kreative og glade i prosessen. Som avslutning ble en 
video fra et arbeid Berit Rusten hadde gjort med «Teater 
som metode» på Åsheim ungdomsskole vår 2006, vist.
«Sommerjenter i Vinterland». Videoen viser hvor skjøre 
de fortellingene er, som sier noe om foreldrene til inn -
vandrerungdommenes  erfaringer. F.eks: Erfaringene med å
reise fra hjemlandet og komme til Norge. Videoen sier noe
om historier som jentene bærer i seg som tokulturelle og
som ikke kommer ut. 
Mildrid Wiik fra KIA uttrykte det slik:

Dere jenter er tapre. Vi ser hvordan følelsene kommer
opp. Det dere snakker om og som et teaterprosjekt kan
gi rom for, er ting dere ikke kan ta opp hjemme.
 Foreldrene vil ofte ikke snakke om fortida. Mye er derfor
gjemt inni dere. 

Tekstbaserte teknikker kommer inn i metoden
Vår 2009 tilbød Teater Polyfon et skrivekurs inspirert av 
Gro Dahle og Kjersti Wolds bok «Velkommen til språket». 
I dette tilbudet skulle det legges mer vekt på tekst enn
teatermetoder. Dette var et oppdrag fra INN og et forsøk på å
videreutvikle «Teater som metode». I opplegg ble det likevel
tatt inn mye «Teater som metode» øvelser. Dette var
nødvendig for å fange gruppen. Å bruke kroppen er enklere
når man skal «slippe norsken» løs, enn å bruke penn og papir.
Relatert til tekst, måtte gruppen blant annet forholde seg til
Aksel Sandemoses Janteloven. Han hevdet at menneskenes
iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned, er
medfødt.
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Janteloven starter slik:
Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
Du skal ikke tro du er mere enn oss.

Deltakerne skjønte ikke at disse budene kunne ha med Norge
å gjøre. Det passet bedre for holdninger i egne hjemland,
mente de.

Vi jobbet med tekst og sanser, blant annet Jan Erik Volds
«Tale for loffen»
Jeg vil holde en tale
for de tykke og de smale - nei
det vil jeg ikke, jeg vil snakke
om loffen, vår alles venn
i brødveien, loffen/.../spør nå det første
blide menneske du treffer
om han liker loff.
Vent så bare
på svaret.
(Eller spør meg!)
Fra «Mor Godhjertas glade versjon. Ja». 1968

Vi jobbet med tekst og fotografi. Vi jobbet med spontan -
tekster, klipt fra aviser. Det mest vellykkede var da vi
 kombinerte trommerytmer og tekst. Dette tilbudet var det
tyngre å arbeide med, enn når vi bruker teknikker der
deltakerne i større grad anvender kroppen. Men det kom
noen tekster ut av det. 

Fokus på tekst har senere blitt tatt inn gjennom
ferieukestilbudene, der en profesjonell forfatter har jobbet i
samarbeid med PanterTanter Produksjoners Berit Rusten.

Teaterpedagoger forventes å arbeide gratis 
- seminarer med bugnende lunsjbord kan koste!
Høst 2009 ble en ny pangstart for en «Girlpower» tilbud.
Lauvleen Kaur holdt foredrag om temaet tvangsekteskap for
seksti mennesker og gjorde en danseworkshop i etterkant. 
I samarbeid med Ungdomsbasen avviklet Teater Polyfon et
nytt «Girlpower»-tilbud. Vår og høsttilbudene med
«Girlpower» ble oppsummert slik: 

Det er samlet et stort tekstmateriale gjennom dette
arbeidet. Teater Polyfon har utviklet ulike metoder
og innfallsvinkler som det ville være interessant å gå
videre på. 

Dessverre var ikke IMDI interessert å støtte et tilbud der det
ble brukt penger på honorering av teaterpedagoger. Derimot
støttet IMDI opplegg som var basert på seminarer, der man
hørte på foredragsholdere og der mye penger ble brukt på
bespisning.

Sterke kvinner
KIA var interessert i å fortsette samarbeidet og anvende
«Teater som metode». Et nytt tilbud med «Womenpower»
ble etablert våren 2010. Her ble det arbeidet med en
 kombinasjon av ferdige tekster og ideer, på temaet «Sterke
kvinner».

Vi dramatiserte ferdigskrevne «sketsjer». Blant annet
«Hitramannen», basert på et intervju i VG med en fra FRP.
Det kom opp mange ideer på kvinneskikkelser som
deltakerne ønsket å løfte frem. Deltakerne trakk også inn
morsskikkelsen. Dette berørte veldig. Likeså var de opptatt av
krig som noe meningsløst. Deltakerne var interessert i å
gjøre sceneproduksjoner på materialet. Dette var sannsynlig-
vis fordi mange av kvinnene allerede hadde stått på scenen i
Teater Polyfon. Det ble laget små miniforestillinger av
 sketsjene og noen av fortellingene. Dette ble vist på et
 arrangement i regi av KIA. 

«Teater for individuell utvikling» 
- et tilbud for alle innvandrere!
Våren 2010 var det igjen tilbud på oppdrag fra INN, 
«Teater for individuell utvikling». Denne gangen var
deltakerne en gruppe som hadde et relativt høyt språknivå.
De dramatiserte «Keiserens nye klær», som deltakerne viste
for kontaktpersoner fra INN, på Menneskerettighetshuset. 
Det var stor entusiasme for tilbudet og en deltaker, 
Asmait, sa: 

Jeg synes det er viktig for innvandrere å få mulighet 
til å lære norsk på den måten som Teater Polyfon 
bruker.
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En metode for språkutvikling.
Etterhvert som metoden ble utviklet, var det tydelig at den
var svært effektiv relatert til språkutvikling og fra vår 2011
hadde tilbudet fått navnet «Teater for språklig og individuell
utvikling». Denne navneendringen skjedde ikke etter store
diskusjoner. Det var bare slik at språkutviklingen måtte med.
Deltakerne selv var de som løftet frem dette aspektet i alle
oppsummeringer, som tilbudets viktigste kvalitet.

Stedets betydning
Vår 2011 hadde Teater Polyfon byttet lokalitet for tredje gang.
Fra Kjøpmannsgaten, der Teater Polyfon hadde et eget og
velegnet lokale, som deltakerne opplevde som «sitt», til
Menneskerettighetshuset, som mange deltakere også kjente
godt. Nå var lokalene for tilbudet på ISAK, der Teater Polyfon
(TP) leide seg inn på timebasis. ISAK tok godt i mot TP, men
det var en viss uoversiktelighet over når vi kunne bruke
hvilke rom. Rommene vi brukte var dessuten relativt uegnet,
på grunn av lyd og størrelse. 

Behovet for tett faglig dialog
Dialogen mellom INN som oppdragsgiver og TP som leve -
randør var heller ikke så tett som den hadde vært tidligere.
Teater Polyfon utførte oppdraget, men uten mye fagdialog
med oppdragsgiver. Den mangelen kan ha sammenheng
med at «Teater som metode»- opplegget ikke er inne i INN-
systemet, men en tjeneste som kjøpes inn og der fagdialog
ikke kalkuleres i prisen i særlig grad. Berit Rusten skriver:

Jeg savner en dialog med INN og kanskje også med EVO,
relatert til deltakernes deltakelse. Teater som metode
krever permanent oppmøte og 100% tilstedeværelse. Jeg
tror dette kravet til aktiv deltakelse er annerledes enn for
de andre tilbud deltakere er med på og da blir de dratt
mot ulike arbeidsnormer.

Kulturbakgrunn som «unnskyldning» 
Denne våren, i 2011, opplevde vi for første gang at noen brukte
sin kulturbakgrunn for ikke å delta 100% i teaterøvelser på
«gulvet». Berit Rusten skriver:

To jenter kom kun første gang. De kviet seg for å bruke
kroppen. De slapp å delta på dansetrening, da dette ut
fra dem selv var mot deres kultur. At noen argumenterer
med sin kulturelle/religiøse bakgrunn for ikke å delta i
teateropplegget, har knapt skjedd før. Dette er åttende
sesong med teater som metode.Tilsammen har vi hatt
120 deltakere. 

Erfaring med assistenter
Fra høst 2010 brukte vi assistenter inn i tilbudet. Det var
deltakere som selv var innvandrere og enten hadde vært med
på teatertilbudet til Teater Polyfon eller selv hadde deltatt på

kurs i «Teater for individuell utvikling». Det var interessant å
se forskjellen på kompetanse og orientering ut fra hvilken
teaterbakgrunnen disse hadde. Våren 2011 var Ghenet og
Yosef assistenter. Ghenet deltok for første gang på INN-
tilbudet, men har vært med i Teater Polyfon i mange
sesonger. Yosef hadde vært med en sesong i tilbudet høsten
2010. Berit Rusten skriver:

Yosef fungerte veldig ansvarlig og fikk også brynt seg på
å formidle noen metoder, altså være pedagog. For
Ghenet var det nok å være deltaker. Hun var svært aktiv
på dramatisering, men egentlig kun som deltaker. Tror
ikke hun som aktør i Teater Polyfon har fått noen be-
vissthet på pedagogiske metoder. Tror at forutsetningen
for å være assistent er at man har vært deltaker i dette
tilbudet. Da fungerer det svært bra med assistenter som
selv er innvandrere.

Ut i det offentlige rom. Ikke med forestilling, 
men i dialog med norske mennesker 
Gruppen vår 2011 var ekstrem sulten på å lære ord og være i
dialog med norske mennesker. Metoden ble utviklet. Vi øvde
på å snakke med norske mennesker, gjennom rolletrening og
intervjuteknikker. Så måtte deltakerne praktisere. Iscenesette
sin lærdom. De snakket med kunstnere som hadde laget en
utstilling på ISAK. De besøkte ulike etater som holder til på
ISAK. Utifra de ordene deltakerne samlet, laget de noen supre
fortellinger som ble dramatisert. De besøkte Ravnkloa, der en
byfisker snakket på sin dialekt. Her fikk deltakerne kunnskap
om muligheten til å kjøpe fersk, billig fisk. Denne infor-
masjonen ble raskt spredd videre. De intervjuet folk på
Byhaven. Alle erfaringene ble omformulert til små
iscenesettelser. Aktørene oppsummerte:

«Teater som metode» er et viktig supplement til skole-
benken i vår norskopplæring. Det er morsommere, friere.
Vi leker mere. Vi ler mere. Vi øver på å kommunisere uten
frykt, med selvtillit som utgangspunkt. Vi tør å snakke
mere ute i samfunnet, men folk vi møter.
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«Teater som metode»- tilbud en uke i strekk
Sommeren 2011 ga Teater Polyfon på oppdrag fra INN for
første gang et tilbud der deltakerne arbeidet med 
«Teater som metode for språk og individuell opplæring» 
en hel uke i strekk. Tidligere hadde tilbudet gått over X 
antall ganger. Vanligvis 10-11 ganger pr. semester. 
Oppmøteprosenten var høyere og deltakerne ble mer
familiær med metoden, enn når tilbudet var en gang i uka. 
Vi arbeidet svært intenst og fokuserte på 100% innsats.
Kravet om 100% er grunnleggende i en teatersetting og i
relieff av dette tok Berit Rusten opp oppmøteprosenten. 
Hun skriver:

Jeg viste dem at deres forhold til pauser, andre avtaler og
forseintkomming betydde at omtrent 35-40% av tida vi
hadde til rådighet, gikk bort. Jeg spurte om de var vant til
en så slapp arbeidsmoral fra hjemlandet. Da ble de
skamfulle og vi ble enige om at vi måtte bruke tida
 effektivt. Jeg forklarte at på høyskoler og universitet får
man ikke godkjent undervising om man ikke er til stede
80% av tida. 

Alle deltakerne forandret kroppsholdning, stemmeleie og blikk
merkbart i løpet av uka. De ble mere levende. 

To grupper fikk dette sommertilbudet. Sommertilbudet ble
holdt på Teaterhuset Avant Garden (TAG). Det var flott, fordi
flere av deltakerne knyttet seg til TAG og ønsket å bidra som
frivillige på Bastard-festivalen samme høst. 

Jenter fra Somalia- de tøffeste
Høst 2011. Oppmøtet var stabilt. Snitt på 80%. Berit Rusten
noterer:

Det morsomste var at tre jenter fra Somalia, med sjal og
det hele, var de mest aktive og tøffeste. 

Metoden i et integreringsperspektiv
Både i dette semester og i det forrige, ble det gjort 
intervju med norske mennesker. Denne gangen var intervju-
objektene ungdommer på ISAK. Denne prolongering av
metoden, ved at deltakerne måtte ut av øvingsalen og øve 
på en reell dialog med mennesker i «the real life», var et
viktig grep. Både fordi deltakerne trodde at norske
mennesker ikke var interessert i å snakke med dem og ble
veldig overrasket, og fordi de følte seg trygge på å sette i
gang en samtale med norske mennesker i etterkant. 
Viktig som språktrening og i et integreringsperspektiv!
Høst 2011 ble oppsummert slik:

Aldri har vi ledd og arbeidet så intenst som dette
 semesteret.

Passer ikke inn i måloppnåelsesskjemaet!
Så kom beskjeden om at INN ikke ville benyttet tilbudet
«Teater som metode for språk og individuell opplæring» for
2012. INN måtte prioritere måloppnåelse og praksis -
utplassering! Fra INN kom dette brevet:

Vedrørende teater for individuell utvikling
Som avtalt sender jeg en skriftlig redegjørelse på INN’s
beslutning om å ikke videreføre tiltaket «Teater for
 individuell utvikling» fra våren 2012. På grunn av interne
prioriteringer bortfaller dette tilbudet til våre deltakere,
og dermed også en videre bestilling hos deg. Begrunn-
elsen for dette er en omprioritering av ressurser på INN.
Vi ser at teater-tiltaket har vært et nisjetilbud for få
deltakere, det har ikke vart fulle semestre og vi ønsker
derfor å prioritere de brukte ressursene annerledes. Vi
ser at vi må legge mer «trykk» på andre tiltak som mer
direkte kan påvirke måloppnåelsen for deltakerne i
 introduksjonsprogrammet.
Når det er sagt, så må det sies at for de deltakerne som
har deltatt på tiltaket, ser det ut til å ha hatt en positiv
virkning, særlig med tanke på språkutvikling, men også
i.f.t selvstendighet og det å bli litt modigere. Vi takker for
samarbeidet og din innsats og innvirkning overfor
deltakere ved INN. 
Lykke til videre!
Mvh Anita Elvrum Gjermund Ringsrød

«Teater som metode»-muskelen holdes ved like 
Berit Rusten noterer:

Tilbud om «Teater som metode for språk og individuell
utvikling» bør forsette, fordi dette er et unikt tilbud og
fordi det viser seg at metoden er effektiv. En moderne
metode for språkutvikling. Videreføring og forbedrings-
ideer, er allerede kommet opp. Men, prosessen stoppet
nå opp!

For ikke å kutte nerven i utviklingsprosessen i arbeidet med
«Teater som metode», valgte Teater Polyfon, i regi av Panter
Tanter Produksjoner, å gi et åpent tilbud til asylsøkere og
nybosatte som måtte ønske å ta tilbudet i bruk. Dette var
uavhengig av INN og subsidiert av Panter Tanter Produk-
sjoner og øvrig drift av Teater Polyfon. Tilbudet startet opp
høst 2012. I egne lokaler, på Bispehaugen. Det ble svært
populært. Det strømmet på med asylsøkere, som ellers ikke
hadde noe språktilbud. En av dem var Mafhoz Azizi, som på
dette tidspunktet hadde bodd i Norge i to år og som brukte
alle anledninger til å forbedre norsken sin. Han kom en dag
med et plastbind på armen, som han hadde tegnet en jøde-
stjerne på. Han lurte på om nordmenn ville bli fornærmet

6 magisk metode

1 2 3
≤

Al
dr

i h
ar

 v
i l

ed
d 

og
ar

be
id

et
 s

å 
in

te
ns

t 
so

m
de

tt
e 

 se
m
es

te
re

t.

høst
2011

≤

≤

≤

≤

≤



om han gikk med dette. Berit Rusten svarte, ja…kanskje
provosert…på vegne av de 6 millioner jødene som ble gasset i
hjel under 2. verdenskrig… Azizi trodde kanskje vi nordmenn
ville bli fornærmet fordi han opplevde at han var forfulgt og
hjemløs anno 2012, slik jødene var tidligere. Han kom med en
tekst, som han kalte «Dagens jøde», som ble bearbeidet noe
og lagt ut på Teater Polyfons facebookside. Deltakerne i dette
«Teater som metode»-tilbudet var svært aktive og interes -
serte. Flere av dem gikk inn i forestillingsprosjektet
«Kvinnene som lurte en kriminell bande», sammen med mer
erfarne aktører fra teatertilbudet til Teater Polyfon og noen
av damene fra KIA. Dette forestillings-prosjektet ble støttet
av KIA, og sånn kan man se KIA som en institusjon som var
med og sikret fortsatt tilbud av «Teater som metode» i 2012.

Slipp norsken fri!
Fra 2013 var Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) igjen
inne som oppdragsgivere. Nå er alt fokuset tydelig på
 språkutvikling. «Slipp norsken fri» blir tilbudet kalt. Flere av
de som hadde vært med på det åpne tilbudet i 2012 ble
 pådrivere for en god deltakergruppe i vinterferieuka.
Se video: http://www.youtube.com/watch?v=RAp3J29tr0w

Profesjonelle kunstnere inn som gjestepedagoger
Ukestilbudene ble forsterket. Dette året var det tre ukers
sommertilbud. I løpet av ukene ble ulike profesjonelle
 kunstnere, som representerte ulike kunstuttrykk, invitert inn.
Danser Gina Sandberg. Forfatter Ingeborg Eliassen.
Trommeslager Julius Shutu. Dialog med hovedlærer var og er
avgjørende for at gjestelærene holder et kommunikasjons-
nivå som er tilpasset gruppas nivå.
Berit Rusten oppsummerer:

Det var et lurt grep å invitere inn ulike gjestepedagoger
som representerer ulike uttrykk og kunstformer. Danse-
pedagogen bruke sin koreografikompetanse og hadde
forberedt et opplegg der deltakerne brukte kroppen til å
forme ord og også stave ordene. Gjennom dette lærte de
selvsagt en god del ord som de selv mente ville sitte i
kroppen og de derfor ikke ville glemme. De ble også
 bevisst hvor viktig det er å involvere kroppen i sin språk-
utvikling. Koreograf Gina Sandberg har tidligere arbeidet
med Teater Polyfon (forestillingen»Barnet og Bomba»)
og hadde derfor både kompetanse og erfaring fra tid-
ligere med å anvende «Teater som metode» for å slippe
norsken fri. Forfatteren Ingeborg Eliassen hadde laget
flere flotte opplegg, der hun blandt annet tok i bruk
ideer fra spill med ord. F.eks Scrabble. Hun laget også
noen skjema, der deltakerne fikk en mengde ord som de
kunne tulle med og leke med og fylle inn.

Eks: Nei takk til…..og….., men jeg vil gjerne ha…… og …….
Hun presenterte også et opplegg, der deltakerne fikk
stavelser og måtte formulere ord ved å sette bokstaver i
forkant og etterkant. Mye lek med selve ordene og
 åpning for å tulle. Dette fungerte veldig frigjørende på
deltakerne. Av trommeslager Julius Shutu lærte
deltakerne viktige grep for å tilegne seg språket. Å lytte
og gjenta presist det du hører. Ikke bare tro at du kan
rytmen med en gang. Man må øve og da kan man spille
på lag. Hans opplegg krever at deltakerne er 110% til-
stede. Samtidig arbeidet vi bevisst i denne uka med en
bevisstgjøring av rytmen som finnes i alle ord.
Deltakerne var svært fornøyd med opplegget. En som
kunne mye norsk og som var skeptisk den første dagen
sa: «Det er et veldig bra opplegg for å lære mere norsk!»

Det store flertallet i hver gruppe hadde 100% oppmøte. I to
av ukene var det et problem at det var Ramadan. Det var
ganske varmt, spesielt den første uken. De som gjennom -
fører Ramadan, drikker heller ikke. Dette førte til hodepine og
slapphet. En energi som hadde innflytelse i gruppen.

Deltakerne på alle de tre tilbudene utviklet evnen til å bruke
ord de allerede hadde, tilegnet seg mange nye ord og lærte
nye teknikker for språkutvikling. Alle ble i løpet av ukene
 bevisst på å snakke tydelig og ha nok selvtillit til å gjøre dette i
et offentlig rom.

Betydningen av å vise seg frem utenfor scenerommet
Avslutning på sommeruken, der gjestepedagogen var 
danser, foregikk ute i skolegården på Bispehaugen.
Deltakerne valgte selv sted for fremføring av egne
koreografier, der de danset bokstavene i ulike ord. Barn som
lekte på skolegården kom til og ble et nysgjerrig publikum.
De sa: «Tenk, de danser bokstavene!» Det var tydeligvis en
spennende tanke, også for barna. Og alle deltakerne danset,
sto frem, med glede.  Avslutning på sekvensen, der en for-
fatter var gjestepedagog, besto av en litt lang sekvens, der
Ingeborg Eliassen leste opp alle utsagnene som ble skapt ut
fra det over nevnte skjema. Hun koste seg mens hun leste,
viste at hun verdsatte det som var skapt. Dette gjorde
deltakerne stolte. Så gjorde deltakerne et stunt ute. 
Utsagnene ble skrevet på lapper, som de selv lekte med
 plasseringen av ute. På vegger. På  asfalten. På søppelkasser
osv. Dette likte deltakerne veldig godt. De lekte seg. Og, de
nøt å bli enkelt synlig i et offentlige rom. Den siste uka, med
trommeslageren, ble avsluttet med et halvtimes program
inne. Det var kun en publikummer. 
En kontaktperson fra INN. 
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De dramatiserte tre fortellinger, som de sjøl hadde laget i
løpet av uka og hadde en skikkelig trommesesjon. Og enda
hadde vi en historie i bakhånd, som det ikke ble tid til.
Gruppa oste av stolthet og selvsikkerhet. 

Yes, we can!

Om å bruke fantasien for å øve opp en aktiv språkbruk
Høst 2013 ble fokus lagt på bruk av ord gjennom å utvikle
 fortellinger. Fortellinger som kunne være sanne eller bare
fantasi. Dette, å arbeide og leke med det imaginære, er et
stort sprang for mange nybosatte innvandrere. De strever jo
med å gjøre alt «rett», fordi de ønsker å bli fortest mulig
 integrert. Her følger en refleksjon rundt betydningen av å 
ta i bruk det imaginære for språkutvikling, skrevet av
deltakerne selv:

Vi har funnet mange ord, i fortellinger, på bilder osv. 
De har vi lekt og tullet med. Vi har øvd på å tulle, bruke
fantasien. Å leke med ordene. Da kan man uttrykke seg
mere fritt enn om man må tenke «Er dette korrekt?»
«Vet jeg hva jeg snakker om?» De setningene vi lager
eller fortellingene vi forteller, behøver ikke å være sanne.
F.eks: «I går gikk jeg på butikken og kjøpte klær for 
300 000 NOK». Det er ikke sant, men man kan leke med
dette og formulere hva skjedde videre? F.eks: «Jeg skaffet
pengene ved å rane en Bunnprisbutikk». Dette er ikke
lovlig, men man kan leke med tanken og fortelle hva som
så skjedde. F.eks: «De butikkansatte ringte politiet. Jeg
ble satt i fengsel, men slapp ut etter noen timer, da en
kvinne kausjonerte for meg». Vi tror ikke dette er mulig i
Norge, men vi har sett det på film og det er mulig i våre
hjemland. En avslutning på fortelling kan være:
«Ettersom jeg hadde gjemt pengene jeg ranet fra
 Bunnpris og politiet ikke hadde oppdaget dem, kunne
jeg gå på shopping og bruke opp alle de 300 000 NOK».
Alle forstår at dette er tull, men bare for å leke med ord,
kan man lage slike historier.

En oppstykket uke 
Høst 2013 fikk to grupper et tilbud i høstferien. Med disse to
gruppene (en fikk to dager og en fikk tre dager) arbeidet vi
med bevisstgjøring relatert til å søke jobb og kommunikasjon. I
den første gruppen, den vi hadde i tre dager, var det et stort
nivåsprik i språkforståelse. I den andre gruppen måtte vi opp-
justere metodikken, fordi den gruppa var mer langtkommen
språklig. Planen var at vi skulle arbeide med rollespill relatert
til jobbsøking, men tiden ble for knapp og språknivået var
generelt for dårlig til at verbalkommunikasjonen og reflek-
sjonen dette krever, kunne fungere.

Kravet til norskkunnskaper for å kunne stå i en jobb
Mange nybosatte innvandrere er svært ivrige på å komme ut i
jobb. Men, ofte stopper mulighetene for å få jobb opp, fordi de
selv undervurderer betydningen av å kunne språket godt nok.
En deltaker, en av de som hadde et lavt språknivå, gikk tidligere
en av dagene i høstferien. Han skulle søke jobb eller praksis på
MacDonalds. Da var det en av de som var igjen som sa: 

Men, det er viktig at vi trener på å lytte og forstå. Det blir
jo bare tull om kundene beordrer en vare, så forstår vi ikke
og kommer med noe annet. Denne mannen burde del tatt
her, slik at han kunne utviklet språkkompetansen sin!

Denne forståelsen hadde deltakeren fått blant annet gjen-
nom det opplegget gjestepedagogen Jeannie Vega hadde.
Hun arbeidet med øvelser der man måtte ta imot konkret
 informasjon og så videreføre dette korrekt. Det amputerte
ferietilbudet fungerte, men ikke så bra som når deltakerne
får hele uker. Når Berit Rusten skriver...

Erfaringer fra sommertilbudene er at det er supereffektivt
å arbeide en hel uke med en gruppe. Da utvikler de seg
mye. De får en støtte bevissthet og åpenhet til egen
språkutvikling og gruppas samhørigheten styrkes mye.

…er nok dette en kommentar som uttrykker at en hel ukes
tilbud er å fortrekke.

8 magisk metode

1 2 3

≤
ut-

vikling

Vi har øvd på å tulle, bruke fantasien. 
Å leke med ordene. Da kan man uttrykke 

seg mere fritt enn om man må tenke 
«Er dette korrekt?» 

≤

≤

≤



En understreking av stedsproblematikken
Modellen for logistikk rundt tilbudet endres fra semester til
semester, avhengig av oppdragsgiveren INN. Fra høst 2013
fikk ulike grupper tilbud om to ganger med «Slipp norsken
løs», som en «teaser». Dette blir så fulgt opp med et tilbud av
lengre karakter, enten som ukes tilbud eller flere dager over
en perioden. Disse dagstilbudene ble fra høst 2013 lagt til
Flatåsen, der EVO har et skoletilbud. Dette fordi det avlaster
INN, som ellers må følge deltakerne første dag på
ukestilbudene til Bispehaugen, der Teater Polyfon holder til.
Leverandøren av «Teater som metode», som er Teater
Polyfon, driftet av Panter Tanter Produksjoner, foretrekker 
og antar at det beste er om tilbudet legges utenfor steder
deltakerne vanligvis bruker. Slik sett er Bispehagen, der
Teater Polyfon har tilhold, å fortrekke. 

Betydningen av kontinuerlig arbeid
Høst 2013 fikk en gruppe et tilbud over et lengre tidsforløp,
en gang i uka. Dette var en gruppe som hadde fått en
«teaser» på «Slipp norsken løs» vår 2013 og var ivrig på å
 forsette. Gruppa verdsatte dans, latter, sang osv som en del
av metoden. I denne gruppen var det stort nivåforskjell, både
på motivasjon og språk. Men, de utviklet seg mye i løpet av
de fire første gangene. Så hadde vi et opphold på seks uker,
der denne gruppen hadde dataundervisning. Da de kom
 tilbake, hadde frihetsfølelsen med å bruke språket, regressert.
De siste to gangene etter dataprogrammet brukte vi derfor
mye tid på igjen å «slippe norsken løs» igjen. Denne gruppen
fikk også arbeide med en gjestepedagog tre av i alt seks
ganger, noe som betydde nye metoder og ny energi. Vellykket.

Anbudsmarerittet starter
For 2014 måtte vi lage anbud, for at INN skulle kunne bruke
Teater Polyfon som leverandør. Etter å ha kommet i gang
igjen etter avbruddet i 2012 og fortsatt utviklingen av en god
modell, ante Panter Tanter Produksjoner (PTP) som
drifterTeater Polyfon ikke om vi kunne fortsette. 

Men, PTP fikk anbudstilslaget og pustet lettet ut. Vi hadde
fått signaler på at dette betydde «arbeidsro» i tre år. 
15/1 2014 skriver Gjermund Ringsrød:

Til Teater Polyfon v/Berit Rusten
INN skal også i 2014 ha tilbud til våre deltakere innenfor
Teater som metode. For å sikre korrekt anbudsprosess,
blir dette sendt ut til flere mulige tilbydere. Anbudet
gjelder for 1 år, med opsjon for 3 videre år (1 + 1+ 1). 
Håper dette er interessant å levere anbud på.
vennlig hilsen Gjermund Ringsrød enhetsleder

«TEATER SOM METODE-SLIPP NORSKEN LØS» 

Fra 2014 er «Teater som metode» inne igjen som begrep. Det
er bra. Det skaper en tydeligere kontrakt for deltakerne. Noen
deltakere har fortalt at de ikke visste noe om tilbudet på
 forhånd, bare at de skulle på praksiskurs og at de forventet at
det ble kjedelig. Nå er det klart at metoden er teater. Og,
fordi dette er et populært tilbud, sprer for tellingene seg.
«Teater som metode» har fått et renomme blant deltakerne i
INN, som har hørt at metoden er effektiv.

Hva kan «Teater som metode- slipp norsken løs» bestå i?
Tilbudet for vinterferien 2014 var en suksess. Her anvendes
uka som en case. Dette har Berit Rusten notert:

Første dag arbeidet vi mye med å lytte. Øvelser som av-
slører hvor lite vi oppfatter av hva som sies. Vi jobbet også
med rytme og relaterte dette til ord. Allerede første dag opp-
fattet og reflekterte noen av aktørene rundt metoden som
blir brukt. De la vekt på at de fikk bruke kroppspråk, at de
lærte rytme og tempo i ordene, og at de fikk oppgaver. De
måtte ikke bare konsumere. De mente dette var effektivt og
trodde de ville lære norsk fort med en slik metode. Dag to, tre
og fem hadde vi Gina Sandberg inn på dans. Hun jobbet med
koreografi og å uttrykke ord og setninger med kroppen.
Dette likte deltakerne svært godt. De understreket betyd-
ningen av å få røre seg i løpet av dagen. At det er bra for
helsa og konsentrasjon. De fortalte små historier om første
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gang de kom til Norge. Ikke generelle, men personlige
 historier. Dette er en utfordring, da de ofte svarerer på «auto-
pilot». «Jeg kommer fra Afghanistan. Jeg kom til Norge for to
år siden. Jeg lærer norsk.etc etc». Å fortelle noe personlig,
som ikke er svarene som forventes av dem, er vanskelig, fordi
da må deltakerne uttrykke seg narrativt. Men, de klarte det.
Disse fortellingene satte Berit sammen til tre fortellinger
(ligger på facebook /Teater Polyfon), som de så dramatiserte
dagen etter. Dette var svært populært. De skjønte fortel-
lingene og de startet å improvisere fritt. Andre og tredje dag
gjorde vi også øvelser der de måtte assosiere og improvisere
med norske ord. Dette likte de svært godt. Denne gruppen
likte utfordringer. Den fjerde dagen brukte vi virkelig til å
slippe ordene løs. De formulerte spørsmål og fikk norske
teateraktører, som øver på Bispehaugen, til å svare på spørs-
målene. Dette var konstruktivt. Denne gruppen, til tross for
at de var spredd i norsk nivå fra 9 måneder til 5 år i Norge,
klarte til og med å lage improviserte fortellinger av en
teatersportøvelse. Om vi hadde hatt en uke til, ville jeg
jobbet mye mere med hver enkelts kroppsspråk og

å slippe seg løs. Ulike gjestepedagoger ble brukt for hver uke.
Å gi et tilbud over to uker, ga større mulighet til å gå ut og
praktisere språket og så ta erfaringene inn igjen og videre -
foredle dem.

Vi var på bærtur. Det var bra. Vi spilte ut erfaringene og
fortellingene som var kommet opp i løpet av turen, på
gulvet. Deltakerne kom med innspill, f.eks på kampanjetur på
bussen der Teater Polyfons kort «Snakk med hverandre på
bussen», skulle brukes. Ideene fløt mer fritt. Flere kom med
innspill på hva vi kunne gjøre, fordi deltakerne ble trygge på
hverandre i løpet av to uker. Og, innspill som kommer fra
deltakerne sjøl og som taes inn i opplegget, fører til at de
 forplikter seg til å møte opp. Dialogen og det demokratiske
aspektet i prosessen og tilbudet åpnes opp. Deltakerne løftet
også selv frem «betente» tema, som:
• Mange innvandrere blir tatt fra barna sine!
• Bør vanlige muslimer vise åpen avsky når ISIL herjer i

Kobani?
• Skal man akseptere at noen skjuler seg bak en Niqab i

undervisningssituasjonen?

 presentasjonsform. Jeg ville tatt i bruk andre estetiske
 uttrykk, jobbet relatert til samfunnet og gruppeprosesser og
kanskje øvd på rollespill. Vi avsluttet siste dag med å
presentere et program på en halvtime, med dans, med
dramatisering av de tre fortellingene og vi kunne gjort mye
mye mer. En kontaktperson fra INN kom på visning. Alle
 formulerte seg fritt, med kropp og ord. Alle strålte og var
glade. Alle var «fit for videre fight». Mange hadde en opp-
møteprosent på 100%. Gruppen som var villig til å gi mye inn
sjøl. Den inspirerte til å tenke at det kunne vært interessant å
gjøre et tilbud som går over to uker. Dette tok INN tak i, og et
av sommertilbudene 2014 gikk faktisk over to uker.

To ukers tilbud
Denne gruppen, som fikk et to ukers tilbud, hadde et svært
ujevnt muntlig språknivå. Dette krevde mye av pedagogisk
balansegang. Dette utfordret gruppeprosess-kompetansen,
som ble betydelig utvikla i løpet av ukene. I dette ligger 
at deltakerne virker å være vant til å arbeide hver for seg 
og fokusere på å vise frem sin kompetanse. Erfaringen 
med gruppeprosesser, er at dette kan gi mere effektiv 
læring, om gruppen slipper til og får mulighet til å støtte
hverandre. 

Mange gjemmer seg bak en utydelighet når de snakker.
Vi brukte mye og mange ulike metoder for å få deltakerne til

Narrativene. Språkrytmen. Smarttelefonene.
Høstuka 2014 var Julius Shutu igjen gjestepedagog. Det er
flott å bruke profesjonelle kunstnere som etterhvert har mye
erfaring med målgruppen. Da blir de også trenet på den
sosiopedagogiske prosessen og metodene de anvender blir
mere effektiv. Julius Shutu arbeidet med språkets rytme.
• Fordi språket, ordene er bygd opp rytmisk. F.eks “kon sen

tra sjons øv el se” består av sju rytmer.
• Fordi, om man skal handtere rytmer, må man slappe av,

ikke stresse. Man må lytte og ikke tro man kan rytmen på
forhand. Dette er ofte det som skjer når noen lærer språk
veldig langsomt. De lytter ikke. De tror de vet hva de hører.
De stresser så øredøvende atde ikek klarer å høre.

• Man må øve. 
• Man må ut av egen boble og interagere med andre
• Tromming er øving i motorikk. Dette bidra til å trene

hjernes ulike områder og brukes bl.annet i hjerneforskning
• Man forstår at om man øver mye, blir man trygge.

En ansatt fra INN, som var på avslutningsvisningen av dette
høstferietilbudet, er selv relativt nyankommet (3 år i Norge)
og i tillegg er han lingvistiker. Han sa: 

Jeg skulle ønsket jeg hadde fått dette tilbudet. Det virker
å være svært effektivt. Og, tankene dere presenterer rundt
språket og rytme, stemmer. Slik tenker vi lingvistikere.
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Bruk av assistent må vurderes ut fra om det er nok tid til å
bake det inn i et opplegg. 

Vi hadde også fire intense dager på Flatåsen. Her var
 oppmøte noe svakere. Kanskje fordi deltakerne måtte vente
flere timer fra de var ferdige med skoletilbudet på samme
sted, til opplegget begynte. Teaterlokalet kunne heller 
ikke brukes, fordi det var for kaldt. Vi holdt til i flere 
uegnede rom, som erstatning. Blant annet i et rom med
svenske arbeidere på utsida, som titta inn på somaliske 
og afghanske damer som beveget kroppene i en slags dans.
Dette tilbudet kom svært tett opp mot juleferien. Resten 
av skolen sto tom og mange deltakere oppfattet at juleferien
var begynt.

Anbudsmarerittet fortsetter
I desember 2014 fikk Panter Tanter Produksjoner beskjed 
om at vi igjen måtte lage anbud for 2015. Denne gangen 
lå annonseringen inne på Doffin. 
OBS: Anbudsgrunnlag var den modellen for «Teater som
metode-slipp norsken løs», som er utarbeidet av Panter
Tanter Produksjoner, i dialog med INN og andre samarbeids-
partnere. Innen f.eks ingeniørfagene er modeller utviklet av X
mønsterbeskyttet og kan ikke presenteres som grunnlag for
en anbudsrunde fra Y. 

det er minst tre ledd ekstra involvert for å avgjøre om det er
Panter Tanter Produksjoner som skal «få anledning» til å
 fortsette sitt arbeid med «Teater som metode». Doffin-
 administratorer, ekspedisjonen som registerer anbudene og
en egen ansatt som tar det administrative rundt anbudene. 

Konklusjon
Trondheim kommune har, gjennom INN og i samarbeid med
Panter Tanter Produksjoner, vært i forkant med utviklingen av
«Teater som metode» som et tilbud for asylsøkere. Synd om
Trondheim Kommune må ofre kompetansen på styrings -
redskapet «New Public Managements» alter. Synd også om
fagmiljøet splittes og settes opp mot hverandre. Tiden er
inne for at fagmiljøet sammen diskuterer om anbuds-
tankegangen, der kvantitet vurderes over kvalitet, er
 forenelig med en retning av scenekunsten som nå kommer
for fullt. «Applied theater». Dette er en sak som burde
 interessere blant annet Norsk Skuespillerforbund og NTNU!
Anbudssystemet vil på sikt tilgodese større, mer
 kommersielle bedrifter, som har ressurser til å fylle ut de
riktige anbudsskjemaene, samtidig som risikoen er stor for at
de kommer med skambud på fagmiljøets vegne, eller at
fagpersoner ikke lenger er de som ansettes til effektuerer
tilbudet, fordi dette koster for mye. 

En diskusjon som kom opp i denne perioden, var bruk av
mobiltelefoner. Mange bruker smarttelefonen, i stedet for å
lytte og praktisere slik at språket setter seg i kroppen. 

Noen fragmenterte erfaringer
Høst 2014 hadde vi to dager i INN sine lokaler. Det var stort
oppmøte, kanskje fordi stedet er kjent og veldig tilgjengelig.
Men, det var liten plass og aktiviteten var forstyrrende for
annen aktivitet i INNs lokaler. Tolkene var med i starten og
slutten av hver sesjonene, slik den «nye» modellen, som er
utviklet i samarbeid med deltakerne, tilsier. En av tolkene, fra
Afghanistan, som har vært med mange ganger og tolket
dette tilbudet, sa:

Du vet at vi tolker er imponert over ditt arbeid. Vi ser at
det er effektivt, at det fungerer. Og vi hører fra
deltakerne at de synes dette er bra. 

Et strålende komplement. 

På disse to ganger var assistent inne en gang. Det ble litt
påtrengende, da vi avbrøt en prosess som såvidt hadde startet. 

Hva skiller eierskap til modeller utviklet på faglig grunnlag
innen det ene eller det andre feltet?

Uansett. Å tvinges inn i en anbudsrunde funger svært ned-
brytende. Igjen denne opplevelsen av at noe blir avbrutt i en
prosessen som har kommet i flyt. Som anbudsbyder føler
man seg presset. Anbudet vurderes 40/60. Dvs 40 % på
kvalitet og 60% på pris, i følge Gjermund Ringsrød. I anbudet
vektlegger PanterTanter kvalitet. Dette står selvsagt opp mot
kvantitet. Dermed risikerer Panter Tanter Produksjoner og
Teater Polyfon å tape anbudet. For å bli regnet med, kuttet
Panter Tanter Produksjoner ved Berit Rusten bruk av
 assistenter. 

Kvalitet blir ofret i skyggen av anbudsspøkelse! 

PS: Panter Tanter Produksjoner sparte inn 6000-10000 på å
kutte bruk av assistenter. Hvor mye ekstra det koster
Trondheim Kommune å administrere anbudsrunde, etter-
spørres ikke. Det Panter Tanter Produksjoner har erfart, er at
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HISTORIEN OM BRUKEN av «Teater som metode» relatert til
asylsøkere og innvandrere, er basert på notater som speiler
empirien i prosessen. Her gjøres et forsøk på å reflektere
 faglig og mer generelt. Refleksjonene er ment å gi en bedre
forståelse for hva «Teater som metode» er, og prøver å svare
på hvorfor metoden betegnes av Panter Tanter Produksjoner
som «magisk».

HVA ER TEATER SOM METODE FOR 
PANTER TANTER PRODUKSJONER?

Panter Tanter Produksjoner kom første gang i kontakt med
metoden gjennom Teatro Nucleo fra Italia i 1984. Teatro
Nucleo var inspirert av en frigjørende pedagogikk, slik man
kan finne det uttrykk i barnepsykolog og pedagog Loris
Malaguzzi/Reggio Emilia bevegelsen. Pedagogikken er for-
ankret i et humanistisk livssyn som bygger på en sterk tro på
menneskenes muligheter. Pedagogikken er også kalt «den
lyttende pedagogikken», da den i stor grad er preget av
gjensidighet og dialog. Flere av de ledende personene i
Teatro Nucleo hadde flyktet fra diktaturet i Argentina på
1976- 1984 tallet. I Argentina hadde Augusto Boals tanker om
«De undertryktes teater» fått innvirkning, da Augusto Boal
virket der (tidlig 1970-tall), som flyktning fra diktaturet i
Brasil. Gisela Mendoza, direktør og kunstnerisk leder for the
GTO LX, The Theatre of the Oppressed Group i Lisboa,
presenterer Augusto Boals ide om «De undertryktes teater»
slik:

Boal var inspirert av Brecht. Han så på teater som en fri-
gjøringstrategi. Han var opptatt av at teater skal kunne
være en trening for å leve. Utgangspunktet til Boal er at
vi alle er kunstnere og borgere. Alle kan anerkjenne seg
selv som kunstner. Gjennom kunst/teater kan vi/jeg se
min realitet på en annen måte. Gjennom «De under-
tryktes teater» blir undertrykkingssituasjonen tydelig og
det blir mulig å dele med andre og reflektere over hva

som må til for å endre noe man er utilfreds med. Teater
er en mulighet til å øve på forandring. Denne type teater
fungerer, om aktørene selv er villig til å forandre.

Teatro Nucleo var også grunnleggende opptatt av den polske
teatermannen Jerzy Grotowiski (1933-1999). Gjennom sin
revolusjonerende metode innen skuespillerutdanning,
 utviklet han en fysisk spillestil. Han er berømt for begrepet
«det fattige teater» og mente at det levende møte mellom
skuespiller og tilskuer var teaterets viktigste kvalitet.

Troen på det menneskelige potensialet, teater som redskap
for frigjøring og et sted for å øve på forandring, det fysiske
og betydningen av møte mellom skuespiller og tilskuer, var
noe av det Panter Tanter Produksjoner (PTP) tok inn som
«Teater som metode», da PTP startet pionerprosjektet Rebell-
teateret i 1986. I en dokumentarbok om Rebellteateret, har
PTP utvidet repertoaret av inspirasjonskilder til også å gjelde
svenske Bjørn Magnér og hans sosiodramatiske metoder og
russeren Anton Semjonovitsj Makarenko, hvis metodikk
baseres betydningen av kollektivet og å trekke det produk tive
arbeidslivet inn i utdanningen/utviklingen av mennesket. Mao
Tse Tungs ord om «å la hunder blomster blomstre» var også
med i utformingen av modellen. I det første prosjektet,
 Rebellteateret, var PTP inspirert av og samarbeidet med «De
flyvende Pissbønder» (senere Kaospilotene), som på dette
tidspunktet fokuserte på sirkusteknikker som metode. I løpet
av prosessen med Rebellteateret, oppdaget vi forløsnings-
potensialet som ligger i å arbeide med stemme som uttrykk.
Romanisangersken Ida Kelarovas ord betydde mye: «You have
to sing your life or you will lose your soul!»

Ut fra disse inspirasjonskilder og erfaringer hevder Panter
Tanter Produksjoner at «Teater som metode» har en klar
 transformativ karakter.
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DET HOLISTISKE MENNESKE- KROPPENS ROLLE

«Mennesket leker bare når det i ordets rette forstand er
menneske, og det er bare helt og holdent menneske når det
leker» (Goethe).

Panter Tanter Produksjoner (PTP) har holdt frem et «holistisk
menneskesyn» som det «Teater som metode» er basert på.
For PTP betyr dette at vi ser kropp og hodet i sammenheng.
På scenen er dette tydelig. Kommunikasjon med et publikum
baseres ikke på ordene alene, men på måten de sies, på
kroppens plassering i rommet, kostymer og det fysiske
 uttrykket. Kroppsspråket vektlegges, på scenen og i «Teater
som metode». Ingunn Hagen, daglig leder i «Steg for steg»,
skriver (2005) om kroppsspråket:

Hva er kroppsspråk? Den vanligste definisjonen av
«kroppsspråk»er enkel og svært vid: Kroppsspråk er 
alt minus ordene. Alt fra holdninger, ansiktsuttrykk,
gester og måter å bevege seg på, til klærne, hvor man
plasserer seg i forhold til andre i et rom, stemmen,
toneleie og nervøse gester. Amerikansk litteratur
 inkluderer også gjerne tidsbruken. Når man forsker 
på kroppsspråk, deler man kommunikasjonen gjerne 
opp i tre områder: Ordene, intonasjonen eller hvordan 
vi bruker stemmen, og «resten» - som vi kaller 
kroppsspråket. Forskningens prosenttall bekrefter 
det de fleste vet av erfaring, at kroppsspråket er 
svært viktig for den helhetlige  kommunikasjonen. 
Albert Mehabrian arbeidet allerede på 1950-tallet 
med å kartlegge den totale kommunikasjon. Han var 
en pioner innenfor dette feltet, og hans tall har fortsatt
gyldighet: Bare ord utgjør 7 % av  kommunikasjonen, 
38 % handler om intonasjonen (toneleie, andre lyder,
kremt, osv.), 55 % er “resten” - ikke-verbal kommunika-
sjon. En annen foregangsmann,  antropologen Ray
Birdwhistell fant ut at den ikke-verbale komponenten 
i en samtale er overveldende i en ansikt-til-ansikt
samtale: Den verbale delen er ca 35 %, og den non-
verbale er ca 65 %.

I arbeidet med asylsøkere og innvandrere, som ivrer på å 
lære norsk (og som noen ganger er analfabeter og ofte 
har lært et annet alfabet enn det latinske), har vi sett
 betydningen av å ha disse kommunikasjonsundersøkelsene 
i bakhodet. Når våre deltakere danser bokstavene i 
alfabetet eller situasjoner fra hverdagen, når de spiller ut 
fortellinger på «gulvet», der de må bruke hele seg, når vi
dyrker frem spontaniteten i ordbruken eller leker, er alt 
linket opp til at hele mennesket, kropp og hodet, må
 aktiveres. Og, fordi kroppen utgjør så stor prosentandel av

kommunikasjonen og samtidig er det kommunikasjons -
redskapet som knapt trenes opp bevisst relatert til denne
egenskapen, hender det vi arbeider med øvelser der vi prøver
å koble ut hodet. 

Hodet, som vi driller hver dag, på skolen og ellers, blokkerer
noen ganger for å aktivere det viktigste redskapet for
 kommunikasjon. 

Deltakerne har oppsummert gang på gang at «Teater som
metode» er svært effektiv for deres språkkompetanse-
fremgang. Kanskje har dette sammenheng med det Ingunn
Hagen beskriver som forskjellen på «et dimensjonalt språk»,
dvs et språk som kun består av ord og et språk som er
«tredimensjonalt», dvs der kroppspråkets alle nyanser også
har en plass. 

Teoretisk knytter PTP arbeidet til Maurice Merleau-Ponty
og hans bok om kroppens fenomenologi , kroppsspråk.
Kroppen er bærer av «væren i verden». Dette er et begrep
som Merleau-Ponty ofte bruker. Det han legger i dette
 begrepet, er å forene det psykiske og fysiske til en helhet.
 Erving Goffman og hans bok «Vårt rollespill til daglig» og
Johan Huzinga med sin bok «Homo Ludens», gir også
 teoretisk støtte til «Teater som metode».

RESPEKT

Grunnregelen i alt arbeidet er «respekt», noe alle asylsøkere
og innvandrere forstår og er opptatt av å forholde seg til.
Dette for at den som stiller seg fram som frivillig skal 
kunne få mest mulig konkret ut av veiledningen og føle 
seg trygg. 

Ingen tvinges til å vise seg frem

Ved å prøve ut mange kroppslige uttrykk, utvikles 
deltakerne kommunikasjon og språkkompetanse. Å kaste 
seg ut i  «eksperimentering» er essensielt for at man skal
kunne endre et fast kroppslig kommunikasjonsmønster. 
Alle som har forsøkt, vet at det oppleves helt unaturlig i
starten. Noe av det mest grunnleggende fenomenet 
som vi arbeider med, et kontrasten mellom en vag, lavmælt
og nedsenket blikk -kommunikasjon, opp mot at deltakerne
ønsker å  formidle egne ressurser. Dette er et mønster 
som både har sammenheng med statusdefinisjon, der
asylsøkere og innvandrere opplever at de er «elever» i et
samfunn der alt må læres og med kulturbakgrunn og /eller
kjønn.
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STATUS

I bevisstgjøringsarbeidet relatert til kropp, anvendes i «Teater
som metode» begrepet «status», slik teatersportens far,
Keith Johnstone, bruker det. Om dette skriver Ingunn Hagen:

Innenfor kroppsspråk som i all annen kommunikasjons-
sammenheng må du innta en «status»: Enten «høy-
status» eller «lavstatus», skjematisk sett. Status er noe vi
kan gjøre noe med hele tiden. Det viser seg både i
kroppene våre og gjennom måten vi snakker på /.../
Hva slags bevissthet man har om seg selv, påvirker
 kommunikasjonen. 

I ULIKE ESTETISKE UTTRYKK LIGGER 
ET FRIGJØRINGSPOTENSIALE

I scenekunsten kan alle kunstarter taes i bruk og kombineres.
Dette skjer også i «Teater som metode». Musikk. Tekst.
Visuelle trykk. Det romlige. Dans. etc. Ulike kunstuttrykk har
forskjellig resonans. Noen lar seg engasjere av å lage eller
lytte til musikk, andre fascineres av motivet eller fargene i et

What the artist does is to weave together a new sensory
fabric by wresting percepts and affects from the
perceptions and affections that make up the fabric of
ordinary experiance. Weaving this new fabric means
creating a form of common expression or a form of
 expression of the commnuity - namely, «the earth´s
song and cry for humanity». (s 56)

Et eksempel på hvordan bruken av estetiske uttrykk kan løfte
frem og transformere synet på en selv og blikket samfunnet
har, kan være fortellingen om en aktør i Teater Polyfons fore -
stilling «Zoom inn». Han var en rømt slave fra Niger og fikk
mulighet til å tegne sine opplevelser fra reise til Norge. Disse
tegningene hadde et naivistisk uttrykk, men ble integrert inn
i et fotografi av en profesjonell fotograf og er innkjøp på
Ringve Museum. Deltakerens status endret seg fra at han var
en rømt slave som var analfabet, til at hans estetisk uttrykte
fortellinger hadde verdi.

Et annet eksempel er fra prosjektet «Kvinner som koker»,
det eldre innvandrerkvinner fikk en mikrofon, og lot sine

visuelt uttrykk. Likeledes vil det også være svært varierende
hvilken kunstart som kan svinge med behovet hver enkelt
har for å uttrykke seg. Svært ofte blir deltakerne i et «Teater
som metode»-tilbud glad når de får uttrykke seg fysisk, 
f.eks gjennom dans eller sang, mens andre frigjør språket
 gjennom å tegne eller skrive. I «Teater som metode» er
deltakerne aktivt skapende, dvs. at de får mulighet til å 
ta ulike kunstuttrykk i bruk. For at dette skal fungere for-
løsende, er det svært viktig at de som er inne som gjeste -
pedagoger, kan sitt fag. En profesjonell fagkompetanse 
gir mulighet til å skreddersy tilbudet utifra en gruppes 
nivå. Tilbudet må ansees som en skapende, kreativ prosess,
som forutsetter at kunstpedagogene som er inne i
 prosjektet, kan gi inn ulike verktøy fra eget fag. Det er derfor
metoden vektlegger bruken av gjestepedagoger som er
profesjonelle kunstnere på ulike områder. Når estetikken
«svinger» i en gruppe, fungerer den som et redskap for
 utvikling. Hvorfor? Kanskje toucher den franske filosofen
Jacques Rancière borti svaret, i «The Emancipated
Spectactor»:

stemmer høres ovenfor et publikum. De fortalte om egen
matlaging og liv. På den måten fikk de mulighet til å løfte
frem sin kompetanse og som publikummer kunne man se
hvordan de vokste og ble sterke rett foran øynene våre.

Augusto Boal forteller om effekten av å uttrykke seg
 estetisk i fortellingen om «Kvinnen i Speilet», fra en fore -
stilling som het «Brasils Mariaer». 13 tjenestejenter, som alle
het Maria sto på scenen, i et teater med kulisser og scenelys.
Stor suksess. Etter forestillingen finner Augusto Boal en av
Marianene oppløst i tårer. Hun forklarer han hvorfor:

Da jeg sto på scenen, midt i rampelyset, så familien som
jeg har arbeidet for i ti år meg og hørte min stemme. Dette
er første gang de har sett meg. Hele verden, alle publikum -
merne så meg og nå vet de jeg at jeg eksisterer. Etter fore -
stillingen så jeg meg selv i speilet, her i garderoben. Da så
jeg en kvinne. Tidligere har jeg kun sett en tjenestejente.

Hun tilføyde:
Og, jeg oppdaget at jeg er vakker! 
(Fra Augusto Boal «Teateret som krigskunst», s 14-17)
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Å få mulighet til å ta i bruk kunstuttrykk er med å løfte hver-
dagserfaringene frem, og gir rom for å endre syn på eget liv og
rolle.

NARRATIVER OG ROLLESPILL

Bestiller av oppdrag der «Teater som metode» er leveransen,
ønsker ofte rollespill som en ingrediens, spesielt relatert til et
integrerinsgperspektiv for arbeidslivet. En annen streng som
ofte oppfattes som viktig å ta i bruk relatert til metoden, er
narrativer. I de følgende avsnitt behandles Panter Tanter
Produksjoners (PTP) tanker rundt til disse begrepene. 

NARRATIVER

Det er en merkbar og økende interesse for bruk av
narrative tilnærminger i norsk sosiologi. Man finner
knapt en fagkonferanse, et mastergradskurs eller en
 fagbok hvor ikke begrepet narrativ, eller den kanskje mer
dagligdagse varianten «fortelling», opptrer. (Sosiologi i
dag, årgang 39, Nr 4/2009)

I arbeidet med «Teater som metode» har vi erfart at evnen 
til å formidle fortellinger må øves opp. Den ene musklene
som må trenes, har selvsagt sammenheng med språk -
kompetansen. Ofte formidler deltakerne egne erfaringer i
 enstavelsesord. Første skritt er å kaste seg ut i det og
 formulere setninger, relatert til egne erfaringer og for -
tellinger som ikke finnes i norskbøkene. Andre skritt er å øve
på å sette setningene sammen, slik at de har en slags
sammenheng. Og skrittene deretter handler om å stole på at
egne erfaringer er av interesse, at innholdet ikke behøver å
strigles. At fortellinger de ønsker å formidlet i «Teater som
metode»-tilbudet, ikke er det samme som å fortelle for
 utlendingspolitiet osv. Og, fortellingene må nødvendigvis
ikke være lange og ordrike.

Ofte opplever vi at i «Teater som metode»-tilbudet er det
første «rommet» der deltakerne blir gitt plass til å fortelle
om sine tanker og erfaringer. Ofte har egne erfaringer blitt
brakt til taushet. Noen ganger fordi det er forbundet med
traumer, ofte fordi man vil legge hjemlandet bak seg og mest
vanlig, fordi man tenker at ingen er interessert.

Utifra dette kan man si at «Teater som metode» er i tiden. På
programmet står ofte ulike teknikker for å gjøre deltakerne i
stand til å fortelle. Å formidle noe narrativt betyr mulighet til
å fortelle hva som virkelig betyr noe. Historier om egen
 identitet. Historien om eget liv. Narrativer hevdes det, 
bidrar til å skaper mening i livet ved at man forteller om 
sine  erfaringer både i nåtid, fortid og fremtid. Narrativer
skaper forbindelse mellom tidsdimensjonene og på den
måten åpnes mulighetene til å forløse en alternativ historie,
som kan fungere som grunnlag for det videre liv. (Fritt 
etter Winslade & Monk 2008). Å fortelle krever relativt 
høy  språkkompetanse og det betyr at deltakerne må 
formidle andre fortellinger på norsk, enn de de har lest i
skolebøkene eller de forteller når de svarer på «autopilot».
Fortellingene eller narrativenes betydning kommer frem i
dette sitatet:

Begrepet narrativ viser til at det er snakk om virkelige
mennesker i en fortelling, som handler ut fra intensjoner
og som har hensikter, verdier, etikk og moral. 
(Gjems 2007:167).

Telling stories allows narrators to communicate what is
significant in their lives, how things matter to them.
Narratives offer a powerful way to shape conduct
 because they have something to say about what gives
life meaning, what is inspiring in our lives, what is
dangerous and worth taking risks for. (Linda Garro)

ET ROM FOR TRAUMATISKE FORTELLINGER

En av deltakerne fortalte, gjennom å tegne et bilde, om
Taliban, som skjøt hans far mens han så på, da han var åtte
år. Han sa: «Jeg klarer ikke fortelle noe annet fra Afghanistan.
Dette bildet fyller hele hodet mitt.» Denne gutten er 18 år.
Man kan stille spørsmålstegn om det er riktig å gi rom for
slike fortellinger, som er den samme som alt for mange av
asylsøkernes og innvandrernes eier. 

Erfaringene med «Teater som metode» er at det aldri har
vært vanskeligheter i etterkant, med fortellinger som kan
være såre for hver enkelt. Dette har noe med at hver enkelt
har frihet og rom til selv å formidle det de ønsker og tåler til
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enhver tid. Teaterspråket gir også en distanse til eget
materiale og gjør det til et kollektivt produkt. Dette tar bort
noe av elementene som kan være for «touchy». 

Advarseler om at det er for «touchy» å gi rom for for -
tellinger om traumatiske opplevelser, er en svært vanlig
 holdning. PTP har arbeidet med metoden i 30 år. Aldri har det
sceniske rommet som er gitt for å formidle traumatiske
 erfaringer, resultert i bråk eller andre negative reaksjoner.
Tvert i mot har det vært forløsende og påkalt en letthet i
etterkant at fortellingene har kommet frem og blitt gitt
 estetisk uttrykk. PTP mener at det er viktig at slike for -
tellinger ikke bringes til taushet. Anders Johansen skriver i
boka «Samtalens tynne tråd»:

Når det heter at «virkeligheten henger i samtalens tynne
tråd», er det fordi ikke bare verden omkring, men også en
selv, blir virkeliggjort gjennom samtale: Den som blir
brakt til taushet, er ikke noe- og dét kan iblant gå på livet
løs. (s 185)

Å FRIGJØRE SEG FRA REALISMEN

Mye av arbeidet med «Teater som metode» relatert til
narrativer, går ut på å skape fortellinger ut fra mange ulike
impulser. Fortellinger der deltakerne må være spontane og
bruker fantasien. Å arbeide med imaginære fortellinger er
selvsagt en treningsform for å kunne uttrykke seg generelt,
men det ligger også et frigjøringsprosjekt i dette. Voksne
asylsøkere og innvandrere er ofte ikke vant til lek og fri
 assosisasjon. Det er som om de klamrer seg fast til realitets-
sfæren. De er så «tuna» inn på å prøve å svare riktig, sann-
synligvis ut fra et integreringsønske, at de bruker mange
dager før de endelig slipper seg ut i fantasiens uendelige
landskap. Manglende erfaring med lek med det imaginære
har ofte også sammenheng med bakgrunnen. Mange
kommer fra diktaturer, der de er vant til å resitere «sann-
heter» og der tanker som bryter ut av «sannhetsrammen»
kan føre til alvorlige straffer.

Å øve på imaginære fortellinger kan sees i sammenheng
med å utdanne et demokratisk, selvstendig og skapende
 subjekt. Dette skriver Ingerid S. Straume interessant om i
«Politikken og det imaginære», fra 2009. Hun presenterer
grekeren Cornelius Castoriadis ideer.

/.../Det er særlig to forhold som gjør ideen om det
imaginære problematisk for tradisjonelle filosofer: Det
ene er at det imaginære er en kvalitet eller egenskap
som ikke bare kan knyttes til personers psyke – fore -
stillingsevnen – men på et annet plan også til ikke-
personlige kollektiver – det sosiale imaginære. Det andre
er at ideen om det imaginære begrepsliggjør skaping av
noe nytt, det vil si helt nytt/.../ Å dekke over ideen om det
imaginære betyr i praksis å tildekke alternativer til det
bestående/.../ Assosiasjonsrekker og referanser – der
 forestillinger refererer videre til noe annet enn seg selv –
er i prinsippet uendelige. Psykens væremåte er å lage
 forestillinger, form og mening fra formløshet, og disse
kan ifølge Castoriadis aldri tilbakeføres til noe for-
utliggende. De er alltid flertydige, «dømt til polysemi»
/.../Det imaginæres skapende rolle (gr. poie�sis) er å skape
og konstruere nye former, sett, logikker og systemer.

HUMOR

Aldri ler vi og gråter så mye som i arbeidet med asylsøkere og
innvandrere i Teater Polyfon. Dette er også tilfelle med
«Teater som metode»-tilbudet. Det er latteren som
dominerer. Og, denne latteren trekker deltakerne selv frem
som noe viktig og annerledes med «Teater som metode».
Mye av latteren fremkalles gjennom arbeidet på gulvet. Når
deltakerne agerer i roller som de vanligvis ikke presenterer
seg selv i. F.eks: Når somaliske damer spiller ut hvordan de
opplever saksbehandlernes rolle, når deltakerne får på
klovneneser, når de iscenesetter absurde fortellinger de selv
har skapt eller når store kurdiske, tidligere geriljakjempere,
danser sin egen hverdag. Det siste eksemplet er også en
handling som like godt ender i tårer, fordi det kan være så
vakkert.

Mikhail Bakhtin har skrevet mye klokt om latter. Kanskje
ligger noe av det betydelige i latteren innbakt i hans teorier?
Han skriver i «Latter og dialog» at 

i middelalderen representerte latteren, uttrykt blant
annet i folkelige fester, nye historiske følelser. Det
 foregikk/.../ en mobilisering av alle former og ritualer
 tilknyttet skifte og fornyelse, vekst og overflod. (s 78)

Bakhtin skriver at denne latterens rolle etterhvert forsvant og
ble erstattet av Decartes rasjonalistiske filosofi og klassisismens
estetikk/.../ 
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I den nye offisielle kulturen seirer tendensene til entydighet
og nyanseløst alvor/.../ Imidlertid dør tradisjonen ikke
helt. Den fortsetter å leve og kjempe for sin eksistens i de
lavere kanoniske genrer (komedien, satiren, fabelen)/.../
Tradisjonen fortsatte også på den folkelige scenen
(tabarin, turlupin og andre). Alle disse genrene hadde en
mer eller mindre opposisjonell karakter. (s 81)

I opplysningstiden blir latteren fortrengt og den abstrakte
 rasjonalismen tok over. Friedrich Engels sier:

Forestillingen om en motsetningsfylt væren som uopp-
hørlig skapes og er evig ufullendt, kunne ikke på noen
måte tilpasses de rammene opplysningstidens fornuft
satte. (s 102 i «Latter og dialog»)

Rasjonaliteten dominerer fortsatt. Og latteren rolle har
kanskje, inntil attentatene mot Charles Hedbo i januar 2015,
vært undervurdert? Øyvind Vågnes skriver i artikkelen
«Drepande strek», 9/1 2015:

For redaksjonen i Charlie Hebdo har ingenting vore for
alvorleg til at ein kan teikne det/.../Eit gjennomgåande
trekk i historia til vitseteikningane så vel som teikne -
seriane er ei utemjeleg dragning mot å røske i etablerte,
autoritære tankesett, mot å problematisere tabu - mot å
teikne det som er forbode, det som er kontroversielt, det
som er undertrykt /.../I vårt demokrati lærer vi barna
våre å sjå og forstå verda, gjennom barnehageår og
skuletid, gjennom det å teikne. Dei sorterer inntrykk, og
skrur om på desse, ofte utstyrt med ein frigjerande
mangel på kva som passar seg, eller er korrekt. Føre -
stillinga om det menneskelege ved å teikne - at ein kan
nærme seg verda med tankar og draumar, og famle seg
fram og gi det form med hendene - er nesten like
gammal som menneskets kulturhistorie. 

Dette er slik latteren i «Teater som metode»-tilbudet
fungerer. Den gir rom for lek, for å famle seg frem til noe som
er riktig for hver enkelt deltaker. F.eks: Augusto Boals kjente
øvelse, der man bruker kroppen og stemmen for å finne 1000
måter å telle til tre på, forløser alltid latter og nye tanker.
Latteren gir signal om at deltakerne ikke nødvendigvis skal
følge autoritetenes skrifter, det være seg retningslinjer de
oppfatter er nødvendig for å være en god norsk statsborger
eller saker de har trodd man «må», ut fra egen kultur. Gjennom
latteren ser deltakerne den demokratiske ideen om verd -
setting av at hundre tankeretninger kan strides og prøves ut,
og at ingen representerer en fundamental sannhet. Latteren
gjør at deltakerne kan le når en somalisk pappa sier at han
gjerne vil ha tolv barn og noen spør om han ikke vet om
bruken kondom. Den somaliske pappaen ler med. 

Vi ler også av spill, der vi øver på å flørte eller vi iscenesetter
«touchy» temaer.

Bakhtin skriver at den opposisjonelle karakteren latteren
hadde, forsvant eller ble knyttet kun til private og trivielle
sfærer. Latteren, som får en plass i et «Teater som metode»-
tilbud, har igjen flyttet inn i et offisielt rom.

ROLLESPILL

I definisjonen på oppdragets art fra INN, fremheves ofte at
oppdragsgiver ønsker at «Teater som metode»-tilbudet skal
inneholde rollespill. Spesielt ønskes dette for grupper som
skal ut i språkpraksis, praksis eller søke jobb. Rollespill er et
svært vidt begrep. Samfunnsforskeren Erving Goffman
skriver om dette i sin bok «Vårt rollespill til daglig». Fredrik
Barth mener at den viktigste ideen Goffman presenterer i
boka, er ideen om situasjonsdefinisjonen:

at vi når vi samhandler trenger å etablere en forståelse
av hva slags anledning det er, og hvilken sektor av person
vi, og de andre deltakerne spiller ut. Det han etablerte (i
boka, min anmerkning) var en forståelse av at rollespill,
selvrepresentasjon og inntrykksmanipulering ikke er
overflatefenomener, men grunnleggende trekk ved
samfunnet. (s 9)

For å bli bevisst dette spillet i samfunnet, forholder Goffman
seg til teaterforestillingen, der en person:

i normale arbeidssituasjoner fremstiller seg selv og sin
aktivitet foran andre, hvordan han styrer og kontroller
det inntrykket de danner av ham og de ting han kan og
ikke kan gjøre så lenge han fremfører denne opptreden
for dem.

Rollespill i vid betydning kan gi en bevissthet på egen rolle, i
en interaksjon, som gir mulighet til kontroll og valg. Rollespill
som kan være effektive, er Augusto Boals mange former og
teknikker i «De undertryktes teater». Panter Tanter Produk-
sjoner har ofte satt opp disse teknikkene som en del av det vi
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har villet arbeid med, men har ikke i stor grad tatt disse
 teknikkene i bruk, relatert til målgruppen. Dette fordi de
 forutsetter refleksjon. 

Refleksjon eller tankespinn krever en visst grep om språket
deltakerne må ta i bruk. Ofte er språknivået for lavt.

Tor Helge Allern tar opp hvordan ulike dramametoder kan
knyttes til ulike kunnskapssyn og målsetting for arbeidet i
 artikkelen «Ofte brukte dramametoder». Jeg velger her å
tolke dramametoder til også å gjelde rollespill:

Det er mye større frihet innafor Johnstones improvisa -
sjoner enn i Bjørn Magners sociodrama, men det betyr
også større krav til lederen. Det gjelder å ha et stort
materiale, slik at en kan justere etter gruppas reaksjoner.
I begynnelsen bruker man derfor korte improvisa -
sjoner/øvelser, mange korte scener, har enkelhet i
detaljer og klare instruksjoner/.../ Det er to aspekt ved
enhver sosial sammenheng: handlingen som utvikler seg
fram til en konklusjon, det andre er perspektivet til de
som blir involvert i handlinga. Heathcote bruker
 begrepet «frame» om denne prosessen, som dreier seg
om ramma for handlinga og for de som deltar i den.
 Begrepet «frame» peker på at det ikke er handlinga i seg
selv som betyr enten lek eller virkelighet, fiksjon eller
virkelighet, men hvordan vi oppfatter handlinga, hva
handlinga kan kommunisere om sin egen kontekst, dvs.
dens kontekstmarkører /.../For at ramma skal bli
vellykket må den både tjene deltakernes hensikt og
spillets fokus.

I Allerns artikkel kommer det frem at et opplegg må
nivelleres ut fra gruppas nivå, behov og intensjon. Panter
Tanter Produksjoner har erfart at relatert til rollespill-
begrepet er det mest fruktbart å anvende Keith Johnstones
teatersportmetoder. De er mer spontane og baseres i større
grad på kroppens uttrykk og impulser, og krever derfor ikke
språknivå i samme grad som i mer tradisjonelle rollespill-
former.

EN METODE BASERT PÅ KVALITET OG MENNESKELIGHET,
IKKE TELLEKANTER OG KOMMERSIELLE HENSYN

Bjørn Rasmussen holdt et foredrag om «Drama i et
dramatisert samfunn» ved Idea 2003. Han ser betydningen
av drama og slik jeg tolker det, iberegnet «rollespill» og/eller
«Teater som metode», relatert til å synliggjøre mange
menneskers andre følte hverdagserfaringer. Dette er spesielt
viktig i arbeidet med asylsøkere og innvandrere. Ofte pumpes
«de» full med informasjon og krav som går fra «oss», i
 betydningen institusjoner som INN, skolesystemet, ulike
 integreringstiltak og krav i media, til «dem», som skal fylles
opp av det «vi» mener er riktig at de skal formes som.
«Deres», «de andres» hverdagserfaringer gies det lite rom for.
Rasmussen sier:

Min erfaring er at våre samfunn respekterer og
 aksepterer kunnskapskapitalen og kunstverkene, samt
den frie lek, men undertrykker forbindelsen mellom disse
nivåene i produksjon av kultur /.../Våre samfunn har, i
 bevaringen og trygghetens tegn, en tendens til å gi
status til en definert og formulert kunnskap, og til
 reproduksjon av denne /.../Men mange mennesker har
andre følte hverdagserfaringer. 

Rasmussen hevder at drama/teater fanger opp dette,
menneskers andre følte hverdagserfaringer. Han sier at det
skjer gjennom en symbolsk kulturproduksjon:

Symbolsk kulturproduksjon fanger opp en mellom -
tilstand mellom levd erfaring og rasjonell, avklart
 forståelse, ja, en mellomtilstand som våre samfunn 
forsøker å undertrykke. Stadig har unge mennesker i
oppvekst livserfaringer og drømmer som ikke er 
formulert pensumkunnskap, som ikke er reflektert. 
Som kunstpedagoger kan dere gripe denne mellom -
tilstanden som faktisk er forutsetning for å kunne eie 
vår kunnskap, og hvis undertrykkelse gjør mennesker 
og samfunn syke. 

Her skriver Bjørn Rasmussen i et perspektiv der det finnes
undertrykkelse og dramapedagogikk kan ha en positiv
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 funksjon. Dette er interessant, sett i lys av at ideen om rolle-
spill brukt som øving for å tilpasse seg. Tilpasningsideen
relatert til rollespill er farget av en modell der noen har
definert en problemsituasjon, noen utarbeider den
dramatiske situasjonen og noen tegner rollene som skal
spilles. Dette kan kjennes igjen i Bjørn Magners sosio-
dramatiske modell, som Panter Tanter Produksjoner selv
brukte på 1980-tallet, helt i starten av utviklingen av «Teater
som metode». I dokumentarboka om Rebellteateret skriver
Panter Tanter Produksjoner:

Rollespill bidro til å
• bryte ned forsvar
• for så å komme fram til sakens kjerne
• få fram de forskjellige momenter (s 47)

Metoden kan fungere. Relatert til målgruppen asylsøkere og
innvandrere, er det noen men. Å sette ord på, krever norsk-
kompetanse. Det viktigste men-et er kanskje at i denne type
rollespill skriver «noen» inn roller der det er klare «bad guys»
og «good guys» og handlingsforløp der noe er riktig og noe
annet er galt. Om disse «noen» ikke er deltakerne selv, men
f.eks Panter Tanter Produkjsoner, som på oppdrag fra f.eks
INN, har en forhåndsdefinisjon på hva dette rollespillet skal
handle om, begrenses rollespillet funksjon. Da blir det et
verktøy for «disiplinering» og ikke for «frigjøring». 

Ettersom grunntanken i «Teater som metode» er en
 frigjøringstanke, anvender Panter Tanter Produksjoner i liten
grad rollespill i en konvensjonell betydning. Slik kan man
kanskje se «Teater som metode» som passé eller uforenelig
med en et arbeid i en «mainstream-institusjon» anno 2015.
En institusjon som med eller mot egne faglige vurderinger, 
er styrt av New Public Management (NPM)-tankegangen, 
der begrepene er oppdragsgiver eller bestiller på den ene
siden og leverandør på den andre. I dette ligger at bestiller
bestiller det som skal skje og leverandøren utfører et
 oppdrag. 

Panter Tanter Produksjoner har i mange år hevdet at vi
arbeider med pionerprosjekter relatert til «Teater som
metode». Bjørn Rasmussen har sagt at dramapedagogikk
eller «Teater som metode» må leses inn i et sosial -
demokratisk ideal. Anno 2015 styrer Erna Solberg, inspirert av
Margareth Thatcher. Anno 2015 vil sannsynligvis de blåblå,
som har makta idag og påvirker administrasjonene på alle
nivå, oppfatte «Teater som metode» som bakstrebersk. Ikke
kommersiell nok! Ikke konkurransedyktig nok! Ikke fleksibel
nok! Og sånn er det. 

«Teater som metode» representerer et alternativt til en blå blå
-tankegang. Metoden setter menneskene og kvalitet i forsete.

MAGISK METODE- HVORDAN KAN DETTE BEGRUNNES?

Den viktigste indikasjon på en magisk effekt, er ikke tall-
resultat, men det fysiske uttrykket hos deltakerne, som for-
andres som ved et trylleslag. F.eks: Første dag på et ukes
tilbud, er alle usynlige og prøver å gjemme seg bort, i klær, i
kroppen og i måten å bruke stemmen på. På visning den siste
dagen, stråler de. Å stråle har med energi å gjøre og er selv-
sagt ikke målbart. 

Om noen stråler, betyr det at de synes, på en positiv måte. 

Panter Tanter Produksjoner har gjennom tilbakemeldinger
fått fortellinger om påtakelig fremgang i måten å bruke det
norske språket på. Og, deltakernes egne oppsummeringer
bør telle:

Teater som metode gjør oss mere synlige, glade, modige.
Vi tør å bruke norsken og har lært teknikker som raskt vil
gi oss økt norskkompetanse. Alle utviklet seg ut fra
nivået vi var på. Noen lærte mange nye ord. Noen lærte å
snakke tydelig. Noen lærte å svare på spørsmål. Noen
 begynte å bruke fantasien. Noen begynte å fortelle
 historier. (Høst 2013)

I en oppsummeringsrunde for to-ukerstilbudet sommer
2014, sa aktørene følgende:

I løpet av en uke er vi blitt mere fri. Vi tør å snakke med
andre. Vi klarer også å snakke i hele setninger. Vi har fått
selvtillit. Vi har vært med på en prosess som gjør oss
glade. Vi har lært å lytte og være til stede her og nå, ikke
tenke fremover. Vi utvikler toleranse for hverandre. Vi
lærer mange nye og ofte avanserte ord, blant annet
gjennom sang. Vi øver opp hukommelsen. Vi opplever 
at trening av kropp også har betydning for kunnskaps -
tilegning. Vi opplever at metoden er aktiv læring, 
ikke passiv, som på skolen. Metoden innebærer aktiv
læring. 

På skolen lærer vi med 20% av seg selv. Med denne metoden
bruker vi 100% for å utvikle oss.

Deltakerne sa i kor: 
Alle skulle fått dette tilbudet! 

Dette kan kanskje stå som en konklusjon, med en liten hale;
om «Teater som metode», også i NPMs epoke, skal anvendes
som et moderne integrerings og pionertiltak, må kompe -
tansen taes vare på og videreutvikles. 

En forutsetning er gode og forutsigbare rammevilkår!
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FØRST I 2009 ble «Teater som metode» skilt fra resten av
teatertilbudet til Teater Polyfon. Tekstproduksjon for dette er
innbakt i forestillingsmanuskripter fra 2006-2008. Fra 2009
har deltakerne produsert mange tekster ut fra ulike tek-
nikker. Teknikkene som er brukt for å utvikle tekstene, vil ikke
presenteres her. Men, tekstene må leses utifra at dette er
 resultat av språk og integreringstrening. Tekstene er kun
moderat redigert av Berit Rusten. Målsettingen med anvend-
else av de ulike teknikkene har vært å skape gode muligheter
for å ta i bruk språket. Vise i praksis at deltakerne har et
repertoaret av det norske språket til rådighet. Pusse på norsk-
kompetansen, slik at deltakerne kommuniserer tydelig. Å
anvende språket narrativt gjennom å fortelle, er å pushe
egne grenser og representerer ofte et språklig sprang. Dette
gjelder både narrativer basert på eget liv og imaginære
 fortellinger.

Å formulere det imaginære er å øve på å drømme om noe som
kanskje kan skje.

Mange kommer fra land som ligner det landet som Sherko
Bekas, en kurdisk sanger og motstandspoet, skildrer i diktet
«Mitt land», fra samlingen «I stormens øye».

I mitt land
fødes avisen stum
I mitt land fødes radioen døv
I mitt land fødes fjernsynet blindt

De som i mitt land
våger å fødes talende, lyttende, seende
gjøres stumme og drepes
I mitt land.

ORD FRA «GIRLPOWER» VÅR 2009. 

Tema: «Tvang»
Tvang
Sinne
Bank
Sur
Sammenbitt
Gammel mann
Drepe
Død
Gråte
Fødsel
Baby
Streve
Nytt liv
Vanskelig
Håp
Glede

TEKSTER FRA «GIRLPOWERGRUPPA» VÅR 2009 

Tema: «Ekte»
Det norske flagget er ekte
Hjemlandet mitt og familien er ekte. Vi er mange søsken, 6
stk, derav 5 brødre. Nå er det norske flagget blitt noe ekte for
meg. Der jeg bor, er mitt land. Kameraet er også noe ekte.
Det er meg. Det er det jeg vil satse på og gjøre noe med.
Gjennom kameraet viser jeg meg selv og prøver å fange det
som er ekte. Jeg hadde en opplevelse fra Marokko. Jeg red på
en hest. Den galopperte. Det var meg, hesten og tilværelsen.
Jeg følte at jeg levde. Å kjenne at jeg lever, er å være ekte.

En stjerneklar, kjølig natt
På en båtreise fra Norge til Tyskland følte jeg noe ekte. Det
var en stjerneklar, litt kjølig natt. Vi satt sammen, med ull-
tepper rundt oss og så på stjernene. Vi var sammen med
hverandre og sammen i den store naturen. Kurdistan er også
ekte for meg. Jeg vil dra tilbake dit en gang.
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Den dagen da pappa kom
De to første årene i Norge var vanskelige. Jeg snakket ikke
språket. En gruppe norske jenter tok imot meg som søstre.
Dette vennskapet var ekte. Jeg har tegnet et fly og fire hjerter.
Bildet sier noe om den dagen da pappa kom til Norge. Vi hadde
ikke sett han på 5 år. Kjærligheten til familien er en ekte følelse.

En ekstrafamilie
Min relasjon til landet mitt, Bosnia, det er ekte. Jeg husker
første gang jeg dro tilbake dit, i 1998. Varmen som slo i mot
meg, språket, musikken og lukten av maten. Jeg har også en
veldig ekte skatt i Norge. Det er min ekstrafamilie. De har jeg
hatt mange opplevelser sammen med. De kan jeg snakke
med om ting jeg ikke kan snakke med mamma om. Ekstra-
familien fant jeg fordi jeg tok over en barnevaktjobb etter en
venninne. Alle burde finne seg en ekstrafamilie. Familien min
er ødelagt og sliten av krigen. Det er ikke så lett. 

Mobbing 
Det mest ekte følelsen for meg er en mobbeopplevelse fra da
jeg bodde på Grong. Jeg hadde vært i Norge i 2,5 år. Jeg
snakket godt engelsk, men de på Grong likte ikke engelsk. 
Jeg kunne ikke norsk. Denne mobbinga var svært vond.

Levende på reise
Jeg liker Sverige, spesielt Malmø, fordi det er så nært til
Køben havn. Å kjøre med bil over den lange brua er  fantastisk.
Da føler jeg meg trygg. Jeg føler meg levende når jeg reiser. Ekte.

Erfaringene ligger gjemt i tatoveringsmønstrene
Jeg tegner tatoveringsmønstre. I disse tegningene ligger alt
jeg opplever som er ekte, både gode og dårlige erfaringer.
Mest negative! Jeg kan gjemme dem i disse mønstrene

Havet gir råd
Ved havet kan jeg gråte og synge. Havet gir meg råd. Jeg
 besøkte Kurdistan. Der var det ikke noe hav jeg kunne synge
ved. Selv om jeg har mye familie i Kurdistan, følte jeg meg
alene. Familien ville hjelpe meg, men jeg skjøv dem bort. De
ville dele alt. Jeg er delt. Det er en ekte følelse. I Norge har jeg
kjæresten min og en bror. Moren og faren min er der. Jeg må
reise dit så vi kan være sammen. Jeg savner familien i Kurdistan. 

Buddhafiguren
Jeg har tegnet den store Buddhafiguren som Taliban ødela.
Det var i Bamiyan i 2001. Figuren var over 40 meter høy. Den
figuren var ekte for meg. Den gangen drepte de min onkel,
Aziz. Jeg må gråte når jeg forteller dere det. Jeg var 11 år. 300
stk ble drept. Vi bodde i en liten landsby. Alle kjente alle. Folk

bodde i huler i fjellet. De måtte rømme.Vi snakker ofte om
denne grusomme hendelsen hjemme hos oss. Jeg synes det
er viktig at norske mennesker også får vite hva vi har opp-
levd, vi som har kommet hit, som har flyktet fra krigen. For
disse opplevelsene er ekte.

TEKSTER FRA «TEATER FOR INDIVIDUELL UTVIKLING» 
VÅR 2009 

En spennende dag
En dag, klokken ti, dro vi til kirken for å besøke en venninne.
Hun heter Zarah og kommer fra Somalia. Hun serverte kjeks,
god mat og et glass juice. Mens vi spiste, spilte en person på
piano og sang en hyggelig og rolig sang. Denne personen var
en gammel prest som heter Jan Poser. 

Etterpå gikk vi alle på tur på fjellet. Vi dro på fjellet fordi
alt var stengt og bussene i byen ikke gikk. Plutselig ble det
mørkt og vi hadde ikke batteri til lommelyktene. Det var
veldig kaldt. Vi var høyt oppe på fjellet. Vegen var smal. Vi så
alle lysene fra byen. Vi kunne bare vente og ble litt slitne. 
Vi hørte en bjørn og ble veldig redde. Da sprang vi hjem. 
Vi slappet litt av, så på TV og sovnet.

Denne dagen var ikke kjedelig.

Hverdag
Når vekkerklokka ringer, står jeg opp og drikker et glass vann
og vasker opp. Jeg går på do og bruker toalettpapir. Jeg tar på
meg sekken og går til norskkurset.

Mitt norske språk strekker ikke til
Jeg heter Almas. Jeg kommer fra Eritrea.I Eritrea jobbet jeg
som kontorassistent. Jeg serverte te og kaffe. Almas betyr
diamant. Jeg liker diamanter. Jeg har bodd i Norge i 2 år. Her i
Norge har jeg ingen diamanter. I mitt hjemland hadde jeg
ganske mange. Jeg hadde øreringer, ring på fingeren og hals-
smykke… alt av diamanter. Jeg har ett barn. Han bor i Eritrea.
Han er 17 år. Jeg er 32 år.

Jeg bor alene her, men jeg har en kjæreste. Han er også
fra Eritrea. Isaias Afewerki er president i Eritrea. Han er en
dårlig president, men jeg kan ikke forklare hvordan har er
dårlig. Jeg vet bare at han setter folk i fengsel. Det er bare
problemer. Hvordan skal jeg kunne forklare alt dette? Mine
norskkunnskaper strekker ikke til. Jeg kan mye norsk, men jeg
blir så usikker når jeg skal praktisere, at jeg glemmer mye av
det jeg har lært. Jeg vil gjerne også fortelle hvorfor jeg liker
Norge, men jeg har ikke nok ord til å forklare hva jeg mener
da heller. Men i Norge er det ingen problemer. Det er ikke krig
eller kriminalitet. Her i Norge liker jeg å kjøpe klær. Jeg går i
ulike butikker. Jeg går på tur, men ikke hver dag. Når jeg har
fullført skolen og kan mere norsk, vil jeg bli hjelpepleier.
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I fremtiden vil jeg hjelpe mitt land
Jeg heter Ali. Jeg kommer fra Yemen. Mitt språk er arabisk.
Yemen ligger sør for Saudi Arabia. Yemen er et fint land, med
mange store fjell, en ørken som heter Sahara, grønt land i
nord og en lang kyst på 1000 km. Det er også mange øyer i
landet mitt. Landet er delt i 18-19 fylker, akkurat som i Norge.
Jeg var redd for staten i Yemen. Jeg spilte teater. Skoleteater.
Jeg spilte en som var diktator. (Ali prøver å spille diktator på
norsk, men får det ikke til. Han er ikke «streng» nok. På
 arabisk går det bedre. ) Jeg har glemt eller vil ikke huske mitt
gamle liv. Om jeg prøver å huske, blir jeg syk. I mitt hjemland
Yemen hadde jeg kone og tre barn. Her i Norge er jeg ikke
redd. Her hjelper staten meg. Livet mitt startet på nytt da jeg
kom til Norge, derfor regner jeg at jeg er tre år. Det er den
tiden jeg har bodd i Norge. Her i Norge liker jeg alt jeg gjør.
Jeg har bestemt meg for å være veldig sosial og snakke med
alle. Her i Norge kjenner jeg bare to norske mennesker, min
kontaktperson og deg. Jeg skal lære meg norsk. Etterhvert vil
jeg arbeide på et sykehus. Jeg har erfaring og utdannelse i
røntgenfaget og fra administrasjon fra mitt hjemland. Jeg er
opptatt av demokrati og dikatur. I fremtiden vil jeg hjelpe
mitt land, Yemen.

Det er vakkert i Klæbu
Mosapo (M): Jeg heter Mosapo Tanga. Mosapo betyr veg.
Tanga betyr seil.
Hvor mange barn har du?
M: Jeg har tre barn. 2 jenter og 1 gutt. En jente er 33 år, en
annen er 30 år og gutten er 14 år. En av jentene mine bor i
Kongo.
Hvor gammel er du?
M: Jeg er 54 år.
Er du gift?
M: Nei, men jeg var gift i Kongo og mannen min er far til alle
mine barn. Mannen min bor i Kongo, i Kalemi.
Liker du norske menn?
M: Nei, jeg er for gammel.
Har du barnebarn.
M: Ja, jeg har 7 barnebarn. 2 av dem bor i Kongo. Jeg snakker
med dem på telefon.
Hvor bor du?
M: Jeg bor på Kolstad.
Bor du alene?
M: Nei jeg bor sammen med min yngste sønn.
Hva jobbet du med i Kongo?
M: Jeg var lærer på en barneskole. Jeg var lærer i alle fag.
Hva var ditt favorittfag?
M: Fransk.
Hvor mange språk snakker du?

M: Jeg snakker fransk, zwahili og jambo god. Jeg snakker litt
norsk, litt kimbala, litt engelsk, litt bemba. Og så spiller jeg
tromme. Det er også et språk.
Hvor lenge arbeidet du som lærer?
M: Jeg arbeidet som lærer i 27 år. Så flyttet jeg til Zambia, der
jeg bodde i flyktningeleir i 8 år. Der arbeidet jeg også som lærer.
Kan du tenke deg å være lærer i Norge?
M: Ja… kanskje…
Du er ikke sikker på om det får det til? Hva tror du du kan
arbeide med Norge?
M: Jeg kan jobbe i en barnehage, som assistent.
Hva er den fineste dagen/den lykkeligste dagen i hele ditt liv?
M: Det var den dagen jeg sluttet på skolen. Da ble det laget
en fin fest for meg og alle i familien var med og feiret meg.
Jeg gledet meg til å starte på voksenlivet.
Liker du Norge?
M: Jeg liker Norge fordi det er trygt og fredelig her.
Hva gjør du i fritida?
M: Jeg besøker Klæbu. Jeg kjenner ingen der, men jeg vil gjøre
meg kjent. Jeg synes det er vakkert i Klæbu.

FORTELLINGER FRA «WOMENPOWER- PROSJEKTET» 
VÅR 2009 

Tema: «Sterke kvinner».
Kvinnen som ville bli dommer
Dette er en fortelling fra Afghanistan, om en kvinne som ville
studere jus og bli dommer. Pappaen sa nei. Kvinner er ikke
født til å bli dommere, mente han. Men, han aksepterte at
hun studerte til lege. Hun trosset sin far og begynte likevel å
studere til jus. Hun ville bli dommer. Hjemme lot hun som
hun gikk på legestudiet. Hun jobbet om nettene for å fi-
nansiere studiene sine. På dagene studerte hun. I 15 år holdt
hun på slik. Så begynte hun å praktisere som dommer.
Familien visste fortsatt ingenting om hennes karriere. En dag
begikk faren en forbrytelse. Han ble stilt for retten. Dom-
meren viste seg å være hans egen datter. Han ble glad, selv
om han alltid hadde vært i mot at hun skulle utdannet seg til
dette yrket. Han regnet med at datteren ville frifinne han...
uansett. Men datteren sa: «Jeg har studert og slitt og knapt
sovet i 15 år, for å komme i denne posisjonen. Jeg tuller ikke
bort de 15 årene ved ikke å følge de lovene jeg har studert og
satt meg inn i. Du har begått en kriminell handling. Derfor
dømmer jeg deg. Det er rettferdig!»

Hitramannen
Teksten er hentet fra VG 13/7 2007 og er fra et intervju med
Per Bjørnar Rødde (38) som er FRPer. Bearbeidet av Berit
Rusten. Brukt på flere visninger av «Women power»-
 prosjektet. Pers replikker er tatt direkte fra intervjuet.
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Per: Mange menn savner den gode, gamle kjerringa som
visste hvordan hun skulle holde familien sammen. I dag
mener jeg at asiatiske husmødre kan redde kjernefamilien,
øke fødselstallene, gjøre barna tryggere - og sørge for et
bedre kosthold.
Dias: Jeg er gift med Per. Jeg kommer fra fra Indonesia. 
Jeg er 38 år.
Per: Jeg råder norske menn til å finne seg ektefeller i Asia.
Samfunnet vårt trenger reserverte og høflige kvinner som
ser en verdi i å ta seg av hjemmet og holde familien samlet.
Likestillingen har gått så langt at vi snart ender som intet-
kjønn.
Mira, fremstiller «feministkvinnen», som den karikaturen Per
ser som et «monster»:
Jeg har ikke tid. (Ser på klokka). Jeg må på jobb. Jeg må lage
mat. Jeg må hente ungene på trening. Jeg må trene.
Per: Mødre er best egnet til å oppdra barn fra naturens side.
Selvopptatte karrierekvinner gjør Norge til et kaldt land fullt
av frossenpizza og overvektige unger med dårlig nettverk.
Mira: Unger. Jeg har kjøpt Pizza Grandiosa. Varm den opp selv
ellers spis den frosset.
Per: Jeg vil ha tilbake husmoren og tryggheten. Det må skje
ved å gi husmorrollen status, med lønn og pensjonspoeng.
Husmoren er blitt nedvurdert. Norge trenger kvinner som
styrer hus og hjem. Norske kvinner drikker mer.
Mira: Skål. Gud hvor det er deilig å slå ut håret.
Per: De slåss mer.
Mira: Pass deg Per, så jeg ikke gir deg en uppercut.
Per: De er uhøflige i trafikken
Mira: Se deg for da mann. Du har vikeplikt.
Per: Sjekker opp folk på byen. 
Mira, til publikum: Skal jeg spandere en drink på deg…. og
etterpå.. «mine or your place?»
Per: De tar etter uvanene våre. De oppfører seg som menn og
har samme interesser som menn.
Mira: Å Rosenborg og Rosenborg er Trondheims fotballag. 
Å Rosenborg Å Rosenborg tar seiern hjem i dag.
Per: Jeg er helt sikker på at en stor del av barns psykiske
problemer skyldes at de knapt ser mor. Alle kvinner skal
absolutt gjøre karriere i yrkeslivet. Det gir oss ensomhet,
atferdsvansker, ferdigmat, fedme og fødselsunderskudd. Den
norske, frigjorte kvinnen er oversminket og vakler mellom
kaffe latte-møtene med høyhælte støvletter, moteveske og
designerbriller for å vise at hun er kvinne. Og hun har gjerne
en solid bilring rundt midjen fordi hun spiser og drikker som
en mann.
Miramimer dette; Sminker seg, går på høye hæler, hilser på
stadige nye og drikker kaffe latte, slenger med designvesken og
brillene.

Per: Asiatiske kvinner derimot, slike som min Dias, er høflig,
kler seg pent for å være attraktiv for mannen sin, og hun er
sjefen hjemme.
Dias: Jeg jobber deltid i butikk, fordi Per må studere. Jeg
passer hans barn fra et tidligere ekteskap, fordi han ikke er
hjemme de gangene han har samvær med sine døtre. Da er
han på studiesamlinger. 

Mine egne barn bor i Indonesia. Jeg sender dem penger
hver måned. Det overrasker kanskje dere at jeg tar det
 ansvaret for Per, døtrene hans, økonomi og matlaging. 
Men for meg er det helt naturlig. Jeg er jo kvinne!

TEKSTER FRA «TEATER FOR INDIVIDUELL UTVIKLING» 
VÅR 2010

Hva liker du med å være ung?
Asmait: Jeg likte å være sammen med venninner som var like
gamle som meg. Å se på TV/filmer, prate og le sammen med
dem. Jeg liker ikke å se på TV alene. 
Jeg følte meg ung mellom 4 (så lenge jeg husker noe) til 16
år. Nå føler jeg meg voksen, men ikke gammel! Jeg savner
mest å reise ut på landet for å besøke besteforeldrene mine.
Hva kan du gjøre med et stykke papir?
Ahmad: Jeg kan skrive norsk, jeg kan tegne på det, jeg kan
lage et papirfly og kaster papirflyet. Jeg kan river det i stykke.
Jeg kan lage små biter/ konfetti.
Hvilke fritidsinteresser hadde du i ditt hjemland?
Thagi: Jeg likte å gå på tur sammen med mine venninner, å
gå på kino, å danse og synger sammen med dem. Jeg hadde
ikke bare en bestevenninne, men elsket alle mine venninner,
Rupa, Tiga, Kisna,...jeg savner dem alltid!
Hva kan du gjøre for å huske navn?
Mekonen: Jeg går til denne personen som jeg ikke husker
navnet og spørre han. Jeg kan også ringe han, fortelle hvem
jeg er og forklare situasjonen min og spørre etter navn hans.
Eller jeg bare spør en venninne av denne personen.
Hva roste din mor deg for da du var barn?
Nath: Moren min roste meg for at jeg var flink å studere og
at jeg ikke sloss med andre. Mine beste kamerater var Aito,
Hemon, Heras, Gomin. Mamma min likte dem også. De
 «dårlige» vennene traff jeg bare utenfor huset.
Hva kan du gjøre for å holde deg i form?
Helen: Jeg svømmer to ganger i uka. Jeg står opp kl 08:00 for
å trene morgengymnastikk. Da bruker jeg en DVD i ca. 10
 minutter. Jeg går også mye ( jeg bor ved KBS, så jeg går til
EVO og til byen...) Jeg pleier ikke å jogge eller gå på trenings-
studio.
En duft du kan like?
Thagi: Jeg liker duften av blomster. I mitt hjemland finnes
det en hvit og vakker blomst som heter «Gemel». Den har
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veldig god lukt. Vi blir glad når vi ser denne blomsten. 
Den finnes ikke her i Norge. Også har vi «Rodorennes», det er
 nasjonalblomsten i Nepal.
Hva gjør du hvis du er nervøs?
Hodan: Jeg ta meg en dusj og legge meg. Hver morgen når
jeg skal på skole blir jeg nervøs og stressa. Og jeg er nervøs
for politiet; jeg liker ikke politiet og kan ikke snakke med
dem. En gang spurte politiet meg om jeg hadde et problem,
men jeg ble taus. Politiet i Afrika er noen ganger ikke bra. 
Jeg har ikke sett dem, men jeg hørte at de kan være brutale.
Jeg blir også nervøs når jeg ikke snakke sant, dvs om jeg 
lyver.
Akoon: Jeg liker politiet. De beskytter meg og hjelper meg
når jeg har problemer.
Amed: Jeg åpner vinduet og skrive ned tankene mine.
Hvordan blir utlendinger best integrert?
Mekonen: Ved å gå på tur, spille spill, besøke, ha det bra
sammen med andre. Også kan du komme i kontakt med
norske mennesker ved å gå på svømming, lære norsk, 
finne en jobb eller på skolen. Men jeg føler meg mer
 integrert blant de andre utlendinger enn i det norske
samfunnet.
Hodan: Hvis du har en norsk venn, så kan du også komme i
kontakt med familien og vennene hans. Du kan også komme
i kontakt med naboene dine.
Mekonen: Jeg går i kirken og synger sammen med andre.
Kirken er en veldig viktig plass for integrering.

TEKSTER «TEATER FOR INDIVIDUELL UTVIKLING» 
HØST 2011 

Det er hyggelig å treffes
Jeg står opp hver morgen kl. 1000. Jeg spiser frokost sammen
med familien min. Jeg gjør litt lekser og så drar jeg med
bussen til skolen kl. 1150. Jeg begynner på skolen kl. 1215 og
slutter kl. 1530.

Når skolen er slutt tar jeg bussen inn til sentrum. Noen
ganger møter jeg venninnen min. Vi forteller hverandre hva
vi har gjort i løpet av dagen. Noen ganger spiser vi mat
sammen eller vis er på klær i butikkene på Trondheim
Torg.Før vi skilles, sier vi alltid til hverandre at det var
hyggelig å treffes. Så tar jeg bussen hjem.

OBS: En gang opplevde jeg noe skremmende. Jeg satt på
Burger King på Trondheim Torg. En mann ropte til meg:
«Hvorfor er du kommet hit? Hva gjør du her?» Jeg svarte han
ikke. Han var full. Jeg ville ikke havne i noe bråk.

Man kan treffe mange slags mennesker på Trondheim
Torg.

TEKST LAGET SOM EN DEL AV «TEATER SOM METODE»
TILBUDET I TEATER POLYFON 2012

En jøde anno 2012
Shwan var fire år gammel. Jagerflyene bombarderte nesten
hver dag. Han flyktet sammen med sin familie fra landsbyen
til en by som lå langt fra grensen. Hver dag så han døde
mennesker. Mennesker som hadde dødd på grunn av
bombingen eller fordi de hadde fått dødsstraff. De hadde
sagt imot regjeringen. Dette scenariet gjentok seg i 8 år.

Han likte ikke dommene. Dødsdommene. 
Han så på henrettelsene og tenkte: «Enn om de har fått

en urettferdig, en feil dom? Hvem har ansvaret? Hvem kan
hente de dødsdømte tilbake til livet?»

Ingen svarte han. Men, han var sikker på at
myndighetene ofte dømte feil. 

Krigen tok slutt. Han bar med seg denne tanken om at
mange ble straffet på feil vilkår. Han begynte på universitet
da han var 19 år. Han leste om andre verdenskrig.Han leste
om Holocaust. Etter universitet gikk han inn i det militære.
Alle gutter i Iran må tjenestegjøre to år som soldater. Han ble
offiser. På den tiden demonstrerte studentene mot
 regjeringen. Det ble erklært unntakstilstand i landet.
Situasjonen ble verre og verre. Regjeringen ga tillatelse til å
skyte og drepe studentene som kom for å demonstrere. Men,
studentene var ikke redde. De kom hver dag ut på gatene. 

Shwan og de andre offiserene fikk en ordre, i brevs form,
der det sto at de måtte være aktive. De måtte slå ned
demonstrasjonene. De hadde tillatelse til å drepe. De skulle
gå til aksjon neste dag, sto det i brevet. Alle måtte være på
plass kl. 0600. Dette var ille. Han husket..krigen…døds-
straffene..bøker…om Holocaust…om folkemordet i Tyrkia
(mot armenerne)…kurderne i Irak…muslimene i Bosnia…
jødene i Saudi Arabia. Han kunne ikke sove. Hva ville skje
neste dag? 

Han tenkte: «Jeg kan ikke drepe folk. Jeg vil ikke slå ned
noen. Studentene er mennesker. Hvorfor må vi drepe dem?
Hva vil myndighetene oppnå med at vi dreper dem? De er fra
det samme landet som jeg. Jeg vet at det de ønsker er
 reformerer. Jeg har alltid vært reformvennlig. Jeg er enig med
de som demonstrer. Og nå må jeg drepe dem! Nei. Jeg kan
ikke! Jeg dreper heller meg selv.»

Han sov ikke den natta. Alle var på plass, i geledd kl
0600. De gikk ut i gatene.Volden startet kl. 1000. Tankene
svirret i hode: «Ikke klar til å skyte! Krig. Henrettelser. Hvem
kriger jeg mot. Mine venner!»

Han fikk hodepine. Mange studenter ble drept og mange
ble arrestert. Mange ble skadet. Mange fikk lange fengsels-
straffer. Han visste at i fengslene var det tortur og at
kvinnene ble voldtatt.
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Shwan ble syk. Han fikk permisjon. Han dro hjem. Etter
to år ble han ansatt på et statskontor. Han hadde tatt
veterinærutdannelse. Han arbeidet i staten i to år. Han
 opplevde at det sivile samfunnet også var et farget av det
totalitære regimet. Hans tanker var en dissenters. Han var i
opposisjon til regimet. Han mistet jobben. Han fikk sparken
fra tre ulike arbeidsplasser, fordi han forfektet opposisjonelle
synspunkter.

Han flyktet til Norge. Han ble tvunget til det. Nå er han
asylsøker i Norge, men situasjonen er svært dårlig for
asylsøkere her. Han har nå ventet i to år på svar. Han vet ikke
hvilket svar han får. 

Positivt! negativt?Positivt! negativt?Positivt! negativt?
Noen ganger tenker han at han tok feil. At hans skjebne

her i Norge er den samme som i hjemlandet. Han er hjemløs.
Han kan ikke vende tilbake til hjemlandet, samtidig som han
ikke har noen rettigheter som ett fritt menneske i Norge.
Han tenker på historien. Om han hadde levd og bodd i
 Tyskland under 2.verdenskrig, hadde han helt sikkert vært
jøde og blitt forfulgt. Han føler at hans situasjon er som en
hjemløs jødes, anno 2012.

TEKSTER FRA «SLIPP NORSKEN LØS» VÅR 2013 

Jeg liker blomster
Jeg har et fint belte. Det bruker jeg for å holde buksa på
plass.

Jeg får informasjon på data, slik at jeg kan holde meg
oppjustert om hvordan det går med barna mine i hjem-
landet. Jeg bruker også data når jeg skal søke jobb. Jeg har
kjøpt en hammer, fordi jeg har tenkt å snekre et hus. Jeg liker
blomster og kjøper ofte forskjellige buketter til kjæresten min.

Jeg kjøpte et tørkle for å beskytte halsen mot kulde og
trekk. Jeg må ha et nytt brilleetui, for å beskytte brillene
mine. De blir så skitne, om de bare ligger løs i veska.

TEKSTER FRA «SLIPP NORSKEN LØS» HØST 2013

Taliban herjer
Det var en gang en afghansk gutt. Han bodde sammen med
familien sin, mammaen og pappaen, på bondelandet i
 Afghanistan. Familien hans er av Hazarafolket. Faren var
bonde og dyrket jorda. 

I Afghanistan herjer bander fra Taliban. De har turban på
hodet og langt skjegg. De kommer på vegene der folk går. De
har med seg gevær av Kalashnikovtypen, som de sikter på
folk med. Noen ganger roper de: «Dere har samarbeidet med
Nato eller andre utlendinger. Dere er våre fiender!» Taliban
tvinger folk ned på kne. Folkene kan sitte 10-15 cm fra
hverandre på en rekke langs vegen. Så slår Taliban dem som
sitter nede med tykke kabler. Etterpå skyter de alle sammen.

En dag kom Taliban og gjorde akkurat dette med
pappaen til den afghanske gutten. De ropte: “Du har
 samarbeidet med Nato og USA. Vi skal skyte deg!” De skjøt
pappaen til gutten mens gutten så det hele. Taliban skyter
ikke folk som er Pashtuer. Bare Hazarafolk.

Gutten var 10 år den gangen. Etterpå måtte gutten ta
ansvar for familien. Han ble familiens overhodet. Han hadde
ikke eldre brødre. 10 år gammel tjente han penger til familien
ved å selge grønnsaker fra bondegården deres på markedet.
Men, Taliban lot ikke gutten være i fred. De slo ha også han
med tykke kabler. 

Han måtte reise fra Afghanistan.
Han kom til Norge. Nå er han 18 år gammel.
Han har det fint her, men mange ganger får han vondt i

hodet. Han får ikke bildet av Taliban, som skyter mennesker,
ut av hodet sitt. Det bildet skygger for alle andre erfaringer
han har fra hjemlandet. Om noen spør han: «Kan du fortelle
noe vakker fra hjemlandet?», klarer han ikke huske noe. Han
husker bare dette grusomme bildet.

Guttene som hadde for mye penger
En afghansk gutt er kommet til Norge. Han får penger til livs-
opphold. Mange sedler og noen «mynter». Han vet ikke hvor
mye pengene er verdt, så han bestemmer seg for å gå på bu-
tikken og kjøpe noe lite i første omgang. Han tar med seg
hele seddelbunken. Gutten går rundt i butikken. Han be-
stemmer seg for å kjøpe en sjokolade. Han går til kassa.

Jenta i kassa sier: «Det blir 18 kroner.»
Gutten leter i seddelbunken. Jenta hjelper han og finner

en tjuekrone.
Jenta: «Dette er nok.»
Han tar sjokoladen og går. Jenta i kassa kommer løpende

etter han.
Jenta: «Du skal ha tilbake penger.»
Gutten ser på de to små myntene og sier:
«Nei, jeg trenger dem ikke.»

Jenta går tilbake til kassen og tenker med seg selv: «Dette er
provoserende. Får disse innvandrerne så mange penger at de
ikke engang bryr seg om å få igjen vekslepengene?»

Med fleskbussen uten lommebok
En mann fra Eritrea tar «Fleskbussen» til Sverige. Han skal
kjøpe mye mat og andre varer. Han planlegger å overraske
vennene sine når han kommer tilbake og lage en stor fest.

Han går rundt i butikken i Sverige. Det er så billig. Han fyller
opp handlekurva med mange varer. Han tar dobbelt opp av
de fleste varene. Når han kommer til kassa, er vognen så full
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at den har en haug på seg. Den bugner. Han lesser varene
over på samlebåndet. Kassadamen slår inn varene.

Hun sier: «Det blir 498 kronor.»
Mannen tenker: «Så billig. Jeg kunne kjøpt enda mer.»
Han sier: «Vent! Jeg skal ha noen varer til.»
Han løper og henter mineralvann. Fire liter. Og noe snacks.
Han kommer tilbake og sier: «Ok. Hvor mye blir dette?»
Kassadamen sier: «Det blir 550 kronor.»
Han putter hånden i lomma. Han leter. Først i den ene

lomma. Så i den andre lomma. Så i baklomma.
Han tenker: «Faen. Har noen stjålet lommeboka mi!»
Kassadamen sier igjen: «Det blir 550 kronor.»

Han finner ikke lommeboka. Så husker han. Den ligger
hjemme. På bordet i stua. Han rødmer. 

Han sier: «Unnskyld. Unnskyld. Jeg kan ikke betale.»
Kassadamen: «Men. Du må betale. Trodde du alt dette er

gratis. Du er frekk.»
Han sier: «Nei. nei. Unnskyld. Unnskyld. Jeg har glemt

lommeboka hjemme. Jeg kan hjelpe deg å legge varene
 tilbake på plass.»

Hun sier: «Nei. Det er ikke nødvendig. Men neste gang
må du huske lommeboka!»

Han: «Ja. Selvfølgelig. Tusen takk.»

Gratispassasjeren
En mann fra Sudan vil ta toget fra Oslo til Trondheim. Han
setter seg godt til rette på vogn 3. Toget begynner å rulle. En
stemme sier over høytaleren: «Hold billettene klare. Det blir
billettkontroll om noen minutter.» Alle menneskene rundt
han finner frem billettene. Han bryr seg ikke så mye om det,
fordi han sitter og hører på musikk fra hjemlandet.
 Konduktøren, som kontrollerer billettene, kommer. Han sier:
«Billetten takk.»

Mannen fra Sudan: «Jeg har ikke noen billett.»
Konduktøren: «Da må du kjøpe en billett. Hvor langt skal

du?»
Mannen: «Jeg skal til Trondheim.»
Konduktøren: «Det blir fullpris. 898 kroner. Eller har du

moderasjon?»
Mannen: «Jeg har ikke penger.»
Konduktøren: «Men da kan du ikke bli med som

 passasjer på dette toget.»
Mannen: «Kan jeg reise med et annet tog?»
Konduktøren: «Nei. Du må forlate toget på neste stasjon.

Du må alltid betale på toget i Norge!»
Mannen: «Men jeg skal besøke mine venner i Trondheim.

Kanskje de kan betale for meg når toget kommer til
Trondheim?»

Konduktøren: «Du må ha penger for å bli med dette
toget. Du må betale først. Når du ikke har penger, må du for-
late toget på neste stasjon.»

Mannen må gå av toget på neste stasjon. Lillestrøm. Han
ringer noen kamerater, som kommer og henter han og tar
han med tilbake til Oslo.

Forsøk på integrering
En kvinne fra Eritrea har kommet til Norge. Hun går på norsk-
kurs, men skjønner at hun må praktisere norsk om hun skal
lære språket. 

Kvinnen snakker med sin kontaktperson.
Kvinnen: «Hva kan jeg gjøre for å praktisere norsk?»
Kontaktperson: «Du må snakke med norske mennesker.

Bare ta kontakt.»
Kvinnen: «Men, kanskje norske mennesker ikke vil snakke

med meg?»
Kontaktperson: «Jo da.Vi er bare glade når vi opplever at

dere innvandrere ønsker å lære norsk.»

Kvinnen bestemmer seg for å snakke med naboen. Hun
banker på døra.

Bank. Bank. En eldre kvinne åpner.
Kvinnen: «Hallo. Jeg banker på hos deg, fordi jeg gjerne

vil ha kontakt med deg!»
Den eldre kvinnen: «Hva sier du. Kontakt. Jeg er ikke

 interessert i kontakt.»
Kvinnen: «Men. Men.»
Den eldre kvinnen: «Ikke forstyrr meg mere. Adjø!»

Den eldre kvinnen lukker døra. Kvinnen står utenfor. Hun
tenker:

«Hva skal jeg nå gjøre for å få praktisert norsk?»

Mannen og snøen
En mann fra Sudan kommer til Norge. En dag begynner det å
snø. Han har aldri sett snø før.

Mannen spør seg selv: «Hva er dette?»
Han ser ut av vinduet. Det blir hvitt på trærne, på bilene

og på hustakene. Han ser mange mennesker ute, som skyver
det hvite bort fra vegen og fra bilvinduene.

Mannen tenker: «Jeg tør ikke gå ut. Kanskje det er giftig,
det som faller ned!»

Etter en time bestemmer han seg likevel for å gå ut. Han tar
på seg joggeskoene og begynner å gå bortover vegen. Han
kjenner at det kommer noe kaldt inn i skoene. Det er det
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hvite som smyger seg inn. Han går tilbake og finner frem
noen klumpete sko, som han har fått fra introduksjons -
programmet.

Mannen: «Jeg får ta på disse vinterskoene. Kanskje det er
bedre?»

Han går ut igjen. Nå er snøen borte fra gaten, men i stedet
ser gaten ut som et speil. Han klarer ikke å holde seg på
beina. Han faller. Han går inn igjen.

Mannen: «Jeg blir inne til dette hvite er forsvunnet».

Han sitter inne i en dag, i to dager. Den tredje dagen ringer
han til en landsmann. En som har vært lenge i Norge. 

Mannen: «Jeg tør ikke gå ut. Jeg faller bare. Jeg vil ikke
brekke beina».

Landsmannen sier: «Du må bruke brodder».
Mannen: «Kan du skaffe meg noen brodder?»
Landsmannen: «Joda. Jeg kjøper et par til deg. De koster

100 kroner.»
Mannen: «Tusen takk».

Landsmannen kommer med broddene. Mannen betaler for
utlegget. Sammen går de ut i det norske vinteren.

Jeg liker
Jeg liker honning og kjærlighet.
Jeg liker å gå.
Jeg liker å være glad.
Jeg liker fotball. 
Jeg liker å løpe med drømmer
Jeg liker å svømme
Jeg liker følelser
Jeg liker alt som er deilig 

TEKSTER FRA «SLIPP NORSKEN LØS» 
HØST 2014

Teater som metode i praksis
Vi, en gruppe innvandrere, har gått på et praksiskurs i 
Teater Polyfon, på Bispehaugen skole. Vi har hatt en flink
lærer, som heter Berit. En dag ga hun oss en oppgave. 
Vi måtte gå ut av klasserommet og lete etter ord, ute. 
Da vi skulle gå ut, falt en av oss i en trapp. Noen barn som
spilte fotball i nærheten, så dette. De ble redde, løp bort til en
lærer som arbeidet på Kulturskolen og fortalte hva som
hadde hendt. Han ringte etter en drosje. Men, drosjen var 
så sen med å komme. Vår venn fra gruppa lå på bakken og
vred seg i smerte. Han hadde skadet seg i ansiktet og slått
tennene. Mange folk kom til for å hjelpe. En mann hadde en

bil på parkeringsplassen. Han tilbød seg å kjøre den skadde i
full fart. Det gjorde han, men han så ikke skiltet som betyr
“Barn leker!” Plutselig løp et barn ut i gata, over 
fotgjengerfeltet. Bilen kjørte på barnet. Mammaen til 
barnet drev og kastet søppel i en container like ved. 
Hun hylte da barnet hennes falt om på gata. Hun rev seg i
håret og gråt. Mens hun gjorde dette, falt hun på et gjerde
som sto der. Hun skadet seg. Mannen hennes satt i hagen 
på nabotomta. Han drev egentlig på med å plante 
blomster, men hadde tatt en pause. Storebroren i familien
kikket ut gjennom vinduet, da han hørte hylene fra
mammaen. 

Vi, gruppa med innvandrere, visste ikke helt hva vi skulle
gjøre. Vår venn lå skadet inni en bil, som hadde kjørt på et
barn, som lå på veien og som hadde en mamma, som hadde
skadet seg da hun falt. Det var nesten som et blodbad. 
Vi gikk inn til den flinke læreren og orienterte henne om
situasjonen. Hun sa: «Dette ordner vi. Vi har bandasje. 
Noen tar ansvar for å bandasjere. Og så tar vi med litt godteri
og kaffe og lager en kosestund i hagen til ekteparet med 
det skadde barnet og mammaen. Og nå er drosjen 
kommet, slik at vår venn kan bli kjørt trygt til sykehuset.» 
Vi gjorde det Berit sa og mannen og sønnen kom ut med
mere godteri, annen god mat og drikke. Vi ble i hagen 
hele ettermiddagen.

Kvinnen som møtte kongen
Det var en høstmorgen, bladene hadde begynt å falle av
trærne. Barna lekte på lekeplassen. Noen mennesker var på
vei til jobb, andre gikk til butikken. En gammel dame sto i
vinduet, bak gardinene. Hun tittet ut, slik hun pleide å gjøre
hver dag. Huset hun bodde i var svært koselig. Det var
blomster oppover alle trappene. Plutselig stoppet et spesielt
følge utenfor huset hennes. Det var kongen. Han stoppet,
fordi han likte så godt blomstene i trappen. Han så den
gamle kvinnen bak gardinene og vinket til henne. Han ropte:
«Kjære dame, kjenner de meg?» Hun så bare at han ropte,
men hørte ikke hva han sa. Hun åpnet vinduet. Så ropte
kongen igjen: «Kjære dame, kjenner de meg?» Hun sa: «Jeg
kan ikke helt huske hvor jeg har truffet deg, men jeg vet jeg
har sett deg før!» Kongen sa: «Jeg er Norges konge! Du bor i
et hyggelig hus». 

Noen dager senere fikk den gamle damen og de andre i
huset en invitasjon fra kongen. De ble invitert til å besøke
slottet. Der skulle de bli presentert for kongen og hele 
hans familie. Alle de inviterte dro til slottet. Der fikk de 
gaver. Alle fikk et kort med bilde av Norge. Kortet var gjort 
av gull.
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TEKST FRA «INNVANDRERKVINNENES STEMMEKRAFT» HØST
2014

Du og jeg
Du vil danse en drøm
Jeg vil synge drømmen din
Du vil smile tusen ganger

Jeg vil spise kjærlighet
Du vil ha kaffe med sukker
Jeg vil ha te med is

Du vil løpe hele dagen
Jeg vil drømme hele natten

Jeg danser
Du hører sangen
Jeg skriver
Du synger
Jeg spiller tromme
Du danser
Jeg ler
Du drikker kaffe
Jeg drikker te

Jeg snakker norsk…det er lett

Du og jeg
Du og jeg
Du og jeg
Du og jeg

Jeg danser
Du tenker
Jeg lager mat
Du er trøtt
Jeg er trøtt
Du liker melk
Jeg liker melk
Du tenker
Jeg tenker
Du snakker
Jeg snakker

Jeg sa ikke takk
Jeg har en sekk

Du og jeg
Jeg og du
Jeg og du lærer å danse
Jeg og du drikker te
Takk. Takk for meg. Takk

Jeg og du sitter sammen
Vi sitter ved bordet og skriver
I dag har vi hatt en fri dag

Se også:
https://www.youtube.com/watch?v=7hEON3EEPRQ&feature
=em-upload_owner

Vi bestemmer
Jeg bestemmer at alle mennesker skal ha de samme
rettigheter, bruke dem, respektere dem og passe på dem. Jeg
bestemmer at alle barn skal få oppleve fred. Jeg bestemmer
at alle mennesker skal finne fred i hjertet og være trygge. Jeg
bestemmer at menn og kvinner skal være likestilte.
Jeg bestemmer at det aldri mer skal være krig i verden, at alle
syke mennesker skal få hjelp og at alle mennesker skal få de
samme muligheter i livet.
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DENNE DELEN AV HEFTET handler om forestillingene Teater Polyfon har iscenesatt fra høst 2010
til og med vår 2014. Teater Polyfons forestillingshistorie går tilbake til 2006. Perioden vår 2006-
vår 2010 er dokumentert i en egen dokumentarbok, «Inntrykk.  Uttrykk. Avtrykk». Første del i
heftet «Langsom ferd mot magiske timer», er for tellingene om forestillingene fra høst 2010

til vår 2014, og hvordan de har blitt til. Andre del, «Elementer i et magiske formspråk»,
 reflekter over faglige tema relatert til forestillingsprosessene. Den tredje delen er er hale,

der et bearbeidet manus for «Hvordan kvinnene lurte en kriminell bande» og et brev
til H. Ibsen, ligger ved. Til inspirasjon og håp om at det  arrangeres mange generøse

fester som tar i mot «de andre».

Berit Rusten,
januar 2015

Magiske timer
teater polyfon [2010-2014]



ETTERSOM VÅREN 2010 var siste sesong for Teater Polyfon
(TP) som forsøksprosjekt og fordi TP ikke hadde fått noen
signaler på at noen i kulturadministrasjonen eller av
 politikerne ville bidra til å sikre Teater Polyfons fremtid,
 bestemte vi oss for å bruke kreftene på lobbyvirksomhet. Noe
av denne lobbyvirksomheten krystalliserte seg som
iscenesettelser. 

EN KORT LOBBYHISTORIE 

Et lobbybrev til daværende barne og likestillingsminister:
26/1 2010.
Vi er HÅP! 
Audun Lysbakken, du er velkommen til å snakke med
oss/.../ Du er velkommen til å besøke vårt lille øvings-
lokale og se at vi ikke er i krig med hverandre eller Norge,
men er folk; vanlig folk. Hvis du vil vise Norge at ikke alle
innvandrere er kriminelle, vil vi samarbeide med deg for
å vise Norge at vi er «two worlds, one family».
Tusen takk. Jeannie Vega - en Polyfoner

Lysbakken responderte aldri på dette brevet!

Etter et møte 24/2 2010 signaliserte varaordfører Knut
 Fagerbakke (SV) følgende:

Knut Fagerbakke har sjekka. Ikke vits med oppfølgings-
møte. Ingen penger. Ingen midler utover prosjekt-
perioden. Ingen vilje til å bevilge penger hverken fra
politisk og administrativt hold. Ingen vilje til økning av
kulturmidlene. Han sier at det er problematisk å
 kontakte Audun Lysbakken når man ikke har penger fra
Trondheim kommune. Bekreftelse fra INN og IMDI om
faglig, helsemessig og integreringsviktighet må til. Da
kan det være en mulighet. Må ha anbefalinger. 
(referat av Lena Wandinger)

Vi prøvde toppene, men de virket uinteresserte, handlings-
lammede eller sendte oss på videre runder.

EN LENGRE LOBBYHISTORIE, ISPEDD GATETEATERSTUNTS

Panter Tanter Produksjoner signaliserte på et møte i august
2010; om aktørene i Teater Polyfon var villige til å bruke et
halvt år på å sloss for å legge et grunnlag for en fast drift av
Teater Polyfon, var Berit Rusten villig til å drifte Teater Polyfon
på det Panter Tanter klarte å skrape sammen av midler. På
dette grunnlaget gjennomførte Teater Polyfon ett sesong-
program høsten 2010, preget av lobbyteater, dvs ulike stunts,
for å skaffe venner som var villig til å støtte Teater Polyfon i
visjonen om at Teater Polyfon kunne bli et fast tilbud, med
forutsigbare rammer for drift. Den høstens fortelling om
 forestillingsarbeidet er like mye en fortelling om et lobby-
arbeid som opplevdes som Don Quijotes kamp mot
vindmøllene. 

For å forstå estetikken i et innvandrerteater som Teater
Polyfon, må rammevilkårene leses inn.

Stunt med bøtter og masker
Teater Polyfon gjennomførte to stunt i september 2010. 
11. september var fire aktører på gata sammen med Julius
Shutu. De trommet på bøtter, de danset og de lot seg avbilde
sammen med folk på gata, ved siden av en tegning, der det sto:
«Jeg liker Teater Polyfon». Responsen i byen var svært positiv
og aktørene likte denne type iscenesettelse. 23. september
gjorde Teater Polyfon et nytt stunt. Denne gangen med
masker som var blitt laget i vårsesongen. Det deltok flere
aktører enn vi hadde masker til. Aktørene danset og gjøglet
med maskene i lobbyen før et bystyremøte. Mange bystyre-
medlemmer fikk et gladere uttrykk og Polyfonerne elsket
denne form for teater. De var svært lekne og frie i sitt 
uttrykk. Stuntet ble fulgt opp av et brev til bystyre-
medlemmene:

Kjære alle politiske partier i Trondheim bystyre. 
Teater Polyfon håper at noen av dere vil bli venn med
Teater Polyfon. Teater Polyfon håper at dere vil ivareta
Teater Polyfon som det unike tilbudet det er. Teater
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Polyfon håper dere vil bidra til å opprettholde og
videreutvikle Teater Polyfon. Teater Polyfon håper 
dere benytter muligheten til å profilere Trondheim
 Kommune som en by som satser konstruktivt, kreativt 
og innovativt relatert til integrering, gjennom å sikre
permanent drift av Teater Polyfon. Torsdag 23. september
gjorde Teater Polyfon et stunt i hallen før dere hadde
bystyremøte. Mange av dere trakk på smilebåndet, ble
glade og noen av dere danset også (sammen med oss).
At Teater Polyfon måtte bruke hallen i Rådhuset, har
sammenheng med at opptreden i bystyresalen er
 forbeholdt Kulturskolen. I Teater Polyfons sesong-
program står det: «Denne sesongen skal anvendes til
bl.a. Lobby-teater; teater der Teater Polyfon håper å få
venner som aktivt kan støtte en videre, permanent drift.
Teater som kan vekke politikere og kulturbyråkrater, 
slik at de blir bevisst eget ansvar for at Teater Polyfon 
blir et permanent tilbud». Panter Tanter Produksjoner
har fra 2006 utviklet en gavepakke til Trondheim
 gjennom å drifte Teater Polyfon. Et teater for asylsøkere
og inn vandrere som representerer alternative metoder
relatert til integrering, språkopplæring,  demokrati, nye
teatrale uttrykk, som et dialogforum etc. Unikt i Norge.
Unikt i Europa. I dag er det den fattige scenekunst-
gruppa Panter Tanter Produkjsoner som drifter Teater
Polyfon. Dette er uholdbart, da det ikke fins økonomiske
rammevilkår for at Panter Tanter  Produksjoner kan ta
dette  ansvaret/.../Panter Tanter Produksjoner kan
 dessverre ikke drifte Teater Polyfon på ren idealisme.
 Derfor håper Teater Polyfon at noen av dere går 
sammen og blir enige om å sikre drift av Teater Polyfon
inn i 2011. 

PS: Midlene behøver ikke taes fra kulturbudsjettet. 
Dere kan skjene mot helse, mot integreringsmidler osv.
Dere kan kanskje finne lommer relatert til andre allerede
 eksisterende og planlagte tilbud. Om dere bruker deres
kompetanse, finner dere de midlene som det er behov
for. Dette igjen kan kanskje utløse midler fra f.eks 
Audun Lysbakkens Mangfoldsdepartement. På den
måten kan Trondheim Kommune virkelig etablere et
flaggskip av  alternative og kreative tilbud relatert til
kultur,  integrering og mangfold. Om dere ikke vet nok
om Teater Polyfon, kommer vi gjerne på et parti-
gruppemøte eller dere kan komme på øvingene i 
Teater Polyfon/...
Hjertlig Teater Polyfon ved Berit Rusten

Ingen politiske partier svarte på brevet.

Masker utenfor regjeringskvartalet 
I helga 23.-25. oktober dro Teater Polyfon til Oslo. Turen startet
allerede på togturen til Oslo, med gjennomgang av «Barnet
og Bomba» på toget, til andre passasjerers forlystelse. En eldre
kvinne sa: «Denne togturen gikk som en røyk. Så flott med så
mye glede, latter og liv». «Barnet og Bomba» ble vist i Varde -
teaterets lokaler. Ikke mye publikum, til tross for relativt store
annonser. En representant fra Teatersenteret i Oslo sa at hun
aldri hadde opplevd en liknende rytme på en forestilling. Det
var noe med at aktørene gjennom sine  replikker virkelig
måtte anstrenge seg for å få kommunisert det de ville si.
Aldri hadde hun tenkt på at norsk er et  vanskelig språk. 

Hun hadde ikke opplevd en aktørgruppe før, der alle var
asylsøkere og innvandrere.

25. oktober stuntet Teater Polyfon utenfor regjeringsbygget,
utenfor Mangfoldsdepartementet, utenfor Stortinget, uten-
for og inne hos IMDI. Vaktene og resepsjonistene var overalt
litt nervøse. De visste jo ikke hva dette var. Før vi dro til Oslo,
hadde Berit Rusten sendt brev til Mangfoldsdepartementet,
IMDI, partiene på stortinget og Norsk Kulturråd. IMDI var de
eneste som svarte. Lobbyteateret-stuntene ble derfor av-
sluttet med et møte med IMDI. Thomas Nordraak, fungerende
leder for Dialog og Mangfold i Integrerings- og Mangfolds-
direktoratet, og en annen representant tok i mot. Det var et
møtet der IMDI viste evne og vilje til reell dialog. Thomas
Nordraak sa han skulle purre på IMDI lokalt, for å følge opp
Teater Polyfon.

Vi hørte aldri noe fra IMDI lokalt!

Etter stuntet i Oslo, sendte Berit Rusten igjen et brev til
 politikerne i Trondheim. Denne gangen fikk hun svar fra 4 stk
(fra SV, KRF, FRP og DNA), som sa at de skulle se på Teater
Polyfon-saken relatert til budsjettbehandlingen. 

Ingenting skjedde.

Klovner rundt Olav Trygvasson
13. november var 16 polyfonere med på klovnestunt rundt
Olav Trygvasson-statuen og bort til Tordenskjoldsparken, der
det var planlagt at Polyfonerne skulle bruke NTNUs gave til
Trondheim, en mega megafon. Stunten rundt Olav Trygvas -
son gikk supert. Polyfonklovnene danset, improviserte og
«døde». Folk hjalp dem ved å gi «hjertekompressjon». Mega
megafonen i Tordenskjoldsparken, der Teater Polyfon hadde
planlagt «flashmob», var tatt bort samme natt? Polyfonere
var skuffet, men tegnet med gaffa «Teater Polyfon leve!» i
Tordenskjoldsparken.
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INNTRYKK. UTTRYKK. AVTRYKK.

Etter utgivelsen av dokumentarboka om Teater Polyfon, 
«Inntrykk. Uttrykk. Avtrykk.», i desember 2010, ble den sendt
til Mangfoldsdepartementet, Trondheim Kommune m.fl.
Ingen responderte, unntatt daværende leder for kultur-
enheten i Trondheim Kommune. Han var misfornøyd med at
noe tekst han ikke ville hatt inn, likevel var med i boka.
Han skriver:

/.../en annen ting er at det fører til en alvorlig vurdering
av seriøsiteten ved hele bokprosjektet, om dette er
 betegnende for kvaliteten.

Om det egentlig var kvaliteten eller holdning til at det ble
stilt spørsmåltegn ved Trondheim Kommunes rolle og faglige
synspunkter som lå bak responsen, kan man undre seg over.
Uansett, her bemerkes at boka ble «awardet» til beste
 prosjekt fra Norge i «Youth in Action»/EU 2011 og 2012 og ble
godkjent som en sakprosabok av Norsk faglitterær forfatter
og oversetterforening (NFF) i 2011. 

TEATER POLYFON, FOR «POLITISK»?

«City manager» hadde tatt kontakt, da de var interessert i å
hyre Teater Polyfon på scenen under julemarkedet. Avtalen
var så godt som i boks. Honoraret kunne sikret Teater
Polyfons drift for neste sesong. Skjemaer var utfylt etc. Så
trakk de avtalen. De hevdet at formspråket ikke passet inn.
Formspråket var «cartoon»-inspirert, med tegneserieaktige
karakterene. Dessuten var budskapet for «seriøst», ble det
antydet. Stykket handler om en asylsøker som kommer til et
land der ingen har tid eller rom til å snakke med han. Til slutt
finner han en bombe fra 2. verdenskrig. Den blir hans venn.
Han kjenner jo slike fra hjemlandet. Historien ender selv-
følgelig godt, med at bomba gjøres om til et diskotek og alle i
nærmiljøet danser sammen, også barnet, rundt den
detonerte bomba.

SYNGE KRIGEN UT OG FREDEN INN

5. desember arrangerte Teater Polyfon «Syng krigen ut og
Freden inn» i Hospitalkirken. Mange proffe artister deltok. 
De ville gjerne at dette skulle bli til et årlig arrangement.
Teater Polyfon gjorde et flott bidrag. De hadde med gjester
fra Granskogen Teater og fra INN. Sterkt. Konserten var
støttet av Norges Fredsfond. Denne støtten bidro til at Teater
Polyfon kunne drive et teatertilbud høst 2010.

Alle tilbud i NAV legges ut på anbud og derfor er det uinteres -
sant med et permanent Teater Polyfon, sa han. Han rådet
Teater Polyfon til å kontakte politikerne. Representantene fra
NAV var ivrige på å gi råd. En kvinne fra NAV sa at Teater
Polyfon ikke bare dreide seg om integrering, men om helheten,
arbeid, integrering, familie og derfor var dette integrerings-
ministeren sitt bord. En annen kvinne fra NAV, som selv hadde
vært politiker, mente det var penger på posten til de frivillige
organisasjonene, som politikerne måtte støtte Teater Polyfon
med. Instansene skjøv ansvaret videre og over på andre. 

En evig rundgang av velmenende råd, uten substans.

Maryan fra Afghanistan sa: 
Det er en lang veg å gå fra et krigsherjet land med hard
kvinneundertrykking til å jobbe ute i samfunnet. Teater
Polyfon er en familie. Der får man ro og fred og glede og
oppbacking og føler seg trygg. Teater Polyfon er en nød -
vendig bru for at innvandrerne skal skape seg et lykkelig
liv. INN og NAV må nå ta ansvar for at Teater Polyfon ikke
legges ned.

Jeannie Vega fra Teater Polyfon (hun med brevet til Audun
Lysbakken) avsluttet møtet med følgende replikk: 
Må man rane en butikk for å få oppmerksomhet?

KRAMPE

7. desember hadde Teater Polyfon ikke fått noen signaler om
videre drift. Vi hadde avslutningsfest og ryddet lokalene.
Stolene og kostymer ble plassert på det som fortsatt het
Granskogen. Resten ble plassert i Panter Tanter Produksjoner
sitt studio. 8. desember var det et møte, som Hallvard Brattberg
(NAV) fra referansegruppa, hadde innkalt til. NAV stilte med
tre stykker. INN stilte med to. Teater Polyfon stilte med: Mira,
Maryann, Jeannie, Ghenet, Fozia, Maaga og Berit Rusten. Ingen
andre inviterte, f.eks fra kulturetaten, ingen fra rådhuset,
ingen fra IMDI, ingen fra EVO, ingen fra fylket, stilte. Ingen
andre fra referansegruppa. INN satte møtet ved å si at INN er
fornøyd med tilbudet fra Teater Polyfon på «Teater for språklig
og individuell utvikling» og at INN ville doble sin oppdrags-
innsats. Representanten fra NAV sa at NAV skulle jobbe litt
annerledes neste år, noe med en tiltaksportefølje og at han
fortsatt var på utkikk etter løse midler. Han sa at NAV ikke
kunne bidra mye, utover å henvise til søknadsskjemaer.
 Politikerne må endre rammene, sa denne representanten fra NAV.
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Litt fra prosessen
Vi startet opp leseprøver på manus i februar 2011.
 Leseprøvene ble avholdt i Panter Tanter sine lokaler i Folkets
hus. Det viste seg at manus, til tross for at det var tilrettelagt
av Berit Rusten, var for vanskelig tilgjengelig språklig. Til
Teater Polyfon kom det stadig nye aktører inn. Andre for-
svant, på grunn av jobb, praksis og skoleprioritering. De nye
hadde knapt vært i Norge i noen måneder. Vi brukte mye tid
på  ordforklaringer (dette gjaldt for alle), da begrepene og
referansene var annerledes enn dagligspråket til aktørene.
Denne leseprøveperioden anså instruktør Berit Rusten som
en del av manusutviklingen. Leseprøvene ga svært ofte et
rom for refleksjoner rundt opprør, krig og freds-
problematikken. Aktørene var også opptatt av fortellinger fra
egne hjemland rundt diktatur, korrupsjon, skjulte og åpne
undertrykkingsmekanismer. 

Kanskje burde disse fortellingene vært tatt inn i manus, fordi
dokumentarteater der aktørene er «life experts» og iscene -
setter egne fortellinger, er noe av det som fungerer med en
aktørgruppe som den Teater Polyfon består av.

Vi begynte å jobbe på gulvet og ISAK, et slags kulturhus i
midtbyen, var vårt prøvelokale. Det var flott å være på ISAK,
selv om prøvelokalene i klubben var lite egnet for prøver på
grunn av dårlige lydforhold. 

STØTTE FRA NORSK FREDSRÅD

Til tross for følelsen av å sloss mot vindmøllene, bestemte
Panter Tanter Produksjoner ved Berit Rusten seg for å
 fort sette. Driften vår 2011 var basert på penger fra Norsk
 Fredsråd, som likte Teater Polyfons arbeid relatert til
krig/fred-perspektivet. Teater Polyfon hadde fått
forestillings støtte utifra denne problematikken fra dem. 
Berit Rusten fant frem et stykke av Ernst Toller «Hoppla- vi
lever». Teaterhuset Avant Garden sa ja til at Teater Polyfon
kunne leie seg inn, for å vise forestillingen der. 

Uavhengig av byråkratiets innsats og på tross, fortsatte Panter
Tanter Produksjoner å drifte Teater Polyfon.

Fra 2007 til 2010 hadde Teater Polyfon penger til Berit Rusten
på en 40-50% stilling og Lena Wandinger på en 10-15%
 stilling. Lena Wandinger hadde høst 2010 reist tilbake til
 Tyskland, hvorfra hun rapporterte:

I min hjemby har jeg funnet en gruppe som tilsvarer
Teater Polyfon. Denne gruppen her har helt andre
rammevilkår. Kommunen vet at et arbeid med asylsøkere
og innvandrere er viktig og i denne gruppen er det 7
 ansatte på 100%. Og, det er kun 7 aktører, mot Teater
Polyfons til enhver tid 15-20.

Teater Polyfon ble fra nå driftet på en ca 40% stilling av Berit
Rusten alene. I stillingen lå Teater Polyfons kunstneriske
tilbud (forestillinger) og oppdragene fra INN, «Teater som
metode». Honoreringen fra INN var med å finansiere hele
drifta. Å drifte med disse rammene var halsbrekkende. 

HOPPLA - VI LEVER

Om «Hoppla-vi lever» skriver Berit Rusten i en presse -
melding:

Det er mulig at dette er første gang Ernst Toller «Hoppla-
vi lever!» iscenesettes i Trondheim. Det er første gang
Teater Polyfon iscenesetter en forestilling i et teaterrom. 
Det er første gang Teater Polyfon iscenesetter et manus
skrevet av en internasjonal «tungvekter». Det er første
gang «Hoppla-vi lever!» settes opp av asylsøkere og inn-
vandrere. Tittelen henspiller på Teater Polyfons ønsker
om at denne forestillingen ikke blir det siste Teater
Polyfon gjør. «Hoppla-vi lever!» handler om mennesker
som forsøker å gjøre opprør. De prøver å gjøre noe med
urett og krig. Hva møter disse menneskene på vegen?
«Hoppla-vi lever!» er i utgangspunktet et mørkt teater-
stykke. Teater Polyfon håper likevel at Polyfonernes
 opti misme og livskraft skinner igjennom i denne
 versjonen.

Hvem sin historie forteller «Hoppla-vi lever»?
Stykket var i utgangspunktet Berit Rusten sitt valg, mye på
grunn av tittelen. Støtten fra Norsk Fredsråd (NF) ga også
 føringer for hva innholdet skulle dreie seg om. «Hoppla-vi
lever» er et antikrigsstykke, et tema NF naturlig er engasjert i.
En Polyfoner, fra et vestlig land, googlet og fant at dette var
et veldig venstrevridd stykke. Hun var skeptisk, da hun mente
det var for politisk. Det ville sette Teater Polyfon i en bås. Hun
hadde fått signaler fra kjente i kultureliten, at Teater Polyfon
måtte passe seg for ikke å bli for venstrevridd, spesielt fordi
Berit Rusten var kjent for slike holdninger. Men aktørene,
som kom fra ikke-vestlige land, identifiserte seg med
 stykkets innhold. I første scenen der hovedpersonene sitter i
fengsel. Likeså med temaet som stykkets slutt omhandler, å
komme tilbake og oppleve at alt er forandret. At selv opp-
rørske,  tidligere kamerater, kan bli korrupte. 
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Profesjonelle støttespillere
Fordi manus av denne type i utgangspunktet er svært
verbalt, leide Teater Polyfon inn koreograf Luis Della Mea.
Hans mandat var å jobbe fysisk med deler av manus. Dette
var et lurt grep, da han introduserte en del bevegelses-
bevissthet rundt handling på deler av manus. Samtidig
erfarte vi at prøvetiden med han (eller prøvetiden i det hele)
ble noe kort, fordi aktørene hadde ikke manusinnholdet eller
replikkene i kroppen. Della Mea fikk derfor ikke brukt sin
kapasitet som koreograf til fulle. Mye av tiden hans ble brukt
som en slags dramapedagog. 

Berit Rusten tok grep for å sikre at forestillingen fikk et
kunstnerisk nivå som kunne forsvares. Hun laget selv noen
videoinnslag sydd inn i manus. Her var hun tro mot de
filmatiske anvisningene til Ernst Toller, som nevner i fleng:
opprør, økonomisk krise, korrupsjon, fengsel, drøm om fred
og et bedre samfunn. Hun valgte å lage disse video -
innslagene i en noe surrealistisk form. Evita Sara ble hyret på
kostymer, som ble laget av ulike «ready made plastic», ut fra
Berit Rustenss ide. (noe Evita Sara kom inn på skole i London i
etterkant for å ha laget). Dette ga en humoristisk vri og
understreket det surrealistisk. Julius Shutu, en dyktig og
profesjonell trommeslager fra Kenya, ble leid inn som ansvarlig
for musikalske illustrasjoner og backing av formidlingen. 

Til tross for at selve manusarbeidet på gulvet var kommet kort
på dette tidspunktet med aktørene, hadde vi et rammeverk av
profesjonelt materialet som vi visste ville sikre et godt
 kunstnerisk produkt.

På kanten til å gi opp
På et tidspunkt arbeidet Berit Rusten alene som pedagog,
 instruktør og produsent. Det var en svært arbeidskrevende
periode. Vi flyttet over til Granskogen skole for å få bedre
prøvefasiliteter. Berit Rusten var usikker på om det ble noen
forestilling. Hun signaliserte at hun tenkte på å kansellere,
og skrev et diskutabelt notat til seg selv:

Det kan se ut som om asylsøkerne og nyetablerte inn-
vandrere ikke klarer å stå en prosess. De sier aldri tydelig
fra om de ikke kommer eller årsaken om de ikke
kommer! Jeg tror aldri man kan stole på noen av dem,
fordi de ikke har lært å stå et løp her i Norge. De klarer
ikke rydde plass for noe som er bestemt tre måneder i
forvegen.

Berit Rusten prøvde å finne ut om det kanskje var at fore -
stillingstemaet som ikke fenget. En runde blant aktørene ga
følgende svar; Mariam sa fantastisk mye bra om hvordan
temaet med makt, korrupsjon og drømmen om frihet var

generelt. At stykket hadde noe med krigen å gjøre, syntes
eritreiske Thomas var bra. Frihetstrangen var det viktigste for
Yohanna og Maaza. Jeannie så det psykologiske med at
presset fra samfunnet kan bli for stort. At mange bærer på
drømmen om frihet og fred, men det er vanskelig å uttrykke
dette. 

Logistikkproblematikk
Polyfonerne ville gjennomføre. Men, tilrettelegging for at
dette skal skje, måtte Berit Rusten ta. Aktørene forholdt seg
ikke til logistikk. Dette uttrykkes i en glansreplikk da Fozia
plutselig leste på flyerne som var delt ut i tre uker allerede.
Hun sa:

Du må forandre spilledatoene på denne flyeren. Trykke
nye! Jeg skal jobbe på formiddagen både 16. og 17. juni
(spilledatoer)

Problematikken kom også frem i forestillingsperioden. En
halv time før en forestilling skulle starte, manglet Maaza (M).
Berit ringte henne og spurte hvor hun var. Hun var hjemme,
på asylmottaket på Leangen. «Husker du ikke at det siste vi
sa i går var at vi skulle møte kl 1200 i dag?» hylte Berit i
telefonen. M kom (vi utsatte forestillingsstart i 10 minutter).
Forklaringen hennes var at hun hadde tenkt eritreisk tids-
regning og da er visst klokken ett i Norge det samme som
klokken sju i Eritrea. 

Berit Rusten var minutter fra å gi opp prosjektet, der tålmodig,
stadig nye improviserte kunstneriske grep og krav til noen som
ikke varvant å bli stilt krav til, tok all energi.

Inntoget på Teaterhuset Avant Garden 
strammer aktørene opp
Teater Polyfon flyttet inn for prøver på Teaterhuset Avant
Garden 13. juni. Det løftet hele gruppa, som nå var på 11 stk, 
å komme inn i et virkelig teater. Plutselig begynte de å ta
 ansvar og komme med forslag til regigrep som effektiviserte
deres kommunikasjon på scenen. De kom med forslag til
plassering og forenkling av rollegalleriet. De opplevde opp-
backingen kostymene/rekvisittene, trommene og videoen
ga. Disse elementene var kun markert tidligere. Da tekniker
kom inn 14. juni og aktørene for første gang opplevde lys-
settingen, strakk de seg enda mer. 

Publikum
Forestillingsresultatene er avhengig av publikums -
oppslutningen. Det gjør en forestilling mere eller mindre
verdifull. Aktørene fikk flyers og plakater og materiale på
mail og facebook for videreformidling tre uker før fore -
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stilling. Det viste seg at noen delte ut flyers som om det var
gratisbilletter. De hadde ikke selv oversikt på datoene de
skulle spille. Pressa var fullstendig uten respons. Ingen
 forhåndsomtale, ingen omtale overhode. Denne fortielse fra
medias side, influerte på publikumsantallet. På premieren, 
15. juni, kom Morten Wolden, kommunalråd for kultur. Han
hilste på aktørene i etterkant. 16. juni, på dagen, kom mange
asylsøkere og innvandrere. Det var dødsstille under hele
 forestillingen, med unntak av noe humring relatert til
 kostymering. Forestillingen kommuniserte noe de som
publikum kjente igjen, identifiserte seg med og som var
viktig for dem, var responsen. 16. juni, på kvelden, kom to
teatervitere. Begge holdt små taler etter forestilling.
Barbro Rønning sa: 

Jeg har fulgt Teater Polyfon fra starten. Dette er en helt
annerledes forestilling enn dere har gjort tidligere. Dette
er på et helt annet nivå. Flott

Ellen F. Bruun sa:
Det er svært overraskende og sterkt at dere har valgt
Ernst Toller. Dere har klart å vise korrupsjon, krigs-
spekulasjon, grådige kapitalister etc etc på en morsom
og gjenkjennelig måte. Det spiller ingen rolle om krigs-
ministeren som intenderer å være mann, har sjal på
hodet og er en vever jente. Vi tror på rollene. Og fordi
dere er asylsøkere og innvandrere, gir dere stykke en nye
metadimensjon som gjør dette svært spennende.

Dette ga ny inspirasjon og på dette tidspunkt var aktørene
klare til å gjennomføre hva som helst. 

POLYFONERNE PÅ EGNE BEIN

Høsten 2011 ble det ikke laget noen forestillinger. Vi gjorde
prosjektet «Polyfonerne på egne bein». Som med «Transfor-
masjon» (Se høst 2014), ønsket Panter Tanter Produksjoner å
få til en prosess der Polyfonerne selv kunne ta over drifta.
«Polyfonerne på egne bein» besto av:
• Teater Polyfon sin deltakelse i «Work on your Character» i

Spania, i regi av «Youth in Action»
• To teaterworkshops
• To seminar, med fokus på logistikk og prosjekt formuleringer
• En barneteatergruppe drevet av Polyfonerne

Barneteatergruppa
Barneteatergruppa viste «Gotteriland» i Verkstedhallen på
Svartlamo´n. En forestilling improvisert frem utfra barnas
ønsker og ideer. 

I Spania
Teater Polyfon deltok i «Youth in Action» sitt program. Panter
Tanter Produksjoner brukte mye tid på å søke inn penger slik
at prosessen med «Polyfonerne på egne bein» skulle bli
kvalitativt godt. Deltakelse i dette «Youth in Action»
 prosjektet var en del av bestrebelsen. Reise og opphold i
Spania ble betalt av «Youth in Action». Fire aktører fra Teater
Polyfon deltok, sammen med ungdommer fra Frankrike,
Spania, Italia og Bulgaria. Aktørene fra Teater Polyfon var de
eneste som hadde teatererfaring. Alle aktørene skulle i løpet
av en uke lage en forestilling i byen Punta Umbrias store
 institusjonsteater. Det var ikke organisert noen regi konsulent,
så Berit Rusten tok hele ansvaret. (Uten honorering).
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Polyfonerne bidro mye med å løfte prosjektet slik at fore -
stillingen, med temaet arbeidsløshet, ble en god forestilling
som kommuniserte med det spanske publikummet.
Polyfonerne bidro til svært mangfoldige kostymer, laget av
papir. (ut fra Berit Rustens ide til materialbruk)

Polyfonerne var de eneste med innvandrerbakgrunn blandt
aktørene.

Workshops
Pedagogene i de to teaterworkshopene var Ellen F. Bruun fra
NTNU, Kari Hustad og Berit Rusten fra Panter Tanter Produ-
sjoner.

Seminar en
12/11 2012. Her kom tre av de som var med på workshop og tre
nye. En av de unge fra Teater Polyfon og en som kun har vært
med på sommerprogrammet, men som har et brennende
ønske om å gjøre teater. Innledere var: Mildrid Wiik (KIA),
Roald Birkelund (Trondheim Kommune), Mette Røkke
(TrondheimKommune). Røkke fortalte om FARK, som holder
til på ISAK. Der er 5 stykker ansatt, for å hjelpe folk som vil
jobbe frivillig med noe innen kultur. Hun presenterte en
 sjekkliste på hva man må tenke på, før man skriver en
søknad. Birkelund orienterte om ulike støtteordninger. Han
snakket om at fra 2012 skulle det bli en post som het straks-
tiltak. Det var flott å ha et seminar der aktørene i Teater
Polyfon fikk inspirasjon til å tenke at de sjøl kunne skape og
realisere noe. De som deltok på seminaret, ville alle bidra til å
gjøre Teater Polyfon sterkere, mer mangfoldig, mer spen -
nende og til et sted der hundre blomster blomstrer og tusen-
vis av tankeretninger har rom. 

Polyfonerne ville at Teater Polyfon skulle bli noe mer enn det
allerede var. Utvide repertoaret for aktiviteter.

Seminar to
Fra Trondheim Kommune: Reza Monajemi, Morten Wolden.
Fra DNA, kulturkomiteen og Mangfoldsrådet: Ismail
 Galandazi. Disse var mentorer i et gruppearbeid. Fra Teater
Polyfon: Jeannie (USA/vært med siden 2007) Abdul (Afghani-
stan/vært med siden 2007), Sophie (Liberia/vært med fra
2006), Abdul (Palestina/vært på INN kurs med teater som
metode), Yohanna (Eritrea/vært med siden 2011), Don Stef
(Burundi/vært med siden 2010), Mariam(Afghanistan/vært
med siden 2008), Mehmed (Iran/vært med på øving i TP i
2010), Ketesh (Sri Lanka/vært med siden 2007). Dette var
svært bra oppmøte og viser at polyfonerne sluttet opp om
prosjektet. Vi delte ut en diplom til de som har deltatt. Åtte

fikk diplom. 50% av disse ble vurdert å ha kompetanse til å
bidra inn i videre drift av Teater Polyfon.

Fortsatt var det ingen forutsigbare rammer for Teater Polyfon.

RESTART PÅ «FATTIGDOMSMIDLER»

For å sikre rammer, søkte Panter Tanter Produksjoner på
«Fattigdomsmidlene». Vi ønsket å fortsette lobbyarbeidet for
mer forutsigbare rammerfordrift, og håper at Morten
Wolden og co kunne være støttespiller. Semesteret sto i
restartens tegn. 

Barnegruppe
En barneteatergruppe ble driftet av noen av de som hadde
vært med på «Polyfonerne på egne bein», med Jeannie Vega i
spissen. Det var 8 barn. 2 norske. 5 fra USA og Australia. 1 fra
Indonesia. Barneteatertilbudet ble gitt til barn på
Sandemoen asylmottak, men ingen derfra tok i mot tilbudet.
Berit Rusten foreslo at barneteatergruppa tok utgangspunkt
i en bok «Badedrakten» av Åsa Storck. Den handler om en
jente som ikke får bade sammen med de andre fordi for-
eldrene ikke tillater at hun bader sammen med gutter. Barna
og pedagogene opplevde denne fortellingen som svært
 aktuell. Barna lekte mye underveis. Dette var Aimee Kas-
persen sitt hovedansvar. Eshan Rajabi skrev et manus basert
på boka «Badedrakten». Jeannie Vega tok regi. Utover dette
hadde Berit Rusten jevnlige samtaler med foreldrene, for å
samle et tekstmateriale som skulle ramme inn forestillingen.
Trondheim Folkebibliotek hadde gjestfritt stilt sitt
«Barnehjørnet» til disposisjon for forestillingen. De hadde
lagt ut boka «Badedrakten» på eget bord. Bokforfatteren
sendte en hilsen til Teater Polyfon. Publikumsbesøket var
strålende. Barna gjennomførte på en flott måte. Og tekst-
materiale fra foreldrene, som var satt opp på ulike stolper,
syntes de bibliotektansatte var så flotte, at de ba om å få
disse permanent oppi 2. etg, på den flerkulturelle avdelingen. 

En iraner ville danse i kvinnedrakt
Vanligvis hadde Teater Polyfon rekruttert aktører fra tilbudet
«Teater som Metode» og gjennom Panter Tante Kari Hustad
og hennes EVO-elever. INN hadde kuttet sitt samarbeid med
Teater Polyfon (prioritering av praksis) og på EVO gikk  elevene
igjennom systemet på svært kort tid. Derfor foregikk
 rekrutteringen denne sesongen via gamle lister og jungel -
telegrafen. Mange av de som hadde deltatt på «Polyfonerne
på egne bein», hadde fått arbeid andre steder i landet, eller
fått jobb eller utdanning de ikke klarte å kombinere med
 aktivitet i Teater Polyfon. Noen hadde reist fra Norge, fordi de
hadde gitt opp håper om asyl osv. Mange av aktørene som
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ble med dette semestret kunne lite norsk. Mange var asyl -
søkere. Mange var papirløse. Vi brukte mye tid på svært enkle
øvelser, for å trene improvisasjon og imagineringsevne. Berit
Rusten la opp til noen øvelser hver gang, som kunne avsted-
komme et manus. F.eks iscenesatte vi ulike persiske fortel-
linger som Eshan Rajabi introduserte. F.eks: Vi tok tak i
begrepet frihet og utviklet tekster ut fra hva hver enkelt la i
dette begrepet. Vi tok også opp situasjonen til de papirløse
osv, da mange av aktørene hadde flere avslag og de hadde et
stort engasjement relatert til å formidle sin situasjon.
Polakkene kom inn med perspektivet om utbytting av uten-
landsk arbeidskraft, problemet med å få jobb på et område
man ønsker og sosial dumping. 

En iraner ville danse som kvinne og for første gang kom
et homoseksuelt perspektiv til syne. Dette førte til at noen av
iranerne forsvant. 

Kanskje fordi det eksisterer en sterk homofobi i enkelte
 innvandrermiljøer?

Skurr
Berit Rusten utviklet et manus. De fleste elementer som vi
hadde skapt sammen underveis, ble skrevet inn. Det var på
dette tidspunkt språkproblemene kom til syne. Ikke i forhold
til formidling på scenen, men relatert til logistikk og for-
ståelse for forestillingsprosessen. Et eksempel på språk-
problemer var da vi gjorde en «trygghetsøvelse» og Berit sa
på norsk og engelsk at nå avslutter vi denne øvelsen. En
polakk (noen av dem kan lite norsk og enda mindre engelsk )
forsatte å kaste seg i en sirkel som ikke lengre var der, og
bristet noen ribbebein da han falt. 

Et annet problem var faste lokaler. Teater Polyfon har leid
på ISAK. En gang måtte vi flytte til et annet rom fordi lokalet
vi vanligvis benyttet var opptatt. En gang var hele ISAK
 besatt. To ganger var det streik. Og alle disse gangene, der
 øvingststed ble forandret, betydde mye logistikkarbeid og
misforståelser, som gjorde at noen datt av.

Å drifte på «gammelpenger»
Vi hadde planlagt Luis Della Mea inn på de siste prøvene.
Men, da det ikke var kommet en krone på konto, fra «Fattig-
domsmidlene», som vi visste det var vedtak på, ble det
umulig. (Berit Rusten driftet Teater Polyfon på private
«gammelpenger»). Morten Wolden skrev 3. januar 2012:

Hei, Berit. Godt nytt år. Vi får starte med en hyggelig
nyhet. Formannskapet i Trondheim vedtok i dag å bevilge
150.000 kroner til  Panter Tanter Produksjoner for «Teater
som metode, en annen inngang til integrering». Det
betyr at Teater Polyfon har fått en start som vi kan bygge
videre på.

Disse pengene viste seg å være «Fattigdomsmidlene», som
Berit Rusten hadde søkt departementet om, men som krever
en innstilling fra formannskapet. Summen vi fikk, var
100.000 NOK.

Mer skurr
Frem til 10. juni (6 dager før premiere), var det uklart hvem
som kunne være med, hvem som var innstilt på å være med
og hvem som forsto at tre forestillinger betyr å rydde veg og
prioritere tidspunktene for disse. Vi hadde en super prøve på
Teaterhuset Avant Garden, som stilte sin prøvesal gratis til
disposisjon. Forestillingen «Innvandrerfortellinger i
 bevegelse» så ut til å komme i havn. Forestillingen skulle
iscenesettes i Ravnkloa. Bare å få til dette, hadde krevd mye
byråkratisk arbeid. Berit Rusten søkte City Management
allerede i månedskrifte januar/februar. Hun fikk svar først i
mai, etter mye om og men. 

Bruk av spillesteder i byrommet hadde på dette tidspunkt blitt
utrulig byråkratisert. 

Avlysning
To dager før forestilling, bestemte Berit Rusten og aktørene
som var møtt opp, å avlyse forestillingen. To dager før
premiere hadde vi enda ikke fått til noen gjennomganger 
der alle var til stede. Dette har forsåvidt skjedd tidligere 
også. F.eks på «Hoppla -Vi lever» (vår 2011) sluttet to aktører
like før premiere. Da gikk Berit Rusten inn i deres sted. 
F.eks på «Innvandrernes Kardemomme by», dukket ikke
 politimesteren opp. Da gikk Panter Tanter Kari Hustad inn. 
På «Immigrant Mix» skaffet Berit Rusten en av veteranene
som stedfortreder for ei som ikke kom på generalprøven.
Denne gangen hadde ikke Panter Tante Berit Rusten
 overskudd til å plastre på bristene. Dette fordi hun ikke
lengre hadde en assistent (økonomiske grunner) eller en
internasjonal frivillig (dette hadde vært en frivillig via
 Granskogen, men ordningen var ikke oppe på dette 
tidspunktet.) som kunne steppe inn. Det føltes feil å 
satse for fullt, så lenge finansiering for arbeidet fortsatt ikke
var på plass. («Fattigdomsmidlene» mangler forsatt 
utbetalt for våren). På facebooksiden ble følgende
 offentliggjort:

For første gang i Teater Polyfon sin historie, ser vi 
oss nødt til å kansellere en forestilling. 
Årsak: 40% av aktørene er syke nært opp til premiere 
og Panter Tante Berit Rusten, sammen med aktørene 
har vurdert at  forestillingen følgelig ikke blir bra nok 
for visning.
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EGET ØVINGSLOKALE - NY SPIRIT

Teater Polyfon fikk egne øvings og lagerlokaler på Bispehaugen
Skole. Nonnegata 19.
Knut Kvaran og Morten Wolden pushet på Propellen Teater,
slik at Teater Polyfon/Panter Tanter Produksjoner fikk
prøvelokaler og lager på Bispehaugen skole fra høst 2012. 
Det gjorde oss optimistiske.

Barneteater
Barneteatergruppa startet et arbeide med Roald Dahl sin
 fortelling om «Den fantastiske Mikkel rev», under ledelse av
Jeannie Vega og Aimee Kaspersen, høsten 2012.

De tre bøndene Bred, Bisk og Bønne sverget på at de ikke
ville gi seg før de hadde fanget den smarte Mikkel Rev. De
brukte geværer, spader, gravemaskiner og 108 fullt
 bevæpnete menn. Det burde jo være nok til å ta knekken på
en eneste rev.

Forestillingen ble spilt Trondheim Folkebibliotek. Mange
barn og foreldre så på.

Trinn en og trinn to:
Høst 2012 var det tydelig at det var behov for et eget
teatertilbud for aktører som hadde vært med lenge og som
visste hva det innebar å skape en forestilling. Derfor ga
Teater Polyfon tilbud for et «trinn to» i Teater Polyfon. Slik ble
det annonsert:

Dette er et teatertilbud for deg som snakker brukbart
norsk og som er interessert i teater og å arbeide frem en
teaterforestilling. Vi trenger deltakere som vil være
skuespillere, vil gjøre video, musikere, drive med infor-
masjon eller kostyme/scenografi. Gruppen vil arbeide
med utgangspunkt i et klassisk teaterstykke av Nordahl
Grieg. (Han som har skrevet diktet «Til Ungdommen»).
Stykket er «Men i Morgen!» Et familiedrama på bak-
grunn av et nøytralt lands delaktighet i krig. Tema er den
fremvoksende rustningsindustrien og arbeidsplasser
som kjøpes opp av utenlandsk kapital. En familiebedrift
begynner å produsere giftgass. Noen arbeidere
 omkommer i en arbeidsulykke under eksperimenter med
fremstilling av gassen. 

NB: Temaet er alvorlig…men vi skal gjøre en morsom og
burlesk forestilling. Denne gruppa vil også leke seg med
ulike manus skrevet av aktører i Teater Polyfon. Pedagog
vil være Berit Rusten. Assistenter vil være Polyfonere som
har gjennomført kurset «Polyfonerne på egne bein». 

Trinn en og de eldre kvinnene
Teater Polyfon, trinn en, ble presentert som en gruppe ment
for aktører som ikke har så mye norskkompetanse, men som
er interessert i bli gode i norsk gjennom å arbeide med
teater. Tilbudet passer også for de som søker et sosialt
 støttenettverk på integreringsvegen. Vi ville arbeide med
tekstbrokker fra tidligere forestillinger Teater Polyfon har
gjort. Vi arbeidet med tekster hentet fra «Fearless Girls, Wise
Women & Beloved Sisters: Heroines in Folktales from Around
the World», der vi valgte ut «Kvinnene som lurte en kriminell
bande». Denne fortellingen gjorde trinn en, med hjelp fra
noen få fra trinn to, sammen med eldre kvinner fra Kristelig
Interkulturelt Senter (KIA), på oppdrag fra KIA, i Erkebis-
pegården. Formspråket var «site spesific» kombinert med
tablåer. Forberedelsesprosessen var som alltid preget av
varierende oppmøte, men entusiasmen fra de som enhver tid
var til stede. De eldre kvinnene fra KIA, hadde norsk bak-
grunn. Det var påtakelig hvordan deres tilstedeværelse
«strammet gruppa opp». Aktørene fra Teater Polyfon så
hvordan mennesker med norsk bakgrunn i stor grad er å
stole på, det være seg relatert til oppmøte, arbeidsdisiplin og
logistikkspørsmål. Mange fra trinn en ble med og tok etter-
hvert hovedansvaret for at «Men i morgen» kom i mål.

Lobbyarbeidet fortsetter, men kun i korridorene
På initiativ fra Morten Wolden presenterte Teater Polyfon seg
for to stortingsrepresentanter. Øyvind Habrekke (Krf), som hadde
med seg lokalpolitiker Geirmund Lykke og Gunn Karin Gjul fra
DNA.  Morten Wolden skrev etter møtet med Gunn Karin Gjul:

Hadde en prat med henne i etterkant og hun var både
godt fornøyd og veldig imponert over Teater Polyfon.
Hun vil formidle dette både til stortingskomiteen og
Audun Lysbakken. Kanskje kan vi ha håp om at det med
bakgrunn i stortingsmeldingen kommer en pakke i bud-
sjettet i 2013, som vi/dere er skreddersydde for.

Teater Polyfon presenterte seg for Mangfoldsrådet, på
 initiativ fra Elmi Ismail Salad fra DNA. Her tok Polyfonerne
selv en aktiv rolle i presentasjonen. Det som gjorde mest
 inntrykk var da en av aktørene sa:

I Teater Polyfon finnes et rom for at vi kan formulere våre
tanker og sette disse ut i livet.

Alle så ut til å applaudere Teater Polyfon, men Teater Polyfon
sin økonomiske fremtid var like uklar.
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B+M: 100% av forestillingen sitter i meg. Den handler om
menneskene som kjemper for friheten. Menneskene. Vi. 
Vet ikke hva som skjer i morgen. Helt ute i hjørnet ser vi lyset,
mulighetene. Hvordan kan vi lage en fremtid med fred? 
Fred i en verden, der vi kan skape.

N: For meg handler «Men i Morgen» om mange linjer. 
Mange grupper. Som sloss mot hverandre.

P: Jeg tenker på hjertet. Mitt. Og sønnen i «Men i Morgen»
sitt. Det går sammen. Og hjertet er fullt av liv og hjertet er
godt. Som sønn i stykket, der jeg møter min mamma, der
mamma hjelper meg, må jeg tenke på min mamma i
virkeligheten. Jeg ser for meg dameskoene hennes. 
Jeg savner min mamma. Jeg holder opp hånda. Det betyr
stopp. Stopp krigen!

E: Hele historien vi formidlet sitter i hodet og i kroppen. 
Det var bra.

Støtte fra flere
«Men i Morgen» spilte vi på Teaterhuset Avant Garden.

Jawed, en superflinkskredder fra Afghanistan og Berit
Rusten, sydde kostymer av bølgepapp, ut fra tegninger
aktørene hadde laget og Rustens ide til materialbruk. 
Dette ga forestillingen en surrealistisk form. 

Vi hadde med Jarlen musikkorps. Et korps med modne
mennesker. Dette ga stabilitet og kontakt på tvers i
 prosessen. En frivillig sosialarbeider kom inn som støttespiler
og aktør. Hun fungerte som en assistent og samtalepartner
for Berit. Likevel var prosessen tung. 

Det er tøft å arbeide profesjonelt alene, uten å ha en
fagperson som dialogpartner.

Panter Tanter Produksjoner var igjen klar for nedleggelse,
men da kom plutselig Norsk Teaterråd i Trøndelag på banen.
De ønsket et samarbeidsprosjekt for 2014 og lovte pengestøtte. 

EN FEST FOR DE SOM HAR OVERLEVD 
EN 10-ÅRIG ASYLSØKERTILVÆRELSE

I Teater Polyfon var det med aktører som har ventet på et
positivt svar på sin asylsøknad i opp til 10 år eller mer. Det
første vi gjorde høstsesongen 2013, var å arrangere en fest for
de som har holdt ut. I samarbeid med KIA (Kristelig
 interkulturelt senter). KIA bidro med mat. Aktørene fra Teater
Polyfon iscenesatte deler av et typisk norske stykke.
«Kardemomme by». 13 aktører deltok. Aktørene bidro også
med sang og dans fra Burma og Kurdistan (Iransk). Festen var
svært vellykket. 80 stykker kom og den ble omtale på
Arbeideravisa nett. 

BARNETEATER...IGJEN OG IGJEN

Vår 2012 tok Aimee Kaspersen over barneteatergruppa. 
Berit Rusten og Kaspersen gjorde en innsats med å spre info,
i  boområdet, kontaktet Bispehaugen skole osv. Sandemoen
ble også kontaktet. De fleste barna kom derfra. I utgangs-
punktet ønsket Kaspersen å gi en prosessorientert tilbud,
med teaterleik og dramaøvelser. Målet var at prosess og
produkt skulle være på barnas premisser og at de skal lære
andre teaterformer enn den manusbaserte. Foreldrene fra
mottaket leverte barna sine selv og satt ofte og ventet. 
Det var en visning for foreldre og interesserte på  Bispehaugen.
Det var fullt. Aimee Kaspersen var svært opptatt av effekten
teaterleken hadde på barna i et integreringsperspektivet og
skrev om dette i sin bacheloroppgave på NTNU.

MEN I MORGEN

Da vi startet opp med leseprøver høst 2012 og fortsatte våren
2013 med «Men i Morgen», hadde vi mange aktører med lav
norskkompetanse. Vi tok derfor i bruk mange metoder for å
få stoffet i stykket under huden. Aktørene var ute i gatene og
spurte folk om hva de visste om denne perioden, som i
stykket er lagt til første verdenskrig. Stort sett visste ikke 
folk noe. De snakket om andre verdenskrig, noe som
 forundret aktørene. Vi improviserte. Vi laget tegninger, som
en måte å nærme seg materialet på. Vi brukte en metode 
der aktørene lot pennen gå på et stort papir. (Inspirert av det
tverrfaglige forskningsprosjektet KRITT). For mange satt
selve forestillingstemaet i kroppen og det var ulike aspekter
ved dette de ville snakke om. 
A: Mitt bilde viser en fisk eller en pære. Dette er et uttrykk for
at verden er fruktbar. At verden er vakker. Men, menneskene
ødelegger den.
E: Dette er et bilde av en hatt. En kapitalisthatt. Jeg liker
 kostymene våre svært godt. Men, er er ikke fornøyd med at
forfatteren har fått en lue, slik arbeiderne bruker. Forfatteren
ønsket nok en kapitalisthatt.
T: Jeg tenker på arbeiderklassen og borgerskapet. I fore -
stillingen bølger det frem og tilbake hvem som er i bak-
grunnen og hvem som var foran. De ulike verdener, som
bølger frem og tilbake. Det bildet har satt seg fast. Og så ser
jeg en embryo. Et ufødt barn. Og tenker at uansett hvem vi
blir, hvor kommer fra, er vi alle født uskyldige.
M: Jeg tenker på prosessen som en sirkel. Vi samler oss i
sirkelen. Vi arbeider på gulvet. Vi gjør forestillingen. Og hele
tiden samler vi oss i sirkelen. Alt skjer i sirkelen. Vi i gruppa er
som en organisk enhet.
A: For meg er det viktigste en hånd som holdes opp. En hånd
som sier: «Stopp krigen!» En hånd som ønsker fred.
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Å HOLDE AKTØRENE VARME

Planen for høsten var å holde aktørene varme med ulike
workshops, der det ble undervist i teknikker som kunne være
aktuelle å bruke i samarbeidsprosjektet med Norsk Teaterråd.
Berit Rusten underviste i klovneteknikker som aktørene
prøvde ut på Bispehaugen skolegård, med tilfeldige forbi -
passerende som tilskuere. Dette gikk over all forventning og
aktørene, som mente de hadde øvd for lite, skjønte at de har
fått nok klovnekompetanse til å kunne være underholdende i
et offentlige rom. Ti klovnene var klare til oppdrag. Dette var i
hovedsak aktører som var nyrekruttert inn i Teater Polyfon
via INN, og som ønsket å lære norsk best mulig.

BARNETEATER AVLYST

Aimee Kaspersen og Eshan Rajabi startet frisk med å
 forberede barneteater. De klarte ikke å rekruttere nok barn. 
Vi besluttet å avlyse prosjektet. 

NOE KRYMPER

Berit Rusten prøvde å gi ansvar over til aktørene som hadde
deltatt i «Polyfonerne på egne bein». Mange var forsvunnet.
Eshan Rajabis selvskrevne satiriske sketsjer, der innvandrere
har hovedrollene, ble satt opp på ISAK. Temaene var aktuelle.
Jeannie Vega var instruktør. Få aktører. En del av planen med
dette arbeidet, var å gi aktørene spilleerfaring. Kun tre
aktører var med. 
At disse prosjektet, der assistenter og Polyfonerne selv tok
ansvar for drifting, ble så små, kan ha sammenheng med
følgende:
• Aktørene selv og de ansvarlige var slitne etter mange års

kamp uten gode rammevilkår
• De ansvarlige undervurderte betydningen av sosiokulturell

kompetanse i en gruppeprosess.
• Det ble brukt for lite ressurser på logistikk. I form av tid og

penger. (Pengene manglet!)
• Flere, spesielt en gruppe med iranere, som utgjorde

kjernen i Teater Polyfons forrige oppsetting «Men i
Morgen», sa rett ut: Vi beklager. Men vår livssituasjon er så
vanskelig at vi ikke klarer å binde oss til å stå en teater -
prosess fra A til Å.

• To aktører ga opp Norges innvandringspolitikk og dro,
henholdsvis til Tyskland og Italia.

«GULLIVER MØTER KJEMPENE»

Teater Polyfon gjennomført vår 2014 to forestillinger med
«Gulliver møter kjempene», i Stiftsgårdsparken i Trondheim.
Forestillingene hadde et godt besøkt publikum. To av
 figurene, Kongen og Dronningen, og Jarlen musikkorps, var

også hovedattraksjon på åpningen av ReMida-festivalen 24/5
2014. På forestillingen var 20 aktører med. 8 fra Teater
Polyfon og 12 fra Jarlen Musikkorps.

Opprinnelig mål
Hovedoverskriften med prosjektet var opprinnelig «Fyll
Trondheims gater med animerte figurer». Prosjekt ville gi
Trondheim mangfold og farger bybildet. Teater Polyfon
ønsket å bli synlig som en bidragsyter i bybildet. Det er svært
sjelden man ser store figurer i parkene i Trondheim.
Teater Polyfon i samarbeid med Trøndelags avdelingen av
Teaterråd ønsket å bidra med dette for lokalmiljøet. 
Samtidig skulle dette et prosjekt der asylsøkere, 
innvandrere og norskfødte ungdommer arbeidet sammen.
Store figurer i gatene kan 2014 sees som nyskapende. 
Sist man så en del av dette i Trondheim (med få unntak), 
var på 1980-tallet. 

Utvikling av rammehistorien
Allerede høst 2013 startet arbeidet med manusutvikling.

Det ble rask tydelig at de store figurene, som var
planlagt laget våren 2014, måtte ha en konkret ramme -
historie. Berit Rusten presenterte etterhvert fortellingen om
«Gulliver i kjempenes land» som en aktuell fortelling. En del
av høst 2013 gikk med på lesning av denne fortellingen.
Mange av aktørene som var med høsten 2013, hadde relativt
liten norskkompetanse, så mye tid gikk med på å oversette,
forklare ord osv. Etterhvert hadde vi en del improvisasjoner,
gjennom dramaøvelser på gulvet. Vi brukte også noe tid på
sesjoner, der aktørene tegnet de avsnittene i fortellingen de
likte best. 

Aktørene var opptatt av de enorme dyrene som Gulliver
møter, av humoren osv. De identifiserte seg også med
Gulliver og en sa:

Er det ikke slik at Gulliver er en stor mann i sitt eget
land? Så kommer han til kjempenes land og blir
 ubehjelpelig. Slik er det også med oss innvandrere. 
I hjemlandet kan vi være «store», ha en betydelig
 posisjon osv, men når vi kommer til Norge, føler vi oss
små.

En annen sa: 
Når Gulliver endelig kommer tilbake til hjemlandet, har
han lagt seg til vaner han har fått i kjempenes land.
Dette synes folkene i hjemlandet er rare vaner. Sånn
 oppleves det også for oss, om vi besøker våre hjemland.

Etterhvert utviklet Berit Rusten et meget enkelt manus,
basert på leseprøver og «brainstorming»- prosessen.
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Rekruttering
Aktørgruppen var ved årsskifte 2013/2014 liten, men vi regnet
med støtte fra medlemmer av Sør-Trøndelag Teaterråd og vi
var klare til rekrutteringskampanje. Polyfoner Jeannie Vega
og Berit Rusten startet sesongen med en rekrutterings -
kampanje. Vi besøkte EVO (der det drives språkopplæring av
innvandrere), vi besøkte et ungdomstilbud for innvandrere, vi
besøkte tidligere Granskogen skole, vi satte opp lapper på
ISAK osv. De første to/tre gangene kom det ca 15 hver gang,
men det var ofte svært forskjellige deltakere som kom. Det
viste seg at mange trodde de skulle på en teaterforestilling
og ikke var klar til å være med og lage en forestilling. Mange
hadde veldig liten norsk-kompetanse. Etterhvert hadde vi
kun 7-8 på blokka. Ideelt sett trengte vi ca 15-20,for å
håndtere de planlagte store figurene. Likevel forholdt Berit
Rusten seg rolig, da Sør-Trøndelag Teaterråd også skulle bidra
med aktører inn i prosjektet. 

Ingen fra denne organisasjon meldte seg som aktører eller til
workshopene vi gjorde underveis. 

Prosess
I månedskifte januar/februar hadde vi en helgeworkshop
med Annika Udo. Hun er en av de beste på figurteater i
Norge. Aktørene skulle lære seg å manipulere figurer og, som
en forberedelse til at de selv skulle lage store figurer, skulle
Polyfornerne også få ideer om at alle typer materialet, alle
former, kan bli figurer som får liv en en teaterforestilling. I
workshopen brukte vi aviser og tau. Erfaringsmessig er det
vanskelig å få Polyfornene til å delta i helger, men 6 stykker
var innom workshopen. Deltakerne lærte mye, både på føring
av figurer og hva som kan bli figurer. Dessverre var det ikke
alle disse som ble med videre i prosessen. Dette fordi 2 av
dem ikke lengre befant seg i Norge. En ble sendt ut av landet
og en hadde ikke de riktige papirene i orden. Den sistnevnte
er en talentfull skulptør, som har papirer fra Belgia, der han
er «up and coming».

Verksted på ReMida
Remida er et kreativt senter for gjenbruk. Se:
https://www.trondheim.kommune.no/remida/. Vanligvis er
det barn som får komme og skape ting der. Men, ReMida var
generøse og inviterte Teater Polyfon inn. Som forberedelse
brukte Teater Polyfon en øvingsdag på å skissere figurer som
vi ville ha med i forestillingen. Med utgangspunkt i dette
laget Berit Rusten arbeids-skisser, som var relativt generelle.
Arbeidet på ReMida foregikk også en helg. Her var 5 stykker
innom og bidro. Det ble laget en stor konge, dronning,
kjempe, kjempens kone, dverg osv. Senere var det tre stykker

som laget en blomst, store bestikk, vepser osv. Frosk og fugl,
som ble brukt, hadde vi masker av. Det var hard jobbing og
figurene måtte behandles forsiktig. Men, deltakerne var
 effektive, leder Pål Bøysen fra ReMida var imponert og det
var på dette tidspunkt han inviterte Teater Polyfon til åpning
av ReMida-festialen.

Prøver med de store figurene og Gulliver
Hele mars/april ble brukt til prøver med figurene. Her var det
mange skjær i sjøen. Som vanlig var oppmøtet ustabilt. Noen
ganger var vi kun fire personer fra Teater Polyfon. Det ble helt
umulig å bestemme hvem som skulle ta ansvar for hvilke
figurer. Prøvene ble brukt til å prøve ut hvordan og hva figurene
skulle og kunne gjøre med de som til enhver tid var tilstede
og så ble denne kompetansen overført til andre som kom
neste gang. Noen mente det var unødvendig å øve med
 figurene før selve forestillingen. Det Berit Rusten anså som
nødvendig for å gi figurene liv, syntes noen var unødig terping. 

Berit Rusten og noen av aktørene var i Stiftsgårdsparken
med en gang vi fikk beskjed om at vi fikk tillatelse til å bruke
parken (om enn med forbehold) og la opp løypa for forestil-
lingen. Dette var viktig for dramaturgien. Forestillingen ble
iscenesatt «site -specific», dvs at handlingen ble bakt inn i
reelle steder, som i seg selv fortalte en historie. I mars fikk
Jarlen musikkorps, som også hadde vært med på «Men i
Morgen», manus, og begynte, sammen med Berit Rusten, å
forberede det musikalske. I april hadde vi de første
«sammensyingene» med aktørene som manipulerte
 figurene og Gulliver. På dette tidspunkt var ensemble i Teater
Polyfon meget svekket. Noen av de vi trodde kom til å stå
løpet, prioriterte å jobbe mye for å tjene penger og sende til
hjemlandet osv. Noen nye, som var rekruttert gjennom nye
«Teater som metode -kurs», oppdaget at teaterprosessen ble
for forpliktende og at de måtte binde seg til øvingsdatoer. Da
de forsto at dette ikke var en del av INNs «program» (det
hadde selvsagt blitt opplyst fra starten av at dette var frivillig
arbeid) og at det ikke var oppmøteplikt bundet opp mot
penger, forsvant de. 

Manus ble omskrevet og gjort enklere i hele perioden.

Veteranene kan man stole på
Berit Rusten appellerte da til tidligere Polyfonerne. Veteraner.
Som kom. Ensemble besto ved inngangen av mai av åtte
aktører fra Teater Polyfon, hvorav to nye og seks veteraner. Fra
da og til forestillingene var gjennomført, gikk alt som smurt.
Berit Rusten tok selv fortellerrollen, får å få forestillingen i
havn. Prosessen ble i denne perioden styrket gjennom at
Jarlen musikkorps var med på øvingene. De har et annet for-
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hold til frivillig arbeid. At også det krever disiplin og ansvar
for gruppen. Korpsets rolle i et integreringsperspektiv var
igjen uvurderlig. De er norske og det var mange refleksjoner
underveis, spesielt på dette med språk. At det tar lang tid å
forstå den minste beskjed, og at alt må gå langsom når man
kommuniserer. Integreringseffekten gikk alle veger. F.eks: En
av deltakere, som ikke hadde jobb, får muligens arbeid via en
medlem av Jarlen i fremtiden. F.eks: etter forestillingene feiret
vi oss selv. Da promoterte aktøren fra Liberia et kurs i afrikansk
dans. Noen av Jarlens medlemmer sa: «Men, det kan ikke vi
være med på. Vi er for gamle. Vi er stive som stokker.» Aktøren
fra Liberia viste da at det bare er å bevege rompa. Og der og
da sto to av Jarlens mannlige deltakere opp (henholdsvis 77
og 70 år) og svingte med hoftene, på Peppes Pizzaresraurant.
En aktør ønsket allsang av Nidelven. Den ble sunget, med
flere stemmer. Plutselig var innvandrerne og de norske ett. 

De var Trondhjemmere. 

Stiftsgårdsparken åpnes
Berit Rusten bestemte ganske tidlig at Stiftsgårdsparken i
Trondheim ville være et perfekt spillested for «Gulliver møter
kjempene». Det viste seg å være svært vanskelig å få tillat-
else til å spille der. Man må søke via City Managament. Berit
Rusten søkte i november/desember 2013. På skjema. Purret
primo januar 2014. Ringte og fikk beskjed om at det var svært
vanskelig med kulturevents i den parken, da det var kongens
have og det stort sett kun var Forsvaret musikkorps som
kunne få spille der. Forsvarets musikkorps er jo kongens
musikkorps, må vite. Dessuten var saken sendt videre til en
annen instans. Etter mye mas fikk Berit Rusten vite at denne
instansen var Parkvesenet. Hun ringte direkte og ut fra
samtalen skjønte hun at denne instansen var feilinformert.
Representanten i parkvesenet trodde det var anlegg til en
rockekonsert som skulle brukes i parken. Det er ikke lett å
tolke når alt skal leses ut fra skjema som ikke passer!
 Instansen fikk en muntlig orientering om at parken skulle
brukes «site -specific», at ingenting skulle installeres og at
teknikk var en bærbar høytaler. Dette ble også formidlet i et
skriftlig brev (ikke skjema). Representanten fra parkvesenet
lovet da at dette skulle taes på et møte ultimo januar. Ultimo
mars, etter noen runder til med purring, fikk Berit Rusten
endelig en slags uformell mail om at Teater Polyfon kunne få
bruke parken, om ikke kongen skulle være der på de be-
stemte prøve og spilledatoer. Og to dager før premieren fikk
Teater Polyfon endelig en kode, slik at vi kunne orientere
 Politi og Brannvesen, som også måtte ha beskjed, på skjema.
Teater Polyfon fikk bruke Stiftsgårdsparken som spillested. 

En seier i seg selv.

Allerede på prøver, da vi rigget oss til, så vi effekten av at det
foregikk kultur i parken. Vanligvis brukes den mye av
narkomane og andre rusavhengige. Man kvier seg for å bruke
parken. Nå kom flere av disse «vanlige brukere» og tilbød å
hjelpe med å bære inn figurene osv.

Forestillingsgjennomføringene
Været er alltid en viktig faktor ved utendørs forestillinger,
spesielt når aktørene ikke beskyttes av en scene med tak. Det
regnet godt to timer før forestilling. Men, vi tørket benkene i
parkene og folk kom. Det samme skjedde på den andre
 forestillingen. Noen hadde med picnic-kurver. Andre hadde
med paraply, for sikkerhets skyld. 

Alle aktørene kom presist og alle viste eksakt hva de
skulle gjøre. Gulliver, hovedpersonen og den eneste med
tekst, gjorde en super innsats. Han har naturtalent. De andre
gjorde en flott innsats, til tross for noen språkproblemer. De
hjalp hverandre og de improviserte og barna tok del i fore -
stillingen. Sudan, Yemen, Sri Lanka, Iran, USA, Liberia og
Norge var representert i aktørgruppen. Figurene ble lagt
rundt i parken og ble tatt opp når figurene skulle være i spill.
Flere barn, som hadde fått flyers, der det var bilde av
 figurene, så på flyeren som et «skattekart». De sprang rundt
og lette opp figurene og var strålende fornøyd. Og da
«havet» materialiserte seg i form av en stor plastduk, ble
barna med. De, og de voksne etterhvert, ble følge til kongen
og dronningen og de fulgte fuglen som tilslutt tar med
Gulliver til hans hjemland. Stedet og iscenesettelsens
dramaturgi hadde som effekt at forestillingen ble interaktivt,
uten at dette var planlagt eller styrt. 

Synliggjøring
600 flyers ble spredd. Mange plakater ble satt opp. Erfarings-
messig er dette noe som aktørene i Teater Polyfon ikke liker å
gjøre. Likeledes ble forestillingen aktiv promotert på Face-
book. Polyfonerne var lite aktive også i dette. Men, vi hadde
god hjelp av Jarlen Musikkorps. Pressemeldinger ble sendt ut
i tre omganger. Vi fikk nesten napp i NRK. Men ingen presse
dukket opp. Slik ble forestillingen kun synlig for de som var til
stede, og gjennom åpningen av ReMida-festivalen. 

Stasminister Erna Solberg fikk en prøvesmak. Hun kom vand -
rende gjennom Stiftsgårdsparken på generalprøven, sammen
med et følge. Hun likte at det skjedde noe «morsomt der!»

Polyfonerne verdsetter «Cartoons»/store figurer 
Aktørene som var med over målstreken, verdsatte form språket.
De likte effekten av slike figurer. De likte humoren, fascina sjon -
en og det interaktive elementet som figurene bidro til å skape.

14 magiske timer
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De hadde fått nye kompetanse. Det samme hadde Jarlen
musikkorps, hvis medlemmer er så gamle at de ikke lengre
marsjerer i gatene. Det korpset har blitt et spesielt musikk-
korps, som har begynt å lære seg teaterspråket gjennom
deltakelse på to forestillinger i samarbeid med Teater Polyfon
og ønsker videre involvering i sceniske prosjekt.

Et svært vellykket prosjekt, som igjen kostet mye å
 gjennomføre. Om offentlige instanser kjente sin besøkelses-
tid, hadde de hyret denne forestillingen som sommer -
underholdning resten av sommeren. Men, det var ingen fra
offentlige instanser til stede, som publikum. 

PanterTanter Produksjoner hadde på dette tidspunkt gitt opp å
vekke noen interesse for Teater Polyfon i møterommene.

TRANSFORMASJON

For 2014 søkte Panter Tanter Produksjoner og fikk «Fattigdoms -
midler» for å arbeide med en prosess der teaterdriften av
Teater Polyfon overføres til Polyfonere som er skolerte og
driftige nok til å ta over. Prosessen fikk arbeidstittelen
«Transformasjon». Fem seminarer ble avholdt, temaene var
alt fra å løfte frem Teater Polyfons historie, erfaringer, lage
prosjektskisse for det nye prosjektet etc. Dette heftets del,
«Magisk timer», er et resultat av denne prosessen. 40 ble
invitert inn. 4 deltok. 2 gjennomførte. Aimee Kaspersen og
Jeannie Vega. Disse har etablert en gruppe Teater Z, som på
egne premisser skal videreføre teaterdriften som Teater
Polyfon har stått for. 

FREMTIDEN

For vår 2015 ønsker de kun å gi et barneteatertilbud. Fra
høsten 2015 utvides tilbudet til også å gjelde en ungdoms-
teatergruppe. Foreløpig er driften helt uten økonomiske
rammer. Teater Z er oppfordret om å søke på «Fattigdoms-
midlene». Panter Tanter Produksjoner vil forsatt drifte
«Teater som metode»-tilbudet, på oppdrag fra INN. Dessuten

prøver Panter Tanter Produksjoner, i en mellomperiode, å
tette noen hull som Teater Z foreløpig ikke dekker opp. Derfor
gir Panter Tanter Produksjoner vår 2015 et tilbud for
innvandrer kvinner og kvinner fra Kvinneinitiativet, med
tittelen «Innvandrerkvinnenes stemmekraft og kvinne -
solidaritet». Tilbudet er ikke ment å resultere i en forestilling,
men sannsynligvis vil gruppen være synlig i bybilde flere
steder denne våren. (F.eks rundt 8. mars-feiringen).

Panter Tanter Produksjoner kan ikke legge bort alle
 fortellingene om flotte aktører som har ventet på et positivt
svar på sin asylsøknad i opp til ti år eller mer, og høst 2015
/vår 2016 vil sannsynligvis resultere i et kunstnerisk produkt,
som Panter Tanter Produksjoner håper kan bidra til å filleriste
regjerings behandling av asylsøkere. Arbeidstittelen er: «We
are bombs, filled with words and with pens as our weapons!»

ASYLSØKERE OG NYBOSATTE INNVANDRERE 
SOM SUBJEKTER I EGEN FORTELLING

Konklusjonen på hele forestillingshistorien til Teater Polyfon,
driftet av Panter Tanter Produksjoner, må være; Om man
prøver å ta asylsøkere og innvandrere inn i et blendahvitt
scenekunstfelt, har man et valg. Man kan brukte «dem» som
objekter i egne iscenesettelser og skape noe «underholdende
og gjerne eksotisk», eller man må gi «dem» et rom for å være
«subjekter» i egne fortellinger. Da risikerer man at det
 båssettes som amatørisme og integrering. Det betyr at man
faller mellom mange stoler. Integreringstiltak eller
scenekunst? Det blir vanskelig å oppnå støtte fra Norsk
Kulturråd (Ja, Teater Polyfon har søkt «Kunstløftet», men fikk
avslag). Om man velger å gi rom for stemmene «deres», kan
man også bli stemplet som «politisk», «ensidig» og «ikke
spennende», ut fra krav til åpne slutter og vegring for å velge
side. PanterTanter Produksjoner har valgt. Vi ønsker å
iscenesette rom for «de andre».

Det gikk/går muligens til helvete, men vi gir oss ikke!

magiske timer 15
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AKTØRENE I TEATER POLYFON eller Polyfonerne har kommet
til teateret av ulike årsaker. Fordi de ønsker å utvikle språket.
Mange har aldri tidligere vært i nærheten av å tenke seg selv
på en scene. Mange har blitt med som aktører fordi teater-
aktiviteten er en meningsfylt for dem, i en ellers handlings-
tom tilværelse, i et limboland, der de venter på svar på sin
asylsøknad. I dette farvannet har de «papirløse» også
kommet, de som alltid er på jakt etter litt gratis mat, drikke
og moralsk oppbakking. Teater Polyfon tilbyr billige søte
kjeks, nøtter, te, kaffe, klemmer og krav om innsats. Noen er
fascinert av teaterrommet som en alternativ tilværelse, et
sted der man kan glemme en «tung» hverdag, med savn av
familie, hjemland etc. Alle ser deltakelsen i Teater Polyfon
som en mulighet der de kan gi noe til det norske stor -
samfunnet. Mange understreker familieaspektet ved å delta
som Polyfonere. Kanskje har de ingen annen familie i Norge,
og i teaterrommet føler de nærhet og trygghet. Noen få
hevder å ha erfaring med teater fra hjemlandet. Det kan
være fra skoleteater, fra kirken, fra demonstrasjoner, fra
hjemlandets rituelle feiringer eller som teatergjengere. Alle
disse kategoriene Polyfonerne kommer til Teater Polyfon og
er åpne for å ta ulike sceniske uttrykk i bruk. 

Det kan synes som om Victor Turners, i «The Anthropology
of Perfomance» og Walter Benjamins fundering rundt at alle
mennesker er aktører eller Homo Performance, faller naturlig
for Polyfonerne å tenke om seg selv. Aktørene skaper på tvers
av sin mangfoldige/polyfone bakgrunn. Dette kan sees som
interkulturalisme i praksis og følgende sitat kan passe for
deres inngang på teaterscenen og Teater Polyfons rolle: 

The interculturalism project, openly wellcoming the
wandering eye of the traveler, a Philosopher without a
system, to the glorious book of knowledge that is our
world, our home. (Cris Torsh/Intercult)

Dette bakteppe indikerer at et teater, der aktørene er
asylsøkere og innvandrere, kan ha et spennende scenisk
potensiale. Dette potensialet har Teater Polyfon vist

tendenser til, i alle forestillingene fra 2006 til og med vår
2014. Forestillingene fra 2006-2010 innbefatter «Zoom inn»
(2006), «Innvandrernes Kardemomme by» (2007), «Åpnings-
forestilling» (2007), «Kvinner som koker» (2008), «Immigrant
Contribution» (2008, «Immigrant Mix» (2008), «Håret til
mamma»/barneteater (2009), «Immigrant reading of a
Comedy»/ en del av Panter Tanter Produksjoners 20 timers
instant Dante (2009), «Barnet og Bomba»( 2010) og
«CombiNATIONS» (2010). Alle disse forestillingene finnes
dokumentert i boka «Inntrykk. Uttrykk. Avtrykk.»

Fortellingene fra høst 2010 til og med vår 2014 har hele
tiden en tydelige skygger, den uendelige kampen mot
vindmøllene, strevet for å gi Teater Polyfon forutsigbare,
 økonomiske rammer, som grobunn for utvikling av et tydelig
scenisk uttrykk, farget av asylsøkere og innvandrere. Panter
Tanter Produksjoner tenker med fryd på hva slags kunst-
neriske resultater Teater Polyfon kunne oppnådd, med andre
rammevilkår. 

«Sosiokulturelle prosesser og interkulturelle møter» er
emner utgjør en stor del av fortellingen om teaterprosessene
i Teater Polyfon. Temaet bør ikke undervurderes. Det er et
tungt faglig felt og kompetanse og erfaring må til for å takle
problemstilling som vekslende oppmøte, språkproblemer,
kulturkollisjoner, manglende planlegging, avslag på
asylsøknad osv. 

DET TAR TID FOR ET NYTT SPRÅK Å SETTE SEG I KROPPEN

På flere av forestillingene Teater Polyfon har presentert, har
publikum bemerket aktørenes mestring av det norske
språket. Noen har latt seg imponere over at de faktisk står på
en scene og klarer å formidle, etter å ha bodd i Norge fra
noen få måneder til noen år. Men, mange har latt seg irritere.
Aktørene uttaler ikke ordene tydelig nok og den tekstlige
kommunikasjonen forgår i et for langsomt tempo. Eller de
kan si at når de snakker så dårlig norsk fra scenen, blir de ikke
tatt på alvor. I boka «Symbolsk makt» snakker Pierre Bourdieu
om en usynlig maktutfoldelse:

Elementer i et
magiske formspråk
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Den kulturelle og lingvistiske samordningen blir fulgt av
at dominerende kultur og dominerende språk påtvinges
som legitim kultur og språk, og av alle andre kulturer og
språk avvises som uverdige (dialekter). Når det
partikulære ved ett språk eller en kultur får adgang til å
være universelt, henvises alle de andre til partikulære.
/.../ universaliseringen på en og samme tid gir noen ene-
rett til det universelle, mens andre frarøves det, og slik
blir de siste på en måte skadet i sin menneskelighet. (s 61)

Denne kritiske, om enn «godt mente», responsen relatert til
tempo og uttale, mener jeg uttrykker en usynlig maktrelasjon. 

«De» blir ikke som «oss», før de anvender språket som en norsk
«innfødt» og knapt nok da. 

Åpne for det langsomme
Aktørene kan være analfabeter, som for første gang har lært
å lese, men bokstaver og ord på et annet språk enn sitt mors-
mål. Mange av dem kommer fra en spåkkultur der vokalene
ikke skrives direkte eller har et morsmål der de bruker
mange, og for oss, håpløse konsonanter etter hverandre. I
 forberedelseprosessen til en forestilling bruker vi uendelig
mye tid på å forstå hva som skal formidles, men mesteparten
av tiden vi bruker på ord, dreier seg om tekstuttale. Aktørene
øver på å spise vokaler som jordbær og spytte konsonanter.
De har en påtakelig bedre i norskuttale og kommunikasjon
enn om de ikke hadde deltatt i Teater Polyfon. Å lære seg en
komplisert setning utenat og feilfritt, krever ofte flere ukers
arbeid. Og tempoet. Selvfølgelig er det langsomt. Det tar
minst 10 år før et språk er integrert i kroppen, slik at en kan
følge med på samtaler som foregår mellom «innfødte». (Ikke
vitenskapelig, men empirisk belegg for påstanden). 

Å respektere, ta tid til og åpne opp for at asylsøkere og
innvandrere, som aktører, kan kommunisere i et offentlig rom
og måtte anstrenge «oss» noe for å høre hva «de» vil si, er en
del av en dialogisk prosess, som krever noe, ikke bare av
«dem», men av «oss».

Når Teater Polyfon har samarbeidet med mennesker
med norsk bakgrunn, f.eks Jarlen Musikkorps, har behovet for
å åpne for langsomheten, vært åpenbart. Den tålmodig -
heten som må til, kan stå i motsetning til de kunstneriske
ambisjonene man måtte ha,og selvsagt skape knirk. Men,
skal man arbeidet med en aktørgruppe, som den Teater
Polyfon har bestått av, er dette nødvendig. Og, i den måten
denne aktørgruppen kommuniserer språket på, ligger
mulighet for å oppfatte andre dimensjoner med enkle
 setninger. F.eks: I «Zoom Inn», sier en asylsøkerer som har
rømt fra sin slaveeier i Niger: «Jeg er sterk». Denne setningen

øvde han på en måned, før den satt og kom ut tydelig nok til
at «vi» kunne forstå hva han sa. Men, den setningen satte
seg fast i kroppen hans og hjalp han å holde ut fem år som
papirløs. I dag bruker han sin styrke som sjåfør, er to barns
pappa og med kone. Han var sterk nok til å få opphold i Norge. 

Eller, tenk de to første setningene fra Janteloven sagt i et
sakte tempo og med en uttale som halter, av asylsøkere som
for fem måneder siden holdt på å drukne på flukt til en
tryggere tilværelse:

Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.

Teater Polyfon skape en gang en rapp sammen med gruppa
Gode Ord Dør Sist:

Bitte litt forskjell
Litte bitt sammen
Liten verden
ukjent men
Bitte litt forskjell
Litte bitt sammen
vi er her
og vi er EN

Sagt med andre ord:
/../ less formal separation of performer and audience
indepentent from the dramatic text and one author, and
 disinterest in the work as an aesthic object to be viewed
(Opphav ukjent)

HVORFOR MANUSSTYKKER, SPILT PÅ EN INSITITUSJON?

I utgangspunktet kan man tenke at ferdigskrevne manus
ikke passer som formspråk for asylsøkere og innvandrere,
som har problemer med å uttrykke seg tydelig på norsk. 
For mange og fremmede ord!
They come from everywhere
By land by sea by air
They come from everywhere
to look at her there
see how she sits
See how she eats
See how she lights
the candle Lights
(Fra Dr. Faustus lights the Lights)

Det er dette Teater Polyfon ville, med manusstykkene. Vi ville
bli sett. Den viktigste drivkraften i dette valget med de to
manustykkene «Hoppla-vi lever» (2011) og «Men i morgen»
(2013), var å finne noe som speilet aktørenes egen situasjon,
samtidig som vi ønsket å løfte frem dramatiske tungvektere,
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som ikke hadde vært vist mye på norske scener. Vi tenkte
dette ville bidra til å gjøre Teater Polyfon vektigere. Vi hadde
vel illusjoner om at når en etablert teaterinstitusjon som
Teaterhuset Avant Garden tok oss inn, ville vi få større
 anerkjennelse og en mer respektable behandling relatert til
byråkratiet. Vi håpet på stor publikumsoppslutning.

Fra 2006-2010 hadde vi gjort mange iscenesettelser, der
aktørenes egne fortellinger ble iscenesatt. Sist med «Combi -
NATIONs» i 2010, som det kom svært få publikummere på, til
tross for at det sannsynligvis er den cooleste produksjonen
Teater Polyfon har gjort. Noen av aktørene sa: 

Folk vil ikke høre om asylsøkernes historier. De har fått
nok av det!

Og dette var kanskje riktig? Sympati og solidaritet med inn-
vandreres situasjon har ikke vært en fane som har vært høyt
hevet i Trondheim. I Trondheim har solidaritet med asyl -
søkere kamp for menneskerettigheter vært preget av opp-
gitthet og skylapper. Derfor mente aktørene at det var fint å
gjøre noe som hørte andre tider og andre situasjoner til. 

Men, noe fenger mer, gjør aktørene gladere og rører
publikums hjerter raskere. For Teater Polyfon har dette vært:
Gateteaterstunt, nydokumentarismen og tegneserieformer
iscenesatt i en «site-spesific» ramme.

GATETEATERSTUNTS

Gateteater er mye. For Trondheim googler jeg og finner så
ulike iscenesettelser som Circa-teaterets «Mekatonia» og
Redd Barnas «Virkelighetens teater», ledet av Shereen  Khachik.

For asylsøkere og innvandrere, som ofte strever med å
komme i dialog med det norske samfunnet, er kanskje det
viktigste aspektet med gateteater, at man iscenesetter og
viser seg frem der folk er. Publikum valgte ikke om de vil opp-
leve Teater Polyfon, plutselig var Polyfonerne der. Dette umiddel -
bare møtet var også et aspekt i «Gulliver møter kjempene» i
Stiftsgårdsparken. Den forestillingen var annonsert, men den
var gratis og mange forbipasserende eller folk som likevel
opphold seg i parken, tok del i den eventen. 

Iscenesettelser i offentlig rom gir større mulighet for dialog.

Å bli synlig som individ
Manusarbeidet var bra. Det som skjer før teksten sitter i
kroppen, utmatter aktørene, samtidig som det ligger en
 forløsende kraft i å spille andre enn seg selv. I disse fore -
stillingene fikk aktørene karakterregi. Det likte de svært godt.
Jeg tror dette har med at de følte seg priviligerte. De følte at
de ble tydelige og ble gitt rom som betydningsfulle individer.

Å ta en utfordring
For mange år siden arbeidet Panter Tanter Produksjoner med
Rebellteateret. Vi var overbevist om at akrobatikk og sirkus-
teknikker var det som rommet disse aktørene best av
sceniske formspråk. Aktørene den gangen var norske, men 1/3
kunne nesten ikke å lese og skrive. Etter noen gateshow med
akrobatikk og flammer, sa de: 

Vi vil utfordre oss selv. Vi vil spille i et manusstykke.

Etter noe tilrettelegging fra Panter Tanter, valgte de Lysitrata.

Dette sier noe om at gruppens dynamikk på mange nivåer
må taes i betraktning. Og, dette med hva som er en ut -
fordring for aktørene, er ett av disse. Dette gjelder også i
arbeidet med asylsøkere og innvandrere som aktører.
Aktørene liker utfordringer.

Gateteater kan gjennomføres uten kostbart stæsj. 
Teater Polyfon brukte masker som var plastbøtter, masker 
av pappmasje og klovneneser i sine ulike gateteaterstunts.
 Utstyr for et «fattig teater», utstyr som assosieres med 
sirkus eller karneval. Karakterene i slike stunts er «rare» og 
gir  uttrykk for «sårbarhet». De er «lost in space». Dette gjør
at de ikke virker truende og derfor kan tillate seg å gjøre ting
man vanligvis ikke gjør på gata, som å legge seg rett ned,
snurre seg inn i hverandre og publikum etc. Man kan
 formidle et budskap, uten at det blir oppfattet som slagord-
aktig. Masker, klovneneser eller håpløs påkledning, påkaller 
latteren. 

Hanne Rustad skriver på sin masterblogg om latteren: 
Latter spiller en viktig rolle i vårt sosiale liv. Latter er
heller ikke bare moro. Tvert imot er latter viktig for å få
en samtale til å gli godt og for å unngå potensielt
 vanskelige situasjoner. Å vite når man skal le er en viktig
del av det å være et samhandlende menneske.
(http://masterbloggen.no/blog/2011/03/15/latter- et-
sosialt-smøremiddel/)

Publikum og aktørene lo, og i dette rommet opplevde
Polyfonerne samhandling i et offentlig rom.

18 magiske timer

Latter spiller en viktig rolle i vårt sosiale liv.
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Et annet aspekt med Teater Polyfons gateteateropptredener,
var at dette var stunts. Stunt kan være: farlig filmscene;
 vågestykke, oppsiktsvekkende påfunn. For Teater Polyfon lå
det i stuntbegrepet at dette var improviserte hendelser, der
aktørene hadde noen trygge knagger å forholde seg til, men
ellers agerte fritt. Uten noe manus. Uten at hendelses -
forløpet kunne eller var pusset og gnidd på. Dessuten var alle
stuntene en del av kampen for at Teater Polyfon skulle leve
videre. Dette ga en ekstra motivasjon til å kaste seg ut i noe
ukjent, for sakens skyld.

DOKUMENTARTEATER

Teater Polyfon startet opp med «Zoom inn», som var et
dokumentarteteaterstykke. Allerede da, i 2006, presenterte 
vi aktørene som «life experts», ikke profesjonelle aktører 
og heller ikke teateramatører. 

Dokumentarteatertradisjonen går tilbake til Erwin
 Piscators anvendelse av realitetsfragmenter i episke,
 moder nistiske stykker. I dag snakker man om
nydokumentarisme. Med nydokumentarismen går man 

Clemens Bechtel bruker profesjonelle skuespillere til å
fremføre et dokumentarisk materiale som er researchet
frem, ofte gjennom intervjuer, og som så fremimproviseres
til dramatiske tekster. 

Teater Polyfons dokumentarteateruttrykk, kan ikke
direkte plasseres inn i forhold til noen av disse, men ligger
antakelig nærmest en homogen gruppe a la Clemens
 Bechtel, men uten bruk av profesjonelle skuespillere. I den
grad vi har brakt inn flere fokus enn asylsøkere og inn -
vandrernes, har det vært gjennom å «nide» de vi har opplevd
som  motstemmene, f.eks Terje Sjeggestad, tidligere leder av
 Utlendingsnemnda.

Å anvende hverdagseksperter betyr en balansegang
 mellom hensynet til de medvirkende og presentasjon av 
noe autentisk og interessant for et publikum. Gjennom 
bruk av hverdagseksperter i en iscenesettelse, oppleves 
en sannhetsgaranti, hverdagsekspertene blir sannhets-
vitner. At effekten av aktørene som sannhetsvitner gir noe
 interessant og autentisk til publikum, har Teater Polyfon
erfart. 

bort fra at materialet presenteres av skuespillere som
 representerer protagonisten. I stedet fremstiller aktørene 
på scenen seg selv. De formidler sine fortellinger, som
 eksperter, eksperter på livet, «life experts» eller som Kjersti
Hustvedt  betegner dem, som hverdags eksperter. I den
nydokumentariske tradisjonen finnes flere retninger, der
hverdagsekspertene har ulike rom og funksjoner. I Rimini
Protokolls prosjekter er det hverken homogene eller
marginaliserte hverdagsekspertgrupper som dominerer.
Hverdagsekspertene blir castet utifra spesifikke tema 
som de gjerne må ha et individuelt forhold til. Rimini
Protokolls anvender hverdagsekspertene for å etablere et
heterogent blikk på et tema. Volker Lösch er kjent for å
 orkestrere talekor. Talekor av hverdagseksperter, som ofte
 representerer en marginalisert, homogen gruppe. Han 
kobler disse talekorene til iscenesettelser av klassiske 
stykker, hvor han anvender profesjonelle skuespillere.
Talekorene gir autentisitet relatert til hverdagsekspertenes
liv. En annen fremtredende  represen tant for denne
nydokumentariske retningen er Clemens  Bechtel. 
Hans hverdagseksperter er også ofte en relativt homogen
gruppe. De fungerer som tidsvitner og  forteller om sine
 individuelle erfaringer. Fordi gruppen er homogen, tilbys
publikum i liten grad ulike perspektiver på temaet. 

Allerede da, i 2006, presenterte vi aktørene 
som «life experts», 
ikke profesjonelle
aktører og heller 
ikke teateramatører. 
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Nydokumentarisme kan være slitsomt
Å iscenesette asyl og innvandringspolitikken uttrykk i en
nydokumentarisk form, slet etterhvert på Polyfonerne. Dette
hadde i alle fall tre forklaringer. For det første krever ut-
arbeidelsen av manus basert på personlige fortellinger mere
tid enn om man har et ferdig manus. Prosessen med å
 utvikle manus kan ligne på det som i dag er «in» i scene-
kunsten og som betegnes som «devising». Anna Watson
skriver i «Hva er devising theatre?»

/.../la meg slå fast at det er snakk om en rekke metoder
eller anti-metoder, da devising theatre ble skapt i
 opposisjon til «the method», eller dramatisk
teater./.../opphavet til devising theatre (er) meget
 revolusjonært. Røttene kan spores til 1930-tallets britiske
arbeiderteater bevegelse (Workers Theatre Movement),
en amatør teaterbevegelse som støttet opp om
arbeidernes og de arbeidsløses kamp for bedre arbeid og
levekår. Under streiker, lockouts og demonstrasjoner
lagde teatergrupper sketsj-preget og agiterende teater.
Med fore stillingen Ai, ai for en artig krig (1963) ble
Theatre Workshop britiske pionerer for devising theatre.
Med denne forestillingen arbeidet hele ensemble med å
samle inn materiale fra 1. verdenskrig, for å lage det som
senere har blitt kalt dokumentarteater. 
/.../Devising theatre er, som flere har nevnt, mer enn én
teatermetode, det er snakk om flere metoder, eller
arbeids måter, som står i opposisjon til «the method»,
eller dramatisk teater. Devising theatre kan best
 betegnes som en teatral systemkritikk. Men når
metoden eller anti-metoden blir frarøvet sin politiske og

systemkritiske dimensjon, står den igjen som en «teater-
mote» og kan dermed bli klassifisert som ny, 40 år etter
begrepets fødsel/.../. I Norge har devising theatre som
benevnelse ingen lang tradisjon./.../jeg (kom) i snakk
med skuespilleren Helge Jordal og nevnte at jeg skrev
om devising theater. Det hadde han ikke hørt om, men
da jeg beskrev hva det var, utbrøt han opprømt: det e jo
nettopp det vi drev med på 70-tallet oppe på Håloga-
land. Vi hadde ingen teatersjef, bestemte sjøl ka vi skulle
sette opp, før vi ansatte en regissør. Det var mange
 diskusjoner og lange møter, men det va en god skole, har
lært meg mye om kordan å lage teater. Og folk va så
 engasjerte den gang, publikum satt igjen og diskuterte
etter forestillingene. Særlig oppe i Nord-Norge, der de
hadde følt at dies stemme ikkje ble hørt av pampen i
Oslo.... 

For det andre ligger det relatert til scenekunst i Norge, et
konsesuskrav om åpne slutter og der klare standpunkt er
tabu osv. Ettersom Teater Polyfon insisterte på at det stadig
er fortellinger om brudd på menneskerettigheter og
menneskelighet som skriker etter å løftes frem, ble dette
slitsomt, både for et publikum og for aktørene.

Det som til syvende og sist forårsaket størst slitasje, var
selve fortellingene. Fortellinger som «Fingeren i Hellas». En
av våre aktører hadde nesten druknet på vei over fra Tyrkia til
Hellas, hadde kommet seg til Norge, men ble stemplet som
forbryter fordi han ikke hadde sagt eller husket klart om
gresk politi tok hans fingeravtrykk, da han mer død enn
levende ble reddet opp fra sjøen. 

20 magiske timer

Ettersom Teater Polyfon insisterte 
på at det stadig er fortellinger om brudd 

på menneskerettigheter og menneskelighet
som skriker etter å løftes frem, 
ble dette slitsomt, både for et 

publikum og for aktørene.
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Se: https://www.youtube.com/watch?v=ZPXuxQw0-4Y. 
F.eks: Muhammed fra Iran, som har levd som papirløs i ti år.
F.eks Embete som var med på politiske demonstrasjoner i
hjemlandet Etiopia og som ikke kan vende til bake. Hun har
bodd i Norge i 9 år. Eller Mafhoz Azizi, som opplever å være i
samme situasjon som jødene før og under andre verdens-
krig. Slike historier tilhører enkeltpersoner, som også er
Polyfonerne. 

Fortellingene kverner og kverner og alle blir utmattet, fordi vi
opplever at ingen lytter og vi ikke vet hva vi kan gjøre.

TEGNESERIEFORMER

Spesielt i iscenesettelsene «Barnet og Bomba» og «Gulliver
møter kjempene» , men også i «Kvinnene som lurte en
kriminell bande», ble ulike tegneserieaktive uttrykk tatt i bruk.
I «Barnet og Bomba» i en gjennomført kostymering, der
karakterene var kledd i tydelige farger og med et naivt ut-
trykk, noen ganger karikert med halvmasker. Og, fordi
aktørene ikke hadde store norskkunnskaper, var replikkene
korte, som i snakkebobler.

I «Gulliver møter kjempene» var tegneserieuttrykket
tydeligere. Det var store, stive figurer, som måtte manipuleres
av en eller to personer. De var såpass uttrykksløse, at det
krevde en forteller som forklarte hva de gjorde. Figurene var
ordløse, og handlingssekvensene var oppstykkede. Øyvind
Vågnes skriver i boka «Den dokumentariske tegneserien»
/.../det ein kan kalle teikneseriens grunnvokabular: dei er
 «sekvensielle»/.../ (s 12)

Tegneseriens grunnvokabular, det sekvensielle, stemmer med
forestillingsgrunnuttrykk i alle de tre nevnte forestillingene.
De var i ikke dokumentariske i den forstand at de fortalte
aktørenes personlige historien, men de fortalte noe som
aktørene forbandt seg med, som for dem var deler av egne
fortellinger.

Det er ikkje tilfeldig at nokre av nøkkeltematikkane for
den dokumentariske teikneserien dermed er å finne i
ulike traume, slik desse framstår som eit menneskeleg
problem, både på individuelt og kollektivt nivå (Øyvind
Vågnes s 41) 

Jeg tror et tegneserieaktig formspråk kan gi distanse til
temaer som ellers blir for tunge og alvorlige, både for
aktørene og publikum. Det tegneseriaktige gir rom for latter.
Latterens rolle er allerede berørt som viktig. Rammen for
iscenesettelse av de tre forestillingene, var at de ble utspilt
«site- spesific». Det vil si at det ikke var et scene/sal format,
men iscensettelsene forgikk overalt i de rommene som ble
brukt, for «Barnet og Bomba» et gammelt, hvitt hus ved
 Nidelven, for «Kvinnene som lurte en kriminell bande» i salen
i Erkebispegården og for «Gulliver møter kjempene» i
Stiftgårdsparken. Fordi stedene ble brukt «site-spesific», som
de var, uten å konstruere noen sceneografi, kunne
 «tegneseriekarakteren» gå ut og inn av fiksjon/virkelighet.
De kongelige i «Gulliver» stilte seg opp foran Stiftsgården,
kongens hjem i Trondheim, den ensomme gutten i «Barnet»
sto utenfor huset i tjue kuldegrader og banket på for å
komme inn, og kvinnene i «Kvinnene» dekket et ekte
festbord i den staselige Erkebispegården. 

magiske timer 21

et tegneserieaktig formspråk 
kan gi distanse til temaer som ellers 

blir for tunge og alvorlige, 
både for aktørene og publikum. 

Det tegneseriaktige 
gir rom for latter. 

≤

løs-
ning

≤



Dette, at tegneserieaktige figurer ble satt i spill i reelle
 omgivelser, ga fortellingen aktualitet og gyldighet.

Theatre has been extended over time to include non
theatre spaces, site spesific performance work, live art,
dance, and other time based art forms including some
elements of «the performative»/.../ I tend to admire and
respect theatre and performance work which attemps to
reach out to inspire ideas as well as feeling, and which
affects its audience in some way and urges social
changes. (kilde ukjent)

BYRÅKRATISERING AV FORVALTNINGEN, 
EN USYNLIG MOTPART

Panter Tanter Produksjoner (PTP) har gjort mange teater -
prosjekter med marginaliserte grupper som aktører, helt
siden 1985. For å drifte disse prosjektene har vi skaffet flere
millioner kroner fra staten. PTP har erfaring og kompetanse

New Public Management (NPM) gjør sitt inntog
Noe skjedde i 1990-1991. Aetat, som den gang var en støtte -
 spiller, hevdet plutselig at å arbeide fulltid med teater, for
deltakere, ikke var skikkelig arbeid. Samtidig fikk Trondheim
Kommune «Nye Trondheim», som den første store om-
organiseringen i Trondheim Kommune ble kalt. Dette hadde
sammenheng med et stort driftsunderskudd, men ble  fremstilt
som «noe nytt». Det «nye» ble utviklet ved hjelp av konsulenter
fra Asplan Analyse, som introduserte begrepene målstyring,
effektivisering og lederutvikling. Og, kvalitet skulle sikres
gjennom innsparinger. Alt dette var en del av den nye styrings -
modellen som begynte å innføres i all  offentlig forvaltning
fra slutten av1980-tallet, inspirert av NPM. Som Arne Klyve &
Jon Severud skriver om i boka  «Ordbok for underklassen»:

Populær byråkratiserende og lønnsom 1990-talls-øvelse
med stort markedspotensiale, som gir private aktører
rikelig anledning til å utvikle kostbare dataprogrammet,
middelmådige kurs og unødvendige undersøkelser. (s 92)

hvordan forvaltningen ser ut og møter en om man prøver å
utvikle prosjekter som ikke er vedtatt ovenfra, men som
kommer inn nedenifra eller fra sida, og som til alt overmål
 representerer noe nytt, noe det ikke finnes båser for fra før.
«Innovative», «nytenkende» og «kreativ» prosjekter.
(Hermetegnene uttrykker at maktbyråkratiet har stjålet disse
orden og bruker dem uten at det har et reelt menings -
innhold).

Det var bedre før
I prosjektene fra 1985-1991, Rebellteateret og Stormteateret,
var rammevilkårene relativt gode. Vi var henholdsvis tre og to
ansatte scenekunstnere på respektabel lønn, og budsjett til å
leie sentrumsnære og gode lokaler. I disse prosjektene hadde
vi støttespillere i Trondheim Kommune, som evnet å skjære
igjennom og ta nødvendige tiltak ovenfor ulike instanser i
kommunen og statlige myndigheter. (Her nevnes spesielt
Eldar Hansen, som var kultursjef da startskuddet for Rebell-
teateret gikk)

Det neste prosjektet, Lademoen Bydelsteater (1991 og 1992),
drev Panter Tanter Berit Rusten, alene, men på en 
respektabel lønn, fordi hun var ansatt i Trondheim 
Kommune. Som alle andre skulle hun omorganiseres. 
Hun omorganiserte seg selv, etablerte Lademoen Bydels-
teater og skaffet en treårig millionstøtte fra staten til
Trondheim Kommune. Støtten var øremerket utviklingen 
av «Community Theater», dvs bydel teaterideen, som ligger
tett opp mot «Applied Theater»- begrepet. (Se «Magisk
metode»). Da vedtak om disse penger kom, var Rusten på 
vei til Hardanger og Nicaragua, og hadde overlatt roret 
av bydelsteaterutviklingen til to andre. I et heftet 
«Lademoen Bydelsteater», forfattet av Berit Rusten, 
skriver hun: 

På grunnlag av erfaringene med Lademoen Bydelsteater
og ut i fra en idé om at bydelteateretanken er noe som
bør utvikles, ble det søkt «Storbymidler» (det er på en
måte storesøstra til «Fattigdomsmidlene», min
 anmerkning anno 2015) fra staten. Det har nå kommet
positivt svar. Trondheim får to teaterstillinger som skal

22 magiske timer

Trondheim Kommune viste ikke vilje til 
å gjøre prosjekt skapt nedenifra, 

til et permanent prosjekt. 
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utvikle bydelteater i tre bydeler i løpet av tre år. En by der
teateraktiviteten er stor, vil være en by med stolthet og
energi (s 38)

Da Berit Rusten vendte tilbake i 1995, var prosjektet
«Community Theater/Bydelsteater» slukt av Kulturskolen. 

Trondheim Kommune viste ikke vilje til å gjøre prosjekt skapt
nedenifra, til et permanent prosjekt. 

Denne «manglende viljen» er et utslag av en NPM-tenking,
der styringen går fra toppen og ned og gjerne er prosjekt -
basert, dvs tidsavgrenset. Også i mitt arbeid som scene -
kunstner i Panter Tanter Produksjoner forøvrig, har disse
utslagene av NPM-tankegangen kommet mer og mer frem.
Støtte til drift fra Norsk Kulturråd innen scenekunstfeltet 
falt bort på slutten av 1990-tallet. (De siste årene har drifts-
støtte kommet tilbake for noen svært få og priviligerte).

Teater Polyfon, 7 år med uanstendige rammevilkår for drift,
uttrykker at PanterTanter Produksjoner (PTP) likevel har 
hatt troen på at man kunne nå igjennom med et kvalitativt
godt prosjekt. PTP har vært naiv, relatert til NPM-effekten.
PTP ved Berit Rusten har nesten knekt nakken i blind
idealisme, fordi PTP så Teater Polyfon som viktig i en
 integreringsammenheng. Noe mange byråkrater, politikere
og ikke minst publikummere også har uttrykk underveis.
Men ingen har evnet å gjøre noe med det, kanskje fordi 
hierarkiet fanger. Reidun Førde, professor ved UIO, viste et
bilde av NPM- hierarkiet på Velferdskonferansen 2013. Hun
sammenlignet NPM med fugler som sitter i et tre og tegnet
et bilde av hvor ulikt de som sitter nederst og de som sitter
øverst, ser på verden. Hun avsluttet sin metafor-tegning 
med å si:

Dette systemet gjør at engasjerte folk slutter i jobben.
Kontrollsystemet stjeler tid. Det er lederkrise og mistillit
til fagfolk. Man vasser i etiske problemstillinger.

Skjema, som bare snakker med datamaskiner i eget system
og der prosess og innhold ikke har noen plass, der 
rubrikkene rommer kun tall og pitch-formuleringer, har 
lenge dominert. 

I referansegruppen til Teater Polyfon satt en engasjert
mann fra NAV, som så og sa at Teater Polyfon kunne spille en
rolle, gi noe meningsfylt til mange innvandrere som falt
 mellom stolene i arbeidslivet. Men, han kunne ikke tilby
annet en søknadsskjemaer og et skuldertrekk. Han slo fast at
i NAV-systemet er anbudskonkurranser påbud.

Ingen driftsstøtte. Skjemaveldet. Kontroll på kvantitet, ikke
kvalitet. Ansvarsfraskrivelse, gjennom alltid å henvise oppover.
Anbud. Konsensuskultur. 

NPM-systemet fanger
Alt dette har Panter Tanter Produksjoner hatt kunnskap om.
Berit Rusten har til og med, sammen med Astri Holm, skrevet
pamfletten «Røyk ut New Public Management» (2013). 
All lobbyvirksomheten, alle møtene, dokumentarboka om

Sitatet stemmer godt med Panter Tanter Produksjoner (PTP)
sine erfaringer. Sorry, Teater Polyfons mannlige byråkrat -
venner. Dere har sannsynligvis oppriktig prøvd å holde Teater
Polyfon på skinner, men i godt betalte roller, med mandat å
forsvare et system som kveler nye, gode og innovative
 integreringstiltak, blir forsøkene som skyggeteater å regne.
Derfor gir Panter Tanter  Produsjoner opp og gir fra seg
stafettpinnen for teaterdriften av Teater Polyfon til Teater Z. 

I håp om bedre tider for neste generasjon idealister og
med tro på at det vil dukke opp byråkrater som reellt tør å
støtte opp om prosjekter, til tross for at de ikke har fått
direktiv om dette fra staten. 
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Derfor gir Panter Tanter  Produsjoner opp 
og gir fra seg stafettpinnen for 
teaterdriften av Teater Polyfon til Teater Z.
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FRA «FEARLESS GIRLS, Wise Women and Beloved Sisters» av
Katheleen Ragan. Fortellingen er fra Maharashtra, India.
 Bearbeidet av Berit Rusten høst 2012, sist 18/10 2012

Med: 
En eller flere fortellere (F)
Parvatibai (hustru)(P)
Bapurao (ektemann)(B)
Bandeleder (BL)

Tablåbilder av:
Bande som kommer truende.
Menn som øver på å kjempe.
Kvinnene som forbereder festen.
Menn som blir bekjempet og bundet.
Mottagelsen og et måltid med mange kvinner som serverer
banden.
Forsoningen

F: I midten av det forrige århundre var det mange kriminelle,
i området i India. De pleide å komme til landsbyene,
terrorisere folk og ta med seg alt av verdisaker. Politiet klarte
ikke å gi beskyttelse. Folk måtte forsvare seg selv, gjennom å
etablere et slags “borgervern”. Men ofte måtte de flykte fra
sine hjem for å overleve.

Banden høres med bråk utenfor. De banker og skriker.

F: En av de verste og mektigste av bandelederne var så
frempå at han informerte de folkene han skulle angripe... på
forhånd. Om noen forsøkte å gjemme verdisakene eller
melde fra til politiet, satte denne bandelederen i verk
grusomme represalier. Det fantes ingen utveg annet enn å
tillate plyndring eller å organisere mulige former for mot-
stand. Men, de kriminelle, ville alltid seire til sist. En dag
mottok Bapurao, en svært rik mann, beskjed om at hans hus
ville bli angrepet samme kveld. 

B reiser seg og gåret skritt frem

F: Han fikk følgende advarsel.

Banden kommer inn. Tar våpnet over hodet. 

BL: Om du forsøker å gjemme bort verdisakene eller
 informere politiet, vil vi sørge for et blodbad.
F: Bapurao ble blek da han mottok beskjeden. Han hadde et
stort hus og en hær av tjenere som arbeidet der. Kistene
hans var fulle av verdisaker. Han var redd, men Parvatibai,
hans kone var modig og flink. 

P reiser seg og går frem til B.

P: Hvordan vil du møte banden?
B: Jeg vil samle menn fra landsbyen. Vi skal gi dem kamp. 
Hva tror du?
P: Jeg tror ikke at det nytter. De kriminelle er vant til å sloss.
De vil seire over deg og dine menn på en to tre.
B: Men hva kan vi ellers gjøre?
P: Jeg tror vi burde overraske bandittene.
B: Men hvordan? Skulle vi gjemme smykkene dine på låven? 
P: La meg få tenke. Du må gjøre det du tror er best. 
Jeg vil  bekjempe banden på min måte. 
Ikke vær bekymret.
F: Bapurao følte seg beroliget. Han gikk inn i byen for 
å søke etter menn til å hjelpe seg, mens Parvatibai satte 
seg ned og tenkte en lang stund. 

P samler kvinnene rundt seg. B går til landsbymennene.
Menn som skal forsvare landsbyen viser seg. De blir redde, de
får en gave. De øver på å sloss.

F: Snart var det ettermiddag. Bapurao kom tilbake.
B: Jeg har samlet mange mann. Vi vil gjemme oss i skogen. 
Vi angriper de kriminelle, før de kommer hit.

Kvinnene som lurte
en kriminell bande

1 2 3
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Hustru og ektemann holder om hverandre. Så vinker de
farvel til hverandre som om det er siste gang.

F: Det ble mørkt. Det ble helt stille i landsbyen. Parvatibai
kalte sammen sine kvinnelige tjenere og to kokker.
P: Forbered et kongelig måltid for femti personer. Måltiden
må være klart til midnatt.

Kvinnene pynter bordet med mat og pynt. Vis duk. 
Vis hver enkelt fat.

F: Kvinnene ble overrasket. Men, Parvatibai viste dem hva de
skulle gjøre. Da måltiden var nesten klart og sitteplasser til
femti personer var klargjort, tok hun alle smykker, med
 unntak av ett som hun bar som symbol på at hun var
Bapurao sin hustru. Hun la smykkene i en skål. Hun satte seg
til å vente.

Bande kommer truende, de sveiver med våpnet. De står
truende foran landsbyboerne. Landsbyboerne tar på brillene
som beskyttelse. Banden binder dem med sine våpen. 

BL: Kom. Vi angriper!

Her kan banden lager hestetramp.

F: Da det ble midnatt hørte hun bråk av hester i galopp fra
det fjerne. Lyden kom nærmere. Så hamret det på døra.
Hjertet hennes stoppet nesten å banke, men hun tok seg
sammen og gikk mot inngangen til huset ivrig og bestemt.
Hun åpnet. Foran henne sto en stor mann med et fryktelig
uttrykk. Parvatibai var redd, men hun “mannet seg opp”.
P: Kom inn bror. Kom bare inn!
F: Bandelederen ble et øyeblikk slått ut av denne
 invitasjonen. 
P: Jeg har ventet på deg og dine brødre. 
F: Bandittene stirret på henne, overrasket over velkomsten.
P: Vær så god. Kom inn. Vask hendene rene. 

Kvinnene gir et langt tørk til hver kriminell.
P: Middagen er klar. Dere trenger et godt måltid.

Banden setter seg. Kvinnene tar kurvene på hodet. De serverer
banden. Bandemedlemmene spiser høylytt.

F: Mens de spiste, henvendte P seg personlig til hver og en i
banden og nødet dem til å spise mere og ikke være blyge. Da

måltidet var ferdig, kom hun frem med det store serverings-
fatet med smykker. Hun satte dem foran bandelederen.
P: Bror. Dette er alt jeg har. Jeg har beholdt kun et smykke. 
F: Hun viste til Mangalsutra, smykket som symboliserte at
hun var Bapurao sin hustru.
P: Dette smykket er hellig for meg og min ektemann. 
Jeg ber om å få beholde det.
BL: Selvfølgelig. Vi har spist din mat. Du har kalt meg bror. 
Fra idag skal du være min søster. Jeg vil sørge for at det aldri
vil skje deg noe vondt.
F: Mens han sa dette, ga han tilbake de store serverings-
fatene med smykkene. Han beordret sine menn om å hente
ektemannen, Bapurao. Han hadde bandittene etterlatt langs
vegen. Sammen med de andre mennnenefra landsbyen. 
De var bundet på hender og føtter. Alle ble satt fri.

Alle stiller seg først på en rekke og holder i hverandre. 
Så kommer det musikk (Gordisk knute). Alle danser. 
Musikken går av.

F: Alle i landsbyen var svært overrasket da de hørte denne
historien neste dag. Fra da av angrep aldri de kriminelle
Parvatibais hus.

Fra balkongen, alle leser i kor, unisont.
Parvatibai lot ikke bare være å sloss.
Hun tok imot de kriminelle. 
Hun viste dem respekt.
Hun hilste dem som brødre.
Hun ga dem et fantastisk måltid. 
Hennes velkomst snudde den kriminelle bandens angrep til
vennskap.
Bandelederen responderte med takknemlighet. 
Parvatibai snudde en vinn/tap situasjon 
til en vinn/vinn-situasjon.
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ET BREV TIL H. IBSEN, FRA MAFHOZ AZIZI, HØST 2014

Hjelp med bearbeidelsen av teksten har Berit Rusten stått for.

Mafhoz Azizi er stadig asylsøker, etter fem år i Norge. Han er
iransk kurder og politisk aktivist. Han kan ikke vende tilbake
til Iran. Han har vært aktør i flere av Teater Polyfons forestil-
linger og var aktør i Panter Tanter Produksjoners «Den røde
fyrbøteren og partisanbrodreriene».

Kjære Ibsen
Du hadde sagt: 

dersom noen skal forstå meg, må man kjenne Norge.
Med de spektakulære landskap, men det uvennlige Nord.
Dette som omgir folket, som lever i isolasjon, fordi husene
er plassert langt fra hverandre. Denne situasjonen har
formet folket, slik at man bare tenker på seg selv og ikke
på andre. I Norge er en av to personer filosofer. De ser
 alvorlige ut, de tenker dypt. De tviler og betviler. Ofte blir
de skuffet. De lange vintrene med sterk tåke preger dem.
De lengter alle etter solen. (Fritt oversatt fra persisk)

Henrik Ibsen.
Nå er jeg i Norge. En årsak til at jeg ville bli kjent med Norge,
er din kjærlighet til landet. Jeg tror på dine berømte ord om
oppvåkning. Jeg synes jeg kjenner meg selv etter et jeg ble
kjent med deg. Du skriver mye om idealer. Du snakker om

samfunnets felles ånd. Om et humanitært ideal. Drømmen
er er å forvandlet et samfunn preget av slavetenking. Av et
slør som tildekker virkeligheten. En maske som skjuler sann-
heten. Du sier at vi alle har en maske. Alle spiller roller for å
strekke oss etter «den ideelle fordring». Friedrich Nietzsche
er en annen jeg lytter til. Han sier: «Vær den du er!»  Men vi
hører ikke.

Kjære Henrik Ibsen.
Vi lever i en tid med de største paradokser. F.eks: På den ene
siden, reklame for verdensfred, og på den andre siden, en
enorm våpenproduksjon. (Henrik, du bør vite at Norge
rangerer øverst på statistikken over våpenproduserende land,
ut fra folketallet). Et annet eksempel er at det reklameres for
fredelige religioner, men på samme tid anvendes grov vold i
religions navn.

Kjære Ibsen.
Det er ikke bare det norske samfunnet, men hele verden som
er et dukkehjem. Et hjem der man lukker øynene for realitetene.
Du skriver om «verdier» ,f.eks i et Dukkehjem. Jeg siterer fra
en norsk utgave jeg har lest av deg:

Nora; Ja men at du vilde det?
Pige: Når jeg kunde få en så god plads? En fattig pige
som er kommer i ulykke må være glad til. 
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Kjære Ibsen.
Det er ikke bare det norske samfunnet, 
men hele verden som er et dukkehjem. 

Et hjem der man lukker øynene 
for realitetene.



Kjære Ibsen.
Vi er også fattige, men fattig på hva? Ikke fattige på grunn av
penger. Akkurat som du skrev, lider også vi av grådighet,
hovmod og historisk ydmykelse. Du ser vel fra din plass at vi
alle drømmer om fred, vi sier at det vil vi ha, men samtidig
klarer vi ikke å unngå vold. De som produserer våpen sier:
«Om ikke vi produserer, vil andre gjøre det. Verden trenger
våpen!» Og andre sier: «Gud blir ikke fornøyd om vi ikke er
 villig til å bruke vold for at alle skal tro på hans «fredsreligion».

Det virker som om vi alltid mister noe. Mister penger.
Mister drømmen om Paradis eller om freden.

Henrik. Jeg tror dette skyldes at vi lever med illusjoner.
Menneskelige og metafysiske illusjoner. Det ser ut som om vi
aldri våkner. Aldri blir de vi er. Dukkehjem. Dukketeater. For
meg er det sånn verden ser ut når Norge er gitt rollen å ut-
dele Nobelprisen, en fredspris. Jeg spør: «Er Norge egentlig
kompetent til dette? Eller er de som deler ut den prisen bare
skuespillere?»

Henrik, gamle mann.
Jeg elsker deg. Fordi du har vist meg at «alle vore åndelig livs
kilder er forgiftede og at hele vort borgersamfunnd hviler på
løynens pestsvangre grund» (sitatet har jeg funnet i ditt
skuespill «En folkefiende»).

Idealet i vårt samfunnet er bare profitt. Det er som om

samfunnet hviler på en sump. Dette er ikke bare en metafor
på noe fysisk, men uttrykker også noe en moralsk og etisk. Vi
følger sponsorenes krav. Vi teller våre punkter og poenger. Vi
bekymrer oss over hvert ord som truer den daglige øko-
nomier. Vi tåler ikke at vår overflod skal reduseres. Vi lar
ingenting forstyrre vår samvittighet.

Du skriver om massene, om flertallet: «denne fandens
kompakte majoritet at det er den siger jeg, som forgifter vore
åndelige livs kilder og forpester grunden under os» (sitatet
har jeg hentet fra «En folkefiende»).

Absolutt flertall, ikke bare flertallet. Den kompakte
majoritet. Jeg blir pessimistisk når jeg tenker på den. Det er som
om vi aldri lærer av erfaringene som vi har gjort. Jeg støtter
meg til George Bernard Shaw som også snakker om over -
fladiske idealer, uvitenhet om historien. Han sier (eller er det
jeg som tenker?) at dette fører til menneskehetens undergang.

Kjære Henrik Ibsen.
Du viser oss at virkelig frihet kan blomstre i lyset av sann-
heten og alle menneske har behov for lys og sol. Du skriver i
«En folkefiende»: «det er hele samfunnet som skal desinficeres».

Ja, tenker jeg, kanskje er det slik at det må til.
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Kjære Ibsen.
Vi er også fattige, men fattig på hva? 

Ikke fattige på grunn av penger. Akkurat 
som du skrev, lider også vi av grådighet, 

hovmod og historisk ydmykelse.


