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›› STORA ANGELÄGNA TEMAN har stått på re-

gissören Michaela Granits repertoar de senaste åren. Nu 

är hon aktuell med pjäsen Rose  av  den brittiska dra-

matikern Hywel John  på Svenska Teatern. En pjäs om 

förträngda trauman, identitetssökande och en sårbar far 

och dotter-relation. 

Michaela Granit har under några års tid haft kontakt med 

teaterchef Johan Storgård om att göra regiarbete på Svens-

ka Teatern. Hon fick en bunt manus skickade till sig, läste, 

begrundade, och föll direkt för den engelska pjäsen Rose. 

– Det är en spännande föreställning, väldigt nära och 

intim, som ett kammarspel. Den har ett nu som är ett 

sjukhusrum. Och ett då som består av minnen av fadern 

och dotterns gemensamma bakgrund och det enorma 

trauma fadern förträngt. De olika tidsaspekterna speglar 

varandra, och både de personliga och historiska traumana 

trycker på. En stark berättelse om att hitta sin plats mel-

lan två kulturer. 

Michaela har också tidigare jobbat i Finland och känner 

en viss dragning hit, kanske på grund av rötterna i Finland 

med en pappa från Korpo. Senaste uppdraget i Finland 

var uppsättningen av Svinalängorna baserad på Susanna 

Alakoskis roman på Wasa Teater. Initiativet togs  av den 

finlandssvenska teatergruppen Blaue Frau. Senare turne-

rade pjäsen med Riksteatern i Sverige och turnén fortsatte 

sedan på stadsteatrarna i Finland. 

Vad var skillnaden mellan att spela Svinalängorna i 

Sverige och Finland?

– Kontexten blev annorlunda. I Finland fanns erfaren-

heterna av problematiken som tas upp i Svinalängorna, 

att lämna ett land och behöva flytta till ett annat, i djupet 

hos många människor. I Sverige tog publiken kanske mera 

fasta på själva historien, den känslan fick jag i alla fall. 

 Linda Zilliacus och tre skådespelare från finska teater-

högskolan anlitades rätt nyligen till pjäsen Dream Busi-

ness, som spelades på Orionteatern i Stockholm 2013. 

– Det är en pjäs om trafficking och människohandel. Det 

blev en väldigt intressant ensemble med olika kulturella 

erfarenheter och den språkliga brytningen gav en extra di-

mension. 

Från trafficking och människohandel återgick Michaela 

till att regissera Mig äger ingen, baserad på Åsa Linder-

borgs självbiografiska bok om en far och dotter-relation 

där fadern är alkoholiserad. Uppsättningen hade premiär 

på Riksteatret i Norge och Sverigepremiär år 2014 med 

ny ensemble på Stockholms Stadsteater. Det är stora och 

tunga ämnen som dominerat Michaelas regiarbete. 

– Jag är jättetacksam över de ämnen jag jobbat med de 

senaste åren. För mig har det alltid varit viktigt att lyfta 

fram historier som skaver och som speglar vår tid. Det 

finns områden vi behöver lyfta och få titta närmare på och 

se ur nya vinklar. 

Vad handlar Rose om?

– En man och fru lämnar ett laddat område i mellanös-

tern och flyr till England, men frun dör i barnsäng. Pappan 

säger i pjäsen: ”det fanns en sekund då vi var en familj, det 

var magiskt”, därefter dör hon. Ungefär här bestämmer sig 

han för att aldrig tala om det förflutna för sin dotter, det 

är hans överlevnadsstrategi. Han försöker bygga sig en ny 

identitet och uppfostrar sin dotter baserat på det han lärt 

sig om den engelska kulturen. Men det skapar ett tomrum 

och provocerar såklart dottern. Alla ungdomar vill hitta sin 

egen identitet. Slutligen lämnar Rose sin pappa, och det går 

tio år. Men efter att han fått en stroke möts de återigen i 

sjukhusrummet.

Det är det rummet vi bjuds in till när Rose spelas för 

publik. Cecilia Paul ses i rollen som dottern Rose och Dick 

Idman som fadern Arthur. 

Från att Michaela bestämde sig för Rose för två år sedan 

har ett digert arbete ägt rum med bearbetning av den ur-

sprungligen engelska pjäsen. Översättningen har gjorts av 

Hanna Åkerfelt. 

– Pappan Arthur i pjäsen är från mellanöstern och talar en 

gammal engelska, som inte alltid är korrekt. Det har varit ett 

stort jobb att få nyanserna att stämma i den svenska versio-

nen, och översätta de små språkliga brytningarna. 

Hur jobbar du från manus fram till färdig föreställning?

– Jag researchar mycket innan, går in i texten som också 

skapar bilder och andra dimensioner, rum – rörelse. Dialo-

gen kring den rumsliga kontexten är viktig tillsammans med 

scenografen Karin Lind, som jag samarbetat med i många 

produktioner. Det är viktigt för mig att plantera innehållet 

hos skådespelarna och skapa en hög angelägenhetsgrad för 

materialet vi skall jobba med. När  jag satte upp pjäsen om 

människohandel tog jag in föreläsare. Och jag brukar inspi-

rera skådespelarna att läsa artiklar, böcker, se dokumentä-

rer. Det är viktigt att ämnet vi behandlar känns lika viktigt 

för dem som för mig, att skapa diskussion och gemensam 

process. Därefter följer ett fördjupande arbete av texten, ofta 

ett undersökande arbete för att hitta formspråket som jag 

byggt som grund för visionen. 

Hur jobbar ni med Rose?

– Nu när det är två skådespelare jobbar vi på att hitta för-

troendet och intimiteten dem emellan. Texten skall bli kropp, 

den skall inte vara en yta. Det roliga är när man börjar hitta 

vad man söker under repetitionerna. I dag hade vi några 

sekunder som var jävligt bra, säger Michaela och skrattar så 

här efter de första dagarna av repetitioner. 

Hur är det att jobba för en liten scen nu när du senast 

kommer från stora scenen på Stockholms Stadsteater?

– Lyxigt! Från att ha suttit med mikrofon och regisserat 

får jag nu jobba mycket intimt, det är väldigt kul och skönt. 

Finns det någon skillnad mellan att jobba i Sverige och 

Finland? 

– Det finns någon slags skön närvaro när man jobbar här, 

inte så mycket sidospår. Och så finns det en stor vilja att 

testa utan att ifrågasätta, och sedan efteråt diskutera. Men 

det kan ju också bero på de personer jag mött. 

Vad är det bästa med regijobbet?

– Dels är det människorna som sådana, jag har alltid varit 

intresserad av människans inre och yttre värld. Dels att hela 

tiden vara i förändring, möta nya människor, historier och 

få vidga vyerna både för mig själv och andra. Det är också 

kul att se människor växa under repetitionens gång och en 

produktion bli en helhet med alla konstnärliga uttryck den 

innehåller. Men formen är såklart inte intressant om det inte 

finns innehåll. Innehållet är det som ger pjäsen form.

Vad kan man som publik förvänta sig inför premiären?

– Det är en varm pjäs, trots sina stora teman. Och också 

humoristisk, överlevnadsstrategi är inte alltid mörkt. Och så 

hoppas jag också att en massa pappor och män kommer 

och ser den. Historier om far och dotter-relationer är inte så 

många.  ‹‹
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Michaela Granit
regissör, manusförfattare, skådespelare, 53 år

Karriär: Är utbildad regissör och skådespelare. Började 
banan med den egna teatergruppen Bouffons. De 
senaste åren har Michaela regisserat bland annat Mig 

äger ingen (Riksteatret i Oslo, uppsättningen spelades 
i Berlin under Theatertreffen på Maxim Gorgi Theatre 
2011 och Stockholms Stadsteater 2014), Lyckliga Slut en 
dramatisering av Alakoski och Granit (Uppsala Stadsteater, 
2013) och Svinalängorna (Wasa Teater och turné i Sverige 
och Finland, 2009–2010). 
Aktuell med: Regisserar Rose, premiär på Amos den 5.9. 
Läs mera om Michaela Granits arbete på michaelagranit.se




