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”The old Holger””The old Holger”
Ida Eriksson om en ostjakt som slu-
tade med ett smakprov som hon sent 
kommer att glömma. SIDAN 2SIDAN 2

LOMMA.  Nu börjar det bli dags för ännu en säsong av 
utomhusteater. Det är Teater Mira som  i sommar breddar 
sin repertoar med ytterligare en pjäs. Parallellt med pjäsen 

”Marknadsafton” av Wilhelm Moberg som hade premiär för-
ra sommaren och även spelas på fl era platser i södra Sverige 
denna sommaren spelas ”Potatishandlaren”. Den är inspire-

rad av Lars Molins fi lm med samma namn, men Cecilia Hjal-
marssons manus baseras på en novell av Ulla Ekh.
 SIDAN 6

Ny säsong av utomhusteater
TEATER MIRA  representerad av Cecilia Hjalmarsson som fru Johansson, Irma Järhammar som Märta och Ulf Mårtensson som Ove.  FOTO: LENA KARLSSON

Skolprotest gav tre miljoner
 
 SIDAN 4

Allsångståget tuffar till Bjärred
 SIDAN 4

Cykelstölderna i Lomma ökar
 SIDAN 2

Premiär för Sportkollen
Med start i detta nummer är det dags för Sportkollen där vi sammanfattar 
vad som hänt och kommer hända i det lokala iidrottslivet och i kommuner-
na runt omkring.  SIDAN 12SIDAN 12

Järngatan 39 Lomma Tel 040-304900  

www.autohallenhusbilar.se

Gas från 295:-

3,25%Ränta!
BEGAGNATVECKA...
Hjälp oss att tömma lagret. 
Kom in för en bra affär. Leverans direkt.
 

10 % på utvalda beg.

-11 Carado T 348
1.200 mil  518.000:-
-05 Carthago T 47 15
3.500 mil   450.000:-
-01 Dethleffs A5431
5.000 mil  243.000:-
-10 Dethleffs Black Edition
1.350 mil  584.000:-
-99 Elnagh Magnum X5
8.800 mil  285.000:-
-99 Eura Mobil 665 L
11.050 mil   248.000:-
-05 Eura Mobil S 585 LS
7.500 mil  297.000:-
-00 Hobby 595
12.000 mil  256.000:-
-07 Hobby T500
12.000 mil  318.000:-
-01 Hymer Cs 524 CL
8.462 mil  269.000:-

-02 LMC Liberty 545
9.595 mil  228.000:-
-02 Joint Ahorn
10.100 mil  250.000:-
-07 Mc Louis Lagan 210
8.000 mil  299.000:-
-04 Mc Louis Lagan 252
5.800 mil  275.000:-
-08 Mc Louis Lagan 263
2.900 mil  347.000:-
-08 Mc Louis Tandy 670G
5.800 mil  429.000:-
-06 Pilote Atlantis A690
6.700 mil  365.000:-
-89 Pilote C 25
14.000 mil  74.000:-
-05 Pilote Reference G692
6.000 mil  469.000:-
-08 Rimor Europe 6
1.200 mil  369.000:-
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Fri entré, parkering 40kr www.borgebyslottab.se

Borgeby Slott

Onsdag-Torsdag efter Midsommar  
kl 10-17

Marknad

Esplanaden 15
Lomma Hamn
tel vxl 040-41 80 00  
www.halsomedicinsktcenter.se

Vaccinera 
dig hos oss
i sommar!
Välkommen 29 jun, 27 jul och 31 aug!
Boka din tid direkt på hemsidan eller kom förbi. 
Våra infektionsläkare tar emot kl 10–12.

Glad Midsommar!



LOMMA.  Förra året gjor-
de Teater Mira succé 
med “Marknadsafton” 
av Wilhelm Moberg i en 
av skådespelarnas träd-
gård. I sommar ger de 
sig på “Potatishandlren” 
som även den spelas i 
trädgården.

Det är första gången som 
skådespelerskan och Lom-
mabon Cecilia Hjalmarsson 
skrivit ett teatermanus. Det 
är inspirerat av Lars Molins 
fi lm som bygger på novellen 
“Johanssons dotter” skriven 
av Ulla Ekh.

Herr blev fru
Precis som i filmen och 
novellen är det Johanssons 
dotter Märta som är huvud-
karaktären. Men i Cecilia 
Hjalmarssons tolkning har 
Herr Johansson bytts ut mot 
Fru Johansson. Dessutom 
har hon lagt till en karaktär.

– Jag kände att jag ville ha 
lite mer dynamik i intrigen 
och införde en fjärde karak-
tär plus en biroll.

Som originalet
Utöver det är huvuddragen i 
handlingen de samma som i 
originalet.

– Fru Johansson börjar bli 
till åren och oroar sig över 
att dottern inte har blivit gift 
utan bara går runt och arbe-
tar hemma på gården. Vem 
ska ta över?, förklarar Cecilia 
Hjalmarsson.

– Märta har inte så många 
att välja mellan där ute på 
landet. Där fi nns bara bond-
lurkar och mjäkiga fetfi sar. 
Så hon går bara och vän-
tar på att den rätte ska dyka 
upp, säger Irma Järhammar 
om sin karaktär.

Finns det något i din roll-
karaktär Märta som är sär-
skilt utmanande?

– Ja, det är en utmaning att 
spela den, för det är så långt 
ifrån mina referensramar. 
Jag är inte från landet utan 
uppväxt i Georgiens huvud-
stad Tbilisi, säger Irma 
Järhammar. 

Bondsk miljö
“Potatishandlaren” utspelar 
sig i bondsk miljö i 50-talets 
Sverige. 

– Vår inriktning är att spe-
la bra svensk dramatik. Det 
fi nns så mycket nyskapande 
teater idag så vi känner att vi 
gärna vill lyfta fram det kul-
turarv som fi nns, säger Ceci-
lia Hjalmarsson.

50-talsmusik
För att skildra 50-talsandan 
är de musikaliska inslagen 
från samma tid. Tillsam-
mans med musikern har 
Cecilia Hjalmarsson valt 
både svensk och internatio-
nell musik från tiden, som 
exempelvis Elvis Presley och 
Little Gerhard. Ulf Mårtens-

son har även med egenkom-
ponerad musik.

– Det är med mer musik 
i denna pjäsen än i vår för-
ra, och den är integrerad i 
handlingen, säger Cecilia 
Hjalmarsson.

Hur vill ni genrebestämma 
pjäsen?

– Det är en traditionell 
svensk komedi som utspelar 
sig på landet. Det är varken 
fars eller buskis, inte heller 
ett folklustspel, säger Cecilia 
Hjalmarsson.

– Ja, det är mer en genu-
in historia med karaktärer 
som är som riktiga männis-
kor att identifi era sig med. 
Den innehåller både humor 
och värme men det är inte 
som en fars utan präglas av 
situationkomik, säger Irma 
Järhammar.

Pjäsen baseras ju på Kerstin 
Ekhs novell, men kommer 

man känna igen sig om 
man sett Lars Molins fi lm?

– Ja, även om pjäsens 
manus baseras på novel-
len fi nns den många likhe-
ter med fi lmen. Det baseras 
ju också på novellen, säger 
Cecilia Hjalmarsson.

6 LOKALTIDNINGEN.SE/LOMMA LOKALT

   FOTO: LENA KARLSSON

Bondsk komedi ute i fria luften
IRMA JÄRHAMMAR  och Cecilia Hjalmarsson förbereder en väsentlig del av dekoren till pjäsen där en gammal silltunna ska pla-
ceras på en träställning. FOTO: LENA KARLSSON

DOTTERN  Märta och Fru Johansson.  FOTO: LENA KARLSSON 

FRU JOHANSSON  med Märta och Ove.  FOTO: LENA KARLSSON

”Jag kände att 
jag ville ha lite 
mer dynamik 
i intrigen” 

►Speltider
“Potatishandlaren” har pre-
miär på gården vid Borgeby 
slott den 26 juni. Därefter 
spelas den i Cecilia Hjalmars-
sons trädgård vid havet  på 
Strandgatan 232 i Lomma 
den 28, 29 och 30 juni men 
också den 24.25 och 26 
augusti. Däremellan spelas 
den bland annat i juli på Kul-
turen i Lund och i Limhamn 
innan den åker ut på turné till 
fl era orter i Skåne, Blekinge 
och Småland.

LENA KARLSSON
lena.karlsson@lokaltidningen.se

040- 41 10 10 www.fiskboden.se

Fiskbodens erbjudande!

Öppet Måndag- Lördag 9-18, Söndag 11-18, Midsommarafton 9-14, Midsommardagen 11-18

Fiskbodens midsommarsill!
15 olika sillsorter, 5 hg       50:-
3 valfria sorter á 5 hg       135:-
Matjesill (Klädesholmens)  1 kg  110:-
Sommarsaltad sillfi lé    9:90/hg
Janssons Frestelse            60:-/st

Från rökugnen!
Varmrökt lax              249:-/kg
Kallrökt/gravad
skivad lax                   295:-/kg

Från restaurangen!
Matjestallrik                       79:-
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Ring och BOKA ett gratis hembesök!

MALMÖ
040–�667 57 00

LUND

HELSINGBORG

ÄNGELHOLM

ESLÖV

TRELLEBORG

YSTAD

M A R K I S D A G S !

15%
rabatt
på alla 

markiser



SYDSVENSKAN  2013-06-25 

Potatishandlare ömsar skinn  

 
Publicerad 25 juni 2013 06.30  

TEXT: ULF SUNDBERGFOLLOW  

 

Lomma   När potatishandlaren kommer till Lomma så står kvinnornas relation i centrum. I alla fall när teater Mira 
presenterar pjäsen som regissören Lars Molin gjorde känd.  

Istället för far och dotter, som i filmen, handlar det den här gången om mor  till gården. 

–• Vi ville ta det ett steg längre och låter bondens fru ha huvudrollen istället, säger Cecilia Hjalmarsson som både skrivit manus och 
spelar modern i pjäsen. 

–• Eftersom pjäsen utspelar sig på femtiotalet så har vi två kvinnor med olika utgångspunkter. Mamman som var född utan rösträtt 
och dottern som fått den från födseln. Det gör att de ser olika på saker och ting, fyller regissören Dan Kandell i. 

Grunddragen i historien om den giftasvuxna dottern som går hemma på gården och väntar på den rätte är ändå samma som i Lars 
Molins filmatisering av Ulla Ekhs novell. 

–• Det ska ju vara roligt också. Även om vi inte spelar buskis, säger Cecilia Hjalmarsson. 

Premiär blir det på Borgeby slott i morgon och sedan spelas pjäsen i Lomma, samt gör ett par gästspel i Lund och Limhamn. 

Grindarna öppnas en timme innan föreställning och publiken får gärna ta picknick med sig till trädgården på Strandvägen. 

http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Ulf+Sundberg
http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Ulf+Sundberg
http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Ulf+Sundberg
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/lomma/


 

Mor och dotter, Cecilia Hjalmarsson och Irma Jämhammar, står i centrum i pjäsen Potatishandlaren. Grannpojken spelas av  

Magnus Ödéhn och potatishandlaren själv av Håkan Bengtsson. 
BILD: LISBETH WESTERLUND 



RECENSION BMZ 

 

Potatishandlaren – En ömsint hjärtego 
gestaltning av det lilla livet 

Åstorp 140314         

Det är ont om kvalitativa moderna svenska enaktare, 
pjäser som Riksteaterns  teaterföreningar, ofta med 
mager börs, längtar att få bjuda sin lokala publik på. Lika 
ont är det om spännande, karaktärsroller för kvinnor i 
medelåldern. 

 



Med Cecilia Hjalmarsson Produktions version av 
Potatishandlaren, byggd på en novell av Ulla Ekh, slår man 
dessa irriterande envisa flugor i en smäll. Här har herr 
Johansson blivit fru, i motsats till Ekhs intentioner och Molins 
rosade filmatisering av samma tema. Där var det herrn i 
huset som hett ville se sin dotter bortgift för att gården skulle 
leva vidare.  

Cecilia Hjalmarsson har bearbetat grundmaterialet, lagt till 
och dragit ifrån i manuset, stoppat bonden i graven. I stället 
har hon satt fokus, färg och karaktär på bondmoran som 
motor i händelseförloppet – en roll som hon själv kreerar med 
den äran. För en lekfull, påhittig regi ansvarar Dan Kandell.  
 
Händelseförloppet i denna varma, humoristiska och folkliga 
pjäs är förlagt till slutet av femtiotalet, då rocken och popen 
slog igenom i folkhemmet. Inslag av sprittande tidstypiska 
låtar och danser bidrar till kännbara dofter av nostalgi i skön 
blandning med kogödseln på bondgården.  

I fredags var det dags för Cecilia Hjalmarssons ensemble att 
presentera ”Potatishandlaren” på Kulturhuset Björnen i 
Åstorp.  

Det bjöds på en ömsint, hjärtego gestaltning av det lilla enkla 
livet, serverat med en osedvanlig stark scennärvaro och 
närhet till publiken. Det gäller såväl psykiskt som fysiskt.  

Spelplatserna växlade både på och nedanför scenen och 
ibland mitt i publiken. Det var ett bra grepp som gav publiken 
en äkta känsla av delaktighet i händelseförloppet – byggt på 
pricksäker situationskomik och allmänmänsklighet. 

 



Relationen mamma/dotter fick med rätta stort fokus i denna 
uppsättning. Generationsmotsättningar gällande livssyn, 
musiksmak och kvinnoroll belystes och konfronterades. 
Deras relation tog sin rättmätiga plats i denna livfullt flödande, 
komiska story av det lilla livet på landet, där alla i publiken 
mer eller mindre kunde känna igen sig. 

50-60-tals nostalgin som stått på repertoaren både på 
Kulturhuset Björnen och i Kvidinge Hembygdshall fortsätter 
närmast på Kulturhuset Björnen med bl.a. en Jazzkväll med 
legendariska Jazzin`Jacks samt med Anna Cederquist och 
hennes trio med ”En hyllning till 60-talsvisan och  
Monica Z”. 

 

 

 

Text: Ann Christine Montelius           

Foto: Tomas Montelius 
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Box 165, 201 21 Malmö, e-post: kultur@skd.se. Kulturredaktion: Gunilla Wedding (kulturchef), kristina Nilsson, Pernilla Ekdahl (NSK kultur, 0451-74 51 85, kulturen@nsk.se)

Kastrullresan trollband Gösta Ekman
kalle Anka, kitty eller 
robinson Crusoe. Bar-
domens läsning dröjer 
sig ofta kvar – länge. 
I dag berättar Gösta 
Ekman om sin starka 
läsupplevelse: Pip-
larsson.

Böcker, och så hustrun 
Marie-Louise förstås – det 
är det enda som Gösta Ek-
man inte kan tänka sig att 
vara utan. Som barn troll-
bands han av berättelsen 
om familjen Pip-Larsson.

Gösta Ekman älskar att 
läsa, helst tjocka, finstilta 
böcker som får barnbar-
nen att sucka av medli-
dande.

– Fast jag tänker ”åh, en 
sådan tjock bok!” Det är 
som när man är hungrig 
och får se en stor måltid – 
ju mer desto bättre, tänker 
man.

Läsbegäret fattade sitt 

grepp om honom redan i 
barndomen. Till skillnad 
från sina jämnåriga ratade 
han cowboy- och indian-
böcker, men plöjde Enid 
Blytons ”Fem-böcker” och 
Edith Unnerstads berättel-
ser om den äventyrliga fa-
miljen Pip-Larsson. ”Kast-

rullresan” och ”Nu seglar 
Pip-Larssons” fick hans 
fantasi att gå på högvarv.

– De byggde ett hem 
som rullade fram spänt 
bakom en häst och så bo-
satte de sig på en båt och 
seglade vidare. De rullan-
de, rörliga hemmen – som 

påminde om mina egna 
kojor – trollband mig, be-
rättar han.

Med stigande ålder har 
han tröttnat på rätt mycket. 
Tv:n knäpps inte på så ofta 
och pianot, där han tidi-
gare satt varje dag, står allt 
oftare med locket nedfällt.

– Böcker är nästan det 
enda jag inte kan tänka 
mig att avstå ifrån – detta 
sagt med viss distans, jag 
menar att jag inte kan tän-
ka mig att vara utan Ma-
rie-Louise, säger han och 
fortsätter:

– Men jag tycker fort-
farande att det här med 
att människan har hittat på 
alfabetet, att vi kan skriva 
ned våra erfarenheter och 
bevara dem, att jag kan 
skratta åt något som skrevs 
för många hundra år se-
dan, är helt fantastiskt.

Sara ullberg
TT Spektra

När Gösta Ekman var liten 
var det Edith Unnerstads 
böcker om familjen Pip-
Larsson som smällde högst.  
 FOTO: ANDERS WIKLUND/ScANpIx

”Kastrullresan” av Edith Un-
nerstad.  FOTO: RABéN & SJöGREN

Läsminnet

scen
Potatishandlaren
Teater Mira 
Medverkande: cecilia Hjal-
marsson, Irma Jämhammar, 
Håkan Bengtsson och Magnus 
ödéhn.
regi: Dan Kandell
premiär Borgeby Slott 26 juni

 
Potatishandlaren kän-
ner vi från Lars Molins 
mustiga tv-skröna, som 
bygger på en novell av 
norrländska författaren 
Ulla Ekh. Nu finns också 
en tredje version. Med 
inspiration från tv-filmen 
har skådespelaren Cecilia 
Hjalmarsson bearbetat 
novellen. Dessutom gan-
ska grundligt. Storyn har 
byggts ut, fått nytt liv och 
lite fler dimensioner.  

Grunddragen är dock 
desamma. Märta har blivit 
kvar hemma på gården. 
Hon sliter och släpar och 
förkastar alla friare. Det är 
bara enfaldiga bondlurkar 
allihop, tills potatishandla-
ren oförhappandes dyker 
upp på gården. Då väcks 
slumrande känslor till liv. 

Så långt är allt som van-
ligt. Men i Hjalmarssons 
version har en ny person 
förts in i handlingen, en 
manlig nabo, och han 
kommer att få stor bety-
delse för upplösningen. 

Dessutom har hon vänt 
på kuttingen. Pappan, 
som hade en central roll i 
tv-filmen, har utgått och 
ersatts av mamma Stina. 
Nu är det ett mor-dotter-
förhållande som skildras, 
och det känns nästan na-
turligare än det förra.

Det finns inga gränser för 
vilken omsorg en mamma 
har om sitt barn. Märta är 
Stinas enda. Om hon nu 
bara kunde hitta en karl att 
slå sig till ro med. Själv är 
mamma Stina lite till åren 
kommen och sliten. Knäna 

krånglar. Men vad gör vad 
väl det. Viktigare är att dot-
tern hittar en rejäl man och 
får ett lyckligt liv. Och så 
blir det, med den illmariga 
moderns medverkan.    

Men det slutar inte där. 
I den här nya versionen är 
mamman inte bara mam-
ma. Också hon får också 
ett nytt och eget liv när väl 
dottern är i hamn. Slutet 
på historien är alltså ny-
skrivet och känns alldeles 
äkta och trovärdigt. Mer 
än så ska inte sägas. 

Det hela utspelas på 

den skånska landsbygden 
och tiden är sent 1950-tal. 
Det är solglasögon, tugg-
gummi, skinnjacka och 
Elvis, men också gammel-
dags pinnstolar zinkbaljor 
och silltunnor. Det är en 
brytningstid på flera plan. 
Mamma Stina tillhör en 
tid, dottern Märta en an-
nan, den nya.

Det finns ett allvar i bot-
ten. Men också mycket 
humor och plats för många 
glada skratt. Självklart 
finns stickorna kvar, de 
som Märta får i rumpan 
när hon ramlar ner från 
stegen. För att inte tala om 
den fatala sängen, som hon 
och potatishandlaren fast-
nar i. Rena rävsaxen. Det är 
mycket roligt skildrat. 

Potatishandlaren är en 
föreställning med hjärta, 
värme och humor. Samt 
dans och musik från tiden, 
som vävts in i handlingen. 
Cecilia Hjalmarsson, 
Irma Jämhammar, Håkan 
Bengtsson och Magnus 
Ödéhn ger liv åt karaktä-
rerna, som känns äkta på 
alla sätt. Man tar dem till 
sig. Dessutom är föreställ-
ningen precis lagom lång, 
en timme. På köpet får 
man också en härlig stund 
ute i det fria.   

 
Hans Bengtsson

Potatishandlare med  
hjärta och humor

Cecilia Hjalmarsson och Irma Jämhammar medverkar i Tea-
ter Miras uppsättning av Potatishandlaren. 
  FOTO: YvONNE ERLANDSSON

gaLLerirundan

Galleri Arnstedt, Östra karup
Magdolna Szabó, Hans Hamid Rasmussen m.fl
Till och med 8 juli 

Galleri Sollång, Vejbystrand
Ingela Beijer – måleri; christer Ljung – skulptur
6 juli – 28 juli. öppet fredag 15-18, lördag-söndag 14-17

krapperups konsthall, krapperup
Erik Höglund – virtuos i glas
6 juli – 1 augusti
 
Alltför ofta tycks det som om den skånska väst-
kustkonsten helt oförtjänt blir marginaliserad på 
bekostnad av vad som sommartid sker på ostkus-
ten och Österlen. I väster finns till exempel Båstad 
och bara ett stenkast därifrån, i Östra Karup, ligger 
galleri Arnstedt – med tillhörande skulpturträd-
gård – idylliskt inhyst i en gammal kvarn. Sedan 
galleristen Britt Arnstedt traditionsenligt inlett 
sommarsäsongen med att visa verk av några av 
fjolårets avgångselever från Malmö Konsthögskola 
presenterar hon nu som huvudutställare Mag-
dolna Szabó och Hans Hamid Rasmussen, båda 
redan välkända för den skånska konstpubliken. 
Magdolna är akvarellkonstnär. Med genomskinliga 
färger och fjärilslätta penselrörelser skapar hon 
koloristiskt förföriska ”såpbubblemålningar” som 
hon ibland kontrasterar med färgmättade, geome-
triserande abstraktioner. Huvudintrycket blir mål-
ningar som är på en gång flyktiga och handgripliga, 
ljuvt skira men aldrig insmickrande. De associa-
tioner hennes målningar väcker leder spontant till 
norrmannen Rasmussen, som redan 2009 förtjuste 
galleriets besökare med sina textila verk. Då nästan 
kvinnligt skira broderier på siden; nu betydligt 
stramare skulpturer och bilder i textil och papper 
som dels inspirerats av Jonathan Swifts berättelser 
om Gulliver och hans resor, dels av Constantin 
Brancusis formanalytiskt avskalade skulpturer. 
 
På behagligt (bil)avstånd från Östra Karup lig-
ger Vejbystrand och lilla Galleri SolLång som är ett 
av den skånska västkustens trivsammaste utflykts-
mål. Utställningarna är oftast små med en tilltalan-
de blandning av måleri, skulptur och konsthant-
verk. När denna artikel publiceras ligger galleriet 
i skarven mellan två utställningar. Från och med 
den 6 juli kommer man dock att visa halvt abstrak-
ta och mycket suggestiva landskapsmålningar av 
Ingela Beijer (som till vardags driver Galleri Qvis-
torp på Öland) samt skulpturer av Christer Ljung, 
en av de många skickliga häst- och djurskildrare 
som galleriet knutit till sig under åren. 
 
Också krapperups konsthall som ligger yt-
terligare ett stycke söderut befinner sig praktiskt 
taget i skarven mellan två utställningar. Till och 
med söndag pågår försommarens genomgång av 
Ulf Trotsigs vindsvepta konstnärskap och den 6 
juli öppnar en stor retrospektiv utställning med 
verk av Erik Höglund (1932-1998) en av svensk 
glaskonsts stora pionjärer och virtuosa mästare 
och därtill både skulptör och målare. Att det blir 
njutbart kan jag redan på förhand lova!

Britte Montigny

Magdolna Szabó. Utan titel, akvarell på papper.



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

Regi:   Dan Kandell 

Manus:          Cecilia Hjalmarsson 

Medverkande: 

Stina:   Cecilia Hjalmarsson   

Märta:   Katrin Melin 

Potatishandlaren: Magnus Nylander 

Roland:  Magnus Ödéhn  

Musiker:  Ulf Mårtensson 

 

      

 

   

 

 

POTATISHANDLAREN 

I år tar vi oss an Ulla Ekhs novell ”Potatishandlaren” som 
dramatiserats till pjäs av Cecilia Hjalmarsson (som också 
spelar mamma Stina i pjäsen). 

Vi träffas och läser texten, medan aprilvindarna ännu viner 
runt knuten, och börjar, precis som förra året, att repetera 
utomhus i Cecilias trädgård under maj månad. 

Repetitionerna fortgår på trädgårdens gräsmatta allt medan 
syrener och rhododendron knoppas, blommar och slår ut, 
medan vårsolen växer sig starkare och bladverken blir att 
grönare. Kan denna historia få en bättre inramning? 

Vi möter två kvinnor på en gård någonstans i Skåne. Stina 
och hennes dotter Märta. 

Efter att Stinas man avled för många år sedan, får kvinnorna 
sköta gården själva. Men Stina är märkt av ett hårt liv, och 
hennes knän håller inte för mer slitsamt arbete. 

	  

	  

Snart kommer Märta att bli utsliten hon med om de inte får hjälp 
gården. 

Stinas plan är att Märta måste få tag i en man som hon kan gifta sig 
med. 

Det fattas inte friare till Märta, men hon vill vänta på den rätte. En 
dag dyker det upp en oväntad person på gården...En potatishandlare... 

Inte för så länge sedan var att bruka jorden de flesta människornas 
villkor. Det är om denna tid som Ulla Ekhs novell handlar. Om  att 
giftermålet hade en mer praktisk aspekt, och att romantiken var något 
som fick komma efter hand; med tiden. 

Att Märta vill ”vänta på den rätte” var en modern uppfattning om 
kvinnors villkor i äktenskapssammanhang. Och här ser vi konflikten 
mellan två generationer. Stina, uppvuxen i en tid då kvinnor ännu 
inte hade rösträtt i Sverige, och Märta, kvinnan som påverkats av den 
nya tiden, med rösträtt, romantik på film, och inte minst den växande 
musikkulturen som kom från USA. 

Landet krockar med storstadens influenser. Och det som har sin gilla 
gång på landet kontrasteras av storstadens stress. 

”Folk springer hela tiden i Stockholm” säger Sture, potatishandlaren.  

Vi har förlagt historien i 50-talet, då just influenserna från USA var 
starka. Man lyssnade på den nya musiken; Rock and Roll.  

Potatishandlaren handlar om en brytningstid, generationers olika 
värderingar, om längtan och kärlek, men också om något så enkelt 
som att om du önskar något gott för din medmänniska, får du alltid 
själv något gott tillbaka. Och det är inte dumt att tänka på när man 
sitter och begrundar denna historia under sommarsolens glans. 

               Dan  Kandell 
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