
PROGRAM

DOTTERN GJORDES AV

PÅ SCEN Michael Engberg
 
MANUS Lisa Lindén
REGI Ulf Michal
KOSTYM Ulrika Kärrö
MASKMAKARE Evalena Jönsson Lunde
DOTTERNS RÖST Esther Michal
TEXTDRAMATURG Kristina Ros
REKVISITA Mari Hansson
TILLVERKNING SCENOGRAFI & TEKNIK Jimmy Dahlqvist, 
Fredrik Petersson, Håkan Wester
TURNÉTEKNIKER Mari Hansson
PEDAGOGIK Helena Wilén
PRODUCENT Julia Boström
 
FOTO Lina Ikse
GRAFISK FORM Foajé
PRESS & WEBB Tina Axelsson
 
TEATERLEDNING Anna Ahnstedt Mitle, Nils-Ove Carlén, 
Jan Owe Ericson, Ida Ivarsson
KONSTNÄRLIG LEDARE Pelle Hanaeus
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg
 

MUSIK I FÖRESTÄLLNINGEN
American Authors Love

TACK TILL
Charlie Byberg
Linn Thelander Sundström 
Nina Stensson 
Mona Hjelm
Lasse Mattila
Romana Powidzka-Casserblad
Referensklassen på Norgårdenskolan

Provpublik från Västerskolan och Akademi Sinclair

HEJ PUBLIK!

”Ikväll sålde jag farmors vigselring för 200 kr. Det är 
helt sjukt. Bara så att det inte ska kännas som en 
sten i magen och tusen trådar i huvudet. Och ändå 
har jag det inte värst. Så många andra här som har 
verkliga problem. Jag har ju inte ens verkliga 
problem.” 

Vad händer med det tysta barnet när vi inte 
hinner? Inte hinner hjälpa till. Inte hinner lyssna. 
Eller ja, vi hjälper ju till, men bara inte just nu. I 
morgon, i morgon ska vi prata med våra barn så där 
riktigt ordentligt. I morgon ska vi ha det bra. Du vet 
väl att jag älskar dig? I morgon ska vi prata om 
fiskarna igen. I morgon. Jag lovar. Till dess - det är 
bara att kämpa på. Kör på bara! 

Anders är en alldeles vanlig man som till en början 
vill prata om akvarium och fiskar och om hur viktigt 
det är att ta hand om detaljerna. Men snart visar det 
sig att han är där för att prata om sin dotter. En 
alldeles vanlig dotter. 

Dottern är en pjäs om droger. Bensodiazepiner för att 
vara exakt. Men kanske skulle den lika gärna kunnat 
vara en pjäs om självskadebeteende, anorexia eller 
depression. För snarare är Dottern en pjäs om en 
relation. En pappa – dotter relation och den 
frustration en vuxen kan känna inför sitt barns val, 
inför omständigheter som gör att barnet gör som det 
gör och om sin egen skuld till varför det blev som det 
blev. Och om den ensamhet som ett barn kan uppleva 
i en alldeles vanlig familj. 

”Det är aldrig barnens fel, säger man ju. Men det 
stämmer ju inte. /Paus/ Men om det inte är barnens 
fel, då måste det ju vara mitt, vårt. Innan det blev 
hennes fel.” 

Vi vill tala med vår unga publik om en pappas känslor 
och vi vill göra det utan att lägga skulden och 
skammen hos barnen. Vi har inte gjort det lätt för oss 
– men nu står vi här! 

Lisa Lindén, manusförfattare 
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