
Barnet flög iväg som ett bi efter föräldrarnas missbruk 
och svek: ”Mycket skickligt” 
Dalarnas Tidningar 25/10-20 

Folkteatern Dalarnas uppsättning av ”Biet i huvet” är en makalöst fin pjäs för barn som behandlar 
allvarliga ämnen utan pekpinnar. Under höstlovet visas den vid Falu gruva. 

Barnteater kan vara hopplöst tillrättalagd och tråkig, med vuxna som klappar den unga publiken pе huvudet. 
Den tyska dramatikern Roland Schimmelpfennigs entimmespjäs ”Biet i huvet” är allt annat än detta. Den är 
en hyllning till fantasin som både säkerhetsventil och flykt. Samtidigt behandlas själva orsaken till att ens 
vilja fly med djupt allvar. Kasten är tvära, precis som i tanken. Fantasins varma koja är bara tillfällig, utanför 
väntar verkligheten på att bryta in. Lekens virvlande lyckorus kan på ett ögonblick landa i en molande, dov 
smärta. 

Huvudperson är ett barn som vaknar upp i sitt rum för att genast börja fantisera om soluppgången och att 
hen är ett bi – som kan flyga. Underbart! När det står klart att barnet återigen kommer att komma försent till 
skolan stiger paniken. Ingen förälder har brytt sig om någon väckning och ganska snart förstår vi att 
vardagen består i att tippa på tå för föräldrarna, som båda saknar jobb och dricker för mycket. Barnet får 
klara sig själv. 

Som en röd tråd löper datorspelsdramaturgin, där det gäller att ta sig till nästa nivå, ”levla upp”. Ska det gå 
att ta sig förbi pappan som sover ruset av sig vid köksbordet eller hålla sig undan bänkgrannens fäktande 
armar i skolan? 
Barnet med sina inre monologer spelas av tre skådespelare – Eleanora De Loughery, Emil Roos Lindberg och 
Mattias Åhlén– och samspelet är totalt, som det måste vara när de nu delar på en karaktär. Ibland känns det 
som om de nästan dansar med varandra, scenens pojkrum är egentligen statiskt, men skiftar karaktär och 
rumslighet genom skådespelarnas agerande. De faller varandra i talet, gnabbas och resonerar. Upplägget – 
tre personer i en – är bara underförstått, men sätter sig snabbt. Det hela är mycket skickligt och subtilt 
iscensatt. Det är inte lätt att spela barn som vuxen, men här sitter tonsäkerheten klockrent. 
Kanske för att de inte uppenbart spelar på det barnsliga. 
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Utsatt och ensam – då hjälper fantasin 
Dalademokraten 30/10-20 

Ett ensamt och utsatt barn försöker klara tillvaron på egen hand. Vilken tur då att fantasin kan ge 
barnet vingar. Folkteatern i Dalarnas uppsättning av Biet i huvet är en medryckande och stark 
teaterupplevelse.

Biet i huvet är skriven av den prisblelönta tyska dramatikern Roland Schimmelpfennig. Ramberättelsen 
handlar om ett barn som vaknar i sitt rum och inser att varken mamma eller pappa väckt honom i tid.  
Barnet kommer försent till skolan. Det är bara början på en lång rad svåra händelser som väntar under 
dagen. Ja, livet är svårt och brutalt för många redan från början. Vissa överlever, andra inte.  

Det är en snillrikt komponerad text där de tre skådespelarna Eleanora DeLoughery Nordin, Emil Roos 
Lindberg och Mattias Åhlén vandrar in och ut i en och samma rollgestaltning. Jag-formen är upplöst och 
utbytt mot ett du. Det skapar både distans och nerv.  

Barnet kastar loss och fantiserar för att stå ut med sin rakt igenom miserabla vardag med föräldrar som inte 
längre tar något vuxenansvar utan dåsar bort dagen i alkoholdimma. Tillvaron utanför hemmet är heller 
ingen dans på rosor.  
Vad som spelas upp är en familjetragedi med starka klassmarkörer. Vi vet alltför väl hur barnfattigdomen ser 
ut i dagens samhälle. Nu är det inte någon diskbänksrealism som vi får ta del av. Nej, allt antar formen av en 
mörk sagoberättelse där barnet plötsligt befinner sig i ett tv-spel med olika nivåer som ska passeras. Här 
döljer sig både hot och möjligheter.  

Barnet antar formen av ett bi och kan plötsligt flyga. Den svävar rakt in i den röda blomman samtidigt som 
solen är ett rött eldklot. Dramatikern Roland Schimmelpfennig har ett tydligt patos. Det allvarliga 
grundämnet förvandlas till en lekfull och mycket medryckande teaterupplevelse med till synes små medel.  

Det handlar om ett emellanåt stark expressivt skådespeleri blandat med ljud och ljuseffekter. Den unga 
teaterpubliken sitter djupt koncentrerad och följer varje steg som skådespelarna tar.  

Det är uppenbart att målet med föreställningen är uppnådd. Barnets fantasi tas på fullaste allvar. Det är 
också en viktig sak att grubbla över. Kan fantasin på allvar vara hotad av en alltmer utpräglad digitaliserad 
livsstil? En del forskare gör gällande att rollekar och fantasilekar verkar minska bland dagens barn. 
Botemedlet kan då vara att erbjuda mer teater, lek och fantasi.  
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