
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

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 

	  

 


