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Ljuset bakom kulisserna 
 

Från fritidsledare till belysningsmästare. Att idrottshallarna skulle bytas ut mot teatersalonger 

hade Annika Tärnström aldrig trott. − Jag halkade på ett bananskal in i branschen och det är 

jag väldigt glad för!

 

Utanför Lorensbergsteatern är det 

nästan kolsvart och höstlöven ligger 

som ett täcke på marken. Annika 

Tärnström, belysningsmästare på 

Lorensbergsteatern, öppnar den tunga 

dörren och hälsar med ett stort leende. 

 

Vi går ner för en smal och knakande 

trätrappa och befinner oss nu under 

teaterscenen. Luften är sval och det 

luktar lite instängt men ändå 

välkomnande. Golvet pryds av 

sladdar, några papper och ett stort 

antal lampor, som Annika förklarar är 

trasiga. 

 

 

 

– Just nu är jag inne i en städ- och 

fixaperiod här i källaren. Därför ser 

det ut som ett bombnedslag, säger hon 

och skrattar. 

Hon berättar att en av hennes 

sysselsättningar, på de dagar då det 

inte är någon föreställning, är just att  

 

 

laga trasiga lampor. Eller att hjälpa till 

med kostymer. Eller till och med att 

kamma peruker.  

 

– Mitt jobb är väldigt skiftande och 

den stora variationen i uppgifter är 

just en av anledningarna till att jag 

trivs så bra, förklarar hon. 

 

Vi följer sladdarna och kommer fram 

till en stor vägg på andra sidan scenen. 

För en människa som inte är van vid 

kablar skulle detta kunna liknas vid ett 

kabelkaos. Annika börjar trycka på 

alla möjliga knappar och allt eftersom 

lyser Lorensbergsteaterns stora sal 

upp.  

Namn: Annika Tärnström 

Ålder: 57 år 

Bor: Göteborg 

Gör: Belysningsmästare 

FavoritFärG: Orange Lee 138 
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Scenlamporna först och sedan tänds 

taklamporna radvis. Hon 

springer fram och dubbelkollar att allt 

fungerar som det ska och pekar sedan 

ut i salongen. 

 

– Rakt under den stora kristallkronan 

sitter jag under föreställningarna och 

riggar och riktar ljuset, säger hon. 

 

Annika visar det stora ljusbordet och 

berättar att det roligaste är när hon får 

improvisera och bestämma 

ljusscenerna själv. Hon berättar att en 

av de viktigaste kvalifikationerna för 

att jobba som belysningsmästare är att 

man är konstnärlig. 

 

– Man måste tycka om färger och 

mönster, då man brukar säga att man 

målar med ljuset. Det är också viktigt 

att man har taktkänsla eftersom man i 

många fall måste blinka i takt med 

musik eller rörelser. 

 

Det bästa med att vara 

belysningsmästare är, enligt Annika, 

utan tvekan att köra föreställningar. 

 

– Att höra publiken så förväntansfulla 

och fnittriga. Det där suset är lika 

häftigt varje gång. 

 

Annika berättar hur det hela började 

och säger att hon aldrig skulle trott att 

hon skulle jobba bakom kulisserna på 

en teater. 

 

– Jag gick natur på gymnasiet och 

sedan på idrottsfolkhögskola. Efter 

det jobbade jag på en fritidsgård i 

Frölunda. Vi hade många evenemang 

inom musik vilket gjorde att vi alltid 

hyrde ljus av ett företag. Det var just 

det företaget som senare frågade mig 

om jag ville jobba med dem. Så det 

var så det började helt enkelt. 

 

Efter en kort tid fick hon flera 

jobberbjudanden inom belysning på 

bland annat Göteborgsoperan. Där 

började hon som praktikant i ett par 

veckor och blev kvar i nästan tre år. 

Under den tiden hade också 

Lorensbergsteatern fått kontakt med 

Annika och erbjudit henne jobb. Hon 

berättar dessutom att hon inte har en 

formell utbildning. 

 

– Jag fick lära mig den långa vägen: 

klämma fingrarna, rulla kablar, hänga 

lampor och bränna mig. 

 

Annika berättar att ”Oscarsrevyn”, 

som hade premiär på 

Lorensbergsteatern förra året, är den 

roligaste föreställningen hon jobbat 

med hittills. 

 

– Det var ett planerat ljus med över 

400 ljusmoment. ”Oscarsrevyn” var 

oerhört rolig och bra trots de tekniska 

felen som uppstod under 

föreställningen. 

 

Hon förklarar att styrsignalen till 

lamporna helt plötsligt slutade 

fungera och att salongen blev helt 

svart. 

 

– Då hade jag puls. Det enda som 

fungerade var mina två följespots – de 

stora lamporna som man följer en 

person med. Sista kvarten fick vi köra 

med bara de två strålkastarna. 
 

Väl ute på gatan igen har gatlyktorna 

tänts och höstlövens alla färger syns 

tydligt. Det påminner lite om Annika, 

ljuset bakom kulisserna, som nu 

förbereder sig för ännu en 

föreställning på Lorensbergsteatern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag har fått lära 

mig den långa 

vägen” 
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Arbetsrapport 
 
Detta är jag mest nöjd med 
Överlag är jag väldigt nöjd med mitt personporträtt. Jag är mest nöjd med layouten och bilderna. Det tror 
jag är viktigt för att locka läsaren. Början och slutet tycker jag också om, de kopplas ihop på ett bra sätt. Jag 
är nöjd med min intervjuinsats och att jag hade förberett frågorna. Det dök upp andra frågor under 
intervjun som jag sedan använde i min text. 
 
Detta tyckte jag var svårt 
Under själva intervjun tyckte jag att anteckningsmomentet var lite svårt då jag ville få med det intressanta 
utan att kolla ner för mycket. Jag spelade in stor del av intervjun vilket underlättade senare när jag skulle 
citera henne. När jag spelade in kunde jag också fokusera mer på vad Annika sa och slippa fokusera på att 
göra mina anteckningar läsbara. 
 
Jag tyckte det var svårt att hitta en glasklar vinkel då det fanns flera saker att tänka på. Den skulle platsa 
under temat jag valde (någon typ av konstnär) men också vara intressant och relevant. Jag tänkte väldigt 
brett angående temat. När jag tänkte på någon konstnär tänkte jag på någon skådespelare – teaterkonst. 
Sedan tänkte jag att det alltid brukar vara skådespelarna som syns och hörs och att det skulle bli ganska 
tråkigt. Då kom jag att tänka på alla de som gör föreställningarna möjliga, förutom skådespelarna – teamet 
bakom kulisserna. Sedan valde jag att intervjua en ljusansvarig för att kunna leka lite mer med orden osv. 
 
Själva innehållet är bra men det var svårt att välja ut det mest relevanta då mina förberedda frågor var 
ganska breda och utspridda. Jag hade tre huvudämnen på frågorna men det var lite svårt att endast skriva 
om en typ av frågor. 
 
Detta har jag lärt mig under övningen 
Till nästa intervju ska jag nog spetsa till frågorna ännu mer så att vinkeln blir vassare och konkretare. Jag 
ska fortsätta lägga ner tid på layouten precis som jag gjort nu eftersom det lockar ögat och väcker läsarens 
intresse. 
 
Intervjuperson: Annika Tärnström, kan nås på 0707219143
 


