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Marga Pettersson som Annika Östberg i
Annika Östberg, fånge W 189 68
Deasy.o: Pressbild

Tunga ämnen i Margas monolog om
Östberg

Marga Pettersson började brevväxla med Annika Östberg hösten 1995, när
hon satt fängslad för mord i Kalifornien. Syftet var att göra en dramatisk
text av Annika Östbergs egen berättelse.

– När jag fick det första svaret var det på två och
ett halvt A4. Hon hade en förmåga att skriva som
jag verkligen fastnade för, berättar Marga.
1998 gjordes en radioteater där fem kvinnor
medverkade och 2002 åkte Marga på turné ihop
med Bibbi Andersson. Under tiden fortsatte
brevväxlandet.
– Vi skrev till varandra under 15 år. Jag drev på
med frågor och berättade om mig själv för att
bygga upp ett förtroende. vNär manuset var klart
fick Annika ta del av det och ha synpunkter,
berättar Marga.
2008 hade teatern premiär i monologform. Nu har
intresset väckts igen.
– Trots att Annika är fri i dag kommer
föreställningen aldrig att bli inaktuell, med tanke på
de frågor som den tar upp. Det handlar om
rättsskillnader och droger, tunga men samtidigt
också politiskt viktiga ämnen, säger Marga
Pettersson.
Teaterkaféet, Ringsberg, Växjö, torsdag 4 /10 
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Blogga om den här artikeln
Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att länkas till
härifrån.
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