
 

Länsteatern på Gotland får Mördar-Anders av Jonas 
Jonasson för 1 euro 
 
Länsteatern på Gotland fick 
köpa rättigheterna till Jonas 
Jonassons bok Mördar-
Anders och hans vänner – för 
1 euro. För första gången 
iscensätts nu en bok av den 
framgångsrike författaren, 
efter ett manus av teaterchef 
Thomas Sundström. Premiär i 
Visby den 28 februari. 
 
- Jonas ville ge oss 
förtroendet, säger Thomas 
Sundström. 
 
- Länsteatern på Gotland är fantastisk och jobbar med små resurser, säger Jonas 
Jonasson. Det är roligt om Mördar-Anders kan hjälpa till och stödja den lokala kulturen! 

Det var efter Jonas Jonasson hade sett föreställningen Jorden vi ärvde som han fick upp ögonen 
för Länsteatern på Gotland. Som nyinflyttad på Gotland ville Jonasson gärna bidra till det lokala 
kulturlivet. Det berättar teaterchefen Thomas Sundström, som är både förvånad och glad över hur 
teaterns lyckades köpa rättigheterna till Jonassons senaste boksuccé. 

–Jonas Jonasson och jag blev i hopfösta på ett märkligt sätt på en tillställning hos landshövdingen 
och vi pratade efter ett tag lite trevande om att göra någonting tillsammans, säger Thomas. 

Sundström trodde inte att länsteatern skulle ha råd med rättigheterna, till dess Jonasson erbjöd 
teatern att få spela föreställningen för en enda krona. Men när det var dags att skriva kontrakt lät 

Jonasson meddela att hans agent inte kunde gå med på det. Istället 
fick man budet en euro. 

- Jonas Jonasson tror på oss, och vill ge oss förtroendet. Därför får vi 
köpa rättigheterna för en euro, vilket jag högtidligen kommer att 
överlämna. Vi är honom oerhört tacksamma! säger Thomas 
Sundström. 
 
- Gotland är min ö sedan sju år nu, säger Jonas Jonasson. - Jag älskar 
livet på ön och jag stöttar den gärna på olika sätt. Ett av de allra 
roligaste är att få skänka teaterrättigheterna till Mördar-Anders till 
den fantastiska länsteatern här, som jobbar med små resurser.  

Föreställningen Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan 
ovän) har premiär på Länsteatern på Gotland den 28 februari 2017. Teaterns scenversion av 



denna hiskelig skröna om människor lite i utkanten av det vittrande folkhemmet bygger helt på 
Jonas Jonassons senaste bok med samma titel. Medverkande skådespelare är Janne Åström, Tove 
Vahlne, Filip Johansson, Lennart Bäck och Lena Bogegård. För manus och regi står Thomas 
Sundström.  
 
Föreställningen beskrivs som en scenisk roadmovie där alla söker efter ett sammanhang. Man kan 
ju tillhöra samma familj även om man inte är släkt. Och tro det eller ej, det hela slutar på 
Gotland… 

Läs mer här  

Affischbilden överst: Janne Åström 
som Mördar-Anders 
 
Mittenbilden: Jonas Jonasson, foto 
Stig Hammarsten, finns här 
 
Bilden till höger: Lennart Bäck, Tove 
Vahlne, Filip Johansson, Janne 
Åström & Lena Bogegård, foto Stig 
Hammarsten, finns här 

 
 
För mer info, kontakta: 
Lisbeth Pettersson, producent 
0722-503885, lisbeth.pettersson@ltpg.se 
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