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EftEr En dEl kringElikrokar på vägen har Pe-
ter Dalle blivit en av våra mest folkkära skådespelare, 
manusförfattare och regissörer. Nu är han aktuell 
med musikalen La Cage Aux Folles på Oscarsteatern. 
Egentligen var det lite otippat att han skulle ge sig i 
kast med att regissera den här uppsättningen, för han 
gillar inte musikaler. Men detta var någonting annat. 
 - Den här musikalen har en väldigt, väldigt bra 
historia! Det är ovanligt. Skådespeleriet brukar inte 
få så stort utrymme, men här finns många gestal-
tande scener där de duktiga skådespelarna verkligen 
får chans att spela ut.
 Men i vanlig ordning har han förstås skrivit om, 
lagt till och dragit ifrån en del ifrån ursprungsma-

nuset. För det är så han jobbar, Peter Dalle. Han 
har inte mycket till övers för det snobberi som han 
tycker finns för färdigskrivna texter, särskilt äldre. 
Eller, som han säger:
 - Allt var inte fint med Shakespeare. Han gjorde 
en del billigt också. Man måste anpassa materialet till 
den tid och den kultur publiken lever i. Det teatern 
och filmen ska göra är ju att påminna oss om att vara 
människa.

Svårt mEd rElationEr 

Han återkommer ständigt till vikten av att koppla 
skådespeleriet till livet. Inspirationen till allt han gör, 
oavsett om det är drama eller komedi, får han från »

Han kan tacka franskan för att det blev en karriär inom teater ocH film. 

för att slippa de tunga språkstudierna valde Han istället fotografering. som fotoansvarig 

för teaterverksamHeten på danderyds gymnasium mötte Han en värld där Han 

genast kände sig Hemma. teXt: eVA-lottA sigUrDH | Foto: gUstAV KAiser (Där inget AnnAt Anges)

Livets teater
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PETER DALLE
i korthet

Född: 5 december 1956 

Bor: Numera på Kungsholmen, 
uppvuxen i Täby 

Familj: Dottern Eira, 17 år, som 
bor växelvis hos Peter och hos 
sin mamma.

gör: Skådespelare, regissör 
och manusförfattare.

aktuell: Med musikalen La 
Cage Aux Folles på Oscarstea-
tern, som han regisserat.

karriÄr i kortHet: Slog 
igenom med ”Lorry” 1989. 
Därefter ”Drömkåken”, ”Ogifta 
par – en film som skiljer sig”, 
”Skenbart” och ”En fiende att dö 
för”. Han har även regisserat och 
medverkat i ett flertal teaterupp-
sättningar.

koPPliNg till tÄBY: MDet 
var här han inledde sin karriär. 
Först med otaliga föreställningar 
på roliga timmen i skolan, sedan 
som manusförfattare i flera 
lokala projekt, ofta tillsammans 
med skådespelaren och komi-
kern Ulf Larsson.

motto: Var snäll!
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» sådant han läser eller från egna upplevelser. Så var 
det till exempel när han kom på idén till filmen och 
thrillerdramat En fiende att dö för, som uppmärksam-
mades stort tidigare i år. På en researchresa till Sval-
bard, där han levde isolerad från omvärlden, kom 
han att tänka på hur det skulle vara att bli förälskad i 
någon och sedan få höra på radion att landet hon är 
ifrån ligger i krig med det egna landet. Det blev alltså 
upprinnelsen till filmen. Hur präglade är vi egentli-
gen av våra rötter? Och hur långt är vi beredda att gå 
för kärleken?
 Överhuvudtaget grubblar han mycket över det 
här med relationer och kärlek, Peter Dalle. Över hur 
man ska leva tillsammans på bästa sätt, utan att offra 

sig för den andre eller försvinna in i det förödande 
och dödande kompromissandet. 
 Själv lever han just nu ensam med dottern Eira, 
17 år, som bor växelvis hos honom och hos sin 
mamma i närheten. Realist som han är konstaterar 
han att det viktigaste i livet är att lära sig leva med 
sin egen ensamhet.
 - Oavsett relation eller ej är vi ju alla ensamma 
innerst inne.

ladE grundEn i täby

Det är inte lätt att få ihop bilden av denne smått 
tungsinte - om än sprudlande energiske och prat-
glade man framför mig - med den lättsamme 

komiker som vi alla mest lärt känna honom som. 
För vem kan låta bli att dra på munnen vid minnet 
av otaliga Lorry-sketcher och filmer som Ogifta par – 
en film som skiljer sig... 
 Men precis som med allt han gör så är han också 
som person knepig att ”ringa in” och sätta etikett på. 
Redan som barn var han både mycket blyg (det säger 
han att han fortfarande är, fast det märks inte) och 
samtidigt väldigt rolig. Han ler åt minnena av alla 
”föreställningar” han hade på roliga timmen i skolan, 
som senare under ungdomsåren förbyttes i stort en-
gagemang i teaterlivet i Täby. Visserligen först mest 
som manusskrivare åt den skojige kompisen, den nu 
bortgångne komikern och skådespelaren Ulf Larsson, 

men sedan mer och mer också själv som komiker.
 - Vi hade så mycket kul ihop! 
 Även om han förstås lärde sig massor på Scen-
skolan som han så småningom kom in på - vid sjätte 
försöket! - så var det här i Täby som han byggde den 
verkliga grunden för sin fortsatta karriär, menar han. 
Det var här han lärde han sig hantverket från scratch 
genom att prova på ”allt” (”och göra tusen misstag”), 
något som gjort att han senare i karriären aldrig känt 
sig begränsad till att bara hålla sig till en yrkesroll.
 - Allt hänger ju ihop. Regin är en förlängning 
av skrivandet och skådespelandet en förlängning av 
regin.
 Att vara både skådespelare och regissör på en och»
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”den Här musikalen 

Har en väldigt, väldigt 

bra Historia! det är 

ovanligt. skådespeleriet 

brukar inte få så stort 

utrymme, men Här finns 

många gestaltande 

scener där de duktiga 

skådespelarna 

verkligen får cHans 

att spela ut.
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 » samma gång tycker han är extra kul.
 - Man vet ju precis hur den ”andre” tänker, haha!

mESt komikEr

Men även om han har många yrkesroller och rör 
sig inom olika genrer så är det ändå komiker han är 
i första hand. Helt enkelt därför att han har mest 
fallenhet för det, som han säger. Det roliga kommer 
naturligt – fast aldrig på beställning.
 - Jag måste alltid utgå ifrån sådant som jag tycker 
är roligt själv. Sedan testar jag med folk jag känner i 
fall det funkar. 
 Vad som är roligt är svårt att sätta fingret på, 
tycker han. Det måste finnas någon slags igenkän-
ningsfaktor och förväntan med, för att det ska bli 
kul. Och visst kan det handla om allvarliga saker, 

som olycklig kärlek eller pinsamma tillfällen då man 
har gjort bort sig. Det viktiga är bara att det inte är 
allvarligt ”för alltid”, utan att det är sådant som vi 
kan få perspektiv till efter ett tag.
 Fast det är ändå alltid svårt att veta på förhand 
vad som går hem i stugorna – och inte. På samma 
sätt kan man inte heller rangordna teaterföreställ-
ningar eller annan konst, hävdar Peter Dalle, som 
avskyr betygsättningar och tio-i-topp-listor. 
Än en gång gör han kopplingar till livet:
 - Vad någon upplever som en bra föreställning 
kan bero på en enda scen. Den scenen gör att du se-
dan minns hela föreställningen som ”bra”. Precis på 
samma sätt är det ju i verkliga livet, en händelse eller 
ett särskilt möte en helt vanlig dag får oss att minnas 
den dagen som alldeles speciell. ❖


