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Under en tre dagar lång work-
shop undersökte Riksteatern
nyligen de konstnärliga möj-
ligheter som tekniken med
bild- och ljudöverföring via
fiber ger. En förkortad version
av Strindbergs Fordrings-
ägare repeterades in och det
hela avslutades med ett upp-
spel inför publik. Det speciella
med såväl repetitionsarbetet
som uppspelet var dock att
två av skådespelarna stod på
en scen i Hallunda medan regis-
sören och en av skådespelarna
stod på en scen i Härnösand,
40 mil därifrån. 
– Den stora fördelen med

fiber är att kommunikatio-
nen är dubbelriktad och har
låg fördröjning, säger Per
Sundin, drivande bakom plan-
erna på att förse Ornö med
ett optiskt fibernät. 
Ljud och bild av hög kva-

litet skickas med andra ord
genom kablarna med en
sådan hastighet att skådespe-
larna – via kameror, skärmar,
mikrofoner och högtalare –
kan agera mot varandra i real-
tid. Fördröjningen är så låg
att den inte märks. 

– Det har varit kul, sum-
merar skådespelaren Patrik
Wiberg. Man börjar tänka i
andra banor, rumsligt. Det
har varit en utmaning som
skådis. 

EN AV DE största utmaning-
arna var att agera mot en ka-
mera i stället för att se sin
motspelare i ögonen. Ett
problem som eventuellt skulle
kunna lösas genom att kameran
placeras bakom glasskivan
där bilden av motspelaren proji-
ceras. Men det hann man aldrig
testa under de tre intensiva dag-
arna. 
– Det jag tar med mig mest

efter de här dagarna är att
när jag sitter här och tittar så
vet jag inte var jag befinner
mig, summerar Micke Holgers-
son, chef för ljud, ljus och
bild på Riksteatern. 
Om tekniken byggs ut –

det finns idéer om ett sam-
hällsfinansierat riksnät där
teatrar, hembygdsgårdar och
andra kulturinstitutioner kan
koppla upp sig mot varandra
– öppnar det helt nya möj-
ligheter att både konsumera

och producera kultur. Den
dubbelriktade kommunika-
tionen gör att skådespelarna
– som till exempel står på en
scen i Stockholm – omedel-
bart kan ta del av publikens
reaktioner, även om den sitter
på Ornö eller någon annan-
stans. Och vill någon på ön
vara med i pjäsen och spela
en av rollerna så är inte heller
det något problem – det är i
alla fall inte tekniken som
hindrar. 

DE ÖAR som har tekniken
kommer även att kunna koppla
upp sig mot varandra, vilket
innebär att Utöborna exem-
pelvis kan ta del av Runmarö-
bornas årliga teateruppsätt-
ning. Musik- och allsångs-
kvällar kan förstås också fylla
fiberkablarna. 
Förutom kulturområdet

kan utbildnings- och sjuk-
vårdssektorn dra nytta av

tekniken och möten med
kommunen och andra myn-
digheter hållas. 

FÖR ATT det hela ska fungera
krävs det – förutom själva fi-
berkabeln – att lokalen ut-
rustas med kamera, projek-

tor, högtalare, ljudmixer och
mikrofoner. 
– Jag håller på att kolla upp

det men mitt mål är att man
ska kunna få den utrustning
som krävs för 30 000 kronor,
och det tror jag är möjligt,
säger Per Sundin. 

Han betonar dock att tek-
niken måste vara ”busenkel”
att använda, så att även de som
saknar datorvana kan dra nytta
av den. 
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Fiberkabel kan lyfta öarnas kulturliv 
Med fiberkabel till bygdegårdar och andra träff-
punkter öppnas helt nya möjligheter att både 
konsumera och producera kultur i glesbygd. Ornö-
bon Per Sundin var en av deltagarna när Riks-
teatern testade tekniken. 

JOHAN HELLSTRÖM TEXT OCH FOTO
johan@skargarden.se
Tel: 08-54 54 27 10

Per Sundin, Ornö. 

Skådespelarna Patrik Wiberg och Peter Järn på scenen i Hallunda. På skärmen bakom syns deras
motspelare Sofia Andersson, som befinner sig i Härnösand. Kommunikationen via fiberkabel är så snabb
att skådespelarna inte märker av någon fördröjning.


