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REPORTAGE
VÅR TID ÄR NU

Fem minuter
i rampljuset
12 ✦ Helgläsning från Göteborgs-Posten

Snart har den tredje säsongen av
den populära serien
”Vår tid är nu” premiär,
och vad vore familjen
Löwanders restaurang utan
sina matgäster, kallskänkor och
kökspojkar? Två Dagar har hängt
med under en inspelningsdag. ➻
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DAGENS YNGSTE. Sigge Pimfjord, 5 år, dagens yngsta statist, har fått i uppdrag att utföra en liten scen. Han ska försöka norpa åt sig en kaka från buffébordet i restaurangen och få en tillsägning från
Lisa Thanner
sin statistmamma Kajsa Jonasson till vänster. Till höger statisten Sofia Ringhage och inspelningsledaren Lukas Urwitz.
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Å VAR DET DAGS ATT ÖPPNA, säger hovmästare ”Bellan”
Roos förväntansfullt och vänder sig mot serverings
personalen.
Med ett par snabba och rakryggade steg är han framme
vid dubbeldörrarna för att släppa in de ivriga gästerna.
Herrar och damer i hattar och vackra klänningar väller
in i den ljusa salen och ett förtjust mummel uppstår när
de får syn på det uppdukade buffébordet.
– Vilket bord! Så gott det ser ut!
ÅRET ÄR 1951 och det är premiär för familjen Löwanders

sommarrestaurang på Gällnö Wärdshus i Stockholms
skärgård. Utanför de spröjsade fönstren skymtar en bit
av Östersjön genom den lummiga grönskan. Eller…?
Faktum är att vi befinner oss i 1800-tals-sommarvillan
Vänhem vid Nääs slott och sjön Sävelången, där en
extrasäsong av ”Vår tid är nu” håller på att spelas in
denna dag.
– Taaack! Då bryter vi där, avbryter regissören Måns
Herngren.
Kameror flyttas, puderborstar åker fram och skåde
spelarna Adam Lundgren och Rasmus Troedsson görs
redo för nästa tagning. De välklädda restauranggästerna
– statisterna – får återgå till det som statister gör mest,
att vänta. Tilda Saulesco, Sofia Ringhage och Kajsa
Jonasson slår sig ner vid ett av borden i uppehållsrum
met som har gjorts i ordning för statisterna. De bor alla
tre i Göteborg, och träffades under en inspelningsdag

en månad tidigare. I dag har Kajsa Jonasson fått en tids
typisk håruppsättning, pärlhalsband och en grå 50-tals
klänning.
– Jag tycker att det är roligt att man får vara med
under en annan tidsepok och bli stylad efter hur man
såg ut på den tiden. De lägger en halvtimma till en tim
ma på varje statist med kläder, hår och smink. Det är
lite som att resa tillbaka i tiden, berättar Kajsa Jonasson
som har varit med i både säsong två och tre.
Under sina statistdagar har hon bland annat fått agera
flickvän, mamma och restauranggäst. I den senaste
scenen som spelades in fick hon mima en konversation
med en bordsgranne.
– Det brukar bli ganska mycket mimande, och det är
ju lite speciellt. Ibland kan man komma överens med de
andra statisterna om vad man ska låtsas prata om, men
för det mesta kastas man bara in i det. Då gäller det att
försöka följa med i varandras reaktioner, berättar hon.
Sammanlagt har ”Vår tid är nu” anlitat runt 3 000
statister, och under extrasäsongen deltar cirka 200
statister per avsnitt. De har lagt timmar och ofta flera
dagar på att befolka serien med matgäster, flanörer,
kärlekspar, fyllon och mycket mer. Har de tur kanske de
skymtar förbi någon sekund eller minut i bild. Så vad är
det som lockar?
VI HOPPAR TILLBAKA till sex timmar tidigare på dagen på
Jonsereds Fabriker utanför Göteborg, där vi möter upp

SIDA VID SIDA. Hannes Ekefelt har staterat som servitör i samtliga säsonger. Tillsammans med Adam Lundgren och Rasmus Troedsson inväntar han nästa tagning.

statisten Hannes Eknefelt som har staterat som kypare
i samtliga säsonger. Det är här i Jonsered som dagen
börjar för både skådespelare och statister, och för ho
nom är det en lite speciell dag i dag.
– Det här är faktiskt min hundrade dag som statist
i ”Vår tid är nu”. Det känns nästan lite overkligt, det är
inte ens många av skådespelarna som har varit med så
mycket, berättar han.
Han visar oss in i den nu tomma studion som har
fungerat som inspelningsplats för Djurgårdskällaren,
familjens restaurang i Stockholm. Det är här som stora
delar av serien utspelar sig, inklusive säsong tre som
snart har premiär.
– Jag var faktiskt den enda statisten som fick ålders
sminkas i säsong tre, all övrig serveringspersonal har
bytts ut. Det är ju 26 år mellan början på den första
säsongen och slutet på den tredje, det skulle vara märk
ligt om jag inte hade åldrats.
Men i extrasäsongen ska vi alltså tillbaka till 1950-ta
let, och Hannes Eknefelt behöver inga ansiktsrynkor.
I omklädningsrummet hänger svarta höga byxor, hängs
len, vit skjorta och fluga på en galge med hans namn.
Precis som alla andra statister i serien har han provat ut
kläder och fått dem uppsydda i precis rätt storlek. När
kläderna sitter som de ska är det dags att gå in i hår
salongen.
På väggen sitter inspirationsbilder på kvinnor i avan
cerade håruppsättningar och kontrollerade lockar.

Lisa Thanner

”När jag frågade
varför jag
fick den här
statistrollen
fick jag veta att
de tyckte att
jag såg ut som
om jag kom
från 40-talet.”

Männen har välklippta nackar, rakade hakor och bak
åtkammat hår. Maskassistenten Malin Andersson, ger
Hannes Eknefelt en stram, vattenkammad look.
– Vi vill göra statisterna till verkliga, trovärdiga per
soner. Det är inte meningen att de ska se ut som dockor
eller personer ur ett modemagasin från 50-talet. Jag
brukar låta mig inspireras av personen som sitter i sto
len, och så försöker man få in tidsandan och modet utan
att det känns som en karikatyr, berättar hon.
Hannes Eknefelt granskar sig själv i den upplysta spe
geln, och påpekar att benan hamnade lite högre upp än
den var sist.
– När jag frågade varför jag fick den här statistrollen
fick jag veta att de tyckte att jag såg ut som om jag kom
från 40-talet. Jag vet inte hur man ska ta det, säger han
och skrattar.
TILL VARDAGS JOBBAR HAN med IT inom fordonsindustrin,

och när han sökte som statist till den första säsongen
hade han inte kunnat föreställa sig att det skulle bli så
många dagar. Men SVT ville ha fler säsonger, och film
teamet tyckte att det var roligt om någon i serverings
personalen var med hela vägen. När han hörde talas om
att det skulle bli en extrasäsong, hörde han själv av sig
till teamet och frågade om han skulle vara med.
– I och med att det är mycket väntan kan jag jobba
medan jag är här. Sen kan jag jobba lite på morgonen
eller på kvällen när jag kommer hem. Jag hade ju inte
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kunnat vara borta hundra dagar från mitt jobb.

Varför gör du det här?

❢

– Jag tycker att det är spännande att se hur det går till
på en så här stor produktion, och det är roligt att vara en
del av något som blir så bra och uppskattat som ”Vår tid
är nu” har blivit. Man får vara med om väldigt mycket,
det har varit ett äventyr.

Statist, javisst?
Hur blir du statist? På
Facebook finns flera
grupper där du kan få
upplysning om när pro
duktioner söker statister,
som till exempel ”statister
i Västsverige”. Du kan också
registrera dig på betalsidor
som exempelvis statist.
se. De flesta produktions
bolag erbjuder sina statister
någon form av ersättning
eller bonus. Enligt
statist.se är vägledande
arvoden för statister:
medverkande i bak
grunden: 300–999 kr/
dag, medverkande med
funktion för handlingen:
1500–3000 kr/dag.

TYSTNAD, TAGNING, KAMERA! U
 nder tagning måste det vara tyst
Lisa Thanner
i hela huset.

PAUS. Julia Sporre passar på att vila fötterna från de obekväma 50-talsklackarna.

Lisa Thanner

LUNCHPAUS. Statisterna Maria Arlebäck, Hans Berg, Fredrik Eriksson, Anette Månsson och Tilda
Lisa Thanner
Saulesco fyller på med välbehövd energi.

UNDER DE TRE och ett halvt år som Hannes Eknefelt har
medverkat i inspelningarna av serien har höjdpunkter
na varit många. Han har till exempel fått se Suzanne
Reuter och Peter Dalle, skådespelare som han själv har
sett och beundrat i filmer under sin uppväxt, agera på
nära håll. Det har också funnits tillfällen då han har fått
chansen att brodera ut sin statistroll lite extra. I avsnitt

”Som pensionär är
det ett trevligt sätt att
fördriva tiden och det
är väldigt trevligt folk
som är statister.”

Världens mest kända
statist: Jesse Heiman från
Boston brukar kallas för
världens mest kända statist,
och ska ha staterat i över
300 filmer och tv-serier.
Trots att han är drygt 40 år
gammal har han ofta fått
”spela” ungdomar och unga
vuxna i collegefilmer. Ett
svenskt fan klippte ihop ett
montage på Youtube från
olika filmer som han har
medverkat i, vilket snabbt
blev viralt.

nio i den första säsongen utspelar sig en scen i ett om
klädningsrum, där Hannes Eknefelt har repliker.
– Jag och en servitör mobbar en ny kallskänka och
kastar hennes kläder fram och tillbaka. Maggan kom
mer in och är irriterad, och vi växlar några ord. Det slu
tar med att jag säger ”jävla subba” till Maggan.

Hur var det?
– Jag hade ju sagt till mina föräldrar att jag har re
pliker i avsnitt nio. När de hade sett det sa de: ”Var du
tvungen att säga så?” Men det stod ju i manus, så vad
skulle jag göra? Det var väldigt roligt att göra scenen till
sammans med skådespelarna.

Sveriges bästa statister:
Statistföreningen i Sve
rige har under 14 års tid
arrangerat statisternas
Guldtackegala. Förra året
blev Norrköpingsbon Peter
Mattson och Agnetha Hjälm
från Täby årets bästa manli
ga och kvinnliga statist.

Har du kanske egna skådespelarambitioner?
– Ja, det är nog så att jag har kommit på vad jag egent
ligen skulle vilja göra, men det är lite sent att utbilda
sig till skådespelare när man är 52 år. Men skulle någon
ringa och erbjuda mig en roll i morgon så skulle jag inte
tacka nej!

Har det hänt att någon känt igen dig?
– Jag har ju jobbat på ganska stora företag, som
 xempelvis Volvo. Där var det en person som kom fram
e
till mig och sa: ”du vet att du är lik en som är med i ’Vår
tid är nu’.” Han blev väldigt förvånad när jag sa att det
var jag.
I RUMMET INTILL VÄNTAR resten av statisterna på bussen

MIMKONSTER. Ibland ska det småpratas ibland mimas. Statisterna Bodil
Standoft, Ove Bengtsson, Lars Gunnar Månsson och Anette Månsson
instrueras av regissören Måns Herngren.
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som ska ta dem ut till inspelningsplatsen. Någon tar
fram en bok och börjar läsa, en annan passar på att göra
skolarbeten på datorn. Seppo Jylänne kan numera kalla
sig statistproffs. Han berättar att hans första statist
insats var i filmen ”Känn ingen sorg” som spelades in
i Göteborg. Det var för sju år sedan, sedan dess har han
hunnit medverka i ett 40-tal produktioner.
– Som pensionär är det ett trevligt sätt att fördriva
tiden och det är väldigt trevligt folk som är statister. Nu
får ni ta åt er grabbar, säger han och vänder sig till statis
terna Philip Wiede och Nils Jensen, som också ska agera
serveringspersonal.
– Sen vet man ju inte om man kommer med över hu
vud taget. Jag har sett min rygg ett par gånger. Ibland
inte alls. Det finns alltid en risk att det klippts bort.
✦ 17
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Är inte det en besvikelse?
– Man lär sig med tiden att det är så det är. Det är i
klipprummet som filmen skapas. De kan spela in en hel
dag och så blir det bara en minut film av det, säger Sep
po Jylänne.
– TYSTNAD, TAGNING, KAMERA!! Vi är tillbaka på Villa

VÄNTAN. Det blir mycket dötid mellan tagningarna och det gäller att hitta ett tidsfördriv. Nils Jensen tar en tupplur,
Lisa Thanner
medan serveringskollegorna Seppo Jylänne och Philip Wiede småpratar.

HITTA DITT DRÖMHEM PÅ
STORA VISNINGSDAGEN
Välj din favorit bland HSBs drömhem! På visningsdagen kan du kolla in våra
nya projekt på platserna där husen växer fram. Våra säljare står redo att svara
på dina frågor. Läs mer och hitta adresser på hsb.se/goteborg/visning.

Vänhem vid Nääs slott och inspelningsledarens, Lukas
Urwitz, röst knastrar genom utplacerade högtalare runt
om i huset. Mitt i matsalen där inspelningarna pågår
står ett uppdukat långbord med tidstypiska rätter, som
grönsaker och lax inlagda i gelé. Ted Jönsson, som är
ansvarig för statistregi, förklarar för sällskapets yngsta
statist, Sigge Pimfjord, 5 år, att han ska försöka norpa åt
sig en kaka från bordet. Ted Jönsson har arbetat med att
anlita och regissera statister under samtliga säsonger av
serien, och upphör inte att förvånas över hur snabbt folk
finner sig i sina roller, trots den knapphändiga informa
tionen.
– Man kan hamna i situationer där man har två tre
minuter på sig att regissera 30 personer. Då får man lita
på att statisterna fattar galoppen och fyller i luckorna
själva. Men då har man ofta haft en längre brief tidigare,
så de vet vad vi vill berätta med scenen.
När de ska anlita barn som Sigge brukar de till
exempel höra sig för på förskolor, men de flesta statis
ter hittas genom olika statistförmedlingssidor på nätet
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och statistgrupper på Facebook. Men det händer att de
får tänka till lite extra, om det är någon speciell typ av
människor de letar efter.
– När vi skulle casta till säsong tre, som utspelar sig på
70-talet, letade vi efter så mycket mustascher och luggar
som möjligt. Men luggar är inte så inne som man kan
tro, och inom de subkulturer som inspireras av 70-talet,

”Man kan hamna
i situationer där man
har två tre minuter
på sig att regissera
30 personer.”
har de flesta tatueringar, vilket inte funkar i den här se
rien. Då fick vi boka in människor två månader i förväg
och be dem odla skägg eller mustasch. Jag fick känslan
av att många tyckte att det var en rolig ursäkt att prova
något nytt.

Det är många som har det här som hobby. Innebär det att
det är samma människor i många filmer?
–Ja, lite så är det. Jag kan se direkt om en film är gjord

i Västra Götaland bara genom att titta på statisterna.
Jag känner igen folk hela tiden, det är en arbetsskada
kan man säga. Men det är uppenbarligen inte något som
folk tänker på, och det är ju lite det som är tanken med
statister; att man inte ska tänka på dem.

Men vad har statisterna då för roll?
– De har en väldigt viktig roll, särskilt i en serie som
”Vår tid är nu”. Förutom att skapa liv och rörelse i bild,
ska de hjälpa till att förmedla i vilken miljö och tidsepok
som handlingen utspelar sig i. Just i den här serien job
bar vi mycket med klass. Det är mycket som utspelar sig
på Östermalm, men sen är vi ju också hemma hos Calle
i stadsdelen Sibirien. Då kanske vi har någon som sitter
och super i bakgrunden, eller låter någon köra förbi med
häst och vagn.
EN ANNAN VIKTIG ROLL som statisterna har är att bredda
världen som skådespelarna befinner sig i, förklarar Ted
Jönsson.
– Calle är ju bara en av flera kökspojkar som jobbar
på Djurgårdskällaren. Därför försöker vi alltid få in lite
småberättelser som existerar runt omkring karaktärer
na. I säsong två hittade vi på att en servitör och en kall
skänka var kära i varandra. De stod ofta och pratade och
han kanske stack in huvudet i köket och flörtade lite. På
en personalfest fick de sitta och hångla i ett hörn. Det
är nog ingen som kollade på serien som uppfattade det,

➻

 retsar kring familjen
K
Löwander som driver
restaurangen Djurgårds
källaren i Stockholm. Sä
song ett tar sitt avstamp vid
krigsslutet år 1945, säsong
tre utspelar sig mellan åren
1968 och 1971. Redan från
starten i oktober år 2017
har det varit en tittarsuccé.
Enligt tittarsiffror från MMS
ska över en och en halv mil
jon svenskar ha följt serien.
Säsong tre har premiär den
28 oktober. I extrasäsongen
hoppar vi tillbaka till år
1951, alltså mellan säsong
ett och två, där vi får följa
hur det gick till när Hedda
Stiernstedt ”Nina Löwan
der” och Charlie Gustafsson
”Calle Svensson” blir ett par.

4-RÄTTERS
JULSUPÉ

3

2
Eriksberg

❢

”Vår tid är nu”

5

MED LIVEMUSIK
TORS - FRE

4

Brottkärr
Nya Hovås

VAR FINNS DITT DRÖMHEM?
1. HSB brf Blanka, Lindholmshamnen
2. HSB brf Skaftö, Västra Eriksberg
3. HSB brf Torpaterrassen, Björkekärr
4. HSB brf Mariedahl, Mölndal
5. HSB brf Sannaparken, Majorna

EN JUL MED
SALTA STÄNK
ÖMÄRK
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T

M

Läs mer och hitta adresser på
hsb.se/goteborg/visning

Varbergs Kusthotell ligger vid havet. 52 steg från vattenbrynet för att vara
exakt. Vi har samlat alla smaker som hör julen till i en fantastisk fyrarätters
julsupé som serveras varje dag från den 22 november. På torsdagar och
fredagar bjuder vårt husband på sköna toner i vår bistro. Njut av en saltstänkt
julstämning hos oss tillsammans med familjen, vännerna eller kollegorna.

HOTELL l SPA l KONFERENS l VARBERGSKUSTHOTELL.SE

Illustrationsbild brf Skaftö
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KO N G E LI GA V EC KO R
O C H P I LLI V U Y T V EC KO R
M E D 2 5 % R A B AT T !

-25% på
allt från Royal
Copenhagen!

ROYAL COPENHAGEN

Starfluted Kaffegods
PORTMEIRION
389 KR 519 KR
Wrendale
StarflutedMugg,
Tallrik3122clcm
179 KR284
239KR
KR379 KR

FIN I HÅRET. I salongen på Jonsereds fabriker får statisterna tidsenliga frisyrer. Statisten
Anette Månsson minns att hennes mamma brukade lägga upp håret på samma sätt. ”På
den tiden fanns det en hårsalong i varje hörn. Alla gick till frissan och lade upp håret,
Lisa Thanner
oavsett samhällsklass.”

ROYAL COPENHAGEN

Mega Blå Tegods 28 cl
547 KR 729 KR

ROYAL COPENHAGEN

Riflet Tallrik 27 cm
749 KR 999 KR

PILLIVUYT

-25% på
allt från
Pillivuyt!

Lejon Nr. 4,5 Soppskål, vit
374 KR 499 KR
Mjölkko, vit
239 KR 319 KR

men det bidrar till att miljön känns trovärdig.
Det har blivit dags för ännu en tagning och Ted Jöns
son försöker överrösta den ivriga statistskaran med
instruktioner. Han visar dem ut på farstutrappan till
Gällnö Wärdshus, där de ska stå och vänta tills hovmäs
tare ”Bellan” öppnar dörren och hälsar restauranggäs
terna välkomna.
– Sen när ni går igenom salen hamnar ögonen på det
smarriga buffébordet. Försök att inte gå för snabbt, men
ändå inte för långsamt, förklarar han.
STATISTEN ANETTE MÅNSSON har fått stora lockar och en
brun, blommig klänning i nylon. Hennes man, Lars
Gunnar Månsson, som också agerar restauranggäst, har
en grå kostym och hatt.
– Det är inte särskilt svårt, man gör bara som de säger.
Nu ska ni prata högt, nu ska ni mima, nu ska ni gå fram
och tillbaka på den här grusgången. Det är bara att följa
instruktioner hela tiden, säger Anette Månsson.
Hon berättar att hon har arbetat som socialsekre
terare i hela sitt liv, vilket har varit ett intressant men
slitsamt jobb. Nu vill hon göra helt andra saker, som att
vara statist i olika filmer.
– Mina vänner skojar med mig och säger: ”är det
Hollywood nästa?” Men det är inget sånt. Jag är bara
glad för varje gång man får vara med. Jag tycker att hela
serien är fantastisk. Det är så proffsigt och fantastiska
karaktärer som man tycker om och lär känna.
Klockan har börjat närma sig sex på kvällen. I två tim
mar till är det år 1951 och familjen Löwanders sommar
restaurang i Villa Vänhem vid Nääs slott. Vad som kom
mer att utspela sig just den här sommaren får vi veta
först julen år 2020. Men en sak är säker; det kommer att
bli en sommar då många restauranggäster kommer och
går, serveringspersonal och kökspersonal har fullt upp,
och en hel värld, full av detaljer och ambitiösa statister,
utspelar sig i periferin. u

MARIA BARD är frilansjournalist i Göteborg. Hon
har provat på att vara statist i minitv-serien ”Upp till
kamp” som sändes år 2007. Då som konsertbesökare
i rosa plysch-jogging-dräkt.
Royal Design Josephssons • Korsgatan 12, Göteborg • Telefon: 031-17 56 15
Vardagar: 10:00-18:30 • Lördagar: 10:00-17:00 • Söndag 27/10: 12:00-16:00

LISA THANNER är frilansfotograf i Göteborg och
medverkar regelbundet i GP och i Två Dagar. Hon
sträckkollar gärna serier, favoriterna just nu är ”Falsk
identitet” och ”Succession”.
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