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Anna Rynefors är aktuell med föreställningen Bockarna Bruse som hon spelar på Trelleborgen idag innan turnén går vidare i Sverige. Framöver har hon planer på att sätta upp en föreställ-
ning av folksagan Koka soppa på en spik, med tanke på barns stora intresse för matlagning idag.  Pressfoto

tidsmaskinen är 
programmerad och 
getsäckpipan redo.

idag tar anna ryne-
fors familjeföreställ-
ningen Bockarna Bruse 
med sig till vikingatiden 
på trelleborgen.

riksspelmannen och ge-
narpsbon anna rynefors, 
har så länge hon kan min-
nas älskat berättelser och 
som barn reste hon ofta in 
i sagornas magiska värld. 
hennes mamma var bib-
liotekarie och sagoberät-
tare, så hon fick sagoberät-
tandet gratis som hon själv 
säger.

– jag har alltid hållit på 
med musik, så att koppla 
ihop dessa olika kultur-
former är väldigt naturligt 
för mig, säger anna ry-
nefors och poängterar att 
hon verkligen brinner för 
att skapa upplevelser för 
sin publik. stora som små.

som till exempel fö-
reställningen om de tre 

bockarna Bruse hon idag 
framför på trelleborgen.

– för fyra år sedan gick 
jag en kurs som hette 
”musik i framtidens för-
skola”. en av uppgifterna 
var att ta fram en före-
ställning och jag valde De 
tre bockarna Bruse. sedan 
dess har den hängt med 
och jag har gjort den i oli-
ka epoker. nutid, medeltid 
och nu även vikingatid, sä-
ger anna rynefors glatt.

Varför just De tre bock-
arna Bruse?

– jag har alltid gillat his-
torien och den går hem 
hos barn också. Dessutom 
är sagan väldigt kort och 
kärnfull så jag har haft 
möjlighet att brodera ut 
den mycket i föreställning-
en, från att egentligen vara 
sju minuter lång till unge-
fär 35 minuter. Bockarna 
ger sig nämligen ut på en 
road trip i skogen och träf-
far andra djur. Det här är 
en saga som fungerar även 

för pappor som kommer 
till teatrarna med barnen, 
det är tyvärr inte själv-
klart alltid. så jag ville välja 
ett tema som var lite tuf-
fare för att få en mer jämlik 
publik. Den kan ju vara 
lite läskig och jag brukar 
skämtsamt kalla genren för 
småbarnsskräck, skrattar 
anna rynefors.

familjeföreställningen 
riktar sig till barn mellan 
ett och sju år och finns 
även som en anpassad för-
skolevariant för barn mel-
lan två och fem år. förra 
läsåret var nämligen anna 
rynefors runt på alla för-
skolor i lund och fram-
förde Bockarna Bruse till 
barnens stora förtjusning.

– Barnen var så himla 
härliga! De gillar ju verk-
ligen sådant här, och in-
för föreställningen fick 
de själva skapa på temat 
bockarna Bruse och hade 
trollsvansar på sig som de 
stolt visade upp. Det är det 
jag gillar med den här sa-
gan också, det går att göra 
så mycket runt omkring 
den. alla vet ju på ett un-
gefär hur sagan går. så man 
kan pyssla loss!

Okej, nu får du tipsa!
– Det finns bockar, det 

finns ett troll och en bro. 
Det är ju väldigt roligt för 
barnen att klä ut sig till 
troll. man kan göra en en-
kel mask av en papperstall-
rik och göra en trollsvans 
av garn eller strumpbyxor. 

vill man så kan man byg-
ga upp en lekmiljö, bygga 
bockar av papper som man 
klipper ut och viker el-
ler varför inte göra i lera? 
trolldeg kanske?

Du har ju låtit den här 
föreställningen utspelas 
i olika epoker, vilken är 
den största utmaningen 
med vikingatiden?

– jag berättar historien 
med sång och musik och 
agerar också. Både som 
troll och bockar. så jag 
kan säga så här, att gå över 
en bro i en lång klänning, 
som man hade på vikinga-
tiden, och som dessutom 
är väldigt varm en varm 
sommardag – det är nog 
den största utmaningen, 
haha.

– Den roligaste utma-
ningen är att anpassa 
instrumenten så att de 
passar in till tiden. när 
föreställningen nu besö-
ker vikingatiden så spe-
lar jag åtminstone harpa 

och säckpipa, min roliga 
getsäckpipa som jag har 
skapat. och det blir nog 
något mer spännande in-
strument. På det här sättet 
får barnen verkligen höra 
musik som är annorlunda 
än det de annars lyssnar 
på. men de gillar det! Det 
är bra att komma ihåg att 
barn inte är fördomsfulla 
av sig. 

maria Zandihn

Fotnot: föreställningen 
på trelleborgen i trelle-
borg är slutsåld, men det 
kommer fler chanser att se 
anna rynefors framöver. 
förutom Bockarna Bruse 
gör hon i höst bland annat 
även fler väsenvandringar 
runt om i skåne och med-
verkar i nycirkusföreställ-
ningen Det får bära eller 
brista, som spelas på ny-
cirkusfestivalen karavan i 
malmö i september. mer 
information på: 
annarynefors.se

Bockarna Bruse och getsäckpipan
Jag brukar lite 
skämtsamt kalla 
genren för små-
barnsskräck. 
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Arktisforskaren 
om klimathotet
Professor Gunhild Ros-
qvists arbetsplats är Nor-
dens arktiska områden, där 
hon forskar om klimatför-
ändringar. I ”Sommar i P1” 
berättar hon vilka följder 
vår miljöpåverkan kan få. 
 P1 13.00

Nu gäller det för 
Sveriges damer
Efter flera imponerande 
insatser i gruppspelet ställs 
våra svenska fotbollsdamer 
mot Japan i OS-kvartsfina-
len. Sverige gick vidare som 
gruppetta efter tre raka 
segrar, Japan som en av de 
bästa treorna. Kanal 5 11.55
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Gruppspelet fortsätter för 
Sveriges handbollsherrar. 
I studion sitter Ljubomir 
Vranjes, som själv vet hur 
det är att spela i ett OS.

Efter matcher mot Bahrain, 
Japan och Portugal ställs 
Sverige nu mot Egypten i 
gruppspelets näst sista 
match. På pappret en av de 
starkare nationerna i grup-
pen, enligt handbollslegen-
daren Ljubomir Vranjes.

– Men jag tror och hop-
pas att Sverige kommer att 

kämpa om förstaplatsen i 
gruppen med Danmark, 
säger han.

Under OS är han expert 
i Discoverys OS-studio, där 
herrarnas och damernas 
matcher sänds i både 
Kanal 5 och Kanal 9. 
 Tidigare handbollsproffset 
Linnea Torstensson är 
 studioexpert vid damernas 
matcher.

Till vardags är Ljubomir 
Vranjes förbundskapten för 
Slovenien, som föll mot 
just Sverige i OS-kvalet. 
Som spelare vann han både 
VM- och EM-guld och tog 
ett OS-silver i Sydney 
2000.  Oskar Carlsson/TT

Handbollsherrarna 
spelar ny match

Tidigare handbollsproffset och numera tränaren Ljubomir Vranjes är ex-
pert. Foto:  Linus Hallsénius/Discovery Plus

OS: Handboll: Sverige–
Egypten        Kanal 5 9.10

SPORT

19.30 Postkodmiljonären …

6.00 Vem kan vad? (R) 
7.00 Morgonstudion 
10.00 Sommargympa  

med Sofia (R) 
10.20 Allsång på  

Skansen (R) 
11.20 Kronprinsessan 

Victorias fond – Våga 
va’ dig själv! (R) 

11.30 Diagnoskampen (R) 
12.10 Den gröne slaktaren 

(R) 
12.40 Hundra procent 

bonde (R) 
13.10 Engelska 

Antikrundan (R) 
14.10 Sommaröppet (R) 
15.10 Barnmorskan  

i East End (R) 
16.10 Bäst i test (R) 
17.10 Quincy 
18.00 Rapport 
18.15 Lokala nyheter 
18.19 Sportnytt 
18.25 Vykort från  

Europa (R) 
18.35 Drömmen om ett 

gods 
Irländsk livsstilserie från 
2018. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Kändisbarnvakten 

Svensk underhållning från 
2021. 

20.30 Pappas pengar (R) 
Svensk barn- och ung-
domsserie från 2011. 

20.50 Sökarna (R) 
Svensk kortfilmsserie från 
2017. 

21.00 Ett fall för Vera 
22.30 Rapport 
22.35 Line of duty 
23.35 Festen 
23.55 Morden  

i Midsomer (R) 
1.25 Allsång på Skansen. 4.40 Dröm-
men om ett gods. 5.35 Kändisbarnvak-
ten. 

15.00 Ålands hjältar (R) 
15.55 Historier från Norge 

runt (R) 
16.00 Rapport 
16.05 Jens i vildmarken (R) 
16.45 Konsert med norska 

radioorkestern 
17.35 Nyhetstecken 
17.45 Uutiset 
17.55 Oddasat 
18.00 Världens historia: 

Amerikas förste 
president (R) 
Amerikansk dokumentär-
serie från 2020. Del 3 av 
3. 

19.25 Tänk om 
Amerikansk faktaserie från 
2020. Del 13 av 18. 

19.30 Själens röda rum 
Turkisk dramaserie från 
2020. Del 47 av 140. 

20.00 Griståget – färden 
mot revansch och 
undergång (R) 
Svensk dokumentär från 
2020. Även 3/8. 

20.55 Norge runt (R) 
Norsk reportageserie från 
2012. Del 4 av 23. Valborg 
började samla på pryd-
nadselefanter när hon var  
i 60-årsåldern. I dag är hon 
94 och kan räkna till fler 
än tusen elefanter i sitt 
hem i Odda. 

21.00 Aktuellt 
21.25 Sportnytt 

Även 30/7. 
21.40 En fantastisk kvinna 

FILM ¡¡¡¡ Chilienskt 
drama från 2017. I roller-
na: Daniela Vega och Fran-
cisco Reyes. 

23.20 MTV – kanalen som 
formade en generation 
(R) 

0.20 Världens historia: Misstagen som 
sänkte Titanic. 1.15 Ketanes/Tillsam-
mans. 1.45 Sportnytt. 2.00 Nyhets-
tecken. 

6.00 Extreme makeover: 
Home edition 

7.00 Undercover boss US 
(R) 

9.00 Unforgettable (R) 
10.00 Unforgettable 
11.00 New Amsterdam 
12.00 Lyxfällan (R) 
13.00 Project runway (R) 
14.00 Vanderpump rules 

(R) 
15.00 Masterchef USA (R) 
16.00 Lyxfällan 
17.00 Project runway 

Amerikansk realityserie 
från 2020. 

18.00 Vanderpump rules 
Amerikansk realityserie 
från 2018. Del 9 av 24. 
Tom and Tommer. 

19.00 Masterchef USA 
Amerikansk realityserie 
från 2018. Del 23 av 23. 
Final – Del 2. 

20.00 Lyckoviken (R) 
Svensk kriminalserie från 
2020. Del 4 av 8. Ham-
marvik. Johanna börjar gå 
igenom Östens utredning 
och inser att Madelene va-
rit längre i Sverige än vad 
hon tidigare sagt. 

21.00 Identity thief 
FILM ¡¡ Amerikansk 
komedi från 2013. Med 
obegränsade resurser har 
Diana kunnat leva fullt ut i 
utkanten av Miami, där hon 
kunnat shoppa loss som 
hon vill. I rollerna: Jason 
Bateman, Melissa McCar-
thy, Jon Favreau. 

23.25 Livet från den ljusa 
sidan 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
romantisk komedi från 
1997. I rollerna: Jack Nic-
holson och Helen Hunt. 

2.25 Eraser. FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 1996. 4.55 Svenska truck-
ers. 

6.10 Halv åtta hos mig (R) 
6.30 Köket 
6.45 Nyhetsmorgon 
10.00 Dr Phil (R) 
11.55 Home and away 
12.55 Hälsningar från (R) 
13.55 Sveriges mästerkock 

(R) 
14.55 En plats i solen: 

Vintersol (R) 
16.50 Mandelmanns gård 

(R) Svensk dokumentärserie 
från 2020. 

17.50 Bli vän med V75 
Svenskt travmagasin från 
2021. 

17.55 Sommar med Ernst 
(R) Svensk livsstilsserie från 
2018. 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.15 Sporten 19.20 TV-
4Vädret 

19.30 Postkodmiljonären 
med Sommarvinnare 
Svensk frågesport från 
2021. 

20.00 Tilde 
Svensk pratshow från 
2021. Del 4 av 6. 

21.00 Prästen i paradiset 
FILM ¡¡ Svensk komedi 
från 2015. Caroline Asp-
lund skickas till Phuket in-
för Sveriges statsministers 
besök dit. I rollerna: Kjell 
Bergqvist, Eva Röse, Agnes 
Kittelsen. 

22.00 TV4Nyheterna och 
sport 

22.05 TV4Vädret 
22.15 Prästen i paradiset, 

forts 
23.00 Robocop 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 2014. I roller-
na: Joel Kinnaman, Gary 
Oldman, Michael Keaton. 

1.15 Race. FILM ¡¡¡ Kanadensiskt 
drama från 2016. 3.55 En plats i solen: 
Vintersol. 

6.00 Just shoot me. 6.30 Våra värsta 
år. 7.30 Simpsons. 8.30 Community. 
9.30 Just shoot me. 10.00 Brooklyn 
nine nine. 11.00 Ink master: Redemp-
tion. 12.00 NCIS: Los Angeles. 14.00 
L.A.’s finest. 

16.05 NCIS: Los Angeles 
(R) 

18.00 Seinfeld (R) 
Amerikansk komediserie 
från 1995. Del 4–5 av 24. 

19.00 Simpsons 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2010. 
Del 22 av 22. 

19.30 Simpsons 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2013. 
Del 1 av 24. 

20.00 Seinfeld 
Amerikansk komediserie 
från 1995. Del 6–7 av 24. 

21.00 Spider-Man: 
Homecoming 
FILM ¡¡¡¡ Ameri-
kanskt äventyr från 2017. 
I rollerna: Tom Holland och 
Zendaya. 

23.45 Extinction 
Spansk-amerikansk sci-
ence fiction från 2015. 

2.00 S.W.A.T. 2.55 Cops. 4.00 Men at 
work. 4.55 Simpsons. 

6.00 Mannen som talar med hundar. 
7.00 Husjägarna. 8.00 En plats i solen: 
Sommarsol. 10.00 Hundräddaren. 
11.00 Mannen som talar med hundar. 
12.00 Ambulansen. 13.00 Summer of 
Rockets. 14.05 Mord och inga visor. 
15.05 Diagnosis murder. 

16.00 Det okända (R) 
17.00 Husjägarna (R) 
18.00 En plats i solen: 

Sommarsol (R) 
Brittisk livsstilsserie från 
2017. Del 9–10 av 19. 

20.00 Hudson & Rex (R) 
Kanadensisk kriminalserie 
från 2019. Del 9 av 16. En 
känd medieman dör av en 
allergisk chock, och Rex 
upptäcker att det finns 
spår av jordnötsolja på 
mannens kontor. 

21.00 Robin Hood 
FILM ¡¡¡ Amerikansk-
brittiskt äventyr från 
2010. 

23.50 Gringo 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2018. I roller-
na: David Oyelowo och 
Charlize Theron. 

2.00 Familjen är värre. FILM ¡¡ 

Amerikansk komedi från 2004. 4.30 
112 – först på plats. 5.00 Judys dom-
stol. 

6.00 OSL 24-7. 6.30 Buying and sel-
ling. 8.20 Stugfixarna Norge. 10.15 
Jamie’s American road trip. 12.25 Anti-
ques roadtrip. 13.30 En plats på lan-
det. 15.45 Morden i Midsomer. 

18.00 Antiques roadtrip 
Brittisk antikvitetserie från 
2016. Del 1 av 20. 

19.00 Bones 
Amerikansk kriminalserie 
från 2008. Del 11 av 36. 
The bone that blew. 

20.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminalserie 
från 2017. Del 22 av 24. 
Two steps back. En med-
lem i NCIS blir en lönnmör-
dares senaste mål. Grup-
pen tvingas igenom gamla 
fall för att avgöra vem som 
söker hämnd. 

21.00 Elementary 
Amerikansk kriminalserie 
från 2014. Del 11–12 av 
24. The illustrious client. 
Watson börjar sitt nya jobb 
som utredare på en försäk-
ringsfirma. Även 1/8. 

23.00 Father Brown 
Brittisk dramaserie från 
2016. Del 8 av 10. 

0.05 Barnmorskan i East End. 1.10 Par 
i hjärter. 3.25 En plats på landet. 5.25 
OSL 24-7. 

6.00 SPORT Segling: OS. 7.00 SPORT

Kanot: Kanotslalom: OS. 9.55 SPORT

Fotboll: Kanada–Brasilien. 12.05 
SPORT Friidrott: OS. 14.10 SPORT

Bordtennis: OS. 15.20 SPORT Basket: 
Kina–Australien. 

16.00 Gränsbevakarna 
Australien (R) 

16.55 Top gear (R) 
18.05 Böda camping (R) 

Svensk realityserie från 
2010. Del 2 av 8. 

19.05 Ullared (R) 
Svensk realityserie från 
2019. Del 19 av 20. 

20.05 Södertäljepolisen (R) 
Svensk realityserie från 
2019. Del 8 av 11. 

21.00 Dum och dummare 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 1994. Harry 
och Lloyd åker till Aspen 
för att söka upp Mary och 
returnera en resväska full 
med pengar som hon 
glömt i Lloyds taxi. I roller-
na: Jim Carrey och Jeff Da-
niels. 

23.40 How do they do it? 
(R) 

0.10 OS i Tokyo 2020, Sverige. 0.25 
SPORT OS: Triathlon, mixed stafett. 
2.20 SPORT Ridsport: OS. 3.30 SPORT

Simning: OS. 5.20 SPORT Segling: OS. 
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Keira Knightley som feminist
Den verklighetsbaserade 
filmen ”Misbehaviour”, 
med Keira Knightley som 
Sally Alexander, handlar 
om en feministisk protest 

under Miss world-tävlingen 
1970. Jessie Buckley  
spelar den rebelliska Jo och 
Philippa Lowthorpe har 
regisserat. Viaplay

DRAMA | PLAY

sommarPratar
om klimathotet


