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Lars Levin visar några av de kläder som sytts i Bodsjöbygden enkom för 
Boddaspelet och som nu hänger till ingen nytta. Foto: Ingvar Ericsson Foto: 
Ingvar Ericsson  

Boddaspelet läggs ner  
Flatnor LT Boddaspelet, ett av länets mera utstickande krönikespel, 
läggs ner. I varje fall läggs spelet i malpåse.  

Av sommarens planerade ’tioårsjubileum av Berta Magnussons 
”Spelet om Bodda” intill Bodsjö kyrka blir intet. 

– Luften har gått ur oss. Ekonomin har varit svag, vi har ett 
generationsskifte och kyrkans försäljning av Bodsjö prästgård i 
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Flatnor, som vi använde före och under spelet, blev det som knäckte 
oss. 

Lars Levin, Orrskäret, ordförande i Bodsjö ekonomiska 
bygdeförening, som driver spelet, är tydligt bedrövad. 

Boddaspelet, som en gång tillkom efter en idé av Raija Edin, 
Gåsböle, har varit en årligen återkommande stordragare i 
Bodsjöbygden. 

Sammanlagt upp till 1 200 personer har under fyra augustikvällar 
och under vart och ett av de senaste tio åren beskådat spelet. 

Det vill säga i somras blev det till följd av inte minst ekonomiska 
trångmål inget spel. 

Boddamarknaden arrangerades dock och gav ett litet överskott. 

Överskottet blev så pass stort att inspirationen för ett rejält 
tioårskalas stod sig och den mentala laddningen inleddes. 

Så kom i höstas den för många Bodsjöbor så upprörande 
försäljningen av prästgården, något som rörde om i bygdesjälen, och 
härom dagen togs beslut om nedläggning av spelet. 

Bodsjö församling innehåller 400 innevånare och ett Boddaspel har 
krävt runt 100 aktörer i olika funktioner. 

– Vi har räknat ut att vi inför varje års föreställningar lagt ner runt 3 
000 timmars arbete, säger Lars Levin. 

Bodda var en norsk kvinna som flydde från Norge undan religiöst 
vansinne och slog sig ner i Bodsjö som fick sitt namn efter henne. 

Det har inte gått att ta miste på den glöd som på många håll 
uppvisats för att i krönikespelform hylla Bodda. 

Det har skrivits text och musik, sytts hundratals dräkter, tillverkats 
kulisser, med mera med mera, och inte minst har det byggts en 
kyrkbåt, ”Bodda”, som Bodda färdas i på Bodsjön vid sin entré på 
spelplatsen. 

Båten har fått ett eget båthus och allt har andats frid och fröjd. 

Dräkterna hänger i dag till ingen nytta i källaren i Hunge Folkets 
hus. 

Tankar har hysts på att byta spelplats, bland annat har man 
funderat över att placera spelet i Bodsjöbyn, där Bodda en gång 
faktiskt bodde. 

Inga alternativa spelplatser har dock fallit beslutsfattarna i smaken 
med nu känt resultat. 
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– Vi har ju alla grejor kvar och om den rätta gnistan tänds kan man 
ju tänka sig att vi dammar av spelet och kör igen, säger Lars Levin. 

– Men just nu känns sådant ganska avlägset. 

Inte heller Boddamarknaden arrangeras i sommar. 

Alternativet till Boddaspelet blir en bygdens lokalrevy som troligen 
i maj kommer att framföras i Hunge Folkets hus. 

Reidar Eriksson och Kent Nilsson är i färd med produktion av text 
respektive musik. 

 Ingvar Ericsson 0693-314 34 ingvar.ericsson@ltz.se 
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