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Oskar Sternulf, aktuell med föreställningen ”Imse vimse spindel”

”Jag har alltid fascinerats
av det folk är rädda för”
Oskar Sternulf är en kreativ mångsysslare. Författare, musikalartist, modell,
skådespelare och dramatiker är några av hans titlar. Han menar att han lockas av
teman som gör folk obekväma, och med föreställningen ”Imse vimse spindel” lyckas
han med det.
I föreställningen ”Imse vimse spindel” får vi
möta Jens som efter fem år återvänder hem
för att konfrontera sin mamma. Publiken
förstår snart att Jens blivit utsatt för sexuella
övergrepp av sin pappa medan hans mamma
har blundat för detta under alla år.

var det verkliga monstret – hans egen pappa.
Oskar har själv ingen personlig erfarenhet
av sexuella övergrepp, men han var mån om
att lägga extra tid på att göra en grundlig
research och det var på så sätt han fick
kontakt med Rise.

Falsk trygghet

Hjälp av Rise med researchen

Namnet på föreställningen kommer från
barnsången med samma namn, som vävs in i
historien genom att Jens mamma berättar om
att Jens som liten var rädd för spindlar. Han
kröp upp i sin mammans famn och hon sjöng
sången för att skrämma bort spindlarna.
– Det handlade om en falsk trygghet, för
hon kunde inte skydda honom mot det som
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– Jag fick väldigt bra hjälp av Rise med
förarbetet till föreställningen. De hjälpte oss
även att ta fram arbetsmaterial som vi kunde
använda före och efter föreställningen när vi
spelar i skolor. Jag ville inte fastna i fällan att
bara skriva om hur man tror att något är –
utan ville ta reda på tillräckligt med fakta. Jag
hade själv en bra barndom och var ett
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bortskämt ensambarn, med två föräldrar som
inte var skilda och fyra hundar. Jag förstår att
jag har haft det bra.

Krävande föreställning

Att manuset kom till förklarar Oskar med att
han, trots att han är en öppen och glad, och
lite naiv person, är motsägelsefull och har en
djup botten vilket gör att han alltid varit
fascinerad av det folk är rädda för.
– Det är den psykologiska aspekten som
intresserar mig mest. Att sätta mig in i folks
tankar och försöka förstå hur de kan göra
som de gör. Det krävs ett starkt psyke att
spela den här föreställningen, den är väldigt
krävande både mentalt och fysiskt. Det är det
mest utmanande jag gjort.
Oskar berättar om att han i och med
föreställningen Imse vimse spindel blivit
kontaktad av människor som varit utsatta för
övergrepp som barn.
– Det är människor som har berättat för
mig att de varit tysta i 20 år men som efter att
de sett föreställningen har vågat berätta om
de övergrepp de utsatts för som barn och söka
hjälp. Det är fantastiskt.
Oskar tycker att han har fått med sig flera
lärdomar under denna resa. Han har förstått
hur lätt det är att människor tror att det är

deras eget fel att de blivit utsatta och hur
mycket skam som ofta är inblandat.
– Att omgivningens reaktioner ofta är att
bagatellisera händelser som de får berättat för
sig för att de inte orkar ta in övergreppen är
något jag också har förstått. Så är det i fallet
med Jens mamma i förställningen.

Många järn i elden

Skammen och tabut kring incest behöver
skingras och Oskar menar att vare sig det
handlar om psykisk ohälsa eller något annat
vi skäms för, så minskar skammen när vi delar
med oss till andra.
– Det är lätt för mig att säga som inte
varit med om det, men jag är övertygad om
att det bästa är att våga prata om det.
Oskar har många järn i elden och jobbar
just nu med en föreställning om sociala
medier och psykisk ohälsa som heter ”#snygg
#snyggare #utbränd” och har premiär
senvåren 2019.
– Jag gillar att jobba med teman som är i
tiden och är lite obekväma. Förutom ”#snygg
#snyggare #utbränd” så spelar jag i en
musikalföreställning samt åker utöver det
även runt i skolor med föreställningen
”Komma ut”. Det är underbart med kontraster i livet, avslutar Oskar.

Text Cecilia Salamon

Oskar Sternulf
Ålder: 33 år
Bor: Stockholm
Familjesituation: Fästmannen Jonas
Jobbar som: Dramatiker, kulturentreprenör, skådespelare och författare
Aktuell med: Egna föreställningarna Komma ut, Imse vimse spindel och
#snygg #snyggare #utbränd. Samt boken ”Gay straight eller mittemellan?”
Läs mer om Oskar på sternulf.se och på Instagram @sternulf.se
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