
Historisk pjäs spelas av husmödrar på ”Kullen”
Källa: Svea Bengtsson, urklippt tidningsartikel 1958
(avskrivet av Lena Brodin, Skara 2002)

Kinnekulleborna – och givetvis även andra intresserade – kan bereda sig på att till 
sommaren få sen en riktigt trevlig, så där lagom romantisk, intressant och 
tankeväckande historisk liten pjässpelad av damer från trakten. Pjäsen är skriven av 
Margit Palmaer och heter ”Klosterjungfruarna på Riseberga”. Det är en historisk 
skildring från denna heliga Birgittas tid.
I fredags kväll hölls samling i Medelplana skola, varvid fru Brita Bellarp i Götene gick 
igenom de olika rollerna och pjäsens innehåll och syftning. Samtidigt tillsattes 
rollinnehavarna, och här följer förteckningen. Den heliga Birgitta spelas av Märta 
Bengtsson, Västerplana. Abbedissan gestaltas av Asta Magnusson, Medelplana, 
Syster Hilla av Gerda Sandell, Österplana, Sissela av Karin Magnusson, 
Västerplana. Kristina av Svea Bengtsson, Västerplana, Maria av Sigrid Andersson, 
Råbäck, Katrina av Gunborg Karlsson, Medelplana, Ursula av Elsa Larsson, 
Västerplana, Gundula av Ruth Ekholm, Österplana, Britta av Anna-Kajsa Kempe, 
Västerplana och sångaren av Margareta Vilsson, Råbäck. 
De medagerande är således medlemmar av Kinnekulle husmodersförening, och den 
lilla teatercirkeln skall nu i fortsättningen öva i n pjäsen och finslipa rollerna. Det sker 
vid sammankomster var fjortonde dag fram till vår.



Teatraliskt på Kinnekulle – 1958
Källa: Svea Bengtsson, urklippt tidningsartikel 1958
Avskrift Lena Brodin, Skara, 2002

Kinnekulle husmordersförening är känd för sina friska initiativ-. Nu har 
man helt käckt tagit upp teater på schemat också, och en grupp 
intresserade damer hpller som bäst på att öva in ”Klosterjungfruarna på 
Riseberga” av Margit Palmaer. Någon gång i juni beräknas premiären 
försiggå på ängen vid Kullabo på Kinnekulle. NLT har hälsat på under de 
förberedande repetitionerna i Medelplana skola och kunde notera ett 
intresse och en spelglädje, som bara bådade gott. Man överar varje 
vecka.
Pjäsen skildrar glimtar från nunnornas liv i ett kloster. Lite romantik finns 
också med, och en s.k. happy end bildar den ”glada finalen”. Det ryms en 
hel del spänning och dramatik i de olika rollerna och säkert kommer 
teatern att bli åtskilligt uppmärksammad, när stycket framföres offentligt.
Några av de medverkande är mycket nära släkt med varandra. Fru Svea 
Bengtsson, som spelar Katrina, är dotter till fru Elsa Larsson, Ursula, och 
sonhustru till fru Märta Bengtsson, alias Birgitta. Fru Karin Magnusson, 
som framställer Cicela, har som motspelerska i vissa delar sin dotter 
Anna-Kajsa, som spelar Britta. De två sistnämnda är också släkt med fru 
Asta Magnusson, som framställer rollen som abbedissa.
Men någon överdriven respekt för sina ärade mödrar har nog inte 
döttrarna – åtminstone inte i teatersammanhang. Det trotsades och 
trilskades även om mamman skärpte tonen. Allt det där kanske låter illa 
och kan föranleda reflexioner över modern uppfostran, men så råkar man 
titta i rollhäftena och finner, att precis så skall töserna uttrycka sig, 
varefter det hela inte blir så farligt längre.
Elva damer är med i pjäsen därav sju nunnor. Som ledarinna har man 
lyckats förvärva fru Britta Bellarp i Götene. Hennes stora duglighet och 
utmärkta sätt att handleda har väckt Kinnekulledamernas förtjusning och 
tacksamhet. Fru Bellarp har energi, varmed de medverkande går in för 
sina uppgifter och som ger löftet om ett mycket gott resultat.
Sign. Atz



Lundsbrunns Kooperativa Kvinnogille tillsammans med Kinnekulle 
Husmodersförening anordnar på fredag en samkväm på Lundsbrunn 
varvid bl. a. Pjäsen ”Nunnorna på Riseberga” kommer att uppföras. 
MS-patienterna och personalen på Piperska lasarettet komma att 
särskilt inbjudas och anordnarna hoppas för övrigt få god tillslutning 
av allmänheten, då hela behållningen skall gå till MS-föreningen.

Annons inför samkväm i Lundsbrunn

I Lundsbrunns bibliotekshus
fredagen den 22 augusti kl. 20.30
”NUNNORNA PÅ RISEBERGA”

Vuxna 1 kr. Barn 50 öre
Hel behållningen går till 
MS-föreningen

Lundsbrunns kooperativa 
Kvinnogille

MS-föreningen i Lundsbrunn fick fin gåva

MS-föreningen i Lundsbrunn fick ett gott ekonomiskt bidrag genom en 
aftonunderhållning i Lundsbrunns bibliotekshus i fredags kväll. Kinnekulle 
husmodersförening och Lundsbrunns kooperativa kvinnogille var 
arrangörer. Särskilt inbjudna var MS-patienterna och personalen på 
Piperska lasarettet. Kaffe serverades i bibliotekshusets lilla sal. 
Kvinnogillets ordförande fru Greta Hagelberg, hälsade välkommen och 
överlämnade till MS-föreningens kassör, fru Signe Kjellkvist, Lidköping, en
penningsumma. Efteråt samlades man i stora salen, där ordförande i 
Kinnekulle husmodersförening grevinna Ebba Hamilton, Hjelmäster, 
hälsade välkommen och redogjorde i korthet för den historiska 
bakgrunden till pjäsen ”Nunnorna på Riseberga”, vilken framfördes av 
husmodersföreningens medlemmar. Vidare framförde tre damer en 
komisk pjäs kallad Brevet, vilken blev mycket uppskattad. Husmor på 
Piperska lasarettet, fru Alice Larsson, tackade till sist alla som bidragit till 
den trevliga underhållningen. 
Nettobehållningen, som tillföll de MS-sjuka uppgick till 280 kronor.
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