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D et har varit ett 
händelserikt år, 
berättar Oskar 
Sternulf, som är 

hemma hos föräldrarna 
i Karlskrona under några 
hektiska dagar innan det 
bär av igen. Under året har 
han haft tre platser att 
kalla hemma. En i Göte-
borg där han har bott se-
dan han flyttade från 
Karlskrona, en i Stock-
holm med pojkvännen och 
en i Helsingfors för att 
kunna spela i ”Mamma 
Mia” på Svenska teatern. 
Det sistnämnda är hans 
hittills största jobb på en 
stor scen.

– Åh, verkligen! Jag tror 
att det här är något av det 
största jag någonsin får 
göra, det största många av 
oss i den här branschen får 
göra. Att få köra en och 
samma föreställning i ett 
och ett halvt år är väldigt 
ovanligt, ofta kör man från 
september till mars – kan-
ske, om det blir en succé, 
säger han.

Oskar har spelat ensem-
ble och inhoppare för rol-

len som Chilli, vilken han 
har gjort omkring 80 före-
ställningar som. I filmen, 
där Amanda Seyfried spe-
lar huvudrollen, kallas 
samma roll för Pepper. Det 
är killen som flirtar med 
Tanja i låten ”Does your 
mother know?”. Rollen är 
också känd för att i musi-
kalversionen göra tio till 
tolv splithopp i rad i mit-
ten av låten, något som är 
extremt krävande för roll-
innehavaren.

– De flesta kan relatera 
till filmen, och jag tycker 
att filmen är bra men just 
den scenen visar inget av 
rollen. I musikalversionen 
är scenen så jäkla häftig, 
säger han.

Recensionerna har varit 
överväldigande och cirka 
140 000 personer har tagit 
sig till teatern, berättar 
han. Samtidigt har han ta-
git sig tid att spela sin egen 
föreställning ”Ondskan” 
under varje ledighet från 
”Mamma Mia”.

– Det är det jag älskar 
med det här yrket, att det 
går att jobba inom så 
många olika genrer. Jag 

vill kunna variera mig och 
det är det som är så häftigt. 
Ena dagen är jag med i en 
produktion där vi har näs-
tan lika många bakom sce-
nen som på den, och da-
gen efter kan jag sitta i ett 
klassrum med en stol och 
spela ”Ondskan”, som folk 
blir lika berörda av.

Att kunna beröra – och 
betyda en skillnad för nå-
gon – är kallet för Oskar.

– Jag vill att folk ska för-
stå hur viktig teatern är för 
utvecklingen. Jag är fort-
farande förvånad över att 
teatern inte är ett obliga-

”Jag vill att folk ska 
förstå hur viktig tea-
tern är för utveck-
lingen. Jag är fort-
farande förvånad att 
teatern inte är ett  
obligatoriskt ämne 
i skolan.”

OSKAR STERNULF
om hur viktig han tycker att teatern 
är, särskilt för ungdomar i skolan.

”2015 var ett så himla bra år”

För ett och ett halvt år sedan klev han för första gången upp på Svenska teaterns 

scen i Helsingfors som del av musikalen ”Mamma Mia”. I går gick han upp igen 

för 279:e, och sista gången. Till 2016 ser han fram emot urpremiären på sin första 

egenskrivna monolog, som får premiär i Karlskrona till våren.

toriskt ämne i skolan. Jag 
tycker verkligen det, säger 
han.

Inför 2016 har han stora 
planer. Visst är ”Mamma 
Mia” nu slutspelad, men 
under 2015 färdigställde 
Oskar sin första egenskriv-
na monolog ”Komma ut” 
baserad på QX:s chef-
redaktör Anders Öhrmans 
bok med samma namn. 
Föreställningen visar hur 
olika folk kan ta nyheten 
när någon kommer ut som 
homosexuell. Oskar Stern-
ulf, som själv är bisexuell, 
identifierar sig till viss del 
själv med berättelsen.

– Det kommer att bli job-
bigt att spela den och det 
var lite småjobbigt att skri-
va den, men genom att 
göra den här resan växer 
jag själv. Åh, det är så kly-
schigt sagt, men du förstår 
vad jag menar. Jag tror att 
lika mycket som jag ut-
vecklas av att göra den här 
resan, lika mycket kan an-
dra utvecklas av att se den. 
Kan jag bara rädda en per-
son så har jag i alla fall 
ändrat någonting. Det är 

likadant med ”Ondskan”.
Föreställningen har re-

dan nu – före premiärdatum 
– uppmärksammats över 
hela landet med fem priser 
och stipendium. Urpremi-
ären blir i Karlskrona un-
der Pridefestivalen.

– Det är så svårt att säga 
vad som varit bäst, för 
2015 var ett så himla bra 
år. ”Komma ut” är min  
debut som dramatiker 
men det är lika häftigt att 
”Mamma Mia” fortsätter 
att göra succé. Jag är otro-
ligt tacksam, verkligen.

2016 hoppas han ska bli 
ett riktigt teaterår.

– Nu har jag gjort musi-
kal i ett och ett halvt år, nu 
vill jag fokusera på teatern 
igen. Det är skönt att ha 
den friheten, det är ju inte 
alla som har det, säger 
han. 
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Oskar Sternulf var hemma hos föräldrarna i Karlskrona några dagar under jul. Här tillsammans med familjens hund Fideli. ”Jag ska ha en sådan här någon gång, en dvärgtax”, säger han och kramar 
om henne. FOTO: MARCUS PALMGREN
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Oskar Sternulf
Född: I Karlskrona 1986.
Gör: Skådespelare, 
musikal artist, dansare, 
modell, med mera.
Året 2015: Som ensem-
ble och cover för rollen 
som Chilli i Svenska  
teaterns uppsättning av 
”Mamma Mia” har han 
gjort över 200 föreställ-
ningar. Skrev klart sin för-
sta egenskrivna monolog.
2016: Debuterar som 
dramatiker i maj 2016 
med monologen ”Komma 
ut”. Föreställningen får sin 
urpremiär under Pride-
festivalen i Karlskrona, 
varefter den ska turnera 
på skolor. Spelar ”Ond-
skan” i Göteborg.


