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Gripande berättelse om demens
 Motala & Vadstena Tidning. 2017-11-21. Sida: 14
Per Carlsson

TEATER
14

Kultur Nöje

Försvinnandet
Peter M Floyd
Regi: Åsa Ekberg. Medverkande: Maria Selbing, Yngve
Sundén, Susanne Hellström, Eleonora de Loughery
Nordin, Åsa Ekberg. Riksteatern på Petrus Magni scen,
Vadstena 19/11. Även i Motala 21 november.
Det är inget fel på Ellen, hon är frisk och stark. Och
minnet är lika starkt som kroppen. Hon minns från
barndomen precis hur hennes pappa doftade när han
lyfte upp henne.
Men ändå är det något som börjat kännas skevt och

GNiSSel. Är utbildningen i
Sverige sämre?

Färre svenska
musiker platsar
Musik

Musiker utbildade i Sverige står sig dåligt i jämförelse med de som har
en utländsk utbildning,
skriver Kulturnytt i Sveriges Radio. Kulturnytt har
genomfört en enkät med
Hovkapellet, Kungliga
filharmonikerna, Radiosymfonikerna, Malmö
symfoniorkester och
Göteborgsoperans orkester. Flera av de tillfrågade
tror att en anledning till
att färre svenskutbildade
musiker platsar i de olika
symfoniorkestrarna har
att göra med omläggningen från kommunala musikskolan till kulturskolan
som påbörjades i slutet av
1980-talet. (TT)

UR:s vd avgår
efter kritik
MeDia

Utbildningsradions vd
Christel Tholse Willers
avgår med omedelbar
verkan.
– Hon har drivit ett förändringsarbete i två och
ett halvt år. Nu ser hon att
hon är klar att lämna över
stafettpinnen, säger UR:s
styrelseordförande Lisa
Lindström.
I mars inleddes en omfattande omorganisation
på UR. När branschtidningen Journalisten granskade omorganisationen
uttryckte många anställda
skarp kritik. (TT)

Kulturchef Micke Pihlblad
mikael.pihlblad@mvt.se

Kontakt
kultur@mvt.se

MVT Tisdag 21 november 2017

Miss Li föll – men
återuppstod som ny
Musik
Fyra långa år har gått sedan Miss Li
släppte sitt senaste album ”Wolves”.
Linda Carlsson, som hon egentligen
heter, var redo att lägga sin tidigare
artistpersona på hyllan. Men ett
blodigt fall blev nytändningen som
behövdes.

Textmässigt
är det första
gången som jag
verkligen är nöjd
med hur jag har
kunnat formulera
mig.

I somras skapade Miss Li rubriker efter ett ofrivilligt dopp
i Skellefteälven. Inför en publik på 15 000 personer tappade hon balansen när hon
klev upp på sitt piano, som
stod placerat på en flotte,
och föll i älven.
Resten av spelningen
genomförde hon genomblöt.
Men det var ett annat fall
som Linda Carlsson och
hennes fans har att ”tacka”
för att Miss Lis nya album ”A
woman’s guide to survival”
stundar.
Hennes ansikte tog smällen när fotfästet plötsligt försvann i en trappa. Det var i
fjol, och i dag har hon ett ärr
på överläppen och några nya
tänder.

har redan undrat ”är det
här verkligen Miss Li?” Det
var jag beredd på och det är
helt okej med mig. Jag har
fått höra att ”Aqualung” låter mer kommersiell än hur
jag brukar låta. Det är en av
mina absoluta favoritlåtar,
även om jag ursprungligen
tänkte att det var Beyoncé
som skulle sjunga den, säger Carlsson.

Carlsson beskriver händelsen

som ”ett uppvaknande”:
– Jag levde ett liv i stiltje
innan, så det var det som
ruskade om mig och fick
mig att skriva ”Bonfire”. Det
var gnistan som fick mig att

vilja göra ett nytt Miss Li-album.
”A woman’s guide to survival” låter inte som Miss Lis tidigare album. Produktionen
är både större och kaxigare
– låtskrivarpartnern Sonny
Gustafssons kärlek till hiphop får fritt spelrum – vilket har väckt reaktioner efter
släppen av singlarna ”Bonfire” och ”Aqualung”.
Men för Linda Carlsson,
som var redo att lämna Miss
Li bakom sig och gå vidare
med nya projekt efter ”Wolves” (”jag kände att jag hade
kört fast”), känns utvecklingen naturlig.
Hon ”upptäckte musiken på

nytt” under ett låtskrivarläger i Los Angeles för ett par
år sedan. Influenserna därifrån tog hon med sig hem
och omsatte i någonting
som är väsensskilt från de
tidigare albumens pianopop.
– Det var så kul att skapa
musik på ett annat sätt. Folk

"

Miss Li

Albumet var tänkt att släppas

i mars men blev uppskjutet.
Lika bra så, säger Linda Carlsson:
– Det har hänt så mycket
sedan dess att det är först nu
som det faktiskt känns komplett. Jag har kunnat sätta
ord på allt jag har känt. Textmässigt är det första gången som jag verkligen är nöjd
med hur jag har kunnat formulera mig, och det är nog
för att det är det första albumet som har tagit tid att
göra. (TT)

NyStart. ”Det var så kul att skapa musik på ett annat sätt”,
säger Miss li om nya albumet , vars produktion är präglat av
Foto: Anders Wiklund/TT
hiphop och r’n’b.

MiSS li
● Född som Linda Therese
Carlsson i Borlänge 1982.
● Spelade allsvensk fotboll i
Ornäs BK som tonåring.
● Medverkade i TV4-programmet ”Så mycket bättre”
2012.
● Diskografi: ”Late night
heartbroken blues” (2006),
”God put a rainbow in the
sky” (2007), ”Songs of a rag
doll” (2007), ”Dancing the
whole way home” (2009),
”Beats & bruises” (2011),
”Tangerine dream” (2012),
”Singles and selected”
(2012), ”Wolves” (2013).
● ”A woman’s guide to sur-

vival” släpps den 24 november.
● Miss Li om låten ”The day
I die (I want you to celebrate)”: Hela historien bygger
på när jag ramlade i älven.
Jag ringde min mamma dagen efter. Vi skrattade, sedan
sade hon ’Linda, du vet att
du hade kunnat slå i huvudet och dött. Du måste ta
det lugnt.’ För hon läser ju
varannan dag i tidningen att
jag har slagit mig. Men jag
sa ’mamma, jag lever fullt
ut. Om jag dör före dig så
vill jag att du ska fira att jag
levde’.”

Patrick Stanelius

vingligt. Ellens man Gunnar blir alltmer rastlös och
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orolig. Han och Ellen har börjat ha samma

Försvinnandet

teater
CorNelia BeSkow.

diskussioner gång på gång. Meningsutbyten i repris.

Storslam för
svensk sopran
Opera

Vissa anekdoter kan Ellen berätta två gånger efter
varandra. Även hennes dotter märker det där.
Det blir läkarbesök. Ellen får rådet att undvika stress,
hon får medicin och i övrigt ska man avvakta.
Men Ellen är drabbad av Alzheimers sjukdom. Sakta
men säkert blir tillvaron alltmer gåtfull för henne.
Det starka med pjäsen är att denna förvandling
skildras mest ur Ellens perspektiv. Det går inte att värja
sig mot det både smärtsamma och surrealistiskt
dråpliga i det tragiska skeendet. Det blir en
föreställning som fungerar lika starkt på två olika plan:
som upplysning om en sjukdom som blir allt vanligare
och vikten av forskning kring den, men framför allt en
gripande berättelse om en människa som sakta helt
enkelt försvinner.
Ellen reser för att besöka sin dotter ett par veckor. Det

Svenska sopranen Cornelia Beskow kammade hem
förstapriset i ”The Lauritz
Melchior international
singing competition” – en
tävling för unga Wagnersångare.
16 utvalda sångare från
hela världen deltog i tävlingen som avgjordes i
danska Ålborg på helgen.
Förutom förstapriset tilldelades Cornelia Beskow
även publikens pris, orkesterns pris och ungdomens pris.
Beskow gick ut sånglinjen på Vadstena folkhögskola 2009 och har
bland annat sjungit med
SON i Norrköping. (TT)

Peter M Floyd
Regi: Åsa Ekberg.
Medverkande: Maria Selbing,
Yngve Sundén, Susanne
Hellström, Eleonora de
Loughery Nordin, Åsa Ekberg.
Riksteatern på Petrus Magni
scen, Vadstena 19/11. Även
i Motala 21 november.
Det är inget fel på Ellen, hon

är frisk och stark. Och minnet är lika starkt som kroppen. Hon minns från barndomen precis hur hennes
pappa doftade när han lyfte
upp henne.
Men ändå är det något
som börjat kännas skevt och
vingligt. Ellens man Gunnar
blir alltmer rastlös och orolig. Han och Ellen har börjat ha samma diskussioner
gång på gång. Meningsutbyten i repris. Vissa anekdoter
kan Ellen berätta två gånger
efter varandra. Även hennes
dotter märker det där.

Det blir läkarbesök. Ellen
får rådet att undvika stress,
hon får medicin och i övrigt
ska man avvakta.
Men Ellen är drabbad av Alz-

heimers sjukdom. Sakta
men säkert blir tillvaron
alltmer gåtfull för henne.
Det starka med pjäsen är
att denna förvandling skildras mest ur Ellens perspektiv. Det går inte att värja sig
mot det både smärtsamma och surrealistiskt dråpliga i det tragiska skeendet.
Det blir en föreställning
som fungerar lika starkt på
två olika plan: som upplysning om en sjukdom som
blir allt vanligare och vikten av forskning kring den,
men framför allt en gripande berättelse om en människa som sakta helt enkelt
försvinner.
Ellen reser för att besöka sin

dotter ett par veckor. Det är
vid jultiden. Men plötsligt
är det juni och Gunnar är

Storartad teater. Yngve Sundén och Maria Selbing i ”Försvinnandet”.

död och begraven. Det har
Ellen missat. När dottern,
barnbarnet och personalen på det vårdhem hon till
sist har flyttats till talar till
Ellen är det allt oftare obegripliga ramsor av förvridet språk. Vi i publiken fnis-

sar med en klump i halsen,
hör det Ellen hör och försöker förstå.
Men hela tillvaron luckras
obönhörligen upp, blir som
till såpbubblor som svävar i
väg och brister.

Foto: Sören Vilks

Maria Selbing i huvudrollen som Ellen är fantastisk,
oförglömlig.
Föreställningen ges även
i Motala i kväll, 21 november. Missa den inte.
Per Carlsson

Men hela tillvaron luckras obönhörligen upp, blir som
till såpbubblor som svävar i väg och brister.
Maria Selbing i huvudrollen som Ellen är fantastisk,
oförglömlig.
Föreställningen ges även i Motala i kväll, 21 november.
Missa den inte.
© Motala & Vadstena Tidning
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/ebqwGD8x

är vid jultiden. Men plötsligt är det juni och Gunnar är
död och begraven. Det har Ellen missat. När dottern,
barnbarnet och personalen på det vårdhem hon till sist
har flyttats till talar till Ellen är det allt oftare obegripliga
ramsor av förvridet språk. Vi i publiken fnissar med en
klump i halsen, hör det Ellen hör och försöker förstå.
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"Försvinnandet" till Arvika
 Arvika Nyheter. 2017-11-08. Sida: 10

Alzheimers sjukdom drabbar en nära anhörig. Det
utspelar sig på Svea Bio & Teater nu på fredag.

Kultur

Onsdag 8 november 2017 AN

Kultur

Musik och dikt på
Konsthallen
ARVIKA. På lördag på Konsthallen bjuder två välkända musikprofiler i Arvika på finstämda toner från barockcello varvat
med tänkvärda dikter. Ann-Helen Lindskog spelar då klassisk
musik från olika epoker blandat med Riedel och traditionella
låtar från Irland. Anna Andersson Vass läser samtidigt dikter
av bland annat Edith Södergran, Karin Boye och Tomas Tranströmer. Arrangörer är Arvika konsertförening.

Ann-Helen Lindskog, till höger,
spelar klassisk musik med mera
och Anna Andersson Vass läser
dikter på Konsthallen.

TEATER. Hyllad föreställning om allvarligt ämne

w

Nu är det turnépremiär på Riksteatern för

10

w

ALLVAR. Ett familjedrama om vad som händer när

Försvinnandet som tidigare gjort succé på Dalateatern.

DRABBAS. Yngve Sundén
och Maria Selbing i Försvinnandet.
FOTO: SÖREN VILKS

Nu på fredag 10 november kommer Försvinnandet
w

med Maria Selbing i huvudrollen till Arvika.
w

Via medierna får vi veta hur antalet som drabbas av

w

w

demenssjukdomar ökar och hur samhällskostnaden

w

w

w

växer. Men vem blir man egentligen när minnet sviker?

w

w

Och hur påverkas ens familj och omgivning? I

w

föreställningen Försvinnandet får vi följa Ellen, som

Släpper taget
det är att drabbas och gestaltar även de närståendes
resa med en familjemedlem som inte längre är den
hon brukade vara. Kanske går det att hitta någon liten
aspekt som inte är enbart negativ i att Ellen måste
släppa taget om de minnen, åsikter och värderingar
som styrt och ramat in hennes liv och relationer? säger
Åsa Ekberg, regissör.

ALLVAR. Ett familjedrama om vad
som händer när Alzheimers sjukdom
drabbar en nära anhörig. Det utspelar
sig på Svea Bio & Teater nu på fredag.
Nu är det turnépremiär på
Riksteatern för Försvinnandet som tidigare gjort succé
på Dalateatern. Nu på fredag 10 november kommer
Försvinnandet med Maria
Selbing i huvudrollen till
Arvika.
Via medierna får vi veta
hur antalet som drabbas av
demenssjukdomar ökar och
hur samhällskostnaden växer. Men vem blir man egentligen när minnet sviker?
Och hur påverkas ens familj
och omgivning? I föreställ-

ningen Försvinnandet får vi
följa Ellen, som drabbas av
Alzheimers sjukdom, och ur
hennes perspektiv uppleva
hur det skulle kunna vara att
gradvis förlora minne och
orientering.

Släpper taget
– Föreställningen ger möjlighet för en förståelse för hur
det är att drabbas och gestaltar även de närståendes resa
med en familjemedlem som
inte längre är den hon brukade vara. Kanske går det att

hitta någon liten aspekt som
inte är enbart negativ i att Ellen måste släppa taget om de
minnen, åsikter och värderingar som styrt och ramat
in hennes liv och relationer?
säger Åsa Ekberg, regissör.

Svensk översättning
Försvinnandet är en svensk
översättning av Peter M.
Floyds pjäs Absence. Föreställningen hade premiär
den 11 februari 2017 och
spelade ett 30-tal föreställningar i Dalarna där den
hyllades av både press och
publik. Huvudrollen spelas
av Maria Selbing.

Varmt om hjärtat
– Under mina drygt 30 år
på Riksteatern känner jag

Maria Selbing och Eleonora De Loughery Nordin.
FOTO: SÖREN VILKS

alltid en förväntan att spela
den föreställning jag arbetar med men den här föreställningen ligger mig extra
varmt om hjärtat. Det jag

tycker är så fint med Försvinnandet är att föreställningen verkligen gör Peter
M. Floyds pjäs rättvisa, den
speglar berättelsen på ett

vackert sätt, säger Maria Selbing som spelar Ellen.
Riksteatern sätter upp
föreställningen i samarbete
med Dalateatern. Arrangör
på fredagens föreställning
på Svea Bio & Teater är Arvika Teaterförening.
Medverkande: Maria Selbing, Yngve Sundén, Susanne Hellström, Eleonora De
Loughery Nordin och Åsa
Ekberg.
Av: Peter M. Floyd
Översättning: Eleanora
DeLoughery Nordin
Regissör: Åsa Ekberg
Scenograf: Ulla Dahlström
Ljussättare: Cajsa Ulfhielm
Maskör: Cajsa Jackson
Musikansvarig: Gunnar
Axelson Fisk

w

- Föreställningen ger möjlighet för en förståelse för hur

”Försvinnandet” till Arvika
w

gradvis förlora minne och orientering.

w

perspektiv uppleva hur det skulle kunna vara att

w

drabbas av Alzheimers sjukdom, och ur hennes

vackert sätt, säger Maria Selbing som spelar Ellen.
Riksteatern sätter upp föreställningen i samarbete med
Dalateatern. Arrangör på fredagens föreställning på
Svea Bio & Teater är Arvika Teaterförening.
Medverkande: Maria Selbing, Yngve Sundén, Susanne

Svensk översättning
Försvinnandet är en svensk översättning av Peter M.
Floyds pjäs Absence. Föreställningen hade premiär
den 11 februari 2017 och spelade ett 30-tal
föreställningar i Dalarna där den hyllades av både
press och publik. Huvudrollen spelas av Maria Selbing.
Varmt om hjärtat
- Under mina drygt 30 år på Riksteatern känner jag
alltid en förväntan att spela den föreställning jag
arbetar med men den här föreställningen ligger mig
extra varmt om hjärtat. Det jag tycker är så fint med
Försvinnandet är att föreställningen verkligen gör Peter
M. Floyds pjäs rättvisa, den speglar berättelsen på ett

Hellström, Eleonora De Loughery Nordin och Åsa
Ekberg.
Av: Peter M. Floyd Översättning: Eleanora DeLoughery
Nordin Regissör: Åsa Ekberg Scenograf: Ulla
Dahlström Ljussättare: Cajsa Ulfhielm Maskör: Cajsa
Jackson Musikansvarig: Gunnar Axelson Fisk
© Arvika Nyheter eller artikelförfattaren. Utgivare: Jan Nordenberg.
Databasens namn: Jan Nordenberg / Arvika Nyheter / retrieverinfo.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/yyAsPSAt
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Om ett sakta försvinnande
 Smålandsposten. 2017-11-07. Sida: 15
JANNA LI HOLMBERG

Vad händer inuti en människa med växande demens?
den gripande föreställningen Försvinnandet. Det är

tv-toppen:
”Allt för Sverige”
drog storpublik

värme, humor och smärta i vacker förening.

1 Allt för Sverige (SVT1,
söndag) 1 541 000
2 Skavlan (SVT1, fredag)
1 493 000
3 Vår tid är nu (SVT1,
måndag) 1 464 000
4 Doobidoo (SVT1, fredag) 1 441 000
5 Så mycket bättre (TV4,
lördag) 1 376 000
6 Veckans brott (SVT1,
tisdag) 1 375 000
7 Bonde söker fru (TV4,
onsdag) 1 349 000
8 Det sitter i väggarna
(SVT1, tisdag) 1 230 000
9 Bytt är bytt (TV4, torsdag) 1 034 000
10 Kockarnas kamp (TV4,
måndag) 958 000

Ellen tar sin vuxna dotters hand och ber om förlåtelse
för sina tillkortakommanden som mor. Andlöst i
väntan på dotterns reaktion. För nu finns endast kort
tid kvar för försoning. Men när dottern tar till orda, är
det obegripligheter som väller ur hennes mun.
Konstiga ord, ingen innebörd. Mötet uteblir och Ellens
smärta är först så genomgripande. Men så inser hon
att man kan mötas bortom orden och bortom det

Källa: MMS.

Biotoppen:
”thor” håller
ställningarna
Helgens mest sedda
filmer:
1. (1) Thor: Ragnarök
2. (4) Den stora nötkuppen 2
3. (Ny) Bad moms 2
4. (2) Jigsaw
5. (3) My little pony
6. (11) Ballerinan och
uppfinnaren
7. (5) Blade runner 2049
8. (12) Bilar 3
9. (6) Geostorm
10. (14) Dumma mej 3

Källa: Filmägarnas
kontrollbyrå

Kultur & Nöjesredaktionen:
Per Hägred (ansvarig för musik, scen, tv, film)
Marie Magnusson (ansvarig för teater, litteratur, konst)
kulturnoje@smp.se

/ 15

0470-77 06 12
0470-77 05 24

Semestertrio
i ny filmkomedi
● ●I en sällskapsresa för vår tid reser en stukad

familj till Kroatien för att fira mammans 60-årsdag.

● ●– Jag blev gripen av historien när jag läste manu-

set, säger Suzanne Reuter, som spelar mamman.

Film. Redan före avresan i
All inclusive uppdagas det
att pappan har varit otrogen. De vuxna barnen får
brottas med både den deppiga mamman och sina
egna roller som den ”duktiga” respektive den ”struliga” dottern på en resa
som friskt blandar buskishumor med närmast norénsk stämning.
– När jag läste manuset
så skrattade jag och såg
verkligen potentialen. Jag
gillar också mollackordet
som finns där, som handlar om hur människor inte
kan nå varandra, säger
Jennie Silfverhjelm, som
spelar den ordentliga storasystern som helt har

glömt sina egna behov.
Liv Mjönes gör rollen
som den struliga lillasystern Tove, som obetänksamt betalar sitt one night
stand bartendern Antonio
för att uppvakta mamman.
– Att få vara rolig som
tjej är inte jättevanligt, det
har varit skitcool att göra
det här och spela en rollfigur som inte vill foga sig
och leva som en vuxen.

Tre kvinnliga huvudroller,
en kvinnlig regissör och
kvinnliga producenter är
ett ovanligt upplägg i en
filmbransch som fortfarande är starkt präglad av
män. Huruvida det kvinn-

liga styret har påverkat filmen på något särskilt sätt
har dock skådespelarna
svårt att säga.
– Vårt mål har varit att
göra en rolig film, konstaterar Suzanne Reuter.

De senaste veckorna har
#metoo-revolutionen däremot gjort frågan om kön
högst relevant och All inclusive-trion har mycket
att säga i frågan.
– Jag tycker att den här
rörelsen är det största som
har hänt sedan kvinnlig
rösträtt. Det rör på sig nu
och det är verkligen på tiden, säger Jennie Silfverhjelm.

TeaTer

Scen: Palladium
Arrangör: Växjö teaterförening
På scen: Maria Selbing, Yngve
Sundén, Susanne Hellström,
Eleonora De Loughery Nordin
och Åsa Ekberg
Av: Peter M. Floyd

Bono.

Arkivfoto: Michel euler

Bono pekas ut
som skattesmitare

Försvinnandet kallas för
ett familjedrama och det är just vad det är. Det handlar
om Ellen som sakta glider in i demensens förvirrade
töcken. Och om dottern, maken och barnbarnet. Ellens

muSiK. U2-sångaren
Bono är känd för sitt engagemang för världens
fattiga. Samtidigt finns
han med bland dem som
pekas ut som skattesmitare i den så kallade paradisläckan, skriver The
Irish Times. Dokumenten visar att Bono, under
sitt riktiga namn Paul
Hewson, har ägt bolag
i skatteparadisen Malta
och Guernsey. Paradisläckan består av 13,4
miljoner dokument, som
visar hur några av världens rikaste människor
undviker att betala skatt
via ljusskygga metoder.
(TT)

anhöriga som ska försöka förhålla sig till en mamma
som sakta försvinner. Försvinner bort, men till vad? Det
är just det vi som publik får uppleva. För
föreställningen skildrar ett inifrånperspektiv. Vi får
uppleva hur omvärlden förändras genom Ellens
gradvisa insjuknande. Som scenen ovan, där dottern
talar ett också för oss obegripligt språk.
Föreställningen tar oss med genom hela
sjukdomsförloppet. Från en stark och rigid Ellen som
förnekar sin begynnande glömska och vidare in i en
sakta försvagande förvirring. Till slutscenen där det
som var Ellen är borta. Där alla minnen är utraderade,
språket har försvunnit och kommunikationen med
omvärlden upphört.
Det här är ett allvarligt ämne om en folksjukdom som
drabbar många och deras anhöriga. Föreställningen
fångar många aspekter av sjukdomen och även dess
existentiella dimensioner. Det är mycket gripande,
vackert och smärtsamt på samma gång. Men också,
inte att förglömma, varmt humoristisk om knepiga
familjerelationer. Ett sturskt tonårsbarbarn, en vresig
dotter, en make som kommer och går för egentligen

Regi: Karin Fahlén
Medverkande: Suzanne
Reuter, Liv Mjönes, Jennie
Silfverhjelm, Jonas Karlsson med flera
Handling: Inger fyller 60
och ska fira födelsedagen
i Kroatien med sin man
och sina två vuxna döttrar.
Men före avfärd uppdagas att maken har varit
otrogen. Semestern blir
snabbt en tävling mellan
döttrarna om att få Inger
på gott humör.
Premiär: 10 november.

Om ett sakta försvinnande
Palladium

dotter. Scenen är så enormt berörande.
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begripliga. Och de möts äntligen efter alla år, mor och
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Maria Selbing och Åsa Ekberg i ”Försvinnandet”. foto: söreN vilks

Bäst: Berörande till tusen
Sämst: Att det finns människor
som missar föreställningen.

Vad händer inuti en människa med växande demens? Det skildrar Riksteatern i samarbete med
Dalateatern i den gripande föreställningen Försvinnandet. Det är värme,
humor och smärta i vacker förening.

E

llen tar sin vuxna
dotters hand och
ber om förlåtelse
för sina tillkortakommanden som mor.
Andlöst i väntan på dotterns reaktion. För nu
finns endast kort tid kvar
för försoning. Men när
dottern tar till orda, är det

obegripligheter som väller
ur hennes mun. Konstiga
ord, ingen innebörd. Mötet uteblir och Ellens
smärta är först så genomgripande. Men så inser
hon att man kan mötas
bortom orden och bortom
det begripliga. Och de
möts äntligen efter alla år,
mor och dotter. Scenen är
så enormt berörande.

Försvinnandet kallas för
ett familjedrama och det
är just vad det är. Det
handlar om Ellen som sakta glider in i demensens
förvirrade töcken. Och om
dottern, maken och barnbarnet. Ellens anhöriga
som ska försöka förhålla
sig till en mamma som
sakta försvinner. Försvin-

ner bort, men till vad? Det
är just det vi som publik
får uppleva. För föreställningen skildrar ett inifrånperspektiv. Vi får uppleva
hur omvärlden förändras
genom Ellens gradvisa insjuknande. Som scenen
ovan, där dottern talar ett
också för oss obegripligt
språk. Föreställningen tar
oss med genom hela sjukdomsförloppet. Från en
stark och rigid Ellen som
förnekar sin begynnande
glömska och vidare in i en
sakta försvagande förvirring. Till slutscenen där
det som var Ellen är borta.
Där alla minnen är utraderade, språket har försvunnit och kommunikationen
med omvärlden upphört.
Det här är ett allvarligt

ämne om en folksjukdom
som drabbar många och
deras anhöriga. Föreställningen fångar många aspekter av sjukdomen och
även dess existentiella dimensioner. Det är mycket
gripande, vackert och
smärtsamt på samma
gång. Men också, inte att
förglömma, varmt humoristisk om knepiga familjerelationer. Ett sturskt tonårsbarbarn, en vresig dotter, en make som kommer
och går för egentligen har
han kanske dött. Ellen vet
inte så noga. Och så Doktor Klar. En gäckande fantasifigur, demensens alterego, som kommer när Ellen minst anar det. Doktor
Klar lockar med befrielse,
den som kommer när demensen tagit överhand.

i slutscenen klär Doktor
Klar sakta av Ellen hennes
kläder. Kjolen, blusen och
vigselringen. Kvar är bara
Ellen i nattsärken. Bara Ellen. Inget annat. Allt annat
har upphört i slutet av
hennes demens. Scenen är
så stark. För första gången
i mitt liv som teaterpublik
får den här scenen mig att
gråta. Det här är teaterkonst när det är som bäst.
Sanna mina ord!
JAnnA li HolmBerg

har han kanske dött. Ellen vet inte så noga. Och så
Doktor Klar. En gäckande fantasifigur, demensens
alterego, som kommer när Ellen minst anar det. Doktor
Klar lockar med befrielse, den som kommer när
demensen tagit överhand.
I slutscenen klär Doktor Klar sakta av Ellen hennes
kläder. Kjolen, blusen och vigselringen. Kvar är bara
Ellen i nattsärken. Bara Ellen. Inget annat. Allt annat har
upphört i slutet av hennes demens. Scenen är så stark.
För första gången i mitt liv som teaterpublik får den här
scenen mig att gråta. Det här är teaterkonst när det är
som bäst. Sanna mina ord!
TEATER
Försvinnandet Palladium Scen: Palladium Arrangör:
Växjö Teaterförening På scen: Maria Selbing, Yngve
Sundén, Susanne Hellström, Eleonora De Loughery
Nordin och Åsa Ekberg
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Teaterföreställning försöker reda ut frågor om demens
 Sveriges Radio Norrbotten. 2017-10-23 15:58

I föreställningen Försvinnandet ställs frågor om den
förvandling som en människa genomgår när minnet
sviker och demensen sätter in. Skådespelaren Maria
Selbing berättar om arbetet med att gestalta
demenssjuka Ellen.
Anna Fjellström, P4 Norrbotten
anna.fjellstrom@sverigesradio.se
Image-text:
Maria Selbing och Åsa Ekberg på scen. Foto: Sören
Vilks.
© Sveriges Radio Norrbotten
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/fQLyhzB4
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Träffande om ett sviktande minne
 Norran. 2017-10-16. Sida: 12
MARIA WALLIN

RECENSION
norran · MÅndag 16 oktober 2017

Hur är det att förlora sina minnen? I "Försvinnandet"
tecknas ett angeläget porträtt av demens, där den
allra största behållningen är det intima perspektivet inifrån en begynnande sjukdom, fylld av förvirring.
Sviktande minnesbilder och samtal som bleknar.
Sjukdomen demens är något nästan alla har en
relation till. Kanske har du en förälder eller morförälder
som upprepar historier två gånger. Som går vilse i
affären eller tappar bort nycklarna lite för ofta. Och det
är där, i de allra första förvirrade sjukdomsstegen, som
föreställningen "Försvinnandet" tar avstamp. Ellen Borg
är frisk som en nötkärna, styr sitt kök med järnhand
och gnabbas med maken Gunnar. Men så plötsligt
börjar hennes dotter titta på henne med oförstående
blick.
Vi får följa med in i Ellens snåriga psyke, in i ett minne
som sakta försvinner. Historier om demens har en
tendens att berättas utifrån de anhörigas perspektiv,
där den sjuke mer fungerar som en katalysator och
samlingspunkt. "Försvinnandet" har närmat sig ämnet
på ett betydligt mer intressant och empatiskt sätt. För
hur känns det egentligen att stå där, med telefonen i
handen men utan telefonnummer i huvudet? Att
blanda ihop sin syster och dotter?
Maria Selbing i rollen som Ellen Borg gestaltar
frustrationen, ilskan och sorgen perfekt - det är
berörande och hjärteknipande utan att vara
sentimentalt.
Som mest brännande blir det när Ellen står hemma
hos sin dotter. I hennes, och vårt, medvetande väntar
hennes make hemma i huset. Men i dottern Tinas och
resten av världens verklighet begravdes han för två
månader sedan.
"Försvinnandet" är mörk, med nödvändiga ljusglimtar,
men framförallt är den en drabbande gestaltning av en
folksjukdom. Det är inte konstigt att Nordanåteatern
fylls av små, försiktiga snyftningar under
lördagskvällen.

12 · TIPSA OSS: 0910/577 00

KUltUr & nöJE
kultur- och nöjesredaktör: Maria Wallin · maria.wallin@norran.se · 0910/577 92
kultur@norran.se

Uppväxt

”I många år har det dykt upp
frågor om min ’annorlunda
familjekonstellation.’”
Martin Stenmarck om föreställningen ”Syskonkärlek”.

teater

Måndag

Träffande om ett
sviktande minne
Hur är det att förlora sina
minnen? I ”Försvinnandet” tecknas ett angeläget
porträtt av demens, där
den allra största behållningen är det intima
perspektivet – inifrån en
begynnande sjukdom, fylld
av förvirring.
recension
Sviktande minnesbilder och samtal som bleknar. Sjukdomen demens
är något nästan alla har en relation
till. Kanske har du en förälder eller
morförälder som upprepar historier två gånger. Som går vilse i affären
eller tappar bort nycklarna lite för
ofta. Och det är där, i de allra första
förvirrade sjukdomsstegen, som föreställningen ”Försvinnandet” tar
avstamp. Ellen Borg är frisk som en
nötkärna, styr sitt kök med järnhand
och gnabbas med maken Gunnar.
Men så plötsligt börjar hennes dotter titta på henne med oförstående
blick.
Vi får följa med in i Ellens snåriga

!

Han är
tråkigast i
spelvärlden
Skräckspelet ”The Evil Within”
släpptes 2015 och innehöll utöver rikliga mängder blod, slafs
och demoniskt oknytt också en
av spelvärldens tråkigaste huvudpersoner: Sebastian Castellanos
– en butter polis med mindre karisma än plastfodralet som spelet
såldes i.
När Sebastian tidigt i spelet trillade i en gigantisk, underjordisk
bassäng fylld till kanten med blod
och inälvor, reagerade karln med
att säga: ”What the fuck”. Han sa
det inte med förvåning eller eftertryck. Bara ett ekande tomt, lakoniskt ”What the fuck” rakt ut i tomma luften.

HUvUdRolleR.
Yngve Sundén och Maria Selbing i rollerna som
gunnar och ellen Borg.
Foto: sören vilks
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Medverkande:
Maria Selbing,
Yngve Sundén, Susanne Hellström,
Eleonora De Loughery Nordin, Åsa
Ekberg.
Av: Peter M.
Floyd, översättning: Eleanora DeLoughery Nordin.
Regissör: Åsa
Ekberg.
Arrangör:
Riksteatern och
Dalateatern i samarbete.
när: lördag på
Nordanåteatern.

psyke, in i ett minne som sakta försvinner. Historier om demens har en
tendens att berättas utifrån de anhörigas perspektiv, där den sjuke mer
fungerar som en katalysator och samlingspunkt. ”Försvinnandet” har närmat sig ämnet på ett betydligt mer intressant och empatiskt sätt. För hur
känns det egentligen att stå där, med
telefonen i handen men utan telefonnummer i huvudet? Att blanda ihop
sin syster och dotter?
Maria Selbing i rollen som Ellen
Borg gestaltar frustrationen, ilskan
och sorgen perfekt – det är berörande

och hjärteknipande utan att vara sentimentalt.
Som mest brännande blir det när
Ellen står hemma hos sin dotter. I
hennes, och vårt, medvetande väntar
hennes make hemma i huset. Men i
dottern Tinas och resten av världens
verklighet begravdes han för två månader sedan.
”Försvinnandet” är mörk, med nödvändiga ljusglimtar, men framförallt
är den en drabbande gestaltning av en
folksjukdom. Det är inte konstigt att
Nordanåteatern fylls av små, försiktiga snyftningar under lördagskvällen.
maria Wallin

Hasse alfredson 1931–2017

Alfredson fördes till sista vilan
!
Det var lättsamt och
musikaliskt när vänner och
anhöriga tog farväl av filmskaparen, komikern och
författaren Hans ”Hasse”
Alfredson.
Begravningen
Solljuset letade sig bitvis in genom
fönstren till Heliga korsets kapell på
Skogskyrkogården, när begravningen av Hasse Alfredson ägde rum den
13 oktober, samma dag som parhästen
Tage Danielsson avled 1985.
Både musik och texter av Alfredson stod i fokus. Peter Dalle, som har
arbetat mycket och nära honom, läste upp dikten ”Att låsa och fara”, som
handlar om att ta farväl.
– Det var väldigt jobbigt. Jag är glad
att jag kom igenom det. Men det blev
en fin stund ändå. Om jag haft någon
teaterpappa så är det Hasse. Hade jag

inte haft honom hade jag kanske inte
börjat med det här, säger skådespelaren Peter Dalle.

fakta
Hans
Alfredson

■■Under 1960och 1970-talet
stod Hasse
Alfredson och
Tage Danielsson
bakom en lång
rad revyer, flera
av dem mycket
framgångsrika,
där bland andra
Gösta Ekman och
Monica Zetterlund ofta medverkade.

Svante Thuresson sjöng flera
sånger, ackompanjerad av Monica Dominique, Jan Bergnér, Jan Allan och Tina Ahlin. Artisten Tommy
Körberg sjöng Cole Porters ”True
love”, en av Hasse Alfredsons favoritsånger.
– Det blev uppsluppet men ändå
med ett allvar, och jag fick höra lite
ord från Hasse som jag inte hört tidigare. Det var en livgivande begravning, faktiskt, måste jag säga. Jag känner mig ljusare i sinnet, säger Körberg.
Kompositören Tina Ahlin, som
också arbetat med Alfredson i flera
olika sammanhang, var inblandad i
planeringen av begravningen.
– Dels var vår önskan att göra en så
vacker och värdig stund som möjligt
för familjen, dels också att hylla och
hedra Hasse. Sedan är det känslomässigt för en själv. Jag känner mig ganska tagen just nu, säger hon efteråt.

Drygt tio timmar senare, efter
att ha kämpat sig förbi horder av
monster och övernaturliga scenarier, valde Sebastian att beskriva
läget för en annan karaktär med
orden: ”There’s something wrong
with this place”. Väl talat, Sebastian.
I fredags släpptes uppföljaren,
”The Evil Within 2”, återigen med
muntergöken Sebastian Castellanos i huvudrollen. Förväntningarna på den (numera alkoholiserade) ex-polisen var av naturliga
skäl inte höga, men bara efter fem
minuter med spelet har Sebastian
hunnit babbla mer än under hela
föregångaren.
Sebastian raljerar, skriker, tänker högt, skriker lite mer, orerar
ännu högre. Den uppenbart skurkaktiga kostymkillen får knappt en
syl i vädret för Sebastian pratar så
förbannat.
Sebastian avslöjar själv i spelets öppningssekvens att han gått
hos psykolog sedan händelserna
i originalet. Min enda slutsats är
att han där blivit uppmanad att
bli mer kommunikativ. ”Du måste
prata mer om hur du känner”, har
psykologen sannolikt sagt.
Nu går det inte få tyst på fanskapet. Titeln som spelvärldens
tråkigaste huvudperson har därmed gått vidare till
Aiden Pearce i
”Watch Dogs”.
Grattis, Aiden.

Sjöng.
Begravningen innehöll mycket
musik.
Foto: Fredrik Sandberg/tt
Ceremonin avslutades med att
sångarna och musikerna steg ut genom kapellporten sjungandes och
spelandes ”Hur glad får man va?”,
som Alfredson gjorde tillsammans
med Ahlin och Dalle.
– Vi tänkte att vi skulle avrunda
med någonting som jag tror och hoppas att Hasse skulle ha tyckt om, säger
Ahlin.
Gustav sjöholm/tt

krönika

carl brännström
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"Försvinnandet" - om det skoningslösa i åldrandet
 Avesta Tidning. 4 liknande träffar. 2017-10-13. Sida: 20
Kristian Ekenberg

SANDVIKEN Dalateaterns pjäs om demens är på turné
med Riksteatern. Kristian Ekenberg har sett

20
Kultur

"Försvinnandet" på Kulturcentrum i Sandviken.
Många gånger har jag skrivit kritiskt om Riksteaterns
repertoar under senare år, men nu måste jag ge dem
en eloge för modet att skicka ut denna produktion från
Dalateatern på vägarna.

Kulturredaktör DT
och kulturchef Mittmedia
Cecilia Ekebjär
023-936 23
kultur@dt.se
cecilia.ekebjär@mittmedia.se

Kulturreporter
Niklas Darke
023-936 45

niklas.darke@mittmedia.se

Tipsa oss!

72023

Sms eller mms, eller
mejla kultur@dt.se

"Försvinnandet" är så långt från lätt, publikfriande
underhållning man kan komma. Jag förstår om det tar
emot för många att gå ut i höstmörkret en
vardagskväll för att se ett drama om en människa på
väg in i demensens dimma. De som gör det blir dock
rikt belönade. "Försvinnandet" är ett slags vardagsnära
teater som kommer människor nära.
Ellen är en frisk pensionär, fortfarande med mycket liv
kvar att leva, som långsamt börjar få sämre minne.
Hennes omgivning uppfattar det utan att hon själv vill
kännas vid problemet.

Böcker av Kazuo Ishiguro på
Stadsbiblioteket i Göteborg.
Snart går det att också lyssna
till Nobelpristagarens litteratur. FOTO: BJörn larSSOn aSk / TT

Nobelpristagare
som ljudbok
Snart blir det möjligt att
lyssna till Kazuo Ishiguros
romaner.
I november ger Wahlström & Widstrand ut tre
titlar av Nobelpristagaren i
litteratur, inlästa som ljudböcker.
Hans senaste bok, ”Begravd jätte”, läses in av
Magnus Roosman medan
Reine Brynolfsson läser in
Ishiguros mest kända roman, ”Återstoden av dagen”, skriver Svensk Bokhandel. Anna-Maria Käll
ger röst åt ”Never let me
go”.
Den första ljudboken,
troligen ”Begravd jätte”,
ska finnas tillgänglig i början av november.
Dessutom trycker förlaget nu upp totalt 110 000
exemplar av sex titlar, varav de flesta är tänkta att
nå bokhandlarna under
slutet av oktober. (TT)

Följ kulturen på både
Facebook och Twitter
facebook.com @dtkultur
/dtnojekultur

Bildsatt musik
i höstkonsert

DT fredag 13 oktober 2017

Borlänge orkesterförening har bjudit in
kammarkören och
fotoklubben till gemensam konsert
i morgon lördag.
Solist är klarinettisten Thomas Haglund.
Borlänge Hur ser Lars-Erik Larssons ”Pastoralsvit”
ut i bilder? Den frågan har
varit utgångspunkt för ett
projekt i Borlänge Fotoklubb. Nu visas resultatet i
en serie naturbilder som
premiärvisas i samband
med Borlänge orkesterförenings första konsert för
hösten.

Orkesterföreningen har
även bjudit in Borlänge
Kammarkör till konserten.
Tillsammans med kören
framförs åtta satser ur Carl
Orffs verk ”Carmina Burana” från första delen, ”Primo vere” och ”Uf dem Anger”.
I år är det 150 år sedan
Wilhelm Peterson-Bergers
födelse. Det uppmärksammas av kören som sjunger
två av hans mest omtyckta
a cappella-sånger, ”I furu-

Klarinettisten Thomas Haglund är solist i helgens konsert i Hagagymnasiet, Borlänge.
skogen” och ”Stemning”,
orkestern spelar ”Till rosorna” och ”Gratulation”
ur ”Frösöblomster” av
samme komkpositör.
Thomas Haglund leder
Borlängeskolors musikkår
och är klarinettist i orkesterföreningen. I helgens kon-

Liveopera för hela familjen
visas på sex orter i Dalarna
vanSBro På lördag fort-

sätter liveoperasäsongen med ”Trollflöjten”.
På sex orter i länet
visas Metropolitanoperans uppsättning
av Mozarts mästerverk.
Den kortare versionen av
”Trollflöjten” var den första livesändningen från
Metropolitan och gavs på
engelska. Nu direktsänds
för första gången den fullständiga versionen på tyska med svensk text.

Fågelfångaren Papageno

misstas för en hjälte av
prins Tamino. Tillsammans får de i uppdrag att
rädda den kidnappade
prinsessan Pamina från
den onde Sarastro.
På lördag klockan 19 visas denna saga för hela familjen i Falun, Leksand,
Orsa, Smedjebacken och
Vansbro.

Niklas Darke

sert framträder han för första gången som solist i Mozarts ”Klarinettkonsert sats
1”.

Övriga verk i programmet

är ”Women of Ireland” av
Seán Ó Riadaarrangerat för
kör och orkester av David

Lundblad samt ”Prolog”,
”Galopp”, ”Pantomim”,
”Gavotte” och ”Epilog” ur
”Komedianterna” – en svit
av Dmitrij Kabalevskij.
Dirigent för både kör och
orkester är Bengt-Åke Lindén.

Cecilia Ekebjär

FOTO: MarTy SOhl

p Opera: Trollflöjten
Livesändning med svensk text
från Metropolitan, New York
14 oktober klockan 19.00
Speltid: 3 tim 29 min
Dirigent: James Levine, regi: Julie Taymor, i rollerna: Golda
Schultz, Kathryn Lewek, Charles
Castronovo, Markus Werba,
Christian Van Horn, René Pape

p Spelplatser
Falu Folkets Hus, Kulturstöten,
Leksand, Visir Bio, Orsa Operasällskap, Smedjebackens Folkets hus,
Säters Folkets Hus, Vansbro Bio

Borlänge orkesterförening, Borlänge Kammarkör
och Borlänge fotoklubb.
Var: Hagagymnasiets aula, Borlänge. När: 14 oktober klockan 17.00

”Försvinnandet” – om det
skoningslösa i åldrandet
ligt är hennes make död,
fast han fanns närvarande i
rummet nyss. Och när dottern pratar med henne hör
bara Ellen en kaskad av obegripliga ord, en effekt som
samtidigt är komisk och
djupt tragisk.

Sandviken Dalateaterns
pjäs om demens är på
turné med Riksteatern.
Kristian Ekenberg har
sett ”Försvinnandet” på
Kulturcentrum i Sandviken.

På lördag kan direktsändningen av ”Trollflöjten” från
Metropolitan i New York ses
på sex orter i Dalarna.

FOTO: Janerik henrikSSOn/TT

p Konsert: Bildspel

Många gånger har jag skrivit
kritiskt om Riksteaterns repertoar under senare år,
men nu måste jag ge dem en
eloge för modet att skicka ut
denna produktion från Dalateatern på vägarna.

”Försvinnandet” är så långt

från lätt, publikfriande underhållning man kan komma. Jag förstår om det tar
emot för många att gå ut i
höstmörkret en vardagskväll för att se ett drama om
en människa på väg in i demensens dimma. De som
gör det blir dock rikt belönade. ”Försvinnandet” är ett
slags vardagsnära teater
som kommer människor nära.

”Försvinnandet” viker aldMaria Selbing och Åsa Ekberg i ”Försvinnandet”.
FOTO: Sören VilkS

Ellen är en frisk pensionär, fortfarande med mycket liv kvar att leva, som
långsamt börjar få sämre
minne. Hennes omgivning
uppfattar det utan att hon
själv vill kännas vid problemet.

En av de mer lyckade as-

pekterna med ”Försvinnandet” är hur pjäsen hela tiden låter publiken se tillvaron med Ellens blick. Plöts-

rig med blicken från det
skoningslösa i åldrandet
och nedbrytandet av en tidigare livfull och stark människa. Det är en föreställning som gör ont att se.
”Försvinnandet” hade
premiär på Dalateatern 11
februari.
Pjäsen turnerar runt om i
landet fram till 23 november
med nära ett trettiotal föreställningar.

Kristian Ekenberg

Mer på webben
Läs en längre version av
recensionen på dt.se.

En av de mer lyckade aspekterna med "Försvinnandet"
är hur pjäsen hela tiden låter publiken se tillvaron med

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

Ellens blick. Plötsligt är hennes make död, fast han

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

fanns närvarande i rummet nyss. Och när dottern

Retriever eller den enskilde utgivaren.

pratar med henne hör bara Ellen en kaskad av

Läs hela artikeln på http://ret.nu/F2vt0yw5

obegripliga ord, en effekt som samtidigt är komisk och
djupt tragisk.

Visa liknande träffar

"Försvinnandet" viker aldrig med blicken från det

"Försvinnandet" - om det skoningslösa i åldrandet

skoningslösa i åldrandet och nedbrytandet av en

Borlänge Tidning - 2017-10-13

tidigare livfull och stark människa. Det är en
föreställning som gör ont att se.

"Försvinnandet" - om det skoningslösa i åldrandet

"Försvinnandet" hade premiär på Dalateatern 11

Falu Kuriren - 2017-10-13

februari.
Pjäsen turnerar runt om i landet fram till 23 november

"Försvinnandet" - om det skoningslösa i åldrandet

med nära ett trettiotal föreställningar.

Södra Dalarnes Tidning - 2017-10-13

Mer på webben

"Försvinnandet" - om det skoningslösa i åldrandet

Läs en längre version av recensionen på dt.se.

Nya Ludvika Tidning - 2017-10-13

© Avesta Tidning
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En demenspjäs som det gör ont att se
 Gefle Dagblad. 4 liknande träffar. 2017-10-12. Sida: 13
Kristian Ekenberg

GD Kultur har sett "Försvinnandet" på Kulturcentrum
Sandvikens scen.
Många gånger har jag skrivit kritiskt om Riksteaterns
repertoar under senare år, men nu måste jag ge dem
en eloge för modet att skicka ut denna produktion från
Dalateatern på vägarna.
"Försvinnandet" är så långt från lätt, publikfriande
underhållning man kan komma. Jag förstår om det tar
emot för många att gå ut i höstmörkret en
vardagskväll för att se ett drama om en människa på
väg in i demensens dimma. De som gör det blir dock
rikt belönade. "Försvinnandet" är ett slags vardagsnära

13

Gefle Dagblad torsdag 12 oktober 2017

En demenspjäs som
det gör ont att se
GD Kultur har sett
”Försvinnandet” på
Kulturcentrum Sandvikens scen.

”Finnjävlar”
till Hofors

TEATER
”Försvinnandet”
Av Peter M Floyd
Regi: Åsa Ekberg
Medverkande: Maria Selbing,
Susanne Hellström, Yngve
Sundén, Eleonora De Loughery
Nordin och Åsa Ekberg.
Kulturcentrum Sandviken,
10/10

I dag torsdag kommer
Kristian Borg till biblioteket i Hofors för att berätta om antologin
”Finnjävlar”, som samlar
ett femtontal sverigefinnar som själva skriver
om det finska arvet.

Många gånger har jag skrivit
kritiskt om Riksteaterns repertoar under senare år,
men nu måste jag ge dem en
eloge för modet att skicka ut
denna produktion från Dalateatern på vägarna.

”Försvinnandet” är så långt

från lätt, publikfriande underhållning man kan komma. Jag förstår om det tar
emot för många att gå ut i
höstmörkret en vardagskväll för att se ett drama om
en människa på väg in i demensens dimma. De som
gör det blir dock rikt belönade. ”Försvinnandet” är ett
slags vardagsnära teater
som kommer människor nära.
Ellen är en frisk pensionär, fortfarande med mycket liv kvar att leva, som
långsamt börjar få sämre
minne. Hennes omgivning
uppfattar det utan att hon
själv vill kännas vid problemet.

Maria Selbing och Åsa Ekberg i ”Försvinnandet”.
Hon stretar emot. Vill inte
lyssna när maken och dottern ber henne söka hjälp.
Hon är den sista som vet att
hon nyss berättade exakt
samma historia.

rummet nyss. Och när dottern pratar med henne hör
bara Ellen en kaskad av obegripliga ord, en effekt som
samtidigt är komisk och
djupt tragisk.

En av de mer lyckade as-

Den andra stora styrkan i

pekterna med ”Försvinnandet” är hur pjäsen hela tiden låter publiken se tillvaron med Ellens blick. Plötsligt är hennes make död,
fast han fanns närvarande i

”Försvinnandet” är Maria
Selbings rollprestation som
Ellen. Hon hittar all förtvivlan och frustration i rollen,
men hon kommunicerar
också att Ellen är en stark

FOTO: Sören VilkS

människa i botten, dominerande i förhållandet till maken och en ganska besvärlig
mamma till dottern med
stora krav.

Scenografin är nedtonad
och gråtrist och jag sätter ett
stort frågetecken över kostymen och vad den ska säga
om rollerna. I synnerhet
den bisarra kostymen till
barnbarnet, som visserligen
är en förläning av en märk-

ligt skriven roll. En karikatyr av en tonåring som verkar vara skriven av någon
som har sett gamla
1980-talsserier på tv.
”Försvinnandet” viker
aldrig med blicken från det
skoningslösa i åldrandet
och nedbrytandet av en tidigare livfull och stark människa. Det är en föreställning som gör ont att se.

Kristian Ekenberg

Ett arv som i högsta grad
finns i Hofors med omnejd,
så platsen för författarbesöket är väl valt.
Antologin berättar om diskriminering, fördomar och
ett förlorat språk, men också om klassresor och stoltheten över att ha byggt upp
ett nytt liv i ett nytt land.
Bland rösterna i antologin
märks namn som Susanna
Alakoski, Mats Kolmisoppi
och Eija Hetekivi Olsson.
Kristian Borg har varit redaktör och medverkar även
själv.
Kristian Borg tror att Sverige i dag, med många nya
invandrare, har mycket att
lära av hur de människor
som kom från Finland hittade en plats i samhället.
– Jag har reagerat mot den
ökade rasismen i samhället.
Jag hoppas att vi kunde lära
oss någonting av den finska
invandringen, sa han till finska Sisuradion i samband
med att boken gavs ut. (GD)

teater som kommer människor nära.
Ellen är en frisk pensionär, fortfarande med mycket liv
kvar att leva, som långsamt börjar få sämre minne.
Hennes omgivning uppfattar det utan att hon själv vill
kännas vid problemet.
Hon stretar emot. Vill inte lyssna när maken och
dottern ber henne söka hjälp. Hon är den sista som vet

KRÖNIKA

En nyttig lektion i expertföraktets tid

S

amtidigt som jag häromveckan lyssnade
till en rad seminarier under Bokmässan
om filterbubblor, alternativa fakta och
”fake news”, följde jag på distans ubåtshistorien i Gävle hamn.
Rapporteringen om en eventuell farkost i Gävles skärgård gav en lektion i hur vanskligt det är
för en nyhetskonsument i dag att värdera information.

Under ett av seminarierna sammanfattade Jan

Helin, tidigare chefredaktör på Aftonbladet och i
dag programdirektör på SVT, på följande sätt hur
journalistens uppdrag har försvårats:
Tidigare kunde en journalists uppdrag beskrivas som att utifrån röken på himlen söka efter
eldsvådan. I dag får journalisten i stället fråga sig
huruvida röken är en rökridå och i vems intresse
den sprids.
Det var en kränkning, konstaterades i en artikel
baserad på en rapport skriven av två tidigare sjöofficerare. Nej, det finns inte något i analysen

som talar för att det var en farkost i Gävle hamn,
berättade en annan artikel med Försvarsmakten
som källa.
På tåget hem från Bokmässan läste jag senaste
numret av tidskriften Filter med ett utdrag ur
journalisten Mattias Göranssons kommande bok
”Björnen kommer”. En för Försvarsmakten generande exposé över hur de under många år jagade ubåtar som visade sig vara pruttande sillar.
Fanns kanske sanningen där? Gefle Dagblad
har senare också presenterat Mattias Göranssons teorier om vad det var som syntes på bilden från Gävle hamn.

Men alla aktörer i historien misstänkliggörs.
De tidigare sjöofficerarna mister all trovärdighet när de hänvisar till ett anonymt inlägg på
Flashback, Försvarsmakten anklagas för att alltid tona ner eventuella observationer och Mattias Göransson anklagas av exempelvis Dagens
Nyheters ledarsida för att ”fnissa åt Putins krig”,
vilket har fått Aftonbladets kulturchef Åsa Lin-

derborg att rycka ut som hans vita riddare. Och
på ena hörnan av det politiska landskapet räcker
Linderborgs namn för att man ska sluta lyssna.

I flera krönikor under senare år har jag förfasat
mig över hur kunskapsförakt och misstro mot
vetenskap och expertis breder ut sig. Ubåtshistorien blir en nyttig lektion för mig i att befinna
mig på andra sidan. Det är både en obehaglig
men också märkligt njutningsfull upplevelse. Jag
förstår lockelsen i att ifrågasätta expertkunskaper, välja sina fakta och skapa sin egen sanning.
I rapporteringen om Gävle hamn finns det godbitar att plocka oavsett vilken sida man står på.
Sanningen sjunker däremot djupare och djupare under ytan. Precis som ubåtar. Eller, för den
delen, pruttande sillstim.

Kristian Ekenberg
kristian.ekenberg@mittmedia.se

att hon nyss berättade exakt samma historia.
märkligt skriven roll. En karikatyr av en tonåring som
En av de mer lyckade aspekterna med "Försvinnandet"
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Ellens blick. Plötsligt är hennes make död, fast han

"Försvinnandet" viker aldrig med blicken från det

fanns närvarande i rummet nyss. Och när dottern

skoningslösa i åldrandet och nedbrytandet av en

pratar med henne hör bara Ellen en kaskad av

tidigare livfull och stark människa. Det är en

obegripliga ord, en effekt som samtidigt är komisk och
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djupt tragisk.
TEATER
Den andra stora styrkan i "Försvinnandet" är Maria

"Försvinnandet" Av Peter M Floyd

Selbings rollprestation som Ellen. Hon hittar all

Regi: Åsa Ekberg Medverkande: Maria Selbing,

förtvivlan och frustration i rollen, men hon

Susanne Hellström, Yngve Sundén, Eleonora De

kommunicerar också att Ellen är en stark människa i

Loughery Nordin och Åsa Ekberg.

botten, dominerande i förhållandet till maken och en

Kulturcentrum Sandviken, 10/10

ganska besvärlig mamma till dottern med stora krav.
© Gefle Dagblad
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Ljusnan - 2017-10-13
Demenspjäsen som gör ont att se

Hudiksvalls Tidning - 2017-10-13
Demenspjäsen som gör ont att se

Ljusdals-Posten - 2017-10-13
Demenspjäsen som gör ont att se

Söderhamns-Kuriren - 2017-10-13
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Rosad pjäs om alzheimers sätts upp i Gävleborg
 Sveriges Radio Gävleborg. 2017-10-10 18:00. Uppdaterad 21:38

I föreställningen Försvinnandet får man följa Ellen och
hennes familj i ett familjedrama om vad som händer
när Alzheimers sjukdom drabbar en nära anhörig. Hur
påverkas egentligen en familj där en medlem drabbas
av en demenssjukdom.
Det ämnet undersöker i Riksteaterns i uppsättning av
Försvinnandet, där vi från den alzheimerssjuke Ellens
perspektiv får se hur omvärlden och personerna runt
henne förändras vart efter sjukdomen blir starkare.
Tanken är att publiken på så sätt ska få en upplevelse
om hur det kan vara att drabbas av alzheimers. Åsa
Ekberg är regissör och tror man behöver bryta tabut
kring att inte vara så kallat normal.
- Det finns en skam kring att inte vara fullt fungerande,
och här får man som publik en uppfattning om hur det
skulle kunna vara att va drabbad.
Riksteaterns uppsättning hade premiär i samarbete
med Dalateatern i Februari och förlagan kommer från
den brittiske författaren Peter M. Floyds Absent. Den
har i Dalarna satts upp ett 30-tal gånger med fina
recensioner, och skådespelaren Maria Selbing som
spelar Ellen beskriver publikens reaktioner som starka.
- Det har varit både skratt och gråt, en besökare jag
träffade vars dotter har alzheimers upplevde en väldig
befrielse när hon såg den. Hon hade känt sig
otillräcklig tidigare men efter att ha sätt föreställningen
kände hon att hon kunde förstå sjukdomen.

drabbas av en demenssjukdom. En inblick får vi i
föreställningen Försvinnandet regisserad av Åsa
Ekberg och med Maria Selbing i huvudrollen. Foto:
Felix Blom/Sveriges Radio
© Sveriges Radio Gävleborg
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/Ti3hP3D1

Föreställningen går den 10:e Oktober i Sandviken, 11:e
Oktober i Edsbyn och 12:e November i Hofors.
Felix Blom P4 Gävleborg felix.blom@sverigesradio.se
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