
MUSIKAL
Cabaret
Av Joe Masteroff, John Kan-
der och Fred Ebb
Regi: Tereza Andersson
Scenografi och kostym: Sven 
Dahlberg
Koreografi: Mattias Carlsson
Kapellmästare: Janne Lind-
stedt
I rollerna: Richard Carlsohn, 
Martyna Lisowska, Tobias 
Almborg, Liselott Lindeborg, 
Jörgen Mulligan 
Spelas på Stora Teatern i Lin-
köping till och med 23 maj

Inledningen är magnifik. 
Omgiven av rökmoln sti-
ger konferenciern på Kit 
Kat Club upp ur underjor-
den och hälsar oss med den 
klassiska ramsan: willkom-
men, bienvenue, welcome.

Tre timmar senare gör 
han en liknande sorti. Där-
emellan har han och övriga 
ensemblen gjort allt för att 
övertyga oss om att: A)det 
inte går att vara neutral när 
ondskan är på väg att förla-
ma ett folk B)att varje män-
niska alltid har rätt att vara 
sig själv.

Två politiska sanningar 
som tål att upprepas. Men, 
förstås, man får inte vara 
övertydlig på scenen om ett 
budskap ska sväljas och jag 
tycker att Tereza Anders-
sons regi balanserar fint 
mellan grotesk, humor, glit-
ter, homoerotik och poli-
tiskt ställningstagande. Det 
är också djärvt och tanke-
väckande att låta den ende 
nazisten på scenen spelas 
av den svarte skådespela-
ren William Wahlstedt.

Föredömlig konferencier
Tredje gången gillt för 

Östgötateatern. Det måste 
kännas kluvet att sätta upp 
”Cabaret” på nytt. Lätt – för 
att det är en bra story i kitt-
lande Berlinmiljö och för 
att musikalen innehåller 
ovanligt bra musik. Svårt – 
därför att ”alla” redan kän-
ner till berättelsen och det 
underliggande hotet från 
nazisterna.  

Samt förstås för att Bob 

‚
Fosses filmversion från ti-
digt 70-tal har bildat skola 
för hur musikalen ska tol-
kas och framföras. Alla som 
spelar Sally Bowles och 
konferenciern måste för-
hålla sig till Liza Minelli och 
Joel Grey på något sätt.

Där är Richard Carlsohn 
ett föredöme. Hans konfe-
rencier är visserligen an-
drogyn och gäckande, vass 
och påträngande. Men 
långt ifrån så cynisk som ex-
empelvis Grey gör honom. 
Här är han mer genomskå-
dande, ja även desillusione-
rad. I vissa scener är han ba-
ra betraktare, står med sin 
käpp blickstilla och regist-
rerar. Det vilar något sorg-
set, Chaplinskt över gestal-
ten just då.

Richard Carlsohn har i 
mina ögon aldrig varit bätt-
re och är värd entrépengen 
bara han. 

Övertygande spel
Martyna Lisowska, som 

spelar Sally Bowles har ett 
fantastiskt levande ansikte, 
som med små skiftningar 
åskådliggör känslomässiga 
bråddjup. Hon sjunger väl-
digt bra, satsningen i ”Life 
is a cabaret” är kvällens  
musikaliska peak.

Över huvud taget är spe-
let – och sången – över-
tygande. Tobias Almborg 
fångar idealismen hos den 
amerikanske författaren 
Cliff Bradshaw, som till sist 
lämnar Berlin med krossat 
hjärta, men som också har 
lärt känna sig själv. Det äld-
re paret, gestaltade av Lise-
lott Lindeborg och Jörgen 
Mulligan, är underbara i sin 
lågmälda och tillbakahåll-
na framtoning. Mulligans 
judiska frukthandlare herr 
Schultz får symbolisera he-
la världens aningslöshet in-
för den annalkande nazis-
men.

Suverän scenografi
En eloge också till Gyda 

Carlsson och Lena Stranger- 
Weinar som hoppat in i Lin-
köping med mycket kort 
varsel, utan att spelet hack-
ar det allra minsta.  

Baletten ges stor plats. 
The Kit Kat Boys uppträder 
med lösbröst, med apmas-
ker, i smaklösa svarta kor-
setter med strumpeband. Då 
och då blir deras vulgära och 
groteska rörelser roliga, som 
i ”apdansen”, där man asso-
cierar till allsköns flockbete-
ende i samhället. Men grep-
pet med manlig balett håller 
inte fullt ut, efter hand sval-
nar mitt intresse.   

Scenografin är lika enkel 
som suverän. Ett stort svart 

hål möter ögat. Men en skog 
av glödlampor skapar än-
då nattklubbsstämning, en 
soffa eller ett enkelt natt-
klubbsbord gör att vi lätt 
hänger med i rumsförflytt-
ningarna.

Mycket att glädjas åt
Musiken är som alltid 

klanderfri. Grällt brass, 
mjuka klarinetter, någon 
gång en banjo i förgrunden. 
Följsamt och känsligt leve-
rerat. Bra låtar föder goda 

musikaliska lösningar, är 
det så enkelt?

Med andra ord, mycket 
att glädjas åt i denna upp-
sättning. Ändå missar den 
hjärtat med några milli-
meter. Kanske för att den 
i all sin yvighet aldrig når 
smärtpunkten. Inte ens när 
drömmen spricker och Sal-
ly lämnar Cliff lyckas jag 
klämma fram minsta tår. 

LoLLo AspLund

013-28 01 89
lollo.asplund@corren.se
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Här kan man stillsamt 
glädja sig åt att skitför-
slaget snabbt revs i bitar”
Åsa Christoffersson trivs i bokhallen
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� AV: JAn oCh MARIA BERgLIn  

Missa inte bilagan 
från IKANO-huset!

Kultur · Nöje Lördagsbilagan�ºAllt�om�Melodifestivalen

Metallica spelar i Globen 4 maj
MUSIK. I helgen fick Metallica ställa in en 
konsert i Globen i Stockholm sedan sånga-
ren James Hetfield blivit akut magsjuk. Nu 
har konsertarrangören Live Nation hittat 

ett ersättningsdatum. Den 4 maj ställer sig 
metalbandet på Globens scen.

Biljetterna till konserten den 8 mars gäl-
ler till den nya konserten.  (TT Spektra)

Richard 
Carlsohn 
har aldrig 
varit bättre

Richard�Carlsohn��(överst)�och�Martyna�Lisowska�(nedan�till�vänster)�spelar�konferenciern�
och�Sally�Bowles�i�Östgötateaterns�uppsättning�av�”Cabaret”.� BILD: AnDERS KRATz

SR:s roman-
pris till Elsie  
Johansson
Sveriges radios roman-
pris 2009 går till elsie 
Johansson för romanen 
”Sin ensamma kropp”. 

Priset på 30 000 kro-
nor delades ut av Sveriges 
Radios vd Mats Svegfors 
vid en ceremoni på Klara 
Soppteater i Stockholm på 
fredagen.

– Jag är 
verkligen 
så glad och 
tacksam, det 
känns så be-
kräftande 
och energi-
givande att 
få ett erkän-
nande av det 
här slaget. Så 
jag tänker in-
te lägga av eller så, sade El-
sie Johansson under pris-
utdelningen.

Pristagaren har utsetts 
av radions lyssnarjury på 
sju personer. Ända sedan 
priset instiftades 1993 är 
det utvalda lyssnare som 
har fått avgöra vem som 
skrivit den allra bästa ro-
manen under året som 
gått.

Elsie Johansson ha-
de hård konkurrens om 
priset, bland annat från 
Malte Persson som var 
nominerad för den his-
toriska romanen ”Edel-
crantz förbindelser” och 
Agneta Klingspor som 
tävlade med ”Pressa läp-
parna här”. Förra året 
var det Björn Runeborg 
som utsågs till vinnare 
med romanen ”Dag”.  (TT 
Spektra)

Elsie��
Johansson.

Slangbellan till 
Kristina Digman
LItterAtUr. Debutant-
priset Slangbellan gick i 
år till Kristina Digman för 
den poetiska barnboken 
”Floras kulle”.Slangbellan 
delas ut av barn- och ung-
domssektionen inom För-
fattarförbundet som väl-
jer pristagare bland årets 
debuterande barn- och 
ungdomsförfattare.  (TT 
Spektra)

L ördag och ont om pengar?  
Här är förslag på en så gott som kostnadsfri kul-
turdag i Linköping:

n Tidig förmiddag: Passa på att gratis se Maria Fribergs 
utställning ”Way ahead” på länsmuseet, som har fri en-
tré nu under ombyggnadstiden. Friberg är ett stort namn 
i svensk samtidskonst och hennes diskussion av mans-
rollen spännande. Ursnygga bilder är det dessutom.

n Sen förmiddag: Promenera till nedre Ågatan och titta 
in i de tre gallerierna som ligger som en liten grupp vid 
S:t Larskyrkan. Gert Amanius på Galleri Blå fick fin kri-
tik i Corren i onsdags.

n Lunchfika: Fortsätt till Stadsmissionens kafé i den 
gamla metodistkyrkan långt ner på Ågatan. Har du inte 

upptäckt denna oas med sköna loppis-
möbler så är det dags. Har du tur så 
spelar dessutom Bengt Berggren 
schlagers, klassiskt och popballa-

der på flygeln. Hur många närings-
ställen bjuder på levande musik 

på detta sätt? Bengt är ”arbets-
sökande”, som han säger själv, 
har jobbat som kyrkomusi-
ker och är nu volontär i stads-
missionen. Och han är ett full-

blodsproffs vid klaviaturen.

n Tidig eftermiddag: Pro-
menera till Stora torget, in i 
Konsthallen Passagen (alltid 
fri entré) och se målningar-
na av Karin Almlöf och Peter 

Freudenthal. Fortsätt upp till Apotekaregatan och Gal-
leri Sander och vidare till de fina grindvaktarstugorna 
vid Trädgårdsföreningen där Galleri Skådebanan finns. 
Både Sander (konstnär Kate Shakespeare) och Skåde-
banan (konstnär Gunnar von Gegerfelt) har vernissage 
i dag från kl 12 – det betyder cider, salta pinnar och trev-
ligt vimmel samtidigt som du ser konst.

n Sen eftermiddag: Sugen på mer musik? Då är det bara 
att återvända till stadsmissionens kafé och kosta på en 
kopp till, samtidigt som du passar på att höra gratis spel-
mansmusik kl 16. Det är Östergötlands spelmansför-
bund som håller årsmöte och då bjuder alla på konsert.

n Bonus: Tipsen räcker till i morgon, söndag, också. 
Biblioteket förstås. Flera utställningar att titta på innan 
du till exempel hugger en diktsamling av Jesper Sven-
bro, han i akademien som man kan få för sig skriver väl-
digt svårt. Men det gör han inte alls. Hans dikter är som 
små noveller, lätta att ta till sig och perfekta att läsa i de 
snygga äggetfåtöljerna.

Här kan man stillsamt glädja sig åt att ”skitförslaget” 
att klämma in ett medborgarkontor i den magnifika 
bokhallen snabbt revs i bitar.

Nu hoppas jag bara att Johan Nyrén, ursprungsarki-
tekten, äntligen är kontaktad.  

Gör om, gör rätt helt enkelt. 

Bengt�Berggren�jobbar�som�volontär�på�Stadsmissionen�
och�bjuder�på�fin�pianomusik�flera�dar�i�veckan�i�kaféet.��
Oftast�på�tisdagar�och�fredagar,�men�i�dag�har�han�också�
lovat�att�spela.�� BILD: JEppE guSTAFSSon

Åsa Christoffersson
Kulturredaktör

asa.christoffersson@corren.se

Billig lördag 
i Linköping

Magnus Samuelsson dansar vidare
tV. Deltagarna i TV4:s ”Let’s Dance” har 
klagat allt mer på hur tufft det är att vara 
med. Men inget är för mycket för världens 
starkaste, Kisa-sonen Magnus Samuels-

son som fick full pott av juryn i bugg och 
33 poäng i salsan. Han klarade sig med 
schvung, kraft och nätta steg även denna 
gång. Elisabeth Höglund åkte ur.

Kärleken och Strindberg 
tystade Heidenstam 
liNKöpiNg

Det finns tre för-
klaringar till varför 
Heidenstam slutade 
skriva. En oerhört 
lycklig, en ganska 
lycklig och en oer-
hört tragisk.

Det sa Martin Kylham-
mar, litteraturvetare och 
professor vid LiU, då han ta-
lade på Heidenstamefter-
middagen i Linköping i går.

Forumteatern med sina 
500 platser, var välfylld då 
Kylhammar inledde med att 
sätta Heidenstams sista kär-
lek Kate Bang i centrum.

– Vi vill uppmärksamma 
henne som memoarförfat-
tare, för hennes stora bety-
delse för Heidenstam och 

för Övralids tillblivelse, 
samt återge henne hennes 
plats på Övralid.

Det är därför Övralids-
stiftelsen döpt sitt nya, sto-
ra pris på 100 000 kronor till 
Kate Bangpriset.

Och de tre förklaringarna, 
då? Jo, vi tar dem i ordning, 
allt enligt Kylhammar:

1. Den ”djupt tragiska” är 
demenssjukdomen, en smy-
gande ”åderförkalkning” 
som till varje pris skulle 
döljas. Heidenstam blir en 
docka som kan ställas upp 
i offentliga sammanhang. 
1935 skriver han sitt sista 
sammanhängande brev, till 
Kate.

2. Men varför slutar han 
skriva redan 1916, när han 
blir sjuk runt 1930? Den 
”ganska lyckliga” förkla-
ringen är att han vill dra 
sig undan offentligheten 
som bränt vingarna av ho-
nom under Strindbergsfej-
den. Han var trött på att va-
ra kändis. Blev rädd för pres-
sen. Sökte privatlivet.

3. Den ”oerhört lyckliga” 
förklaringen: Kärleken och 
livet med den mycket yng-
re Kate Bang. Verner är trött 
på att arbeta, vill resa jorden 
runt och slå sig ner här och 
där med Kate, läsa halvdåli-

ga böcker och titta på havet. 
Nu är han rik och berömd 
och kan förverkliga sitt livs-
glädjeprogram från 1890-
talet. Han söker ensamhe-
ten, eller snarare tvåsamhe-

ten, den med Kate.
I sommar är det 150 år se-

dan Verner von Heidenstam 
föddes. Hans fick Nobelpri-
set i litteratur 1917.

ÅsA Christoffersson

Författarna�Per�Wästberg�
och�Kerstin�Ekman�i�Övralids-
stiftelsens�styrelse�var�på�
plats.�

bUrMAn tog prISet‚

Det första Kate Bangpri-
set delades i går ut till Anders 
Burman, idéhistoriker vid Sö-
dertörns högskola.

Övriga talare på heiden-
stamsymposiet: hans hen-

º

º

rik Brummer, Karin Johan-
nisson, Anders Burman och 
Björn Eriksson.

Östgöta kammarkör 
sjöng under ledning av hans 
Lundgren.

º

Forumteatern�i�Linköping�var�välfylld�då�Martin�Kylhammar�
satte�Heidenstams�sista�kärlek�Kate�Bang�i�centrum�på�Hei-
denstameftermiddagen�i�går.� BILD: DAnIEL BEnnELID


