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Varför
döden?
Dramatikern Klas Abrahamsson har skrivit Here Comes the
Sun utifrån ett dokumentärt material. Han har gjort många
intervjuer med människor som lever nära döden varje dag.
Klas, vad var din ingång, vad letade du efter?
– Att göra döden konkret och omystisk. Jag tror visserligen inte att någon
egentligen kan föreställa sig sin egen död, men jag funderade mycket kring att
vi ofta är dåliga på att hantera sorg hos andra. Man vill bry sig men vet inte hur
och säger i stället – hör av dig om du behöver något.
Hur har det varit att intervjua människor om döden?
– Det har inte varit alldeles enkelt, men kanske inte på det sätt jag väntade
mig. Visst är det ett jobbigt ämne, men vi har trots allt alla erfarenhet av döden
och många verkar ha uppskattat att prata om det. Däremot upptäckte jag att de
som arbetar nära döden håller hårt på etiketten och berättar inte gärna om sina
upplevelser. Detta av respekt för de avlidna och de anhöriga, vilket givetvis är
rätt, riktigt och hedervärt, men kan ställa till det för en dramatiker som är ute
efter intressanta anekdoter och detaljer.
Har du kommit fram till något under arbetet?
– Efter ett helt år av intervjuer med begravningsentreprenörer, sjuksköterskor, rättsmedicinare, obduktionstekniker, idéhistoriker, konstvetare, präster,
officerare, medium, med flera med flera så känner jag att så länge vi lever så
angår egentligen inte döden oss. Vi lever ju!
Så föreställningen handlar egentligen om oss som är kvar?
– Det kan man nog säga. Om hur vi ska ta hand om varandra och oss själva
för att leva så mycket som möjligt medan vi gör det. Lite paradoxalt kanske, men
jag känner att idén till föreställningen nästan har upplöst sig själv – varför prata
om döden? Det enda som finns är ju livet. Eller för att citera filosofen Epikuros:
”Där döden finns, finns inte vi och där vi finns, finns inte döden. Därför är döden
ingenting för oss.”

– Nä, att dö är 100%-igt och
inte särskilt populärt. Och
det är ju det här att vi har
distanserat vår död. Den är
farlig, den är jobbig, den passar inte in. Vi ska alla vara
unga, vi ska alla vara snygga,
vi ska ha ett bra liv. Och det
ska hålla på alltid. Men det
är ju faktiskt så att det är den
grymma sanningen att alla
kommer att dö. Den frågar
inte om utan när. Och när vi
har landat i det så tror jag att
det är lättare att hantera livet.
				
(Begravningsentreprenören)
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Glöm inte att ta ditt gratisexemplar
av vår tidning! Där hittar du bilder, artiklar
och intervjuer om Here Comes the Sun och
våra andra föreställningar.
Du kan också ladda hem tidningen från
www.malmostadsteater.se/tidning

MUSIK
Tequila Sunday av Anders Ortman
(trumpet Magdalena Nilsson, gitarr Jonathan Flygare)
Silverhår av Anders Ortman
(musiker Nordiska Kammarorkestern)
Fanfanfan av Thåström, (arr Anders Ortman)
Lullaby av Hoffmaestro, (arr Anders Ortman)
Fullständig låtlista finns på hemsidan.
FOTOGRAFERING OCH LJUDUPPTAGNING
ÄR AV UPPHOVSRÄTTSLIGA SKÄL EJ TILLÅTEN
VAR VÄNLIG STÄNG AV MOBILTELEFONEN
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