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DETTA HANDER I

SOMNKLINIKEN

E@ t"uu"ttu lemnar lekarstudenten lim fcir aii vara
med Gunnar, som hon sedan en tid har haft ett fdrhellande
med. Lyckliga dver att antligen vara ett rikligt par, planerar
de tva att bo i ltdlien til'san-rrars ilre a .

lsabella upptecker att hon har gldmi sina dagbdcker
hos Jim, och ser sig tvungen att gA iillbaka fdr att hamta
dem. D2ir hdnder nagot fruktansvart - lim drogar henne,
och sedan vaknar lsabel a avkladd med smtirtor pe golvet.

Hon berattar inte om detta fdr Gunnar. Han bdrjar ande
ana at negot har haint, eftersom lsabe la har mardrdmmar
nestan varje natt. Hon sover allt sernre, och plagas av att
hon vaknar utan att kunna rdra sig, fullkomligt paralyserad.
Ner det blir dags att aka hem till Sverige, er lsabella inte
sig sjelv lengre. Hon vAgar inte sova, och blir mer och mer
radd och utbrand. Hon far brev fran Jim, och tycker siq se
honom dverallt.

Gunnar blir fdrtvivlad dver att deras fdrhAllande er pa
vag att fdrstdras. Han fdrsdker fA lsabella att beratta vad
Jim har gjort, men hon insisterar pa att ingenting hiinde.
Gunnar bestdmmer sig dA fdr att fA lsabella att sdka upp
en sdmnklinik, och hon gar till en undersrikning hos den
excentriska Doktor Grind.

Pa en fest fdr gamla vanner hemma hos Gunnar och
lsabella, b ir lsabella helt paranoid och alldeles ifran sig
kastar hon ut de skraickslagna gaisterna. Det dr uppenbart
att hon behdver hjelp.

lsabella laggs in pe Sdmnktiniken, dar Doktor
Grind styr. Hon far traffa de andra patienterna, snarkaren
Jesper, sdmngangerskan Lotta och lvaria-Lucia som lider
av nattskreck. lsabella gar sedan tiJI sitt rum, dar hon fer
sitt sdrnnmedel och utstyrs med elektroder som skall mdta
hennes sdmnmctnster. lsabella drdmmer, och ner hon vaknar
upptacker hon att nagon har varit inne pA hennes rum och
malat lappstift pA henne. Hon blir mycket upprrird, och vill
genast lemna kliniken. Hon tycker sig se lim sta iddrren,
men er inte saker. Hon rlnger Gunnar och lemnar ett
meddelande om att han mAste h5mta henne genast.

lsabellas medpattent Lotta lyckas lugna henne, och
lsabella sover ennu en nait pA kliniken. Vad hon inte vet,
er att Jim laktiskt jobbar ddr. Jim tycker uppenbarligen
inte orn att lsabella har dykt upp, och han fdrsdker dvertala
Doktor Grind om att dka hennes dos av scimnmedel.

I lsabellas drdrnmar blandas minnen och aningar ihop,
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undflyende och skrammande. N2ir hon vaknar star Lotta
inne pa hennes rum; hon ger isdmnen. Trots att lsabelia
blcider och har blamarken, ar hon lattad. Hon fdrster att
dei maste ha varit Lotta som varit inne pa hennes rum fdrra
natten ocksa.

Gunnar har hdrt meddelandet fran lsabella och kornmer
rusande fdr att hamta henne, rnen hon berattar skrattande
att hon tog fel, att det var Lotta he a tiden och inte Jim.
Gunnar fdrsdker eter igen fA lsabe la att siiga sanningen om
vad som hande den der morgonen fdr snart fem ar sedan,
men lsabella nekar fortfarande iill alt. Upprdrd lamnar
Gunnar kliniken.

lsabella anfcirtror sig ldr Lotta om att hon en gang blev
drogad och valdtagen. lngen utom hennes dagbok har
nagonsin fatt veta detta.

Tredje natten pA kliniken ger Doktor Grlnd lsa-
bella en dubbel dos med scimnrredel, och upp yser om alt

det snart kommer en annan ldkare fdr at1 hjalpa henne med
elektroderna. Det ar Jirn. lsabella blir skrackslagen, men
kan nte fly eftersom hon redan ar peverkad av det kraftlga
sdmnmedlet. Hon lyckas anda ringa Gunnar, som siiger
att han inte kan harnta henne nu derfdr att han har akt till
landet.

lsabe ia somnar, och i hennes mardrdmmar framstar alla
hon har seti pe kliniken som hoifulla och hopbiandade.

Ater igen hender det naqot med henne medan hon
sover... I\,4en vern er den skyldige?

Ellen Trornborg

Reglssdr



EN THRILLER OM DET
UNDERMEDVETNA

Kompositoren Carl Unander-Scharin,
llbrettislen Alexander Ahndoril och
reg issoren Ellen Tromborg samtalar
med dramaturgen Goran Gademan
inf or uru ppforandet.

Drygt tve veckor fdre premieren mdter jag upphovsmannen

till verket Sdmrk/lrlken (se biografier s. 20-21), samt

dess regissdr f6r att kenna dem pa pulsen. Men jag ville

ocksA diskutera med dem hur verket uppstod och hur det

egentligen blev som det blev. Sdmnproblem och utbrendhet

ar aktuella fragor som egentligen alla har negon slags

relation till. lvlen hur bdrjade egentligen hela projektet?

- Jag sdkte upp Alexander fdr snart fem ar sedan,

berattar Carl Unander-Scharin, darfijr jag hade last ett
par bdcker av honom, som jag tyckte var bra. Vi satt och

pratade vaildigt fritt om vad vi tyckie var signifikativt fdr

var tid. Och sa kom vi fram till att sdmn och utbrendhet

ar betydligt vanligare an otrohet. Vi jamfdrde med 1960-

och 7o-talen och kom fram till alt folk idag inte ?ir otrogna

i nagon stdrre utstrackning, utan man lemnar jLl snarare

f drhellandei istaillet.

SAMI'DSDRAMA OM S6MN OCH DROMMAR

- Vi biirjade peta i vad vivar nyfikna pA, fyller Alexander

Ahndoril i. Vi kom dvetens om ganska snabbt att det skulle

vara ett samtidsdrama. lnget historiskt och lnte om nagon

kand person. Och heller inte uiifran nagon litterar fdrlaga,

uian vi skulle ha en originalhistoria Jag har varit veldigt

nyfiken pA sijmn lenge och fdrsdki hitta eti sett att skriva

om det. Jag har en havererad roman bakom rnig orn en familj

dar alla er sdmngangare, och den utspelade sig ocksA pA

en srimnklinik. Det ar negot med scimnen som er suggestivt.

En sovande mdnnlska ar nagot helt annat an den vakna -
det ar som att titta pa en friimling och samtidigt sa intimt

Man kan hdra dem prata i sdmnen och det er ndstan som

ati lasa nagons dagbok. Det er fascinerande att saker kan

lacka igenom den vagg som ar sdmnen, som ansiktsuttryck

och ord. Men det ger ocksa at andra hallet - den som sover

kan ju ta in omverlden. Om det passerar elt utrycknings-

fordon pA gatan, sa kommer det in i drdmmen {ast som

nAgot helt annat.

S6mnkliniken gick faktiskt den helt officiella vegen och

de skickade in ett synopsis av Alexander till Gdteborgs-

Operans dramaturgiat. Det stod fren bdrjan klart fdr upp-

hovsmannen att det var just detta operahus som man ville

vanda sig till.

- Man ska inte halla pa och skicka runt saker for att



se vem som nappar, fortsatter Carl, utan har man en ide
sa bdr den rikias till en specifik scens fdrutsatiningar.

Toklurcten pe Vadstena-Akadernlen 19gG blev Cars
absoiuta genombrott. Det var ockse genom den som Al-
exander kande till honom som kompositdr. Det synopsis
de skickade var helt utan musik, men de hade bollat ideer
med varandra utifrAn vilken sags musk det skulle vara,
den musikaliska dramaturgin idet hela. lvlen sjalva ro lerna
er helt och hAllet Alexanders skapelse. Det stod ocksa
iidigt klart att det skuile vara en kvinna som sub]ekt, i

den centrala rollen. I nagra fall vaxte rollf gurerna ihop med
verkligheten, sorn nar det visade sig ati Peier Loguin precis
som Doktor Grind hade en stark fascination fdr batar.

- Opera er egentl gen inte varldens b?ista form fdr
att framfdra en berette se, medger Alexander. Replikerna
kommer engsamt och de er ofia svera att hdra, fdr negot
annat tar ofta <iver. A andra sidan er det kanske vZirldens

besta form f6r scenisk suggestion, fOr komplexa och
mattade kalnslor. Och de er s6mn och drdm intressanta, fdr
de er sLrggestiva. Det edde ockse till att vi ville ha en
thrillerartad handling med en valdigt tydlig frametrdrelse.
Jag vllle binda ihop scenerna, inte bara gcjra separata
spennande scener utan att man skulle kunna fdlja med
he a fdrloppei. Det handlar ocksa om att jag som fdrfattare
har gett in i ett nytt skede efter att ha sett rnig som post-
modernist. Nu vill jag ta en annan vag och skriva mer
episkt, fdrsdka hltta en beraittelse.

Alexander haller med mig om att ien opera bdr hand-
lingen inte vara alltfdr komplicerad och intellektuell,
daremot kan ju kenslorna vara ganska komplexa och
komplicerade. Her ?ir han nyfiken pA ati utforska hur djupt
man kan gA utan att tappa taget om publiken, fdrmodligen
valdigt langi.
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Fran bdrjan fanns ocksa Lite referenser till bel canto-
operan, framfdr allt Bellinis Somngengerskan, men i slut-
resultatet har det egentLigen bara stannat vid nagra rol -

namn som lsabel a och lvlaria_Lucia. Alexander menar att
Bellini i sin opera egentligen aldrig ar intresserad av att

undersdka sdmnen och sdmngangandet pa djupet, den

operan har egentllgen andra ma. Annars dr han valdigt

operalntresserad, gar pa opera och Carl h?ivdar bestlimt

att Ale)(ander har betydligt fler klassiska operor pa cd en

han sj?ilv.

PERSONFR sOM I,EVER SITI EGET LIV

- I HUVUDET

I inledningen av operan tyckte Alexander att det var viktigt

ait starta med ait ge hirvudpersonen deligi samvete, da

lsabella lemnar Jim fdr en annan.

- Man kan inte bdrja med att beretta om en person

som dr enormt sympatisk och sedan bdrjar saker handa,

s?iger han. Det er mycket mer intressant om man har med

sig nagot svart in idramat.
Sedan Zir det latt att setta igeng:

- Det bara kommer, fortsatter han. lvlan brukar tycka
att del dr ensamt att skriva, men det ar fullt av mannlskor -
fast de er inne iens huvud. Dei ar bara ati skriva av vad de

sager och vad de gdr. F6r mig gAr det oerhdrt latt att hitta
nagot som er intressant. Det ar nastan som ait urngas med

de har personerna. lvlan meste styra dem lite sa som man

har planerat, men det gar inte alltld. Vissa av dem, som

Doktor Grind, bara kliver rn som de ar.

Fdr Carl handlar det snarare om en lang rnognads-
process innan han kan satta sig ned och bdrja komponera.

Han sitter inte och planerar t.ex. hur tonspreket ska vara

och hur vissa personer ska lata, ist?illet later han det viixa

fram undermedvetet:

- Det er en jaitekonstig process. Jag rdr mig och

funderar, som jag alltid 96r. Det ar den ddr linga process-

en ner det vexer fram och dA ar jag veldigt aktiv utomhus.

lag paddlar kanot, cyklar, joggar och hugger ved. Det ar

inte som att ga som katten krng hei gr6t, fcir jag vet att

det tar tid. Man mAste lata del ske, i bakhuvudet..lag laser

libreitot kanske en gang om dagen och fdrsdker se vad

det finns mdjligheter. Sa smeningom vaxer det fram sma

s ingor i huvudet.

Redan under librettoskrivandet hade de kontakt ungefar

en geng iveckan. Carl fck ta del av resultatet och hade

funderingar och fdrs ag kring strukturer.

- Negot som intresserar mig 2ir hur saker och ting
aierkommer, hur de planteras och hur de utvecklar sig.
Fdr det kan min musikaliska faniasi ta fasia pA. Jag har

aterkommit med undringar eller bnskemal fdr den stora
musikdramatiska formen. Och n:ir den hamnar pa plats,

dd brukar ocksa de musikaliska idderna att komrna. Det ar
ju sa mycket som ska fungera, och om inte den her fdrsia
strukturfasen far ta tld, sa komner dei sdkert delig musik

'1agonstdns, fdr att lo'-nen rte e' her.

Omvaint bjdd ocksA Carl in Alexander fdr alt fa ta del

av kompositionsprocessen efter atl texten hade levererats.

Ner a lt utom finaien var fardigkomponerat satte de sig ned

fdr att lyssna pa allt de hade gjort. Efter det gick Alexan-

der hem och skrev en het ny text till finalen, utifran vad

musiken hade berettat 16r honom och vilken kdnsla man

hade nar man klev in i den scenen- Att skriva hela texten

innan man hdrt en enda ton iir sved, men det tillhdr faktiskt

det vanliga. Nair musiken sedan kom blev Alexander vdldigt
glad:

- Det var uppenbart att vi berattade samma historia.

lag tyckte om att even rnusiken pa nagot satt var episk, att
den inte sticker ut sersk lt mycket even om den innehaller

olika former. Den kenns inte svar egentligen, utan veldigt
fdljdrikiig. Jag upplevde verkligen hur denna fantastiska
musik faktiskt svarade pa det jag hade fdrsdkt uttrycka,
men pe sitt eget siitt, men sin alldeles speciella livsgnista.

PA nAgra st?illen endrade Alexander texten efier att ha

h6rt musiken. Ner en angestladdad text innehdll angest'
addad muslk pe ett visst stelle, kunde de isamrad byta

ui lsabellas text mot nagot istil med "Det ar inget fel pa

mig, jag mar ganska bra nu", fdr att ge berettandet mer

mangskiktade dimensioner och lAta musiken utgdra en mer

intressant undertext.



BEAII.ES[,{IAR OCH FOI.KION
Deifnnsen de pastischer i mus ken I en duett later som en
obestdmd Beatleslat, del doftar ite svensk folkion nar man
lalar om den svenska sonmaren och andra akten finns en
kuplett om John Blund- Jag ber Car kommentera det.

Jag tror sakert man kan sdga att dei finns b lnkningar
imusiken, och man kan seikeri anvenda ordet pasiisch. lvlen
jag ar en enhet med dron och frngrar med vilka jag skr ver
mus k. Man befinner s g i ett kosmiskt sammanhang, och dZir
finns alla ljud och all mus k som man nagonsin hdri, framfort
och studerat in. Det kan man som ionsettare fdrhA la s g tlll
pa vdldigt olika seil; det fanns 1u en epok i m!s khistorien nZir

dei var ful st:ind gt fdrbludet att berdra musik som man var t i

kontakt med nnan. De stora modernistiska tonsaliarna var
he a liden tvungna att bryta ny mark, och jag kan beundra
dern otroligi mycket. Men lag kanner m g helt befriad frAn
den estetiken, prects som de flesta nufortiden. Fast rnan
maste vara medveten om det, f6r om jag bara skulle satta
mig ner och ta en massa ackord, se kan man vara niistan
s.iker pA att del bata et sadant som ]ag har spelat. Det ar
en sver balans - A ena sidan maste lag lil ata mig intuii on,
och A andra sidan analysera om det ha ler och att det iir
mitt eget- Sarrtidigt maste jag kombinera det med strukturer.



EN HUVUDPERSON MED KONIROI. LBEHOV
Nar regissdren Ellen Tromborg fick verket pe sitt bord
bestod dei av ett fy ligt synopsis med litet d alogtext her
och var,

Det dr fdrsta gangen jag har varit med om att man

bara fir en halvfardig text, och att inte kunna hdra musiken
var veldigt annorlunda, sager hon.

Hon jamfdr sitt arbete med Carls, pe det satt som skap-
andet fer mogna f raml

- Jag leser igenom det och sa fer det bara igga der,
rnedan jag gdr andra saker. Det er en valdigt intuiiiv pro-
cess * vad handlar det her egent lgen om? Vilka ar de, och
hur ska iag visa det? Och sedan kommer man tillbaka till
det gen. Det kandes roligt all gijta Sijmnkliniken, fdr det
er nagot som ngen har gjort fdrut. Det finns inget behov
av nytolkning och ingen fara fdr att nagon skulle ha trdttnat
pa det. lvlen naturligtvis maste jag analysera det och se
efter vad jag tycker er viktigt att fa fram. Samiidigt som
det er ett valdigt ogiskt verk sA mAste jag velja: vilka ar
manniskorna, hur ar de och varfdr beter de sig sa her?
Det behdvs ju verkligen att man tittar pe det anaytiskt.

Fdr Ellen dr lsabe la en person som har behov av att
framsta som en med ordning och kontroll. Det iir viktigt fdr
henne ati nte framsta som svag. Hon bar det som hant
som en stor skam och skuld:

- Hon kan inte 6ppna sig, fdr jag tror inte hon zir van vid
det. Hon har heller aldrig haft nagoi behov av det. Det har
gatt bra fdr henne - hon har klarat sig i livet, hon ar snygg
och duktig. Sa det har med valdtekten er nagol sorn bara
inte far handa hennet "Det glcimmer vi, det hande inte".
Sa hon bestammer sig fdr att ljuga om heja episoden helt
enkelt. Hela hennes ideniitet ligger iatt hon har kontroll
och att hon klarar sig, hon tar sig samman hela iiden. SA
hela identiteten krockar i det som hande. lsabe la er radd
fdr konsekvenserna av det val hon gjort - hon har iu gett
ifran J m och satsar alt pe Gunnar. Det ar som ett daligt
tecken dver det val hon gjort, och det passar absolut inte
in ibilden.

Aexander hAller med om att hela hennes agerande
bottnar iskamkenslor, och de gar egentligen tillbaka enda

I ll nar hon lamnar Jim:

- lsabella trasslar in sig i en cign, som egeniligen
grundar sig i att hon mar veldigt daliqt av det som hande.
Egentligen k?inner hon sig sky d g, dA hon var sa nalv att
hon ekte tillbaka iill lim, och irodde att allt ska vara ok
nar hon har svik t honom. Dessutom inialar hon sig att det
kanske nte var sa farligt. Visst vet hon vad som hant in-
nerst inne, men eftersom hon inte kan komma ihAg nAgoi
sa ger det henne en stdrre mdjl ghet att ddlja det. I allt
detta trasslar hon in sig, och tror att det ska ga dver anda.
Men den h2ir engesten blir sA starkt kopplad ti I sdmnen,
att ner de pratar om att atervenda till Sverige hamnar hon i

en riktig sdmnstdrning.
Och nar man bdrjar ljuga om en sa stor grej, fyller Ellen

, se ar det v?ildigt svart ait sl!rta. Dei blir ju alt svarare fdr
henne att saga till Gunnar att hon ljugit hela tlden, det ar
naistan sa att hon tror det sj:ilv tlll s st. Jusi att dvergreppet
skedde i sdmnen gdr det intressant, fdr det gdr nagonting
med hennes fdrmaga att slappna av nar hon ska sova. Fdr
allt kan ju handa medan hon sover, eller hur? D?irmed blir
hon helt frantagen sdmnen. Och ner man inte sover, bdrjar
det henda saker med en som ar ratt l?isk ga. Det ska inte
mycket till fdrran man blir vald gt reducerad. Hon bdrjar se
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och hdra saker som inte h?inder, hon blir riverkAnslig och
orkar inte vara nara nagon lengre. Egentligen vill hon bara
sova, men vegar inte det.

,DENTIFIKATION OCH EMPATI

Jag fregar alla tre om de kan kenna igen sig i lsabella, eller
i nAgra drag som hon har.

- Jag kan absolut kanna igen mig iatt vilja framsta som
perfekt och ha kontroll, fortsetter Ellen. Jag fick verkligen
lara mjg att bijrja lita pe manniskor, even om det er ganska
l6nge sedan nu.

- Som kompositdr maste jag alltid arbeta med en
sorts identifikations- eller empaiimetod, fdr att kunna
tonsetta andra m?inniskor, sager Carl. Sa jag kan kdnna
igen ganska manga drag hos lsabella och dessvdrre aven
hos lim, och hos Gunnar. Ser man till sig sjalv sa ar vi
egentligen veldigt lika, vi menniskor. Vi har ett haftigt psyke
som kan ga et sa manga olika hall. Och vi har valet att agera
pe menga olika satt. Hade jag gjort en del andra val, sa
hade jag naturligtvis varit annorlunda pa menga olika sett.

- Och det roliga med det har verket er att man faktiskt
kan f<irst6 alla, flikar Ellen in. Diirmed inte sagt att jag
skulle ha gjort likadant, men det finns en logik hos alla
personer, even hos dem som gdr valdigt skruvade saker.
Det handlar egentligen bara om menniskor, vilka val de gijr
och vilka konsekvenser det far. Det gemensamma tdr dem
er att de alla fdrsOker skydda sig sjelva. l\y'en vill man alltid
bara skydda sitt hjarta, se star man till sist ensam.

Alla instammer i att Gunnars svartsjuka air fdrstaelig -
det kan inte vara latt att hdra lsabella upprepa Jims namn i

sdmnen hundratals ganger.

' Det finns en liten tvekan eller ett tvivel hos honom,
sager Ellen, "Har hon verkligen valt mig?',',Varfdr skyddar
hon honom?" Han testar sin position hos lsabella, efter-
som han inte kan lita h u nd raprocentigt pa henne. Sa han
skyddar sig ju ocksA.

jag undrar vad lsabella egentligen arbetar med - det
sags aldrig i texten. Man vet egentligen vaidigt litet om
henne pa det settet.

- Lyxhustru, svarar Carl blixtsnabbt. Hon kan ju kosta

pa sig att fdlja Gunnar till ltalien i tre ar.
- Vi har pratat om det iteamet, sdger Ellen, och kom

fram till att hon hade ett yrke som hade att gcira med att
vara ett ansikte ocksa. Kanske presentatdr pA tv... lngen
direkt kandis, men att alla vei vem hon er, se att hon maste
vara v?ildigt presentabel. Det ger ihop med hennes rAdsla
fdr att om det her kommer ut, sa er allt f6rst6rt.

- Negon lyxhustru ?ir hon nog inte, men om hon skulle
ha ett ansikte utet kanske hon er journalist, eller rent av
f cirf attare, skrattar Alexander.

Sa dari lag librettistens identifikation med huvud-
personen... Gunnar har man iteamet tenkt sig vara arkitekt,
som far ett uppdrag vilket gdr att han maste vara borta
l:inge i ltalien. Alla personer, aven de mindre rollerna, har
av Carl fett sina egna medfdljande tonfall och tonsprek,
med en palett av olika kanslor f6r var och enl

- lag maste vinnldgga mig om att levandegdra de
her kenslorna och de har miinniskorna, se att jag ser
dem framfdr mig. Jag har dem ju hos mig, i stort sett.
Och diirfdr ar det se underbart att jag far skriva det
har fijr speciella menniskor som jag har treffat. F6r mig
er det hemskt svart att tenka sig en imaginar Doktor Grind.
lsabella eller Lotta. Jag har svart att komma loss om jag
rnte har teti lraffa dem som ska sjunga. Aven om det sedan
blir nagon annan som kommer att sjunga det, sa harjag haft
en rdst inom mig. [,4era rtisten an sjeiva personligheten,
faktiskt. Kanske er det darfdr jag har sv6rt {6r att skriva
instrumentalmusik. Men det henger mdjligen ihop med att
jag er sangare sielv.

SVART, VIN, FARG OCH DRaMMAR
Avslutningsvis ger Ellen litet inblickar i hur arbetet i teamet
rned scenogralen och ljussettaren Lars Ostbergh samt
kostymdesignern Anna Ardelius gick till:

- Det ftill pa plats ganska snabbt n?ir vi trliffades,
berattar hon. Vi hade alla lest texten, men ?innu inte klrnnat
hrjra musiken. Utgangspunkten var att det ar en fcirsta och
en andra akt som er veldigt olika i sina placerjngar, Den
fdrsta ar hemma hos antingen Jim eller Gunnar, och andra
akten ar pa sjukhuset. Sa vi pratade kring tvA helt olika



v.irldar, och da kom dei valdigt snabbt: en svart och en vit.
E ler snarare en mdrk med farg, men fdrst och framst mdrk,
och en het kritvit. Och sedan fann Lars en radikal ldsning
som inte ska avsl6jas her. len vl tyckte den var j:itte-
spennande och kul. Och det fdrde ocksa med sig alt man
i andra akten kunde ga ln i det undermedvetna helt pldtsligt.

I upps:itiningen fdrekommer ocksA en de film och
projektioner, som lsabellas drdmmar e ler hallucinatloner.
I f6rsta akten vars dekor er farg, sa drdmmer hon bara
isvartvitt, och iandra aktens vita rum drcjmmer hon iferg.
I de avsnitten bygger muslken pa det av Carl koncipierade
instrumenlei The Throat.

N2ir hon drdmmer blandar hon ihop olika saker
som hant, berettar Carl. Der anvander jag mig av ett elektro-
akustlskt instrument sorn gdr att man kan Aierbruka ljud
som nyss fanns i rummet. Ungefer pA samma satt som en

drdm bearbetar saker som hent och manniskor sorn man

har treffat.
De avsnitten b lr darmed de vis im p rovisato riska

och inte llkadana fran fdrestellning ti I fdrestallning. De har
ocksa stdllt slora krav pA sangarna med att t.ex. hitta ton,
men efter deliga repetitioner har sverigheterna ldst sig.
Fdrhoppningsvis blir de ocks6 ett spannande osaikerhets-

moment f0r publiken, att man ar med om nagot som man
inte riktigt vet vad det ska bli.

Aven Alexander tillstar att det var just d16mscenerna
som var sverast att skrival

- Lustigt, fdr det var egentligen dem som vi fdrst gick
igang pa. De :ir tankta som centrala, men gjordes fardiga
sisl. Fdr jag visste inte riktigt vad de skulle innehala. De
fick definiiivi lnte bl fOrklarande, men kunde samtld gt inte
vara negot kryptiskt brete. Jag v lle absolut att dei skulle
l2icka igenom att man h6ll pa med henne medan hon sov
idrdmmen, och att hon pA negot satt skulle kiinna det.
Ungefer som med min familj alla utom jag drdmmer v?ildigt

ofta om tunnelbanan. Och jag tror det beror pe att jag
snarkar sa mycket, att de gor om de ijuden isina drdmmar,
skrattar A exander.

Carl avsldjar att han sedan manga er alltid skr vlt ned
s na drdmmar:

- Sa under den har perioden har jag umgetts annu mer
dn vanligt med mitt nave skaderi iform av drdmtydning.

Gciran Gademan

.t,t
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DEN "RtKTIGA" s0vtttKLtNIKEN
- PA SAHLGRENSKA
Sijmnkliniker finns faktiskt, och even nagra iSverige.
Sdmnlaboratoriet startade 1985 i liten skala pa Renstrdmska
sjukhuset. Sedan dess har verksamheten utvidgats och
idag ulfdr de pa Sahlgrenska drygt 3 000 undersdkningar
per ir. lfdrsta hand utreds patienter med andningsrelaterade
sdmnstiirningar och snarkning. De flesta av patienterna
hdnvisas via remiss frAn primdrvArden eller olika specialist-
lekare.

Deras verksamhet gAr ifdrsta hand ut pe att varda, lindra,
bota orsaker och konsekvenser till sdmnstijrningar, fram-
fdr allt nattlig andningsstdrning, samt att starta, driva, leda
forskning och utveckling inom omredet.

Fdr nervarande ar det lang kd till att fa en utredning.
lnkommande remisser prioriteras efter medicinsk beddmning.
F6r mer information om aktuell kdsituation vid Sahlgrenska
och andra radgivare henvisas till verdslussen pe telefon
020-44 55 55. Pa grund av kdsituationen har de fdr nar-
varande begransade mdjligheter att utreda och behandla
insomn ingsprob lem.

De bedriver even en omfattande forskningsverksamhet
och ansvarar fdr sdmnmedicinsk utbildning av olika personal-

kategorier.

www.sahlgrenska.se



VARFOR SOVER
TSABELLA sA nlnz
lsabella lider av sdmnldshet, ett problem som hon dejar
med 20-30 procent av Sveriges befolkning. Sdmnprob_
ernatiken har 6kat pa senare ar och Zir en av de vanljgaste

orsakerna till att vi vender oss ttll vardcentralerna idag.
Experiisen skiljer pa tre ol ka typer av scimnbesvar:

sverigheter att somna n, ieta uppvaknanden under natten
samt ett uppvaknande med en kansla av att inte vara
utscivd. Det kan finnas sdv?il medicinska som psykologiska
orsaker bakom scimnsvarigheter.

Ver sdmn iir indelad is<imncykier pA en och en halv timmes
langd. Vanligtvis sover vi ifyra till sex sdmncykler per natt,
ddr varje cykel i sig ar uppde ad i olika stadium. I stadium
ett gar vi fran vaket til stend tili sdmn. I stadium tva sover vi
ver bassdmn och i denna sdmnfas befinner vi oss i ungef:ir
halva natten. Siadium tre och fyra bester av djupsdmn, dar
djupscjmnen ar:innu mera utbredd istadium fyra. Dairefter
gar vi dver ii lstadium fem som aven kallas REM-sdrnn eller
d'cjrrsdm']en. Idetla sdrrnsladrJn e.vr ner uppvarvdde;n
ide andra faserna. Vart blodiryck er hdgre och andnings_
frekvens och puls er fdrhctjda. I hjarnans framlober finns
centra fdr ordning, pJanering, tidsbegrepp. Dessa delar
"sover" under REM-sdmnen. Medan andra delar av
hjarnan som hanterar kanslor, minnen, syn och hcirsel_
intryckdrvakna. Den senaste forskningen tyder paatt dennadel
av scirnnen ar viktig fdr bearbetntng av kenslor och minnes-
lagring.

lsabeilas scjmnstdrning tillhdr gruppen parasomnier
och i denna grupp lnger mardrcjmrnar, nattskrack och
sdmngang. lgranslandet mellan sdmn och vakenhet kan
individen drabbas av sdmnparalys, vilket innebar ait kroppens
viljestyrda muskler er fOrlamade. Detta lnnebar aii lsabella
fdr ett tag inte kan rdra sig, cippna dgonen e ler tala trots
att hon ar vaken. Hon er mer eller mindre medveten detta
ti lstand och det er vaniigt fdrekommande att dddsskrack
uppstar i dessa dgonblick.

Det kan finnas en rnangd olika orsaker till att lsabella
drabbas av parasomnier. Det kan till exempei bero pa upp-
Ievelser av valdsamt slag eller att hon nte k.inner sig trygg
i sin nuvarande livssituation. Fdr att utreda orsakerna, samt
mata hennes sdmnbesver, tar hon ifdresle ln ngen kontaki
med en scjmnklinik. Dessa kliniker finns pa ett fetal platser
iSverige och dAr meter rnan sdmn genom att fasta elekt_
roder pa huvudet och i ansiktet. Elektroderna kopplas till
en registreringsdosa som registrerar hjarnans elektriska
aklivitei, dgonens rdrelser och muskelspanningen under
hakan. Tillfcirlitligheten idessa rnatningar beror pa hur repre_
sentativ lsabellas sdmn ar under Iden hon beflnner stg pa
sdmnklinken. Vissa rndivider sover battre om de befinner
sig pe en sdmnklinik och andra samre. Efter att s6mn-
registrering har skett analyseras detta av sdmnspecialister
som tittar pa hur lang, djup och sammanhallen s6mnen har
varit. Efter att en utredning av lsabellas sdmnsvarigheter
har skett.ir det dags att bdrja behandla dessa.

Hur behandlingen med Isabella leggs upp beror fdrstas
pA vad en niirmare analys av hennes problem visar. Beror
dei pa tidigare erfarenheter kan man misst.inka att lsabella
lider av Posttraumaiiskt stressyndrom (PTSD), som i korthet
betyder ait man eterupplever tidigare trauman vilket bland
annai kan pAverka sdmnen. I detta fall kan behandlingen
besta av en l:ingre samtalsterapi d?ir man f6r lera sig att
hantera tankar, minnen och beteenden som uppkommit
sedan traurrat-

lsabellas sdmnproblem kanske ocksa fdrklaras av att
hon befinner sig i en stressfylld livssituation. Stress er en
nastan oundviklig fdljeslagare tili sdmnproblem ibada
riktningarna, det vill saga sdmnen dkar stress och stress
kan fdrvarra sdmnen. Vore detta lsabellas huvudproblem
skulle hon behdva ha hj:ilp med att se dver sin livssrtuation
sanr'i lonkret 1J5,p rred stress och scjnn.

Den best dokumenterade metoden vid sdmnproblem er
Kognitiv beteendeterapi (KBT) som har en god effekt pa
sdmnlangd och sdmnkvalitet. Det fdrsta lsabella skulle fA
g6ra om hon vaide en sadan behandling er att hon skuJle fA
regrstrera sin sdmn. Utlfren detta fer man sedan gA igenom
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hennes siimn samt ge henne information kring s6mn uti-
fran fdljande tre komponenter enligt sdmnformelni

Vakenhetens lAngd - Hur lenge hon har varit vaken
sedan fijregaende sdmn

Dygnsrytmen - Hennes inre biologiska klocka

Stress- eller aktiverjngsnivan - Hur stressad,
uppvarvad eller fysiologiskt aktiverad hon iir.

UtifrAn dessa tre komponenter skulle hon sedan fA kunskap
och verktyg fdr att fiirbetlra sin sdmn.

Vakenhetens lengd paverkar hur stimnig lsabella ar. Om
hon er vaken atta timmar som er den idealiska sdmntjden,
s6 innebdr detta Atta timmar stimn och 16 timmars vaken
tid av dygnets 24 timmar. Vaknar hon kl. 7 bcir hon alltsA
vara som trdttast kl. 23, FrAn det att hon vaknar bygger
hon upp ett sdmnbehov. Vid sdmnproblem ar det vanligt att
dels lagga sig och ta en tupplur pA dagen, vilket inneber
att siimnbehovet minskar och man har svart att somna pa
kvallen. Vidare ar det vanligt att legga sig tidigare fdr att
sova. Detta gdr o{tasi att man har svert att somna eller att
man vaknar upp pa natten. Metoden inom KBT kallas sdmn-
restriktion det vill saga man minskar gradvis tid isiing och
tupplurar vilket leder till en 6kad sdmnkvalitet. Tufft j bdrjan
men detta leder till dkad s6mneffektiviiet pe sikt.

Den basala s6mnkunskap som filrmedlas vid behandling
tar bland annat upp begreppet eterhdmtningssijmn. Detta
innebar att efter en dAlig natts siimn kompenseras detta
nesla natt genom att vi snabbare gAr ned i djupsdmn och
alltsa far battre sijmnkvalitet. Det ar viktigt att inte stirra
sig blind pe sdmnltingd utan ocksA beakta sdmnkvalitet,
det vill saga mengden djupsdmn. Det er exempelvis bdttre
med fem timmars sdmn i streck dn att sova sex timmar dar
du ar vaken med jamna mellanrum.

Om lsabella valde en KBT-behandling fdr sina sijmn-
problem skulle hon ta lara sig hur hennes sdmn pAverkas
av hennes inre biologiska klocka. Kroppens temperatur
varierar naturligt och sjunker under natten vilket ocksa
underlattar s0mnighet. Vidare instindras sdmnhormonet

Melatonin pA kvaillar pa grund av mdrker. Genom att slacka
ned gradvis under kvallen skulle hon lett kunna stimulera
Melatonin. Likase skulle hon kunna underlatta genom att
utsetta sig fdr ljus under dagen vilket stenger insOndringen.
Detta underlattar isin tur att Melatonin insdndras pa kval-
len, det vill siiga vi astadkommer dnskad dygnsrytm som
f6ljer var biologiska klocka,

Den sista faktorn - stress- eller aktiveringsnivan -
avhjiilps med bade stresshantering och stjmnred, Stress-
hantering innebar bAde verktyg att hantera stress-ande
eller obehagliga tankar samt avslappningsmetoder som
hjelper oss att komma ned ivarv bade psykiskt och fysiskt.
Hur fAt man de tag pa denna effektiva behandlingsform?
I nulaget finns det tyverr en brist pe detta och en stor
del av behandlingen ges av privata vArdgivare sAsom
Psykologpartners som tiven erbjuder behandling igrupp.
Psykologpartners kommer dessutom under 2OO9 att ge ut
ett internetbaserat sjalvhjalps-program som baseras pa
KBT. Hiir gAr man igenom ovan beskrivna moment och
har mdjlighet att 6ver mail stalla lregor och fA stdd vid
svArigheter om sadana skulle uppste.

Fredrik Malmaeus

Leg. Psykolog

Maria Karnell

Psykologkandidat

www.psykologpartners.se
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BIOGRAFIER
U PPHOVSMAN
CARI. UNANDER-SCHARIN. iorlsdriare

Fcidd i Stockholrn 1964, och bdrjade sjunga i tioars-
adern. Nagot er senare bcirjade han medverka i opera
uppsattningar pa Kungliqa Operan iStockholm, vilket han

fortsatte med ainda til malbrottet. Da ldmnade han den
klassiska musiken under nigra Ar, och egnade sig at jazz-

och symfonirock med sitt band. Efter nagra ar bdrjade han

studera orgel, ktirdirigerlng och musikteor, samtrdigt sorn

han bdrjade utveckla sin unga tenorrdsl pa Adolf Fredriks
musikgymnasium. Efter studenten b ev det Musikhdgsko-
lan i Stockholm i sj! ar. En sornmar fick han en mindre rol
ien barockopera som spelades pa Vadstena-Akademien,
vilket blev en ateruppteckt av operakonsten fdr honom.
Han kom in pa Operah6gskolan i Siockholm 1991 och
har varit verksam som opera- och konsertsangare sedan
han g ck ut dar fran. Samma Ar som han antogs pa Opera
hdgsko an, debuterade han ocksA som tonsattare med
vetkel A,4annen pe sluttningen. Det zir skrivet fdr hans
egen rdsl, beraiiare, iva synthesizers, ive tromboner och
tva slagverkare. Poesin skrevs av Katarina Frostenson,
som senare sarnma ar valdes in i Svenska Akademten.
Verket f ck ett f nt mottagande av press och lyssnare, och
sedan dess har han varit parallellt verksam som tonsAt-
tare o6h sAngare. I stort seit all musik han skapat har
den mdnskliga rdsten i centrum, och ofta even elektroni-
ska ins ag- "l skiirningspunkten der intultion och kunskap
mdis pA slna naitliga promenader, uppsier i lyckliga
siunder det som ar rnin musik", siiger han sjailv. Det abso-
luta genombrottet som musikdramatiker kom 1996 med
Toklurcten pA Vadstena-Akademien, till text av Magnus
Carlbring efter Elgard Jonssons roman. Efter dei fick han

menga besialln ngar, bl.a. tvA av Kungliga Operan, dar
han ocksa har sjLrngit en mangd stora tenorroller som

famino i Trallfl6jten och Almaviva i Barberaren i Sevilla.
Han er ocksa f iiigt verksam som oratoriesolist och har
sjungit roller pa Folkoperan och Drottningholms-
teatern. 2007 blev han utsedd t I huskornpositcir pe

GdteborgsOperan, dar han even skrivit en hyllningsfanfar
till en prisutdelning fdr Lars-,Ake Thessman.

VERK I U RVAL:

OPERORT Mannen pe sluttningen (Sveriges Radio P2
1 991), Ioklurslen (Vadstena-Akademien 1 996), L/slsf/afe
(Operahdgskolan i Stockholm pa Folkoperan 19gB),
H u m me I ha n u ng (Kungliga Operan pA Vasateatern 2OO1 ),
Byrgllla (Vadstena-Akadem en 2003), Lotanga Masarin
och Dartanjang (Kungliga Operan 2OOO), The Ctystal
Cabinei (PiieA Kammaropera 2OOB)

DANSVERK: (musikinslag): Pumgrcpen (1992), Qivittoq
(2002), Elevation (2004), Hybtid (2OO5\

KORVERK: 5 molelfer (texter ur ollka andllga traditloner),
Apostlagerning (Oratorium, 2OO4), Frcm Things to
Sourds (4 korer med text av Gunnar Ekelcif, 2OO7),

...hold infinity in the palm of yout hand... (kdrsvit med
texier av William Blake, 2009)

KAMMARIVUSIK: The World as / see /i (fern sanger fdr
dramatisk sopran och slagverkssexlett, skriven fdr Kroumata
och Erika Sunnegardh 2006)



AI.EXANDER AHNDORI L, ta rratta r e
Fddd 1967 och uppvuxen i Upplands Vesby. Han har stud_
erat film, religion och filosofi vid Stockholms Universitet
och har skrivit nio romaner och ett tjugotal pjeser. Han de_
bulerade som rornanfdrfattare 1989 med 6oken Den dkta
kvinnan, och flck ett mediali genombrott med On hje at
et vidrigt 1991. Bland hans mest uppmerksammade verk
kan namnas pjesena Horan i Konstantinapel, Soc/a/istlsk
tdvlan och Ptivat lilm, samt den gotiska tomanen Jaromit
och romanen Thaiboxaren fran 1989. Hans senaste bok
Reglss6rer, som hade lngmar Bergman som huvudper_
son, blev den mest omskrivna rornanen i Sverige pa tio
ar. Den har dversatts till nio sprak och latt stralande kr tik.
Hdsten 2009 utkommer A exander Ahndoril med romanen
Diplomaten. Han startade 2002 Stockholms Teater_
grupp tillsammans med bl.a. Lennart Jiihkel och hustrun
Alexandra Coelho Ahndoril och gjorde en hyllad uppsettning
pa Teater Tribunalen i Siockholm med pjas en pappas hjiifta.
Fdrestallningen kdptes sedan av Riksteatern och turnerade
genom hela Sverige h6sten 2004. Ahndoril har suttit fern
5r i Sveriges Fdrfattarfdrbunds styrelse och siiter fdr
narvarande iSveriges Fdrfattarfonds siyrelse och Drama-
tikerutskottet. Han air aven rnedlem iSvenska pEN, Fdrfat_
tarcentrum Ost, Stockholrns Teatergrupp (som ordfdrande
och dramatiker) och har recenserat teater och teater_
litteratur fdr tidningen Nummer. S6mnkliniken ir hans
fdrsta operalibretto.

VERK I URVAL:
RONy'ANER: De, €jkfa kvinnan (1989), On hjerht t;r vidrigt
(1 991), En menniskas fal (1 S92), Den magiska disciptinen
(1993), Jarcnit (199b), Thaiboxare, (1998), t{rsfresa
(2004), samtliga pa Norstedts fdrlag, Re9/ss6ren (Albert
Bonniers fdrlag 2006), Diplonaten (utkommer 2O09 pa
Albert Bonniers fdrlag).

PJASER: /rra (1ggg), Magisk tearer (1995), Horan i Kon
stantinopel (1996), Ett mardromspel (1gg7), Rudolf ll
(1998), Barock grolesk (1 999), Gtas i regn (2oo1), Nya
naratandansen (200S), pappas hierh (2OOg\, Ner
Jasefin f6rsvann (2OOg), Sweet home (20O6), Snekningen
(2006), Soc/ars'sk ftvtan (2007), pivat fitn (2007),
Konsten att f6tbli fti(2OOg), samtljga fdrtagda pi Coiombine
teaterfdrlag.



l BIOGRAFIER TEAM

MARIIN ANDERSSON, dirisenr

Studerade 1983-90 piano, sing, dirigerlng och musik-
vetenskap vid Gdteborgs Musikhdgskola. Han fortsatte
diirefter studierna fdr Peter Feuchtwanger (piano) i London,
Hans Graf (dirigering) lWien och deltog i masier-
classes runt om i Europa. 1987 anstiilldes han i Stora
Teaterns kdr, sedermera GciteborgsOperan, och blev
dess kormestare 1991, en post han lamnade 2OO1

fdr att arbeta som frilansande musikcoach, pianist
och dirigent. Sedan operadebuten med Eo,tdme
1991 har dirigerandet tagit honom till ltalien, Frank-
rike, Tjeckien och Slovakien med verk som Trcllfltijten,
Figaros b16llop, Batbenten i Sevilla, La haviata och Aida.
Sommaren 1998 vann han fdrsta pris i Georg Tlntner's Op-
era Conducting Workshop iKosice, Slovakien. Han ater-
vainder ofta till Gdteborgsoperan som musikcoach med
ansvar fdr Wagner-, Strauss- och Puccinirepertoar och
framtrader flitigt som kammarmusiker, dar hans nyfikenhet
fdr mer udda tonsattare gerna merks i programvalen.

ELLEN TR@MBORG, re s i ss6r

Bosatt iOslo dar hon fdrutorn regiuppdrag ?iven Ltnder-
visar i meditation och medvetande. Hon har siuderat
operaregi f<ir professor Claes Fellbom pA Operahdg-
skolan i Slockholm 2OO2-2O05 och arbetar nu som fri-
lansande regissdr iNorge och Sverige. Ellen Tr@mborg
inledde sin karriar som musiker. Efter utbildning vid
Norges Musikhcigskola anstiilldes hon som fagottist
i Den Norske Operas Orkester ddr hon arbetade 1gg2-
2003. Under sin tid som musiker fascinerades hon av opera-
konstens mengsidighet och blev intresserad av regiarbetet.
Efter hand bdrjade hon arbeta som regiassistent vid bede
opera- och teateruppsettningar. 2004 regisserade hon sin
examensuppsettning - Mozarts Don Giovanni pe Dab-
teatern i Falun. Darefter har hon pa Folkoperan iStockholm
satt upp Fedla och Odjurct, en operafdrestiillning f6r barn
baserad pA Ramea!s opera Hippolyte et Aricie, och

Charpentiers Orphee descendant aux enlerc under titeln
Orfeus gAr under med Oslo BarokkOpera. Ellen Tromborg
arbetar ocksa med nyskapande regi vid klassiska konserter
genom att anvenda video, dans, text och ljusdeslgn. Nermast
vantar en iscensettning av Handels Acis och Galatea med
Oslo Barokkopera.

IARS 6SI8ERGH, scenograf och tjusdesigner
B<irjade sin bana pA Norrlandsoperan. ldag ar han
verksam vid alla de stora scenerna iSkandinavien med
bede teater, opera och musikal och har svarat lcir sceno-
grafi och ljusdesign till drygt 190 produktioner. Han ar
numera knuten ti I Stockholms Stadsteater. Han har ver-
kat vld bl.a. Nationaloperan i Helsingfors, Romoperan,
Nationaltheatret och Det Norske Teatret, bada i Oslo, samt
Den Nationale Scene iBergen. Fdr operan iKdpenhamn
har han senast svarat fdr scenografin iill Slmon Bocca-
negra. I Sverige har han arbetat pa Kungliga Operan med
hl.a. Bohdne och Capticcio, pe Folkoperan med losca,
Rigoletto och Zarah, pe Malmd Opera rned Sweeney Todd,
Aiadne pA Naxos och nyiigen Jesrs Christ Superstat. pe
Dramaten har han gjoi Antigone och Cyrano de Beryet-
ac, pe Stockholms Stadsteater Figaros br6llop och Petra
von Kants bittra t;irar, pa Gdteborgs Stadsieater Cabaref
och Dom samt pe Norrlandsoperan nyligen Poet and
Propheiess isamarbete med Cape Town Opera, Sydafrika.
Pe GdteborgsOperan har Lars 6stbergh gjori scenografin
lill Aniara, Tosca, West Slde Story, Evita och Macbeth2.
Bland framtida produktioner kan namnas LAderlappen pA

Kungliga Operan, Titfing pa Malr-|i) Opera samt Miisen,
Sista danse, och Melisto pa Stockholrns Stadsteater.

ANNA ARDELIUS, kostym des igne r
Utbildad vid Beckmans Designhdgskola iStockholm. 1 994-
2001 arbetade hon som frilansande kostymdesigner fram-
fcir allt med reklamfilm, rockvideos och redaktionellt arbete
fdr modemagasin. Hon gjorde even scenografi och kostym
till Cirkus Tigerbrand och kostymer till Molieres Don Juan
och Goldonis lmpressarion frAn Smyrna, bAda pA Stockholms
Stadsteater. 2OO1-2OO7 var hon kostymchef pA Folk-



operan iStockholm, der hon ockse ritade kostymerna till
barnoperan Fedra och Odjuret i regi av Sijmnklinikens
regissdr Ellen Tromborg. Under de senaste Aren har Anna
Ardelius designat kostymer till Barberaren i Sevilla och
Ke eksdtycken, bada pe Luzerner Theaier i Schweiz, Do,
Giovanni pA Confidencen i Stockholm, Forellen and Me,
en sang- och dansfdrestellning av och med Charlotte
Engelkes isamarbete med Riksteatern samt Hiindels Hercules
pe Staatstheater Kassel i Tyskland.

BIOGRAFIER SOLISTER
KRTSIINA HANSSON, sopran (tsabelta)

Ar utbildad vid l\4usikhdgskolorna ipiteA och Malmd och
vid Operahdgskolan i Stockholm. Veren 2OOl debuterade
hon pA Kungliga Operan iStockhotm som Gabrielle ipad-
ser//y och Nafiens drottning i Trollfldjten, fdljt av Birgitta i

Catharina Backmans Stackars mej samt Eden och Nak-
tergalen j Ravels Barnet och spokeriena. Engagemang
utomlands omfaitar roller som Cloridoro i Melanis I'emplo
punito med Les Talens Lyriques under ledning av Chris-
tophe Rousset och Konstanze i Enleveingen ut Seraljen,
bAda pA Oper Leipzig. Vid lnnsbrucker Festwochen der
Alten Musik har hon sjungit Elisa i Mozarts ll Re pastorc
och Aminta iTelemanns Der geduldige Sokrates, och sist-
nemnda roll har hon aven sjungit pa Staatsoper Berlin un-
der ledning av Rend Jacobs. Bland hennes senaste roller
kan nemnas Amina i Bellinis S6mngengerckan pa Ny'almd

Opera och Ordf6randen/Flickan/Modern i uruppfdrandet
av Carl U nan de r-Sc harins lhe Crystal Cabinet rr|ed pi,'l-e
Kammaropera hdsten 2008. Pa GdteborgsOperan har hon
sjungit Sophie i Rosenkavaljeren, Gilda i Rlgolefto, Julie i

K. Beskrivning av en kanp ocf, Zdenka i Arabella. Kislina
Hansson:ir even en etablerad konsertsangerska och anljtas
regelbundet av orkestrar iSverige och Norden. Nesta sa-
song inleds med recital i Wigmore Hall fijljt av debut som
Mozarts Zaide med Classical Opera Company, England.

MAIS PERSSON, baryton (Gunnar)
Kom till Stora Teatern 1992. Pe Gdteborgsoperan har han
sjungit en rad stora roller inom bAde klassisk/romantisk och
nutida musikdramatik. Bland dessa kan namnas Mimaroben
i Aniata, Jochanaan iSa/o/re, Leporello i Don Giovanni,Lotd
Sidney i Resan till Reirr's, Lindorf/Coppelius/Dr Mirakel/
Dapertutto i Hoflmanns eventy\ Jones i paula af Malmborg
Wajds Bombpa yt, Wolfram i Tannheuser, Herroparen
i Lahengtin och Orestes i Elektta. Vidarc Escamillo i

Carmen, Banco vid uruppfdrandet av Jan Sandstr6ms
Macbeth2, Amonasro i /lda, Lescaut i Manon Lescaut,
Faninal i Rosenka ya ljeren, Kurwenal i Ttistan och lsolde,
Don Carlo i Odets nakl, Barak i Die Frcu ohne Schatten,
Rangoni iBoris Godunoy, titelroilen K. iJan Sandstrdms
opera K. Beskrivning av en kamp, som ocksa sandes
i SVT, Pizarro i Fidelio och Amfortas i parsllal Hans
senaste roller pe GdteborgsOperan dr titelrolleni Macbelh
och som sangsolist i dansfdrestellnjnge n Mozarts Req-
ulem. Sommaren 1996 sjdng Mats persson titelrollen i

uruppfdrandet av Carl Unander-Scharins opera Tokfursten
vid Vadstena-Akademien, fdr vilken han erhdll Broocman-
priset.

KARI. ROMBO. tenor Qim)
Utbildad vid Kungliga Musikh<igskolan och Operahdg-
skolan iStockholm. Bland hans roller, varav de flesta
i uruppfciranden, kan nemnas Arim i Daniel Bdttz Sva/
pa Kungliga Operan, Alex i freskop,rse.ssan av Jonas
Forssell pe Malmd Opera, Karl X Gustaf i B6tlz Magnus
Gabrel pa Lackd Slott och Ingram Frizer i B Tommy Anderssons
Willian vid Vadstena-Akademien. I verk av Carl Unander-
Scharin har han sjungit Kad i Bytgitta vid Vadstena-Akad_
emien och lesus i oratoriei Apostlagaiming j Stockholm.
Andra roller han sjungit iir Eddie iWilly Russells musikal
Blodsbrijd pa N4alm6 Opera, Lelio i La capicciosa
corefla av Martin y Soler vid Drottningholms Slottsteater,
i Prokofjevs Ke eken till de tre apelsinerna i Aix'en'
Provence och Gastone i la Traviata pA Gdteborgsoperan.
Nermast vantar rollen som Raoul de Gardefeu iOffenbachs



Paiserliv pe Malmd Opera. Karl Rombo er ocksa medlem i

gruppen Operaimprovtsatdrerna.

PEIER IOGUlN, bas (Doktor Grind)
Utbildad v d Musikhdgskolan i Stockholm och Operah6g-
skolan i Gdteborg. 19BB anst?illdes han pa Stora Teatern
dair han debuterade som Zuniga i Camen, l6ljt av bl.a.
Furst Gremin i Eugen Onegin, Ernst Ludwig i Cabaret och
Sparafucile iRlgo/eflo. Pa GdteborgsOperan har han sjun
git roller som Doktor Bartolo i Figarcs briillop (1994 och
2007), Kommenddrer i Don Giovanni(j99b och 2OOg),
Samuel Ndjd i Ktistina fdn DuvemAla, Hobson i pefel
Grlmes, Doktor Gren,,til i La Traviata, Sa@sIto i Trallf ldjten,
Bo^zen i Madama But'terfly, Adling t Lohengrin, Kajalas
i Jesns Ch,sl Supetstar, Notarien i Rosenkavaljeten,
Surin i Spader dam, Lekaren i Pel/das oc h M6lisande, Den
enarmade i Die Frau ohne Schatfen, Greve Monterone
i Rigoletto, Nikitij i Bo's Godunov och peldgrin i Greyen
av Luxemburg. Bland hans senaste roller finns pistola i

Falstaff Titurel i Parsilal och Alcindoro i Bohdme. peter
Loguin har tiven iurn6rat med ett Bellmanprogram och
gastat Folkoperan irollen som Storinkvisitorn i Do, Carlos.

IINUS Ft OGELl.. ball,ron (Otto / Jespe,
Utbildad vid lvlusikhdgskolan lGdteborg och Operahdg-
skolan i Stockholm. Han har sjungit roller som Figaro j

Fi g arc s br6llop pA Drottningholms Sloitsteater, tltelrollen i

Greven av Luxemburg pA Skandiateatern i Norrk<iping och
Aeneas i Dldo och Aeneas med Ostgdta Barock. LinLts
Flogells senaste roll var som St. Brioche i Glada tinkan pb
Folkoperan iStockholm, d:ir han even alternerade i huvud-
rollen som Danilo.

SUSANNA SUNDBERG, a/r (Patricia / Lotta)
Utbildad vid Sibeliusakade m ien iHelsingfors och Opera-
hdgskolan i Stockholm. PA operascenen har hon gjort
roller som Maddalena iVerdis Rigoletto pi Folkoperan i

Stockholm 2006, Eva i Du 6r nin dt6mptins av S,Jne
Mattias Emanuelsson vid Vadstena-Akademien 2OOe och
senast Olga/JouJou iLehars G/ada anka, iSuzanne Oslens

regi pe Folkoperan. Susanna Sundberg tilldelades svenska
Wagnersiillskapets Bayreuthstipendium 2008.

ERrKA ANDERSSON, mezzosopran
(Liselott / Maria-Lucla)

Uibildad vid bl. a. Musikkonservatoriet iTrondheim och
Operahdgskolan i Stockholm. Hon har framtrdtt pa
b.a. GdteborgsOperan, Viirmlandsoperan, Folkoperan,
NorrlandsOperan, Leckci Slottsopera, Vasateatern och
Berwaldhallen. Bland roller hon sjungit er titelrollen i Rossinis
Askungen, Clarissa i Rossinis Kerlek pe prcv (Akta ke ek
sdkes), Hermia i Brittens E midsomnarnattsdftm,Mode.n
i Stravinskijs Mavra, Geitode i Gounods Romeo och Julia
samt Mary i Wagners Den flygande hollAndaren. pA

Gdteborgsoperan har hon sjunglt Pauline i Spader dam,
Maddalena i Rigoletto, Amman i Bols GodL/roy och gdr
under veren 2009 tva fdrestallningar i rollen som Nurejev
(Orlofsky) i opetellen Lederlappen. Hon har even varit
so ist vid GdteborgsOperans Sommarkonserter 2003
och Tretiondagskonserten 2004. Som konsertsangerska
har Erika Andersson lramtrett med bl.a. Helsingborgs
Symfoniorkester, Uppsala Kammarorkester, Dalasinfo-
niettan, G?ivle Symfoniorkester och Drottningholms Barock-
ensemble.
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THE SLEEP CLINIC -
SYNOPSIS IN ENGLISH

lsabella leaves the medical student Jim in order

sees Jim standing in the doorway, but she is not sure. She
calls Gunnar and leaves a message that he has to come
and get her right away. Lotta, one of the other patients,
manages to calm lsabella down and she sleeps one more
night at the clinic. What she doesn't know is that Jim ac-
tually works there. lim obviously doesn,t like the fact that
lsabella has shown up, and he tries to convince Doctor
Gr nd to increase her dose of sleeping pills. ln lsabella,s
dreams, memories and suspicions are rnixed together in a
confLrsing and frightening way. When she wakes up, Lotta
is standing in her room; she is s eepwalking. ln spite of the
fact that lsabella is bleeding and has black and blue marks,
she is relieved. She realizes that it must have been Lotta
who was n her room even the previous night. Gunnar has
heard the message from lsabella and rushes over to pick
her up, but she laughs and teils him that she was mistaken
and that it was Lotta the whole time and not Jim. Gunnar
lries once again to get lsabel a to tell him the truth about
what happened that morning, almost five years ago, but
lsabella is still denying everything. Gunnar gets upset and
eaves the clinic. lsabe la confides in Lotta that she was
once drugged and raped. She has not told this to any-
body except her diary. The third nighi at the clinic, Doctor
Grind gives lsabella a double dose of sleeping pills and
tells her that another doctor will come and help her with
the electrodes. lt is lim. lsabella is terrified but cannot get
away, since she is already feeling the effect of the strong
dose of sleeping pills. She still manages to call Gunnar,
but he tells her that he cannot come and pick her up at
the momenl, because he has gone to the country side. lsa-
bella falls asleep, and in her nightmares everybody she has
met at the clinic appears threatening and mixed together.
Once again, something happens to her during her sleep ...
But who is the guilty one?

Ellen Tromborg, d/rectol

Translal onr L sbelh Andersson

to live with Gunnar, with whom she has had a relation-
ship for some time. lsabella and Gunnar are happy to be
a real couple at last and plan to live together in ltaly for
ihe next three years. lsabella discovers that she has for-
gotten her diaries at Jim's place and has to go back and
get them. At lim's place something terrible happens - he
drugs her and afterwards lsabella wakes up on the floor,
naked and in pain. She does not tell Gunnar about this, but
he still begins to suspect that something has happened
because lsabe la has nightmares a most every night. She
sleeps more and more badly and ls torrnented by waking
irp without being able to move, totaly paralyzed. When it
is time to return to Sweden, lsabelJa is no longer herself.
She is afraid to sleep and becomes more and more fright-
ened and exhausted. She gets letters from Jim and thinks
she sees him everywhere, and Gunnar is in despair over
how this is destroying thelr relationship. He tries to get
lsabella to tell him what Jim did to her, but she insists ihat
nothing happened. Gunnar then decldes to get lsabella
to seek help at a sleep cLinlc, and she goes there and is
examined by the eccentric Doctor Grind. At a party for old
friends at Gunnals and lsabella's home, lsabella becornes
totally paranoid and agitated and throws out ihe frightened
guests. lt's obvious that she needs help.

@ t"uoutt. is committed to the sleep clinic where
Doctor Grind is in charge. She gets to meet the other pa
tients; lesper who has problems wlth his snoring, Lotta
who walks in her sleep and Maria-Lucia who is afra d of
the night. lsabella ihen goes to her room where she is
given her sleeping pills and is fitted with electrodes that
wil monitor her sleep patte.ns. lsabella dreams and when
she wakes up she dtscovers ihat somebody has been in
her room and painted her lips. She becomes very upset
and wants to ieave the clinic immediately. She thinks she
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