
Marie Nilsson-Linds föreställning "Välkommen till mitt liv 2" är ett känslosamt kaptiel där 
publiken får följa med på en resa in i den dju-
paste djungel av depressioner för att sedan 
färdas vidare in i ett lyckosamt rus. Trots all-
varet är det nästan alltid nära till skratt. 
Humorn är nära under hela föreställningen.

Foto: Martin Skoog

Det är dock en lättsam inled-
ning hon bjuder på, Marie 
Nilsson Lind, i denna sin 
föreställning ”Välkommen 
till mitt liv 2” (jag missade 
första delen), med paralleller 
till Hajen 1 och 2, men snart 
blir vi varse vad första aktens 
huvudtema kommer att bli. 
Det stavas depression. Med 
stort D. Förmedlat med inle-
velse och smärtsam tydlig-
het, men också med uppfris-
kande inslag av humor. Hon 
beskriver målande hur detta 
tillstånd känns som att hänga 
från en kant på en skyskrapa 
i New York, med en mör-
dare ståendes på fingrarna. 
Detta varvas skickligt med 
upplyftande skämt, som när 
Nilsson kallar filmklassikern 
”Skyskrapan brinner” för en 
”film om utbrändhet”. Omgi-
ven av en flygel och ett stort, 
rött plasthjärta tar hon sedan 
publiken med på en sällsynt 
tragisk resa. 

Hon tar allt från början 
med utgångspunkt från de 
första årens livsglädje hemma 
på Gotland och släktgården 
där. Trots familjefejder och 
andra kontroverser var detta 

en tid som Nilsson Lind målar 
upp som hämtad från ”Barnen 
från Bullerbyn”, dock med 
tillägget att Lars Norén stod 
för regisserandet. 

Det var vid skolstarten 
som misären startade, ett 
uppbrott som Marie sedan 
aldrig riktigt återhämtat sig 
från. Det blir en livlig redo-
görelse för en flicka som inte 
riktigt passade in. Hon blev 
retad för sina glasögon och 
ratades från skolkören, med 
i förlängningen förödande 
resultat. Självmordsförsök 
och anorexia följde i tonåren, 
innan den 22-åriga Nilsson 
Lind bildade Ainbusk Singers 
1983 tillsammans med sin mer 
kända lillasyster Josefin och 
två grannflickor. 

Framgångsrik
Detta blev som bekant starten 
av en mycket framgångsrik 
karriär, med svensktoppettor 
och utsålda revyer och kaba-
réer, men fokus i föreställ-
ningen stannar vid personen 
Marie Nilsson Lind. Hon 
berättar till exempel om hur 
det gick till att skriva ”Jag 
mötte Lassie”, som i grun-
den handlar om att ha någon 
att älska, om inte en annan 
människa så åtminstone ett 

husdjur. Så här i efterhand blir 
det väldigt tydligt hur Marie 
brottats med sin depression 
genom hela sitt vuxna liv.   

Efter en kortare paus tar en 
andra, kortare, akt vid. Iklädd 
rosa kråsklänning låter Nils-
son oss förstå att det nu är 
andra spörsmål på tapeten. 
Hon guidar oss igenom olika 
sätt att se positivt på tillvaron, 
bland annat genom Baloo’s 
paradnummer från ”Djung-
elboken” och ett välformule-
rat tal av Nelson Mandela. 
Mycket av innehållet i detta 
andra segment av föreställ-
ningen är regelrätt ståuppko-
mik, där Marie Nilsson Lind 
verkligen skiner, ofrivilligt 
uppbackad av sin charmigt 
exotiska gotländska. 

Aldrig för tung
Trots det långt ifrån muntra 
innehållet, så blir ”Välkom-
men till mitt liv 2” aldrig för 
tung. Nilsson är hela tiden 
noga med att balansera svär-
tan med skratt och publik-
flirtande. En och annan sång 
slinker också med och hon 
avslöjar att detta är första 
gången hon sjungit inför 
publik. Hennes roll i Ainbusk 
stannade vid låt- och textför-
fattande. Hennes roll på Ale-
gymnasiets teaterscen denna 
tisdagkväll är dock inget annat 
än mycket lyckad. Trots avsak-
naden av sina bandkompisar, 
visst teknikstrul och trots att 
teatern inte är fullsatt så berör 
hon verkligen med sin livshis-
toria.
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NÖDINGE. Vädret utanför Ale gymnasium speglade 
obarmhärtigt de ämnen som Marie Nilsson Lind 
senare öppenhjärtigt kom att berätta om på tea-
terscenen. 

Det är kallt, blåsigt och mörkt. 
Men våren är inte alltför långt borta och det 

fanns en guldkant även på Nilsson Linds gripande 
livsöde.

En fjärdedel Ainbusk på Ale gymnasium
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En utställning om förgänglighetens poesi
visas på Repslagarmuseet, Älvängen

11 mars - 10 april

Vernissage 11 mars kl 13.00
Invigningstalare är Monica Samuelsson

ordförande i Utbildning och Kultur

Repslagarmuseet är öppet onsdag-söndag mellan 12-15
0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

MUSIKKVÄLL MED

KAFFERAST
• Underhållning • Tävling

• Allsång • Dans

Fredag 30 mars kl 19
i Skepplanda Bygdegård

Entré inkl. kaffe i pausen: 100:-
Biljettförsäljning fr o m 5/3

tel 0303-33 70 30 eller 33 75 22

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

SPELMANSLAGET
KAFFERAST

RING OCH BESTÄLL!  0303-74 62 52

Vi har en 
helt ny 
kebabgrill!
– Jättegott!

NYHET • NYHET!NYHET • NYHET!
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