
NÖDINGE. Inget sakna-
des.

Vakna-föreställningen 
100% kärlek från Gävle 
var helt hundra.

I botten en lika sann 
som brutal livshistoria, 
men på toppen och ut 
från scenen mängder av 
unga hjärtan som säger 
att inget är försent.

Det har gått tio månader 
sedan idén om att filmatisera 
Per Lifvengrens liv föddes. 
Per är idag en uppskattad fö-
reläsare. Han talar om hur 
utanförskap på en skolgård i 
unga år kan leda till en män-
niskas fullständiga undergång. 
Per tog sig upp från helvetet 
med droger, tungt missbruk 
och kriminalitet. När han såg 
estettvåornas tolkning av hans 
liv kom tårarna. Det gjorde de 
nog på alla som varit med i 
projektet i söndagskväll. Då 
var det premiär för 100 kg 
kärlek från Gävle. I publiken 
satt Per Lifvengren med sin 
mamma.

– Det har varit en otrolig 
resa. Föreställningen är stark 
och det är väl en sak, men 
faktum är att vår huvudrollsfi-
gur faktiskt finns. Det är inget 
vi har hittat på eller som bara 
finns i fablernas värld. Det är 
det som gör den här uppsätt-
ningen så speciell, berättade 
regissör Michael Svensson 
veckorna före premiären.

Då hade han troligtvis 
ännu inte förstått vilket oer-
hört stort hjärta som klappa-
de innanför bröstet på elever-
na i klass ES2A.

Föreställningen är unik på 
många sätt. Inte minst tek-
niskt bryter den ny mark. 
Anders Nilsson har med 
sina filmelever lyckats föra 
in ytterligare en dimension 
till den klassiska teaterscenen 
med sång, rappa repliker och 
taktfast musik. När skådespe-
larna kliver av scenen fortsät-
ter handlingen på filmdu-
ken. Övergångarna satt per-
fekt och publiken fick knappt 
tid att andas. Det pågick alltid 
något. Extra träffsäker är en 

av de sista filmscenerna där 
Per Lifvengren själv medver-
kar.

– Underbart att få spela 
svin, kommenterade Per sin 
insats.

Handlingen börjar på en 
återträff, där klasskompisar-
na skäms för hur de behand-
lat Per. Robert Söderberg 
spelar rollen som Per i före-
ställningen. Han gör en otro-
ligt trovärdig tolkning och när 
premiärföreställningen är 
över kommer Per Lifvengrens 
mamma ner till scenen.

Kramades
– Hon bara kramade mig och 
grät en skvätt. Det kändes 
fantastiskt. Bland det starkas-
te som jag har upplevt, be-
rättar Robert Söderberg som 
efter nio föreställningar på 
fyra dagar började känna sig 
sliten.

– Det tar kraft, men ingen 
här skulle vilja ha det ogjort. 
Vi känner nog allihop att det 
är det här vi vill hålla på med. 

Det var en stor bekräftelse på 
att vi kan det här med att stå 
på scen, säger han.

Ingen däremot.
2500 personer, ungdomar 

och vuxna, har sett föreställ-
ningarna. Ingen lär ha gått 
oberörd hem.

Gripande skådespel
Det är inte bara ett gripan-
de skådespel, det är också en 
femstjärnig musikalisk upp-
levelse. Idén med en tvåvå-
ningsscen för husbandet är 
lysande. Minst lika bra som 
att låta tjejer sjunga rock, då 
gör sig den genren som bäst. 
Tjejer är rock'n roll.

Viktigt att betona är att 
hela handlingen inte är en 
spegel av Per Lifvengrens liv. 
Den bygger däremot på hans 
livserfarenheter och eleverna 
har tagit med sig Pers berät-
telser till sin egen verklighet. I 
många fall är den som visas till 
och med grövre. Våldtäkts-
scenen är på gränsen till för 
mycket, men målet var att nå 

fram och väcka känslor. Det 
lyckades man med.

Allt allvar till trots, det 
skojas också. Föräldrascenen 
i inledningen med de överdri-
vet omtänksamma föräldrar-
na är "störtskön". Likaså re-
pliken i rockbandet:

– Maja, hur kan du som 
heter Maja vara mot knark?

Efter att ha levt sida vid 
sida med en på många sätt 
brutal föreställning kommer 
vilan nog till sin rätt.

– De har svarat för en 
enorm insats. I slutet var det 
reservtanken som gällde för 
rätt många, men det märk-
tes inte. Jag är så stolt och så 
imponerad, berömde Micha-
el Svensson som tillsammans 
med Anders Nilsson visat att 
de går att väva ihop konstens 
alla uttrycksformer.
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SURTE. I onsdags invig-
des en elevutställning 
på Glasbruksmuseet.

Utställningen är en 
samling av bland annat 
sidenmåleri, ullarbeten 
och lerarbeten.

Konstnärer är ungdo-
mar från förberedelse-
klassen på Kyrkbysko-
lan i Nödinge.

Tyrone Hansson (s), ledamot 
i Barn- och ungdomsnämn-
den, hade det stora nöjet att 
få invigningstala och förklara 
utställningen för öppnad.

– Detta är det bästa man kan 
råka ut för. Tänk att få inviga 
något som barn har skapat, det 
känns fantastiskt. Det här är 
er dag, er utställning och jag 

vill gratulera er till ett kanon-
fint arbete. Lycka till framö-
ver, sade Tyrone Hansson i 
sitt korta anförande.

Ett 30-tal elever i förbe-
redelseklass 1-9 har under 
höst- och vårterminen givits 
möjlighet att få träffa kultur-
pedagog Anki Knuts en gång 
i veckan. Tillsammans har de 
arbetat kring ämnena bild och 
drama, vilket nu har resulterat 
i en egen utställning.

– Detta är bara ett axplock 
av allt det som eleverna har 
producerat. Det har varit väl-
digt givande för mig att få 
jobba med dessa ungdomar, 
de har lärt mig mycket, säger 
Anki Knuts och fortsätter:

– De konstnärliga ämnena 
befruktar de teoretiska och 
omvänt. Att finna sitt eget ut-

tryckssätt och glädje i skapan-
det är något som man bär med 
sig hela livet.

Elevutställningen på Glas-
bruksmuseet pågår till och 
med 20 maj.

PÅ GLASBRUKSMUSEET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Här ses några av de elever från förberedelseklassen i Nödinge som har bidragit med material 
till den konstutställning som just nu visas på Glasbruksmuseet.

Ahmad, en av de unga konst-
närerna, fanns på plats under 
vernissagen.

Elevutställning på Glasbruksmuseet

Jennifer Jääskeläinen, Camilla Berndtsson och Anna Wihl-
borg är begåvade med röster som lämpar sig utmärkt för 
rock'n roll.

Robert Söderberg spelade Per och ledde publiken genom sitt livs värsta passager. Han gjorde det på ett så 
trovärdigt sätt att vi trodde att det var han som var 100 kg kärlek från Gävle.

Effektfullt med rök, ljus och 
bra musikval. Publiken var 
med på noterna.

Per Lifvengren tog chansen att vara med och gilla-
de rollen som langare och buse. En klockren roll för 
100 kg kärlek från Gävle...

– Film, musik, teater – och en föreställning med hjärta

100% av allt – det är klart det blir bra

MÅLLÖS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


