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Er det en kvinnes skjebne å få barn?
Klassekampen 1. Publisert på trykk 10.11.2014. Profil: Forestillinger, Ungen.
IdaLou Larsen. Side: 25.

KULTUR&MEDIERKLASSEKAMPENKLASSEKAMPEN 25Mandag 10. november 2014

gjer det jobben og livet hans 
dobbelt tragisk.

Åtvaring
Øyvind Vågnes er sterkt uroa 
over utviklinga av dronetek-
nologien. 

– Det endrar våre førestel-
lingar av kva ein krigstilstand 
er og kva eit sivilt liv er. Gren-
sene mellom krig og fred blir 
brotne ned, slik Tonje H. 
Schei også viser i dokumen-
tarfilmen «Drone», seier han. 

Vågnes har ein doktorgrad i 
estetiske fag og i ei årrekkje 
forska på litteratur, kunst og 
visuell kultur – før han vart 
forfattar på heiltid. Refe-
ransane til visuelle medium 
finst på fleire nivå i romanane 
hans: I den førre boka, «Se-
kundet før», handla det om fo-
tohistorie; denne gongen har 

han vorte meir indirekte in-
spirert av videokunst, ikkje 
minst den israleskfødde 
kunstnaren Omer Fasts bi-
drag til Veneziabiennalen i 
2011: «5000 Feet is the Best».

– Det er ein kortfilm fortalt 
frå droneperspektiv, der vi 
mellom anna følgjer ein van-
leg forstadsfamilie ut på bil-
tur. Alt verkar som ei normal 
utflukt frå ein storby i USA, 
heilt til dei må passera eit mi-
litært sjekkpunkt på motorve-
gen og handlinga tar ei svært 
dramatisk vending. Eg har 
ønskja å oppnå noko liknande 
med «Sone Z»: Med å leggja 
forteljinga til eit attkjenneleg 
landskap vil eg at lesarane 
skal koma nærare kjensla av 
korleis det er å leva inngjerda 
og overvaka.

guri.kulaas@klassekampen.no

I romanen «Sone Z» har eit langt kystland mura seg inne og held omverda ute med dronar:

Sett med droneblikket

MILITARISERT SIVILSAMFUNN: – Vi er komne langt i å militarisera sivilsamfunnet og dronene er ein viktig del av prosessen, seier forfattar Øyvind Vågnes, som har skrive romanen «Sone Z».

«Ungen»
Nationaltheatret, Teatret på Torshov
Musikklab volum 3
Av: Harald Tusberg og Egil Monn-
Iversen, etter et skuespill av Oskar 
Braaten
Bearbeidet av: Bjarte Hjelmeland 
og Lars Jacobsen
Regi: Bjarte Hjelmeland
Scenografi og kostymedesign: 
Milja Salovaara
Musikalsk ansvarlig og arrangør: 
Simon Revholt
Med blant andre: Kjersti Botn Sandal, 
Mari Maurstad, Lene Kristin Ellingsen

ANMELDELSE
En hundre år gammel 
fortelling aktualiseres 
på scenen.
For vel hundre år siden 
hadde «Ungen» urpremiere 
på Nationaltheatret. På Det 
Norske Teatret ble stykket 
seksti år seinere med stor 
suksess omarbeidet til 
musikal med tekst av Harald 
Tusberg og musikk av Egil 
Monn-Iversen. Både «Un-
gen» og «Den store barnedå-
pen», Oskar Braatens andre 
stykke med handling fra 
fabrikkmiljøet på Sagene, 
spilles fremdeles, mens hans 
mange romaner som inngå-
ende skildrer de samme 
miljøene, anklages for å 
mangle politisk opprør og 
klassebevissthet. Det er mer 
eller mindre blitt glemt.

Da Det Norske Teatret for 
17 år siden satte opp igjen 
musikalsuksessen «Ungen», 
opplevde jeg en oppsetning 
som var teknisk briljant, 
men innholdsmessig ganske 

utdatert. Jeg var derfor spent 
før premieren på stykket 
som Torshov-gjengens tredje 
musikklab. Men denne 
gangen oppleves problem-
stillingen i stykket som både 
aktuell og engasjerende.

«Ungen» er fortellingen 
om Milja som er så uheldig at 
hun faller hodestups for den 
drikkfeldige og karakter-
svake Julius. Hun får et barn 
med ham, men han tar ikke 
ansvar, så Milja plasserer 
ungen hos Hønse-Lovisa, en 
varmhjertet og nestekjærlig 
kvinne som tar seg av barna 
til de ugifte fabrikkjentene 
slik at de kan fortsette å 
jobbe og tjene til livets 
opphold. Så kommer dokto-
ren på Sagene på jakt etter 
en unge til et rikt og barnløst 
ektepar på vestkanten, og 
når Milja får tilbud om å gi 
fra seg sønnen, takker hun 
ja, til Hønse-Lovisas store 
skuffelse, for hun mener 
barn er det viktigste kvinnen 
har.

Dette temaet går som en rød 
tråd gjennom hele stykket, 
og får sin konklusjon i 
sluttscenen.

«Ungen» er på den ene 
siden et varmt forsvar for at 
kvinnen ikke skal stemples 
som syndig og mindreverdig 
fordi hun får barn uten å 
være gift, og kan her sees 
som forut for sin tid. Styk-
kets andre, og kanskje 
viktigste budskap, at barnet 
er kvinnens ansvar og gir 
mening til livet hennes, er 
derimot stikk i strid med 
dagens likestillingspolitikk. 
I lys av vår samfunnsdebatt 
virker det ganske reaksjo-
nært, men samtidig bringer 
det tankene hen på kvinner i 
den tredje verden som ikke 
ser annen utvei enn å 
adoptere bort barna sine, 
kanskje også å bære fram 
barn mot betaling.

Det er oppsetningens 
sterke side at skuespillerne 
gjennom sin innlevelse i 

rollene makter å aktualisere 
en hundreårsgammel 
fortelling: Milja, i Kjersti 
Botn Sandals skikkelse, 
slites mellom kjærligheten 
til sønnen og Julius – og 
fornuften som sier at hun 
skal avvise Julius en gang 
for alle og gi bort barnet slik 
at det kan få en bedre 
framtid. Mari Maurstads 
usannsynlig elegante og 
vakre Hønse-Lovisa utstråler 
både myndighet og varme, 
Tone Danielsen overbeviser 
både som den kristne og 
bigotte Krestna, og som 
Julius’ ulykkelige mor, mens 
Lene Kristin Ellingsen er 
riktig usympatisk som den 
intrigante, selvgode og 
lettlivede Petrina. Julia Støp 
Husby og Hanne Skille 
Reitan skaper gode skikkel-
ser av henholdsvis Sersjant-
Petra og tæringssyke Olina. 

For denne «Ungen» er 
kvinnenes stykke, og til og 
med Berhard Arnø må ta på 
seg dameklær når han ikke 
er lagleder Krestoffer, men 
framfører Gurina Negers 
vise om kjæresten Johannes.

Musikalsiden av denne 
«Ungen» er jeg mer i tvil om. 
Som vanlig gjør Simen 
Revholt og orkestret en 
fantastisk jobb og klarer til 
dels å gjenskape stemningen 
fra en forgangen tid. Ensem-
blet er sterkt opptatt av å yte 
de mange sangnumrene 
musikalsk rettferdighet, og 
det kan være en årsak til at 
det iblant er ganske vrient å 
få med seg nyansene i 
sangtekstene. Her er Mari 
Maurstad et kjærkomment 
unntak. 

Hovedinntrykket mitt er 
at regissør Bjarte Hjelme-
land og ensemblet ennå ikke 
helt har maktet å få tekst og 
musikk til å smelte sammen 
til en helhet. Men etter hvert 
kan det nok komme. 

IdaLou Larsen
kultur@klassekampen.no

Er det en kvinnes 
skjebne å få barn?

BARN: Skuespillerne klarer å aktualisere en hundre år gammel fortelling, skriver vår anmelder. Fra 
venstre: Christian Skolmen, Hanne Skille Reitan og Tone Danielsen. FOTO: GISLE BJØRNEBY

TEATER
IdaLou Larsen

«Når du freistar å sjå alt, 
må du gå glipp av noko. 
Det blir skapt ein falsk 
tryggleik»

ØYVIND VÅGNES, FORFATTAR

En hundre år gammel fortelling aktualiseres på

scenen.

«Ungen»

Nationaltheatret, Teatret på Torshov

Musikklab volum 3

Av: Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen, etter et

skuespill av Oskar Braaten

Bearbeidet av: Bjarte Hjelmeland og Lars

Jacobsen

Regi: Bjarte Hjelmeland

Scenografi og kostymedesign: Milja Salovaara

Musikalsk ansvarlig og arrangør: Simon Revholt

Med blant andre: Kjersti Botn Sandal, Mari

Maurstad, Lene Kristin Ellingsen

Anmeldelse

For vel hundre år siden hadde «Ungen»

urpremiere på Nationaltheatret. På Det Norske

Teatret ble stykket seksti år seinere med stor

suksess omarbeidet til musikal med tekst av

Harald Tusberg og musikk av Egil Monn-Iversen.

Både «Ungen» og «Den store barnedåpen», Oskar

Braatens andre stykke med handling fra

fabrikkmiljøet på Sagene, spilles fremdeles,

mens hans mange romaner som inngående

skildrer de samme miljøene, anklages for å

mangle politisk opprør og klassebevissthet. Det

er mer eller mindre blitt glemt.

Da Det Norske Teatret for 17 år siden satte opp

igjen musikalsuksessen «Ungen», opplevde jeg

en oppsetning som var teknisk briljant, men

innholdsmessig ganske utdatert. Jeg var derfor

spent før premieren på stykket som Torshov-

gjengens tredje musikklab. Men denne gangen

oppleves problemstillingen i stykket som både

aktuell og engasjerende.

«Ungen» er fortellingen om Milja som er så uheldig at

hun faller hodestups for den drikkfeldige og

karaktersvake Julius. Hun får et barn med ham, men han

tar ikke ansvar, så Milja plasserer ungen hos Hønse-

Lovisa, en varmhjertet og nestekjærlig kvinne som tar

seg av barna til de ugifte fabrikkjentene slik at de kan

fortsette å jobbe og tjene til livets opphold. Så kommer

doktoren på Sagene på jakt etter en unge til et rikt og

barnløst ektepar på vestkanten, og når Milja får tilbud

om å gi fra seg sønnen, takker hun ja, til Hønse-Lovisas

store skuffelse, for hun mener barn er det viktigste

kvinnen har.

Dette temaet går som en rød tråd gjennom hele stykket,

og får sin konklusjon i sluttscenen.

«Ungen» er på den ene siden et varmt forsvar for at

kvinnen ikke skal stemples som syndig og mindreverdig

fordi hun får barn uten å være gift, og kan her sees som

forut for sin tid. Stykkets andre, og kanskje viktigste
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budskap, at barnet er kvinnens ansvar og gir

mening til livet hennes, er derimot stikk i strid

med dagens likestillingspolitikk. I lys av vår

samfunnsdebatt virker det ganske reaksjonært,

men samtidig bringer det tankene hen på kvinner

i den tredje verden som ikke ser annen utvei enn

å adoptere bort barna sine, kanskje også å bære

fram barn mot betaling.

Det er oppsetningens sterke side at

skuespillerne gjennom sin innlevelse i rollene

makter å aktualisere en hundreårsgammel

fortelling: Milja, i Kjersti Botn Sandals skikkelse,

slites mellom kjærligheten til sønnen og Julius –

og fornuften som sier at hun skal avvise Julius en

gang for alle og gi bort barnet slik at det kan få

en bedre framtid. Mari Maurstads usannsynlig

elegante og vakre Hønse-Lovisa utstråler både

myndighet og varme, Tone Danielsen overbeviser

både som den kristne og bigotte Krestna, og som

Julius’ ulykkelige mor, mens Lene Kristin

Ellingsen er riktig usympatisk som den intrigante,

selvgode og lettlivede Petrina. Julia Støp Husby

og Hanne Skille Reitan skaper gode skikkelser av

henholdsvis Sersjant-Petra og tæringssyke Olina.

For denne «Ungen» er kvinnenes stykke, og til og

med Berhard Arnø må ta på seg dameklær når

han ikke er lagleder Krestoffer, men framfører Gurina

Negers vise om kjæresten Johannes.

Musikalsiden av denne «Ungen» er jeg mer i tvil om. Som

vanlig gjør Simen Revholt og orkestret en fantastisk jobb

og klarer til dels å gjenskape stemningen fra en

forgangen tid. Ensemblet er sterkt opptatt av å yte de

mange sangnumrene musikalsk rettferdighet, og det kan

være en årsak til at det iblant er ganske vrient å få med

seg nyansene i sangtekstene. Her er Mari Maurstad et

kjærkomment unntak.

Hovedinntrykket mitt er at regissør Bjarte Hjelmeland og

ensemblet ennå ikke helt har maktet å få tekst og

musikk til å smelte sammen til en helhet. Men etter

hvert kan det nok komme.

kultur@klassekampen.no

«Problemstillingen i stykket oppleves som både aktuell

og engasjerende»

© Klassekampen
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Storslagent teater i lite format
Dagsavisen (1 likt treff). Publisert på trykk 10.11.2014. Profil: Forestillinger, Ungen.
INGER MARIE KJØLSTADMYR. Side: 24.

24 kulturDagsavisen
mandag 10. november 2014

Tre norske dokumentarer, 
som tar for seg selvs-
kading, droner og 
ballettdansende gutter, 
skal vises på verdens 
største og viktigste doku-
mentarfilmfestival i 
Nederland.

Kenneth elvebakks «ballett
guttene» er en av filmene som 
skal vises i amsterdam.  
  FoTo: nTb SCanPIX

Dokumentartrio 
til Amsterdam

International Documentary 
Film Festival Amsterdam 
(IDFA) er ifølge Norsk filminsti-
tutt den mest betydningsfulle av 
sitt slag, og foregår i tida 19. til 
30. november. Nå er pro-
grammet klart, og de tre norske 
bidragene skal vises i hver sin 
programseksjon.

«Idas dagbok», med regi av 
August B. Hanssen, har ver-
denspremiere i Amsterdam. 
Filmen forteller historien om 
Ida som begynte å skade seg selv 
da hun var 10 år gammel og i dag 
er i 20-årene og har år som kas-
teball bak seg i det psykiske hel-
sevesenet. Det er hovedper-
sonen selv som usensurert har 
fanget sine intense opplevelser 
de siste fem årene med eget 
kamera.

«Ballettguttene», har regi 
av Kenneth Elvebakk og har 
vært vist på NRK. Nå går den 
sin seiersgang på festivaler 
rundt i verden, og skal. Den for-
teller om tenåringsguttene 
Lukas, Syvert og Torgeir som vil 
bli ballettdansere, og hvordan 
de møtes.

Også «Drone», som hadde 
sin norske premiere sist uke, blir 
vist under IDFA. Regissør Tonje 
Hessen Scheis film om ameri-
kanske dronepiloter og mennes-
kene som lever under dronetrus-
selen har vakt stor 
oppmerksomhet.  (NTB)

Det kom faktisk som en liten overraskelse 
på undertegnede at Oskar Braatens og 
Tusberg/Monn-Iversens «Ungen» sto på 
repertoaret til Nationaltheatret i høst. 
Men det burde jo ikke overraske; med 
Hønse-Lovisas lille røde hus trygt plas-
sert ved Akerselva og flere gråbeingårder 
som fortsatt står grått og stødig på Oslos 
østkant, blir vi daglig minnet på forfat-
teren Oskar Braaten og hans verker om 
det tidlige 1900-tallets arbeiderklasse i 
hovedstaden. 

«ungen» har en lang tradisjon bak seg 
som scene- og filmmusikal, og kanskje 
står filmatiseringen fra 1974 med Britt 
Langlie og Bjørn Skagestad i hovedrol-
lene sterkest i folks hukommelse. Men 
mens filmen har mange skuespillere og 
store masseopptredener, stiller Torshov-
gruppen med åtte skuespillere på scenen 
og et orkester på fire. Når åpningsnum-
meret Lørdagskveld likevel har like mye 
kraft med sine tre skuespillere (Hanne 
Skille Reitan, Kjersti Botn Sandal og 

Julie Støp Husby) som filmens mas-
sescene, sier dette alt om hva Torshov-
ensemblet har fått til denne gangen 
sammen med regissør Bjarte Hjelmeland. 
For de gjør det lille teaterrommet på 
Torshov mye, mye større enn seg selv med 
denne forestillingen. 

Historien om fabrikkarbeiderjenta Milja 
(Kjersti Botn Sandal) som «havner i 
uløkka» og sviktes av kjæresten Julius 
(Christian Skolmen) er godt egnet for 
musikkteater. Den har 
både en lettfattelig his-
torie om umulig kjær-
lighet, fattigdom og 
drømmer om et bedre 
liv, men rommer også 
flere små sidehistorier, 
og karakterene er man-
gefasetterte og nyanserte. Alt dette er 
godt ivaretatt i forestillingen og er med 
på å skape en musikalopplevelse av de 
store. 

Skuespillerne synger også Egil Monn-
Iversens sanger så gåsehuden tidlig 
melder seg og blir værende kvelden 
gjennom. Monn-Iversens musikk gir 
dessuten karakterene en verdighet som 
det virker som har smittet over på rol-
letolkningene. For de er så rake i ryggen 
alle, og selv om både kostymer og sceno-
grafi går i bruntoner, er dette persongal-
leriet fargerikt, stolt og energisprutende. 

Det er vanskelig å trekke fram en enkelt 
rolleprestasjon i dette sterke ensemblet. 
Kanskje må det være Lena Kristin 
Ellingsen som tross tydelige tegn på 
sykdom bevarer det ildfulle i sin forfø-
rende Petrina. Christian Skolmens Julius 
er imidlertid en så usympatisk og skrø-
pelig fyr at det er et under at damene 
faller som fluer for ham. Litt mer sjarm 
hadde denne karakteren hatt godt av å 
få, for han framstår bare som en trist 
fyllik, også når han stepper og ikles flotte 
gevanter i det som er forestillingens lille 
revynummer. 

Selv om teatret reklamerer for forestil-
lingen med at «relasjonene og karakter-

arbeidet tolkes på en nåtidig, 
moderne måte», oppleves det 
som en lite radikal forestil-
ling i så måte. Noen små og 
tydeligere nytolkninger er 
det imidlertid: Bernard 
Arnøs lekre transvestitt av 
krovertinnen på baren Afrika 

er et vellykket og morsomt grep. Og når 
det kommer til hans/hennes musikalske 
bidrag i forestillingen: Vær forberedt på 
allsang! 

Den største musikalopplevelsen i høst 
kommer altså i et lite format. Og om ikke 
aktualiteten i selve stykket er til å ta og 
føle på, er det alltid aktuelt å minne oss 
om at norsk teatertradisjon er langt mer 
enn Ibsen. For den er også Oskar Braaten 
– og ikke minst Egil Monn-Iversen. 

 
Inger marIe KjølSTadmyr

Storslagent teater 
i lite format 
Musikklab-gjengen på Torshovteatret drar i land en ny 
seier for seg selv og for norsk musikkteater. 

det er vanskelig å trekke frem en enkelt rolleprestasjon i dette sterke ensemblet. Fra venstre: lena Kristin ellingsen, mari maurstad, 
Hanne Skille reitan, julie Støp Husby.   FoTo: gISle bjørneby/naTIonalTHeaTreT

«Vær forberedt 
på allsang!»

teater
«Ungen»
regi: Bjarte Hjelmeland 
Scenografi og kostyme: Milja Saalovara 
Musikalsk ansvarlig: Simon revholt 
Med: Kjersti Sandal, Christian Skolmen, Lena 
Kristin ellingsen, Mari Maurstad, Hanne Skille 
reitan, Bernhad arnø, Julie Støp Husby, tone 
Danielsen

Musikklabgjengen på Torshovteatret drar i land

en ny seier for seg selv og for norsk

musikkteater.

Det kom faktisk som en liten overraskelse på

undertegnede at Oskar Braatens og

Tusberg/Monn-Iversens «Ungen» sto på

repertoaret til Nationaltheatret i høst.

Men det burde jo ikke overraske; med Hønse-

Lovisas lille røde hus trygt plassert ved Akerselva

og flere gråbeingårder som fortsatt står grått og

stødig på Oslos østkant, blir vi daglig minnet på

forfatteren Oskar Braaten og hans verker om det

tidlige 1900-tallets arbeiderklasse i hovedstaden.

«ungen» har en lang tradisjon bak seg som

scene- og filmmusikal, og kanskje står

filmatiseringen fra 1974 med Britt Langlie og

Bjørn Skagestad i hovedrollene sterkest i folks

hukommelse. Men mens filmen har mange

skuespillere og store masseopptredener, stiller

Torshovgruppen med åtte skuespillere på scenen

og et orkester på fire. Når åpningsnummeret

Lørdagskveld likevel har like mye kraft med sine

tre skuespillere (Hanne Skille Reitan, Kjersti Botn

Sandal og Julie Støp Husby) som filmens

massescene, sier dette alt om hva

Torshovensemblet har fått til denne gangen

sammen med regissør Bjarte Hjelmeland.

For de gjør det lille teaterrommet på Torshov

mye, mye større enn seg selv med denne

forestillingen.

Historien om fabrikkarbeiderjenta Milja (Kjersti

Botn Sandal) som «havner i uløkka» og sviktes av

kjæresten Julius (Christian Skolmen) er godt

egnet for musikkteater. Den har både en

lettfattelig historie om umulig kjærlighet,

fattigdom og drømmer om et bedre liv, men

rommer også flere små sidehistorier, og

karakterene er mangefasetterte og nyanserte. Alt

dette er godt ivaretatt i forestillingen og er med

på å skape en musikalopplevelse av de store.

Skuespillerne synger også Egil Monn-Iversens sanger så

gåsehuden tidlig melder seg og blir værende kvelden

gjennom. Monn-Iversens musikk gir dessuten

karakterene en verdighet som det virker som har smittet

over på rolletolkningene.

For de er så rake i ryggen alle, og selv om både

kostymer og scenografi går i bruntoner, er dette

persongalleriet fargerikt, stolt og energisprutende.

Det er vanskelig å trekke fram en enkelt rolleprestasjon i

dette sterke ensemblet.

Kanskje må det være Lena Kristin Ellingsen som tross

tydelige tegn på sykdom bevarer det ildfulle i sin

forførende Petrina. Christian Skolmens Julius er

imidlertid en så usympatisk og skrøpelig fyr at det er et

under at damene faller som fluer for ham. Litt mer sjarm
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hadde denne karakteren hatt godt av å få, for

han framstår bare som en trist fyllik, også når

han stepper og ikles flotte gevanter i det som er

forestillingens lille revynummer.

Selv om teatret reklamerer for forestillingen med

at «relasjonene og karakterarbeidet tolkes på en

nåtidig, moderne måte», oppleves det som en lite

radikal forestilling i så måte. Noen små og

tydeligere nytolkninger er det imidlertid: Bernard

Arnøs lekre transvestitt av krovertinnen på baren

Afrika er et vellykket og morsomt grep. Og når det

kommer til hans/hennes musikalske bidrag i

forestillingen: Vær forberedt på allsang!

Den største musikalopplevelsen i høst kommer

altså i et lite format. Og om ikke aktualiteten i

selve stykket er til å ta og føle på, er det alltid

aktuelt å minne oss om at norsk teatertradisjon

er langt mer enn Ibsen. For den er også Oskar

Braaten - og ikke minst Egil Monn-Iversen.

"Vær forberedt på allsang! "

TEATER «Ungen» regi: Bjarte Hjelmeland Scenografi og

kostyme: Milja Saalovara Musikalsk ansvarlig: Simon

revholt Med: Kjersti Sandal, Christian Skolmen, Lena

Kristin ellingsen, Mari Maurstad, Hanne Skille reitan,

Bernhad arnø, Julie Støp Husby, tone Danielsen

Bildetekst: det er vanskelig å trekke frem en enkelt

rolleprestasjon i dette sterke ensemblet. Fra venstre:

lena Kristin ellingsen, mari maurstad, Hanne Skille

reitan, julie Støp Husby.

© Dagsavisen

Oversikt over like treff

Storslagent teater i lite format

Dagsavisen 10.11.2014 03:00
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Storslagent teater i lite format
Dagsavisen. Publisert på nett 10.11.2014 03:00. Profil: Forestillinger, Musikklab.
Inger Marie Kjølstadmyr.

Musikklab-gjengen på Torshovteatret drar i land

en ny seier for seg selv og for norsk

musikkteater.

Tweet Print Annonse mer å lese

Storslagent teater i lite format

teater

Ungen

Regi: Bjarte Hjelmeland

Scenografi og kostyme: Milja Saalovara

Musikalsk ansvarlig: Simon Revholt

Med: Kjersti Sandal, Christian Skolmen, Lena

Kristin Ellingsen, Mari Maurstad, Hanne Skille

Reitan, Bernhad Arnø, Julie Støp Husby, Tone

Danielsen

Musikklab-gjengen på Torshovteatret drar i land

en ny seier for seg selv og for norsk

musikkteater.

Det kom faktisk som en liten overraskelse på

undertegnede at Oskar Braatens og

Tusberg/Monn-Iversens Ungen sto på repertoaret

til Nationaltheatret i høst. Men det burde jo ikke

overraske; med Hønse-Lovisas lille røde hus trygt

plassert ved Akerselva og flere gråbeingårder

som fortsatt står grått og stødig på Oslos

østkant, blir vi daglig minnet på forfatteren Oskar

Braaten og hans verker om det tidlige 1900-

tallets arbeiderklasse i hovedstaden.

Ungen har en lang tradisjon bak seg som scene-

og filmmusikal, og kanskje står filmatiseringen

fra 1974 med Britt Langlie og Bjørn Skagestad i

hovedrollene sterkest i folks hukommelse. Men

mens filmen har mange skuespillere og store

masseopptredener, stiller Torshov-gruppen med

åtte skuespillere på scenen og et orkester på

fire. Når åpningsnummeret Lørdagskveld likevel

har like mye kraft med sine tre skuespillere
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(Hanne Skille Reitan, Kjersti Botn Sandal og Julie

Støp Husby) som filmens massescene, sier dette

alt om hva Torshov-ensemblet har fått til denne

gangen sammen med regissør Bjarte Hjelmeland.

For de gjør det lille teaterrommet på Torshov

mye, mye større enn seg selv med denne

forestillingen.

Historien om fabrikkarbeiderjenta Milja (Kjersti

Botn Sandal) som havner i uløkka og sviktes av

kjæresten Julius (Christian Skolmen) er godt

egnet for musikkteater. Den har både en

lettfattelig historie om umulig kjærlighet,

fattigdom og drømmer om et bedre liv, men

rommer også flere små sidehistorier, og

karakterene er mangefasetterte og nyanserte. Alt

dette er godt ivaretatt i forestillingen og er med

på å skape en musikalopplevelse av de store.

Skuespillerne synger også Egil Monn-Iversens

sanger så gåsehuden tidlig melder seg og blir

værende kvelden gjennom. Monn-Iversens

musikk gir dessuten karakterene en verdighet

som det virker som har smittet over på

rolletolkningene. For de er så rake i ryggen alle,

og selv om både kostymer og scenografi går i

bruntoner, er dette persongalleriet fargerikt, stolt

og energisprutende.

Det er vanskelig å trekke fram en enkelt

rolleprestasjon i dette sterke ensemblet. Kanskje

må det være Lena Kristin Ellingsen som tross

tydelige tegn på sykdom bevarer det ildfulle i sin

forførende Petrina. Christian Skolmens Julius er

imidlertid en så usympatisk og skrøpelig fyr at

det er et under at damene faller som fluer for

ham. Litt mer sjarm hadde denne karakteren hatt

godt av å få, for han framstår bare som en trist

fyllik, også når han stepper og ikles flotte gevanter i det

som er forestillingens lille revynummer.

Selv om teatret reklamerer for forestillingen med at

relasjonene og karakterarbeidet tolkes på en nåtidig,

moderne måte, oppleves det som en lite radikal

forestilling i så måte. Noen små og tydeligere

nytolkninger er det imidlertid: Bernard Arnøs lekre

transvestitt av krovertinnen på baren Afrika er et

vellykket og morsomt grep. Og når det kommer til

hans/hennes musikalske bidrag i forestillingen: Vær

forberedt på allsang!

Den største musikalopplevelsen i høst kommer altså i et

lite format. Og om ikke aktualiteten i selve stykket er til

å ta og føle på, er det alltid aktuelt å minne oss om at

norsk teatertradisjon er langt mer enn Ibsen. For den er

også Oskar Braaten - og ikke minst Egil Monn-Iversen.

Inger Marie Kjølstadmyr

Vær forberedt på allsang!

mer å lese

Det er vanskelig å trekke frem en enkelt rolleprestasjon i

dette sterke ensemblet. Fra venstre: Lena Kristin

Ellingsen, Mari Maurstad, Hanne Skille Reitan, Julie Støp

Husby. FOTO: GISLE BJØRNEBY/NATIONALTHEATRET

© Dagsavisen

Se webartikkelen på http://ret.nu/VZ9Vyqm

Oversikt over like treff

Storslagent teater i lite format
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Teateranmeldelse: Ungen
VG Nett. Publisert på nett 07.11.2014 23:07. Profil: Forestillinger, Musikklab.
Jon Selås.

Nationaltheatrets utforskende lillebror,

Torshovteatret, skal tøye grenser. Med musikalen

Ungen tøyer de dem litt for langt.

Musikalen bygger på Oskar Braatens skuespill fra

1911. I 1973 hadde Egil Monn-Iversen og Harald

Tusbergs musikal premiere på Det norske

Teateret, i 1974 kom filmen.

UNGEN

Torshovteatret, Musikklab Volum 3:

Musikal av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen,

etter Oskar Braatens skuespill.

Regi: Bjarte Hjelmeland. Musikalsk ansvarlig og

kapellmester: Simon Revholt; scenografi og

kostymer: Milja Salovaara; maskør: Greta

Bremseth; dramaturg: Njål Helge Mjøs.

MED: Kjersti Botn Sandal, Lena Kristin Ellingsen,

Christian Skolmen, Tone Danielsen, Mari

Maurstad, Julie Støp Husby, Hanne Skille Reitan,

Bernhard Arnø.

ï Geografisk passer Torshovteatret Ungen bedre

enn noe annet sted, med sin skildring av

fattigfolk, enslige mødre, slit og strev og samhold

og styrke og små strimer av livsutfoldelse i

industriarbeidermiljøet nettopp i området like ved

Torshov for kanskje 120 år siden.

Det er en sterk og nyansert historie om

mennesker som lever under beinharde kår, med

et særlig blikk for, og solidaritet med,

fabrikkjentenes vanskelige liv. Havnet de i uløkka

kunne valgene bli hjerteskjærende. Om ikke

stykkets store heltinne, Hønse-Lovisa, kunne

rekke dem en hjelpende hånd, da.

Torshovteatrets intime manesje krever forenkling

og nedskjæring av musikalen. Det viser seg

vanskelig å få til godt nok Riktignok er finnes

gode scener og fine detaljer midt i den

skittenbrune scenografien. Og det er åpenbart at

man har jobbet hardt, både musikalsk og med
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dramaturgien. Likevel er det ikke til å komme

forbi at Monn-Iversens og Harald Tusbergs i og

for seg helt utmerkede sanger fungerer langt

bedre med mye mer rom rundt seg, enn når

teatersirkelens tranghet skaper en noe nær

fysisk intimitet mellom skuespillere og publikum.

Åtte skuespillere fyller scenearealet til

bristepunktet her og der. Likevel blir de for få til å

bære stykket godt nok frem. Og for mange til at

man rekker å opparbeide den identifikasjon og

sentimentalitet historien krever for riktig å

ramme. Fabrikkjentenes vanskelige liv burde

angått oss i langt større grad enn den til syvende

og sist gjør.

For all del: Det er ting å glede seg over. Men altså også

denne følelsen at formatet mellom scene og stykke

denne gang ikke samsvarer godt nok.

JON SELÅS

MANN: Christian Skolmen som Julius, den begjærte og

uansvarlig mannen, midt i kretsen av kvinner i Ungen.

© VG Nett

Se webartikkelen på http://ret.nu/j4vyJKmV

Nyhetsklipp - Nationaltheatret Uttak 10.11.2014 Kilde: Retriever

Side 9 av 11



For en deilig Unge!
Aftenposten - Login. Publisert på nett 08.11.2014 20:37. (Oppdatert 08.11.2014 21:47)
Mona Levin.

ANMELDELSE: Stor musikal blir intim og

inntrengende på liten scene Som musikkansvarlig

på Det Norske Teatret sto Egil Monn-Iversen bak

de nå historiske musikalsuksessene fra 1960-

årene av og fremover. (Oppdatert: 08.11.2014

21:47)

Først hentet han Broadway til Oslo, og da

musikaltørken satte inn over der, skrev han sine

egne, ofte i samarbeid med Harald Tusberg, over

malen til særlig Spelemann på taket.

God litteratur er utgangspunkt. Musikken består

ikke bare av et sett melodier, men de har en

indre musikalsk sammenheng og dynamikk som

både karakteriserer og skaper personer og

situasjoner, og driver handlingen fremover.

I Bør Børson jr. er det folketoner og norsk

gammeldans som er grunnlaget, mens

skillingsvisen, sjelen i skillingsvisen, er

grunnlaget i Ungen. Om Broadway, jazzrytmer og

et suverent grep om orkestrering ligger i bånn, er

overbygningen Monn-Iversens eget

umiskjennelige og fabulerende norske tonespråk.

Ungen (1973) er mesterverket.

Det enkle er det beste

I Bjarte Hjelmelands nedskalerte versjon på

Torshovteatret, kommer hvert musikalske innslag

til sin rett på en ny måte: nakent, avromantisert,

realistisk til grunnfjellet.

Teksten er slipt ned så det knapt finnes et

overflødig ord, men den har flere undertoner enn

vanlig, og med dette strålende,

gjennommusikalske ensemblet blir alt det usagte

hørbart.

Fire musikere - trekkspill, fiolin, bass og

tangenter - og Simon Revholts til dels Weill- eller

kabaretkrydrede arrangementer, taler sitt eget

stemningsmettede språk.

Akustisk sang, en sjeldenhet i teaterverdenen for

tiden, føles også helt riktig her, men fordi
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musikerne sitter over scenegulvet, går det nå og

da ut over balansen mellom tekst og musikk. Alle

korpartier skinner.

Skyld og uskyld

Fabrikkpikenes slit og svette er like nær oss som

deres eksplosive lørdagsglede - den som blekner

når de fattige østkant-jentene etter tur kommer i

uløkka, og mennene drikker og forsvinner.

Den som tar seg av ungene, er Hønse-Lovisa.

Bak et strengt og ubarmhjertig ærlig uttrykk,

banker et blødende hjerte i Mari Maurstads

tolkning. Hun blir navet i forestillingen, og hennes

Drømmen om morrada'n et absolutt høydepunkt.

Kjersti Botn Sandals Milja er gjennomsiktig

uskyldig, mens Lena Kristin Ellingsen er

ondskapsfull og forførende som Petrina. Og for

noen stemmer de har!

Litt pussig kanskje at begge er så totalt blåst

over ende av Christian Skolmens Julius. Han er

forsoffen fra begynnelse til slutt, men har sitt

store fortvilte øyeblikk når ungen hans er gitt

bort.

Sårbart

Bernhard Arnøs overraskende Gurina Neger,

innehaver av kneipen Afrika (det bes om

unnskyldning for bruken av N-ordet, herregud), gir

rollen en egen, sårbar vri.

Hanne Skille Reitan (Olina) og Julie Støp Husby

(Sersjant-Petra) gjør mindre roller store med sine

stemmer og myke kropper, og Tone Danielsen er rørende

når hun løper etter sin tølper av en sønn med matpakke.

Det sirkulære, lille scenerommet utnyttes maksimalt og

beviser at den største musikal kan tilpasses et lite

format. Forhåpentlig gir dette mersmak for teatret, og

det er så mye fint musikkteater å ta av.

Trådene mellom scene og sal gløder, publikum dras

nesten fysisk inn i handlingen, og vi får, etter

komponistens uttrykte ønske, et emosjonelt kick.

Image info:

Ungen. Mari Maurstad som Hønse-Lovisa og Kjersti Botn

Sandal som Milja.

Julie Støp Husby, Kjersti Botn Sandal, Christian

Skolmen, Bernhard Arnø.

Bernhard Arnø, Julie Støp Husby, Hanne Skille Reitan,

Tone Danielsen, Mari Maurstad, Kjersti Botn Sandal,

Christian Skolmen, Lena Kristin Ellingsen.

Gisle Bjørneby

© Aftenposten - Login

Se webartikkelen på http://ret.nu/uYtMr27T
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