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Her er gjengen i forkant av norgespremieren: Ameli Isungset Agbota (t.v.), Bjørn Willberg Andersen, Hans MAgnus
Rye, Frode Bjorøy, André Sølfteland, Mari Lerberg Fossum, Tormod Løvold, Knut Erik Engemoen og Kristian Berg
Jåtten. Foto: Sebastian Dalseide/DNS
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Del

Salen var fullsatt og publikum var begeistret da musikalen «Assasins» hadde
norgespremiere lørdag kveld. Kanskje feiret man også normaliteten etter to lange års
unntakstilstand i kulturlivet.
For abonnenter
https://www.ba.no/begeistret-publikum/r/5-8-1814045
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For det er noe sært over å lage en musikal tilsynelatende for å bore i motivene til mennesker som har
forsøkt (og delvis greid) å drepe presidenter i USA. Både motivene og personene er svært forskjellige.
Bortsett fra et ønske om «bli sett» har de ni attentatpersonene i grunnen lite felles.
Scenen er dandert som et boklager, altså stedet Lee Harvey Oswald skjøt John F. Kennedy fra i Dallas i
1963. Her dukker de opp, uavhengig av både tid og rom. Her blir mange amerikanske hendelser smeltet
sammen til et slags portrett av et samfunn med ekstreme forskjeller, mye urett og murrende hat mot
øvrigheten. USA har en kort, men blodig, nasjonal historie. Amerikanere vil nok ha større utbytte av
«Assasins»' mange historiske referanser enn vi har her i landet. Hvor mange nordmenn kjenner egentlig
til anarkisten og agitatoren Emma Goldmann, for eksempel.
Det blir i grunnen litt uklart hvor relevant «Assasins» er. Joda, vi har våre attentatmenn her i landet også,
men likevel. Forestillingen står og faller på kvaliteten i skuespill og sangnumre. Og der leverer ensemblet
mer enn godt nok.
ANNONSE

«Assasins»
Av: Stephen Sondheim og John Weidman
Med: André Søfteland, Mari Lerberg Fossum, Kristian Berg Jåtten, Svein Harry Schøttker-Hauge, Kristoffer Sagmo
Aalberg, Ameli Isungset Agbota, Bjørn Willberg Andersen m fl
Regi: Markus Virta
Sj

M

ik l

Den første vi møter i stykket er den reaksjonære sørstatsentusiasten John Wilkes Booth (André
Søfteland) som drepte Abraham Lincoln i 1865 fordi «landet var ødelagt» etter at nordstatene vant
borgerkrigen. I motsatt ende, den stakkarslige John Hinkley (Knut Erik Engemoen) som prøvde å drepe
Ronald Reagan i et slags desperat håp om at filmstjernen Jodie Foster skulle bli oppmerksom på ham. I
alt ni attentatmenn og -kvinner er tatt med. Det betyr at flere mislykkede forsøk er utelatt, blant annet da
den sinnssyke maleren Richard Lawrence prøvde å skyte president Andrew Jackson i Kongressen
allerede i 1835.
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Svein Harry Schöttker-Hauge, som spiller innehaveren, og Knut Erik Engemoen, i rollen som John Hinckley, under
premieren av «Assassins» Foto: Sebastian Dalseide/DNS

Men det er nok å ta av likevel. Etter tur kommer de ni i kontakt med «Innehaveren» (Svein Harry
Schöttker-Hauge) som gir dem svaret på deres plager: Et våpen. – Skyt en president, så blir alt bra, er
løsningen hans. For som de ni synger: «Alle har krav på lykke og medgang». Nå er det vel heller skam og
skjendsel som ble de ni til del, med de har i alle fall fått en plass i amerikansk historie.
Schöttker-Hauge fremstår som en slesk og overbevisende «Uncle Sam»-figur – et symbol på
amerikanernes kullsviertro på at kuler og krutt kan løse det meste. Søfteland er en imponerende John
Wilkes Booth. Ved siden av Lee Harvey Oswald (Kristian Berg Jåtten) har nettopp Booth et kjent navn
langt utenfor USAs grenser. Disse to er da også de mest sentrale attentatmennene. Booth er overbevist
om sin misjon mens Jåtten gjør en fin innsats der han fremstiller Oswald som en motvillig
presidentdreper.
Kristoffer Sagmo Aalberg skaper mye liv som Charles Guiteau (ikke hørt om ham nei?). Guiteau tok livet
av James Garfield i 1881, angivelig fordi Garfield ikke ville gjøre ham til ambassadør i Frankrike. Det ble i
stedet galgen for Guiteau.
Bjørn Willberg Andersen er intens som «julenissen» Samuel S. Byck, en ensom taper full av nevrotisk hat
mot politikere. Byck planla å kapre et fly for å styrte det i Det hvite hus og ta livet av Richard Nixon. Det
https://www.ba.no/begeistret-publikum/r/5-8-1814045
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endte med at han drepte de to pilotene og seg selv.
Sara Jane Moore (Mari Fossum Lerberg) og Lynette Fromme (Ameli Isungset Agbota) er av de mer
ukjente. De to gjorde hvert sitt mislykkede forsøk på å drepe Gerald Ford i California i 1975. Agbota og
Lerberg skaper fornøyelige scener rundt de to temmelig forvirrede damene. Fromme var forresten i
sektlederen og drapsmannen Charles Mansons «harem».
«Assasins» er amerikansk historie sett nedenfra. All kulturpåvirkning fra USA til tross, er nok dette et
nokså uvant perspektiv for et norsk publikum. Men det skader vel ikke å lære litt om antiheltene heller.
Les mer om: Pulsen Kultur Anmeldelse

Flere saker

Nabolaget mener utbyggerne
bør få bygge mer i Eidsvåg
ANNONSE
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Bergenserne våkner fra
utelivsdvalen: – Vi er på
husmorflukt

TV 2-profiler drittlei av
håndsprit og tomme pulter
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Vår misnøyes vinter er ikke
over med det første

Dang scoret tre da Øygarden
slo Åsane
Til toppen
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