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28. MAI 2018 ERIK AASEBØ  

 

 
Cecilia Brækhus, Christian Rieber og Marco 
Elsafadi debuterte som skuespillere på Landås 
 
– Jeg er drittlei av å høre om meg selv. I kveld gleder jeg meg til å høre om dere, sa Cecilia Brækhus 
til søndagens tilskuere på Landås Lystgård.  

I 1950 ga forfatter Karen Blixen liv til gourmetkokken Babette, en fransk kvinne som må søke tilflukt etter opptøyene i 
Paris i begynnelsen av 1870-årene. Kokken ender opp i Berlevåg i Nord-Norge, hvor hun i en årrekke forsørger seg som 
husholderske, helt til den dagen hun vinner 10.000 franc i lotteriet. Babette bestemmer seg så for å samle tolv gjester 
fra bygden til en kulinarisk middag, et måltid hun håper vil inngi respekt.  

Rundt bordet sitter blant andre den barmhjertige, den hovmodige, sladretanter og fiender. Med hjelp av fransk 
kokkekunst åpner gjestene seg opp for hverandre og gamle stridigheter legges døde. 

Celebert selskap 

Det er søndag ettermiddag i Bergen, og i kveld kommer Babette til Landås Lystgård. I en interaktiv forestilling i regi av 
Festspillene, skal tolv kjente fjes fylle gjesteplassene rundt bordet fra Blixens novelle. Blant dem er proffbokser Cecilia 
Brækhus: Jeg fikk beskjed av manageren min at jeg burde være med på dette. Han mente jeg trengte å gjøre noe 
annerledes, sier hun og smiler bredt. Gjestene og publikum mingler i den frodige hagen utenfor den ærverdige 
lystgården. Solen steker og gradestokken viser rett under 30 varmegrader.  

Ingen av deltakerne har fått vite noe særlig om hva de skal si eller gjøre når de setter seg rundt bordet. – Jeg må bare ta 
dette på sparket, sier Brækhus.  

Det samme tenker forretningsmannen Christian Rieber, som også er blant kveldens gjestebud: Jeg sier ikke nei til å 
være med på nye ting. Her kan alt skje, og det er jo veldig spennende. Jeg går inn med et åpent sinn, forteller han.  
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– VELKOMMEN: Den danske skuespilleren Henrik Birch, kjent fra TV-seriene «Borgen», «Norskov», «Badehotellet» og «Forbrytelsen», 
gir instruksjoner til de tolv som skal spille gjestene under middagen. Blant andre var samfunnsdebattant Nancy Herz, eventyrer Samuel 
Massie og sjef for Hordaland sivilforsvarsdistrikt, Anne-Margrete Bollmann og Marco Elsafadi (nummer to fra h.) på plass.  
  
– En halvt uskreven aften 

Regissør Egill Palsson vil ikke røpe noe om hva som skal skje rundt middagsbordet:– Dette er en halvt uskreven aften. 
Handlingen vil oppstå i samspill mellom gjestene og publikum, forklarer regissøren. Den danske skuespilleren Henrik 
Birch leder kveldens forestilling.  

– Det som blir sagt her i kveld, kommer aldri til å bli sagt igjen, sier Agnes Vevle Tvinnereim. Hun har vært sentral i 
gjenoppbyggingen av Landås Lystgård, og er kveldens vert:– Sammen skal vi bringe liv til Blixens novelle, forklarer 
hun.  

HØYTIDELIG VELKOMST: Kveldens vert, Agnes Vevle Tvinnereim, holder velkomsttale. Hun forteller om et studieopphold i Israel som 
gjorde inntrykk, om universell menneskelighet og hvordan vi alle lengter etter fred.  

En etter en reiser gjestene rundt bordet seg, introduserer seg og forteller sine historier.  

Blant dem som gjør sterkest inntrykk på forsamlingen, er Roger Ellingsen, tidligere yrkeskriminell. Han er nå leder i 
Wayback, en frivillig organisasjon som jobber for å hjelpe fengselsinnsatte tilbake til samfunnet. Han deler åpenhjertig 
om seg selv: – Som ungdom var jeg aldri best i noe. Så fant jeg ut at jeg kunne bli best i å være verst. Jeg begynte 
tidlig, kjøpte sprit og solgte videre til andre på min alder. Det utviklet seg. Jeg gjorde større og større brekk. Tjente 
raske penger, men havnet også oftere og oftere i fengsel. Ellingsen ble til slutt narkoman, og hadde ifølge seg selv nådd 
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bunnen. Da bestemte han seg for å reise seg igjen. – Siden da har jeg ikke rørt narkotika, og jeg har klart å komme meg 
tilbake til samfunnet.  

 

 
REISTE SEG IGJEN: Roger Ellingsen åpnet seg opp for gjestene. Han fortalte om tiden innenfor murene, om venner og familie som var 
svært skeptiske da han ville starte et nytt liv og om en arbeidsgiver som ga ham en sjanse.  
  
Lei av seg selv 

Da det blir Brækhus sin tur, reiser hun seg og forteller hvor utrolig lei hun er av å høre om seg selv hele tiden. – I 
boksing lever man i en boble. Jeg er drittlei av å høre om meg selv. I kveld gleder jeg meg til å høre om dere andre, 
deres historier og livserfaringer. Temaene flyter over i hverandre. Blant annet trekker Rieber frem at stadig flere eldre 
sitter ensomme på pleiesentre. Han er opptatt av at samfunnet ikke må glemme dem.  

 
BLIXEN-FAN: Lovise Aspunvik forteller at hun er veldig glad i Karen Blixens verker, og at hun var spent på hvordan gjestene kom til å 
tolke novellen om Babette.  
 
I publikum sitter blant andre Lovise Aspunvik: – Dette er en veldig god idé, og så langt synes jeg at det fungerer ganske 
godt, sier hun. Aspunvik forteller at hun føler seg som en del av forestillingen: – Man føler at man er del av en stor 
familie. 
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Rudi Soltvedt, eier av Soltvedt Maskin og medlem i Askøy Fremskrittsparti, spiller rollen som den barmhjertige søster. 
Han forteller om da han lot 95 flyktninger bruke Lauvøy Feriesenter som akuttmottak: – Det føltes som om jeg fikk hele 
bygden mot meg over natten. Det var skummelt. Samtidig fikk jeg et helt nytt syn på flyktninger. Jeg så at de var 
mennesker akkurat som meg, med samme hobbyer og interesser, forteller Soltvedt.  

 
HIGH FIVE: Marco Elsafadi (med ryggen til) kom selv til Norge som flyktning i ung alder. Med seg i kveld har han storesøsteren, som 
sitter blant publikum og overværer forestillingen. Og han high fiver med Rudi Soltvedt.  
  

Marco Elsafadi, som selv kom til Norge som ung flyktning, er svært interessert i Soltvedts historie og lar seg rive med: – 
Du er modig, mener Elsafadi.  

 
Marco Elsafadi hilser på de andre gjestene før middagen.  
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Flyktning sto for matlagingen  

På et tidspunkt i forestillingen ankommer en skilpadde i en trillebår, musikeren kjent som Olemann spiller «San Quentin» 
av Johnny Cash og gjestene holder hender og går rundt bordet mens publikum kaster fjær på dem.  

I siste akt avsløres det hvem som har stått på kjøkkenet og kokkelert. Det er Jakhjajeva Medna Vakhajevna fra 
Tsjetsjenia, kveldens Babette. Hun forteller at hun selv har levd som flyktning i mange år.  

– Nå lever jeg trygt i Norge, hvor jeg får dyrke lidenskapen min, matlaging, forteller hun forsamlingen.  

Forestillingen avsluttes med en tale fra Tvinnereim: Jeg drømmer om at slike bordsettinger blir vanlige over hele verden. 
At vi prater sammen og får økt forståelse for hverandre.  

Dette er det mest spesielle jeg har vært med på  

Etter forestillingen virker Cecilia Brækhus litt overveldet: Folk kastet fjær på meg, jeg føler det oppsummerer kvelden, 
sier hun og ler høyt.  

 
SAFARI: Henrik Birch trer kort inn i en av rollene fra Babettes gjestebud. I trillebåren ligger en skilpadde.  

Bokseren angrer imidlertid ikke på at hun stilte opp.  

– Det var fantastisk å treffe en så interessant gjeng. Jeg sa ikke så mye under forestillingen, jeg satt mest stille og sugde 
til meg inntrykk. Men det var ikke dette jeg hadde ventet meg. Det er nok det mest spesielle jeg har vært med på.  

Marco Elsafadi virker også svært begeistret: - Dette var helt fantastisk. En nydelig middag med nydelige folk. Nå må jeg 
hjem for å fordøye alle de sterke historiene. Man fikk virkelig se kjernen av hva som er viktig i andres liv, forteller han.  

 
 


