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Women in Science
Många fantastiska kvinnor har banat väg för framtida forskning och utveckling. 
Genom historien har deras roller varit många: assistenter, mödrar, flyktingar, 
hustrur, systrar, älskarinnor och, i några fall, även forskare. Få har under sin 
levnadstid fått den uppmärksamhet de borde för sina betydande, och i många fall 
helt banbrytande, insatser inom forskning och utveckling.

Många har frågat mig hur jag har hittat dessa kvinnor. Det är inte så svårt. Med 
en nypa nyfikenhet och ett bredband gav en första sökning ett brett spektrum 
av upptäckter som alla skulle kunna få oss att hisna, förundras och förfäras 
över hur lite vi egentligen kände till. Vi skulle med andra ord kunna fylla hela 
livsrepertoarer med kvinnliga forskare som vi aldrig läst om i historieböckerna.
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Women in Science lyfter fram tre kvinnliga forskare, Lise Meitner, Ada Lovelace 
Byron och Maryam Al Liljha. Dessa kvinnor har rört sig inom fälten kemi, teknik 
och fysik som historiskt sett varit prestigefyllda forskningsområden där få 
kvinnor har kunnat utgöra de tongivande rösterna. 

Gemensamt för dessa tre kvinnor var en envis längtan att förstå och en stark 
vision kring det som bara kan anas, men ännu inte går att se. De har alla en 
förmåga att sätta sina och andras upptäckter i ett större perspektiv, inte minst i 
samhället i stort.

Att arbeta tvärdisciplinärt, som dessa kvinnor gjorde, är modernt. De utvecklade 
sin forskning genom att inkludera samhällsfrågor. Genom att hela tiden vara 
avsändare och tydliggöra en mottagare kom deras upptäckter till verklig 
användning. De hade förmåga att koppla samman olika forskningsfält och 
samhällsfenomen genom att virka, spinna och knyppla mellan till synes vitt 
åtskilda delar. 

Dessa kvinnor såg möjligheter där andra inte ens letade eller helt avfärdade som 
oviktigt. Kanske gav deras ”från sidan perspektiv” ett försprång då de valde att 
inte leta på de breda redan utstakade vägarna. Kanske hade deras erfarenheter 
tränat det rörliga intellekt som krävs för en viktig upptäckt . Kanske hade deras 
liv redan skänkt dem en förmåga att tänka om och tänka nytt inför de nya frågor 
som uppstår där och just då. 

I Women in Science lånar vi Lise, Ada och Maryams spännande livsberättelser för 
att gestalta deras upptäckter på nytt.  
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RATS Teater har sedan starten 2008 arbetat med konstnärliga produktioner 
som undersöker hur teater och ny teknik kan underlätta eller förstärka en 
konstnärlig upplevelse. Vi utmanar hur nya uttryck kan inkludera publiken både 
i den konstnärliga teaterhändelsen, i samhällets dialoger och beslutsprocesser. 
Vi intresserar oss för former där teater med stöd av nya teknologier kan bryta 
alienation och utanförskap.

 

 

 Rebecca Forsberg
 Konstnärlig ledare Rats Teater/
 Institutionen för data och systemvetenskap 
 vid Stockholms universitet
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– ett drama på två scener

Lise Meitner och Otto Hahn var två forskare som 1938 lyckades 
tolka kärnklyvningsprocessen, en upptäckt som förändrat vårt 
tidevarv. Lise och Otto forskade tillsammans i Berlin men andra 
världskriget tvingade Lise, som var judinna, att fly till Sverige. 
Lises och Ottos forskning fortsatte på distans och via brev. 1944 
fick Otto ensam Nobelpriset för deras gemensamma upptäckter.

Detta drama utspelar sig på två olika platser samtidigt. Lise 
på en scen i Husby och Otto på en scen på Dramaten. Genom 
animerade bakgrunder kan de två skådespelarna och publiken 
mötas i en virtuell värld. Med hjälp av green screen och med stöd 
av fiberteknik byggs en gemensam föreställning där publiken 
kan välja att se hela dramat på en av de två platserna.
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LISE OCH OTTO
En fysisk kärlekshistoria

Lovisa Milles

Regibearbetning för två scener
Rebecca Forsberg
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SCEN 1 – LISES SCEN
INSLAG 1: FILM

PROLOG
En vattendroppe som faller. 

Röst över båda scenerna. 

LISE
Jag har alltid tänkt på mig själv som en 
neutron. Ja ni vet, en subatomär partikel, 
en sån där utan elektrisk laddning. Som 
fyller ut atomkärnan utan att märkas. 
Som osynligt kan irra runt utan att 
påverka sin omgivning. Så användbar, 
så osynlig. Men samtidigt just därför 
som vi kunde använda neutronen för 
att beskjuta uranets tunga atomkärna. 
Neutronen stötte inte bort något utan 
kunde tas emot och fylla kärnan, som till 
slut sprängdes och klövs. 
(paus)
Här är jag nu, osynlig. Men min påverkan 
kan bli stor. Mycket stor, även om jag 
agerat till synes utan laddning. 

OTTO
Jag hade hoppats att det skulle vara 
enkelt. 
Att forska. Att leva. 
Jag undersöker ämnen och ser resultat. 
Jag frågar och jag får svar. 
Jag arbetar hårt, det borde räcka. 
Jag borde förstå.

Det är något jag borde förstå. 

14
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INSLAG 2: TILLBAKABLICK 1

BERLIN 1910
SCEN 2 

FONDFILM
Det enkla laboratoriet 1910-tal                        Kärlek

Lise ung, hon står i laboratoriet. Hon har bråttom. Hon speglar sig i en 
aluminiumbricka. Otto betraktar henne. Skrattar.

LISE
Jag har tagit fel på tiden, konserten 
börjar om tjugo minuter.

OTTO
Du behöver inte be om ursäkt. Det är 
bara så ovanligt att se dig ha bråttom.

LISE
Jag vill verkligen inte missa. Beethoven.

Lises hår vill inte det Lise vill. Otto nynnar på musiken.

OTTO
Får jag hjälpa?

Lise nickar. Otto går fram till henne. Ordnar med frisyren. En kort njutning far 
genom Lises ansikte. Ottos händer i Lises hår.

LISE
Att du kan sånt här, det trodde jag inte.

OTTO
Man kan om man vill.

LISE
Det sa alltid pappa. Och så tog jag 
studenten.
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OTTO
Och jag blev frisör.

Lise skakar på huvudet, Ottos frisyr är inte helt lyckad men den får duga.

LISE
Tack.

Lise tar sin kappa.

OTTO
Ska jag följa med?

Beethovenmusik som spelas. Lises tvekan. Otto backar.

Stunden blir frusen. 

Lise har på sig kläder från år 1946. 
 

 LISE
 Jag är Lise Meitner. Jag är 68 år. 
	Och	jag	fick	inte	Nobelpriset.	

OTTO
Jag är Otto Hahn. Jag är 68 år.
Och	jag	fick	Nobelpriset.

Unisont. 

LISE och OTTO
Det är år 1946. 

16
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INSLAG 3: CENTRALSTATIONEN
SCEN 3: Centralstationen.

FONDFILM 
Stockholms centralstation med människor som rör sig.

Det är 1946. 

Lise Meitner väntar vid perrongen på Otto Hahn 
som ska komma med tåget från Berlin. 

HÖGTALARRÖST
Tåget från Berlin är ca. 15 minuter försenat.

Lise suckar och går och sätter sig på en bänk. Sitter med en kaffe i mugg i handen.

LISE
Det är en stor kväll i kväll. Otto Hahn ska 
ta emot Nobelpriset. 
Sa jag att det var i kemi han får priset. 
Jag kanske glömde det, men det är alltså 
i Kemi. Nobelpriset i kemi. Och inte gör 
det mig nåt.
(paus)
Otto Hahn får sitt pris för upptäckten av 
fission.	Ni	vet	det	som	ligger	till	grund	för	
kärnkraften. En atomkärna som klyvs 
och energi som lösgörs. 
(paus)
Det var jag som förstod hur allt hängde 
ihop. Det var jag som förklarade det för 
Herr Hahn och Herr Strassmann. I ett 
brev och sedan i en artikel som jag skrev 
tillsammans med min systerson Otto 
Robert Frisch. Jag borde kanske vara 
mera upprörd. 

Högtalarröst bryter in. 

KONDUKTÖR/ HÖGTALARRÖST
    Tåget är 15 minuter försenat. 
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INSLAG 4: TÅGFÖNSTER OCH LANDSKAP UTANFÖR
SCEN 4: OTTO SITTER PÅ ETT TÅG

Tåget.
Otto rycker till och vaknar av högtalarrösten. 

OTTO
Ja fan, inget kommer ju i tid så varför 
skulle tåget. 

Otto tar upp en tidning och läser. I tidningen står det om Nobelpriset och 
pristagarna. Också vilken klänning kronprinsessan Louise kanske ska ha på sig.

OTTO
Äran	ja,	äran	är	fin.	Även	om	den	just	nu	
är omdiskuterad efter de förbannade 
bomberna över Japan. Men jag hade som 
tur är inget med dom att göra. Satt, som 
tur var internerad (skratt) i England och 
kunde bara ana vad amerikanerna gjorde. 
Ingen av oss visste ju. Och de var snabba, 
det måste jag medge. Väldigt snabba. Så 
moraliskt... eller... det är i alla fall bra att 
det är jag som får priset, eftersom det 
enda jag gjorde var att förklara själva 
förloppet. Hur en atomkärna klyvs. Jag 
och Strassmann och så Lise då, men hon 
var i Sverige. Långt borta. Och jag vet 
inte, jag hoppas hon är nöjd som det är. 

Tåget glider in på Stockholms central. 
Ljudbild av tåget som bromsar.  

INSLAG 5: TÅG PÅ PERRONGEN + KROMAKI

18
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SCEN 5: PÅ PERRONGEN
Perrongen Stockholms central.

Lise möter Otto vid tåget. LISE OCH OTTO MÖTS I BILD. 

LISE
Kära Otto vad roligt att se dig.

De betraktar varandra. Otto tar sina resväskor.

LISE
Gick resan bra?

OTTO
Tack det var bekvämt, men dessa 
förbannade förseningar. Varför kan de 
inte få tågen att komma i tid?

LISE
Jag hörde att det var isen som ställde till 
det.

OTTO
Is, vilken is?

LISE
Växlarna hade frusit fast.

OTTO
Jaså, ja Sverige är satans polartrakter.

Otto skrattar. 
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LISE
Det ska snöa i kväll.

OTTO
Polartrakter.

LISE
Jag tycker om snön.

OTTO
Jaha så Sverige har blivit ditt hem nu?

LISE
Jag har börjat acceptera att det är mitt 
land. Men det var svårt i början.

OTTO
Det var svårt för oss alla under kriget.

LISE
På olika sätt, på väldigt olika sätt.

Ljudet av ett tåg som tjuter ALT VISSELPIPA.
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INSLAG 6: TILLBAKABLICK NR 2
SCEN 6: LABBET 

FONDFILM
Det enkla laboratoriet 1910-tal.

Lise med samma resväska som Otto, stor och tung. Hon ska åka med tåget.

OTTO
Vad har du med dig? 

Lise vill hindra Otto. Men han öppnar väskan. I väskan ligger en massa fysikutrustning. 
Otto håller upp dem, en efter en. 

OTTO
Det här kan du inte ta med. Det tillhör 
institutet.

Lise vill ha sina saker.

LISE
Jo, det är mina instrument, mina resultat...
 

OTTO
Nej! Det förstår du väl... 
Du måste med tåget nu. Innan det är försent. 

Otto ger henne något. Lise tar emot det, en stor diamantring. 
 

OTTO
Det var mammas. Den är värd mycket... om 
du skulle behöva pengar.    

Lises besvikelse. 
Långt borta hör man tåget som tjuter. Det är på väg att lämna perrongen. 
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INSLAG 7: BREVEN

SCEN 7:  BREV 1

Berlin- Stockholm 1938

Kära Otto! 
Alla här är vänliga. Men som det heter: 
Om du måste lita på människors välvilja 
så måste du antingen ha ett väldigt gott 
självförtroende eller ha känsla för humor. 
Ja, ja.. hur är det på institutet? Vad 
händer? 

Kära Lise
Ensam, Jag känner mig så hjälplös. Jag 
är osäker på min förmåga, vilsen. Jag har 
berättat för hela avdelningen nu att du är 
borta, de reagerade alla. Flera undrade 
om du gett upp. 

Lise svarar upprörd

Hur kan de tro det, jag var tvungen. Hur 
berättade du för dem? Som om jag inte 
tagit ansvar, bara lämnat allt utan att bry 
mig?
Varför behandlas jag plötsligt som en 
ickeperson, eller värre någon som blivit 
levande begravd? 
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Otto svarar

Ska jag svara lika bittert? Vet du hur 
det är här, hur terroriseringen mot 
judar fortgår. Hur tror du att någon kan 
betrakta dig som desertör? Tro mig, jag 
förstår att det är svårt att vara glad mitt 
i allt som är nytt för dig, men jag tror att 
din föreställning om hur lyckligt lottade 
vi är här är starkt överdriven. 

Lise svarar

Vad som gör mig upprörd och som jag ber 
dig förstå är att vårt arbete tillsamman, 
det vi åstadkommit på institutet är det 
mest fina och den bästa delen av mitt liv. 
Och det gör mig ont att någon skulle tro 
att jag lämnat er alla i sticket. 
Jag är inte bitter men jag kan inte säga att 
jag mår bra. Och jag vet att du inte heller 
har det lätt. Men var inte bitter eller arg, 
vi ska hjälpa varandra, inte göra det 
värre än vad det redan är. 
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INSLAG 8: NÄRBILDER
SCEN 8: PÅ CAFÉET

LIVEFILM
Bilden	bakom	dem	övergår	i	närbilder	filmade	i	realtid:	ringen,	händer,	ansikten,	

fötter, osv. De olika publikerna hör bara den enas inre röst och ser motsatta bilder. 
Lises tankar. I bakgrunden syns Otto. 

LISE (inre röst)
Här är du nu. Jag känner dig så väl. 
Du har så lätt för att göra det lätt. 
Säga så där om kriget. 
Bara förbise omständigheterna. 

LISE (inre röst)
Du glädjer dig. Du vill att jag ska glädjas 
med dig. Vara glad för din skull. 
Nu är du här. Hos mig. 
 
LISE (inre röst)
Din kind, som jag har stirrat i smyg på 
dig i laboratoriet. 
Nu ser jag igen, samma människa, 
samma hud. Jag vill så gärna låta min 
hand känna din kind. 
Du är här och jag har längtat. 
 
LISE
Otto. Min vän. Jag kan inte. 
Kommer han förstå. Han måste. 
Min Otto. Min kära, kära.

OTTO (inre röst) 
Jag ser din blick. 
Snälla Lise, var inte sträng i dag. Det är 
en stor dag för dig med. Lise, se det som 
en glädje för oss båda. Var glad med mig 
i kväll. 

OTTO (inre röst)
Din kind, som jag har stirrat i smyg på 
dig i laboratoriet. Nu ser jag igen, samma 
människa, samma hud. Jag vill så gärna 
låta min hand känna din kind. 
Jag är här nu och jag har längtat. 
 
OTTO (inre röst)
Lise. Min vän. 
Kommer du någonsin förstå?
Min kära, kära. Var med mig i kväll.  
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INSLAG 9: CAFEBILD + KROMAKI
Här hör plötsligt båda publikerna vad den andra sidan hör också. 

OTTO
Är du glad för min skull? 

 LISE
Du ställer höga krav.

OTTO 
Men aldrig så höga som du ställer på dig 
själv, det är därför som vi kom så långt.

LISE
Som ni, Herr Hahn, som kom så långt.

OTTO
Varför kom du och mötte mig?

LISE
Jag ville se om jag gjorde rätt.

OTTO
Hade du något val? 

LISE
Man har alltid ett val. 

OTTO
Det	finns	bara	ett	rätt.	

LISE
Vilket rätt då menar du? 

OTTO
Det som går att bevisa. 

LISE
Hur då? Hur vet vi att våra bevis inte bara
är svar på fel ställda frågor?
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INSLAG 10: BREVEN
SCEN 9 BREV 2

Berlin – Stockholm 1938

Kära Lise, 
Laboratoriet är nästan helt tomt för 
många har gått till Hitlers mottagning, 
som man är förväntad att göra. Vi har 
firat med champagne för att det lugnat 
ner sig. Men nu är den värsta pressen 
över och vi kan arbeta igen. 

Käre Otto!
Stockholm är dyrt. Jag vet inte vad som 
händer om jag bli sjuk. Kan du skicka min 
febertermometer. Jag saknar alla små 
detaljer. Förlåt att jag är så jobbig. 

Kära Lise!
Curie har skrivit en nytt inlägg, läs det! 
Hon gör anmärkningsvärda påståenden! 
Det är så synd att du inte är här och 
klargör Curies spännande förehavanden. 

Käre Otto!
I dag fick jag Curies artikel, det är verkligen 
spännande! Denna höga aktivitet som 
hon får fram? Vi såg inte något sånt ämne 
när vi upprepade hennes experiment i 
januari? Jag ska grubbla vidare. Snälla 
skriv om Edith och svara på mina frågor 
om ämnet i experimentet! 

Kära Lise!
Med torium kan vi inte se det. Om något 
nytt dyker upp så skriver jag, 
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Ljudet av bildörrar som stängs. 
INSLAG 11: TAXIBILEN

 Ljudet av bildörrarna som övergång. 
LIVEFILM

I taxin på väg till hotellet. Lise och Otto tillsammans i baksätet. DE MÖTS I BILD.  

Lise	håller	i	medaljen	som	Otto	fått.	På	Lises	finger	sitter	diamantringen.	

LISE
Jag hoppas den gör dig lycklig.

OTTO
Lycklig vet jag inte, men hedrad.

LISE
Annars är det inte värt det.

OTTO
Lägg inte för stor vikt vid det hela.

LISE
Det är lätt för vinnaren att säga. Vinnaren 
kan alltid avstå. Aldrig förloraren. 
Förloraren har inget att avstå.

OTTO
Det har väl ändå inte varit en tävling?

LISE
Jag har alltid upplevt det så, som en 
tävling. Att du alltid tävlat.

OTTO
Jag kommer ihåg i Berlin att du alltid 
var först med att ta upp kampen om 
resultaten som rapporterades från Paris 
eller Cambridge.
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LISE
Då var vi unga och hade ännu inga riktiga 
resultat att försvara. Jag ville klarlägga 
fysikens möjligheter. Jag ville se om dom 
verkligen hade rätt. Det är inte tävling, 
det är vetgirighet. 

OTTO
Jag ser inte skillnaden.

LISE
Men den är där, ändå.  

Taxin stannar. Otto vill ha sin medalj. Lise lämnar tillbaka den. 

LISE
Vi måste göra forskningen synlig för 
allmänheten. Vi glömde det goda 
med	 fissionen,	 både	 det	 allierade	 och	
tyskarna.

                                                OTTO
Jag satt inspärrad i England på Farm 
Hall,	jag	fick	höra	nyheten	om	bomberna	
via radion. Jag gjorde inget som gynnade 
Tyskland.

LISE
Vi var med och la grunden till dessa 
bomber.

OTTO
Vi kan inte förutse vart våra upptäckter 
leder.

LISE
Jag har insett vad jag var medansvarig 
till.
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INSLAG 12: TILLBAKABLICK 3
FONDFILM

Det enkla laboratoriet 1910-tal.

Lise och Otto är unga i sitt laboratorium. De står vid en laborationsbänk med sina 
huvuden tätt ihop. De nynnar på klassisk musik.

OTTO
Tänk om det är ett nytt grundämne.

Nynnandet fortsätter.

LISE
Det ser annorlunda ut än tidigare. Ser du 
atomantalet. Det är nog rubidium.

Otto ändrar takten på nynnandet.

LISE
Nej, fel takt!

Lise slår till Otto lite på skoj.

OTTO
Tänk om det är guld.

De skrattar.

OTTO
Då måste vi få Nobelpriset.

Lise är motvilligt med på leken. Otto drar med sig Lise till en bänk. 
De låtsas ta emot varsin medalj.
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OTTO
Tack herr kungen.

Han bockar. Lise ler lite åt Ottos leklust.

OTTO
Fröken Meitner ni måste också tacka 
kungen.

LISE
Tack kungen.

OTTO
Sen håller vi föreläsning och berättar 
för alla hur det kändes när vi kom på 
hur man skulle göra guld. Och så får vi 
pengar och professurer och så levde vi 
lyckliga i resten av våra liv.

LISE
Herr Otto, ni leker och jag arbetar.

OTTO
Ni fröken Lise, är analytisk och jag är...

LISE
Ofokuserad. 

De fnissar.

OTTO
Jag är med dig, Lise. Jag är med dig. 

LISE
Är du? 
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INSLAG 13: BREV 3

Berlin – Stockholm 1938

Käre Otto 
Hur går det med experimentet? Hähnchen, 
du berättar väl allt som händer? 

Kära Lise!
Jag har så klart inga hemligheter för 
dig om arbete eller vad som händer 
på institutet! Jag vet ännu inget om 
intressant om experimentet, har inte 
kunnat bevisa något. 

Käre Otto!
Jag känner mig så väldigt förvirrad och 
hjälplös. Och så de här konversationerna 
genom brev, jag blir galen. Jag har ingen 
att fråga om råd. Jag är helt ensam.

Otto
Jag är så trött, trött.. och ändå har jag 
haft semester i sex veckor. 

Lise
Jag är utmattad, trött, trött. 

31



32

Kära Lise!
Klockan är nu precis 11 på kvällen; Det 
är någonting så anmärkningsvärt kring 
radiumisotoperna att vi från och med nu 
berättar om det bara för Dig. Var vänlig 
och tänk på om det finns någon möjlighet 
om det finns någonting Du kan föreslå som 
Du kan publicera, kan det fortfarande på 
något sätt bli ett arbete av oss alla tre… 

Käre Otto!
Dina radiumresultat är mycket 
häpnadsväckande. En reaktion med 
långsamma neutroner som förmodligen 
leder till barium! För ögonblicket verkar 
det mycket svårt för mig att antaga 
en sådan vittgående sönderdelning, 
men i kärnfysik har vi erfarenhet av så 
många överraskningar, att man inte kan 
obetingat säga: det är omöjligt.

(KONTAKTEN  MELLAN SCENERNA BRYTS)
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INSLAG 14: VATTENDROPPEN SOM FALLER

SCEN 9 A: LISES SCEN
FONDFILM

Vattendroppen.

LISE
Det var min upptäckt. Den var 
sensationell. Jag tänkte inte ge bort den. 
Det var allt jag drömt om. Att förstå det 
stora. Men det var krig. Och jag ville 
hinna först med att bevisa det. 
Utan bevis, ingen upptäckt. Ingen veten-
skaplig sanning. 
Det snöar än mera. 
Men visst, det borde ha varit jag och Otto 
som skrev artikeln. Men så var det inte. 
1938,	krig.	 Judinna	på	 flykt.	Skulle	Otto	
ha erkänt vårt samarbete, haft mig med i 
sina vetenskapliga artiklar? 
Kunde han? Ville han? 
(paus) 
Jag kunde inte vänta, jag gjorde ett val. 
Jag skrev en artikel tillsammans med 
Robert Frisch. Vi publicerade den i 
Nature men vi kom inte först. Jag hann 
inte. 

  

SCEN 9 B: OTTOS SCEN
FONDFILM

Vattendroppen.

OTTO
Jag rapporterade allt om mitt och Fritz 
forskningsprojekt till Lise. Ja, alltså det 
var Lise som startade projektet och tog 
med mig och senare Fritz. Men jag skrev 
hur det fortskred i brev efter brev. När 
upptäckten var gjord ville jag ha henne 
med så klart i min och Fritz Strassmanns 
artikel	 om	 fissionen.	 Det	 var	min	 plan.	
Kunde kanske inte riktigt skriva om all 
kontakt vi haft, om hela vårt samarbete 
sedan	hon	 flytt.	Men	hon	 skulle	 ju	 vara	
med. Det var ju hon och jag. Så är det ju, 
hon och jag.  
Men Lise var själv beredd att byta lag.
Hon skrev en egen artikel ihop med 
Robert.
Jag tänkte inte låta dom komma före. Jag 
behövde inte hennes svar. Jag förstod allt 
själv.   
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INSLAG 15: TEXT
Det är möjligt atomkärnan har klyvts/LISE.

INSLAG 16
FILM OM KÄRNKRAFT OCH KÄRNVAPEN
Lise och Otto byter om till Nobelfesten.

INSLAG 17: HISSEN + KROMAKI
SCEN 10  

I hissen 1946            Uppgörelse

OTTO
Varför ville du inte ha mig?

LISE
Jag vet inte.  Det var så länge sen.  
(paus)
Jag avstod.  Det var det jag gjorde.

OTTO
Hur kan man göra så, avstå?

LISE
Om man har tillräckligt mycket att 
förlora!

OTTO
Du kunde ha fått allt.

LISE
Du kunde få allt. Och du ville ha mig 
också. 

OTTO
Vi hade hittat varandra. Vi hade hittat 
den mest fantastiska kärlek.
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LISE
Jag kunde inte ta risken. 

LISE
Fysiken var viktigare.  Jag avstod för 
att forska. Det fanns ingen tid för något 
annat, ingen familj, inga barn, ingen 
kärlek.  Den kamp jag redan lagt ner för 
att komma dit jag kommit kunde jag inte 
plötsligt riskera för en passion. 

OTTO
Var det inte bara jag som hade känslan?

LISE
Det var inte bara du.

OTTO
Du avstod från livet. 

LISE
Jag skulle inte vilja byta plats med Edith. 
Du får förlåta men hur lycklig blev hon av 
familjelivet? 

OTTO
Du skulle ha blivit lycklig. 

       
LISE
Vi	fick	vara	tillsammans	hela	dagarna.	I	
laboratoriet.	Jag	tror	jag	fick	det	bästa	av	
dig. Och du av mig. 

OTTO
När jag berättade om Edith. Att vi skulle 
gifta oss.  Jag tänkte att det var den sista 
chansen. Men du log och önskade mig 
lycka till. 
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LISE
Har du inte fått din hämnd nu, är du inte 
nöjd?	Du	fick	din	medalj!

OTTO
Du är så jävla orättvis! Du unnar inte mig 
det här! Men jag har slitit för den, utan 
dig. Du satt ju här, i Sverige, lång bort 
från kriget, långt bort från mig.  

LISE
Hur	kan	du	säga	så?!	Jag	fick	lämna	allt	
Otto, 
och	fly.	Fly!	Har	du	glömt	det?	
Mitt hem, mina vänner, mitt yrke, min 
identitet. 
Jag kom till ett nytt land där jag var 
fråntagen allt. 
Allt slogs sönder för mig! 

   
OTTO
Det fanns inget annat att göra. 
       

LISE
Jag skulle önska att du kunde erkänna 
det, du och alla andra, att ni genom er 
passivitet delar ansvaret för vad som 
hände. 

OTTO
Anklagar du mig för att vara delaktig i 
nazisternas svinerier?
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OTTO
Jag gjorde allt jag kunde för dig. Jag får 
en känsla av att du ser mitt liv som lätt, 
mina val som lätta och mitt privatliv som 
lyckligt.	Att	jag	fick	allt.

LISE
Fick du inte det?

OTTO
Det du så vackert avstod ifrån, det 
privata, kärleken som du säger, anser jag 
vara livets viktigaste kärna. 
Edith och min son har gett mig ett 
livsinnehåll som forskningen aldrig 
skulle kunna ersätta. Du säger att du 
avstod, betalade ett slags pris. Jag skulle 
säga att du gav upp. Du gjorde det lätt för 
dig. Du tog inte heller ansvar.  

LISE
Vad skulle jag ha gjort?

OTTO
Du skulle ha tagit med mig på konserten 
när jag hade hjälpt dig med håret. 
Då hade det varit du och jag. Du och jag.
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INSLAG 18: SNÖ SOM FALLER
DANS

INSLAG 19: STADSHUSET + KROMAKI
FONDFILM

Utanför Stadshuset 1946.
LIVEFILM 

OTTO
Jag måste förbereda mig. Jag ska hålla 
mitt tacktal. Jag har ju trots allt fått ett 
Nobelpris.

 
Otto skrattar, men stannar upp. 

OTTO
Det är orättvist Lise, du borde ha delat 
priset med mig.

LISE
Det skulle du ha sagt till om tidigare.

OTTO
Jag kunde inte påverka det. 

LISE
Kanske inte. Men du kunde ha avstått.
Man har alltid ett val. 
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OTTO
Jag vill inte avstå. Jag vill ha priset!

 
Otto på väg in i Stadshuset.

OTTO
Det är orättvist Lise.

LISE
Ja, men det har ingen betydelse för mig 
längre.

OTTO
Vad menar du?

 LISE
Det viktiga är hur vi går vidare. Du har 
nu makten i dina händer. Makt över den 
framtida forskningen. Inrikta den på 
fredlig väg. Man kommer att lyssna på 
dig.

       INSLAG 20:  BILD PÅ BORGGÅRDEN OCH MUSIK SOM SPELAS.
LISE OCH OTTO SÄTTER SIG I PUBLIKEN.
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INSLAG 21: OTTO HÅLLER TAL + PUBLIKEN 
FONDFILM 

Blå hallen. Publiken ser sig själva som deltagare på Nobelfesten. 

OTTO
I människans händer har lagts energin 
från kärnfysikaliska reaktioner. 
Skall den utnyttjas för att främja 
fria vetenskapliga tankar, till social 
utveckling och till förbättring av 
människors levnadsvillkor?  Eller 
kommer den att missbrukas för att 
förstöra vad människan byggt upp under 
tusentals av år?  Svaret måste tveklöst 
vara givet och utan tvivel kommer 
forskare i hela världen att sträva mot det 
första alternativet. 
Jag vill att forskningen ska vara helt 
fri, oberoende av staten och fri från 
industrin och handeln. Forskningen ska 
inte ha några som helst restriktioner i 
sitt arbete, så klart underställd lagen. 
Jag vill samla all ny forskning dit. Vi ska 
bygga ett stort vetenskapscentrum. Vi 
ska bygga upp den tyska forskningen från 
grunden och rädda den från utplåning.  
Jag vill arbeta för ett samhälle i fred. Jag 
lovar er, jag kommer inte att utveckla 
atomvapen.  
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INSLAG 22: VATTENDROPPEN 
SPEAKER TEXT  

Lise och Otto i sina respektive publiker.  

OTTO
Hur kändes det? Hur kändes det när du 
förstod? Det är som, den känslan, att 
förstå det riktigt stora, det var jag aldrig 
riktigt med om.

LISE
Jag tror det, jag tror du gjorde det också. 
Du var bara inte lika uppmärksam 
som jag kunde vara från en helt annan 
utblickspunkt. 

INSLAG 23:  SVART
LJUD: 

Fyrverkerier utanför stadshuset. Fyrverkerier som små explosioner, bomb.
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         INSLAG 24 : EFTERTEXTER 

TRE SKYLTAR

1 
Otto Hahn arbetade för att förhindra Tyskland 

att utveckla atomvapen. Han tog initiativet 
till	flera	stora	manifestationer	för	den	

fredliga utvecklingen av atomenergi och mot 
atomvapenrustningen i världen.   

Otto Hahns ende son och hans svärdotter dog 
vid	en	trafikolycka	1960.	Hans	hustru	Edith	

förblev olycklig, deprimerad och sjuk. Men hans 
barnbarn levde vidare.   

2 
Lise Meitner jobbade för fred och för kvinnors 

rätt att forska. Deras lika rätt i samhället. 
Hon föreläste i USA och Europa. I Sverige var 
hon med om att utveckla det första svenska 

kärnkraftverket.    

Hon	flyttade	som	82-åring	till	Cambridge	för	
att vara nära sin systerson Otto Robert Frisch 

och hans familj. (Frisch var med och utvecklade 
atombomben i USA.) 

3 
Otto och Lise föddes med några månaders 

mellanrum, de dog också med några månaders 
mellanrum. De höll kontakt och förblev nära 

vänner fram till sin död.
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Presence, Place and Participation
Women in Science in the Forefront of Digital Theatre

Willmar Sauter, Stockholm University

The trilogy Women in Science portrays three pioneers in the field of scientific research, 
technical inventions and historical discoveries. For each play, different digital techniques 
were applied in order to convey an adequate picture of each of these women. Thus, the 
artistic approach to the various portrays reflected the particular themes that emanated 
from their stories. In a brief overview of the three productions the central topics and 
their presentations will be pointed out. In the following section particular key issues 
will be discussed, namely aspects of time and place, presence and participation as well 
as theatre and multimedia performance. Some reflection about the mutual influence of 
artistic production and advances in technologies will conclude this essay.
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The Performances
Lise & Otto
Lise Meitner solved the problem of atomic fission together with her long-time 

collaborator Otto Hahn. This happened in 1938, when Lise Meitner was a refugee in 
Sweden, while Otto Hahn remained in their laboratories in Berlin. In 1944, Hahn was 
awarded the Nobel Prize, whereas Lise Meitner only had the pleasure to accompany him 
when he received the prize in Stockholm in 1946. 

The play describes the meeting between Lise Meitner and Otto Hahn in Stockholm 
that took place 75 years ago. The basic idea of the production was to present Lise and 
Otto in two distinct locations and to connect the two stages by fibre optic cables. Thus, 
Lise was performed in the immigrant-dense suburb of Husby, Otto appeared in Kista 
Science Tower, a tall building in the heart of the district of digital development industries. 
Each audience had their ‘own’ performer live on stage, whereas the other performer 
simultaneously appeared on a large screen. 

Lise Meitner lived long enough to be remembered by some people until today. 
Therefore it seemed reasonable to represent Lise ‘in the flesh’ on stage (performed by 
Linda Lönnerfelt). The split between Meitner and Hahn – geographically, emotionally 
– suggested the split scenes, which were connected by advanced technology. The two 
stages also symbolically stood for the atomic fission. For the spectators, the cleavage of 
the locations created a particular yearning for the missing half, an exceptional experience 
that distinguishes this production from both theatre and television performances.

ADA
Ada Lovelace was born in 1816 as the daughter of the English poet Lord Byron. 

Early in her life she became interested in mathematics and got in contact with Charles 
Babbage and his analytical machine, that may be called the world’s first computer. Ada 
foresaw the advanced use of the machine and developed the first computer language. She 
got married, gave birth to three children and died at the age of 36, unable to ever pursue 
a career as a scientist.

This play was performed in a studio in front of two cameras, but without a 
live audience. To watch the performance, the spectators had a variety of options. On 
large screens in a number of libraries, museums and university halls, spectators had 
the possibility to see ADA  together with others. One could also choose to follow the 
performance on a private computer, a mobile telephone or on twitter. 

Ada Lovelace was born almost 200 years ago, so symbolically we could not reach 
her in the reality of a present actress. We could only observe her from a distance, cut off 
from the live scene. Ada spoke to us in a monologue (in the person of the actress Linda 
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Lönnerfelt), but never came closer than the mediated images that were transmitted 
to large and small screens. The spectators had the opportunity to interact with her 
by answering the questions that were asked after each scene. The answers were sent 
as text messages which almost immediately became visible on the screens during the 
performance.

Maryam
Maryam Al-Jiliya was a young scientist in Aleppo, Syria, in the tenth century. 

She was an astronomer and mathematician, who observed the course of the stars. She 
invented a so-called astrolabium, a device for calculating the exact hours of sunrise for 
each day of the year, to give the precise position of a location, to measure the distance 
between cities, and so on. The astrolabium in brass was small enough to fit into the 
pockets of sailors, merchants and other travellers. She was never accepted into the men’s 
House of Wisdom and died very young.

This play was performed in the streets of Stockholm and other cities. After having 
downloaded a particular application for this production, the spectators gathered at a 
starting point at a given time. The production was similar to a radio theatre, with the 
difference that the listeners only could receive the performance in the given location. 
After the first scene, the listeners were asked to follow their GPS map to the next 
location, where they could listen to the second scene. At each point, the quotidian 
surroundings became the backdrop of the story that happened more than a thousand 
years ago. After six stops the tour returned to where it started and the listener was 
asked to answer the question: “What are you dreaming about?”  In the hall of the Royal 
Dramatic Theatre, a sky map was displayed, identical with the one on your mobile 
telephone. By pressing a star, an answer to the question about dreaming appeared, the 
flashing star being your own.

Maryam’s achievements are so far away, historically as well as geographically, that 
she only could reach us through her voice (spoken by Linda Lönnerfeldt). We were not 
provided with any images other that the ones we created in our mind. But we were in 
the middle of our own city, where the streets, market places and sea shore easily became 
inhabited by foreign people from distant times. 
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Key Issues
The theme of each production, i.e. the particular sciences these women pursued, 

as well as the varying laps of historical time and the geographical distance to Sweden 
are well in accordance with the technology that had been chosen for each production. 
Time and place are obviously key issues in our relation to the past. Time and place are 
also crucial parameters for the communicative mode that each performance employs. 
Therefore the aspects of time and place will be discussed further in relation to each 
performance, including their impact on the theoretical positioning of theatrical events.

A second issue to be considered in this context is the topic of presence and 
participation. All performances offered a specific mode of interaction between the 
“stage” and the “auditorium”, which in these cases have to put in quotations marks. 
The conventional unity of actor and spectator is more and more dissolving, while 
new options to interact with the performances opened up for other kinds of audience 
activities.

A last item to be scrutinized in this argument is the implication that the use of 
digital media brings along. The concepts of multimedia performances are manifold and 
their effects on participants are unpredictable. Some will reject such-like enterprises, 
while other experience an immersive flow that rarely is achieved by other media. 
Here I will not discuss matters of taste. Important is the potential that multimedia 
performances imply for participants.

Time and place
In his book A Brief History of Time (1988), Stephen Hawking states that time is 

movement. Whether movement is taken literally or metaphorically it is easy to assume 
that the movement of time is progressive. That is not necessarily the case. Time can move 
into any direction – forward, backward or in circles. While the seasons of the year would 
illustrate circular time, history or rather historiography, the writing of history, represents 
an attempt to move backwards in time. Past time is, of course, irretrievably gone and can 
never be experienced again, but by writing history we learn about and try to understand 
the circumstances and conditions of bygone epochs and geographies. 

The portrays of the three women scientists are created today but refer to periods 
in history greatly different in terms of societal, ethical, political and economical 
conditions. Post-World War II in Sweden is a time to which the grown-up population 
of this country still has a living relationship. Their parents or grandparents have 
experienced the war and remembered the politics that caused it. Lise Meitner is 
recognizable as a refugee and the racial campaigns against Jews in Nazi Germany in 
the 1930s are still living memories. The historical lapse of 75 years is within reach, 
especially in one’s own country.
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With Ada Lovelace, the historical distance is more complicated. When Ada was 21 
years old, Queen Victoria inherited the English throne. England was at the time a world-
wide empire with colonies in all continents. Ada’s father, Lord Byron, was a celebrity not 
only in poetic circles, but also as a political figure. Her mother, Anna Isabella Milbanke, 
raised Ada on her own and watched carefully her daughter’s moral integrity, which later 
tended to be reversed by Ada, when she herself was a married woman. The morality 
and its implications especially for women in Victorian England were complex and 
contradictory and are not immediately obvious for today’s theatre audiences.

Maryam lived far away from our own time. More than a thousand years have 
passed since she followed her father in the streets of Aleppo, a city that belonged to a 
culture, a religion and a society so very different from our own. Our knowledge about the 
exact circumstances of her life is scant and our picture of Maryam has to be filled with 
much imagination. To bridge the gap of time and place between Maryam’s world and our 
own, many historical assumptions and interpretations are necessary and still we will 
only arrive at some approximations. 
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In a drama, the characters always speak in the present tense, no matter in which 
century they lived. So do Lise, Ada and Maryam when they meet their audiences. They 
speak to us as living persons in their own time. It is up to each spectator to transfer their 
utterances to the period of their scientific activities. If we listen carefully, we realize 
that they speak with quite different voices, although they were performed by the same 
actress. Lise is engaged in an intellectual dialogue with Otto Hahn, conversations that 
are fully recognizable and understandable for the two auditoriums in which they were 
presented. Ada speaks directly to us in a monologue that expresses longing, desire and 
enthusiasm but also unfulfilled wishes and deep frustrations. Her language expresses 
inner feelings rather than intellectual reflections. Maryam addresses us over the 
distance of a millennium and the words she uses to describe her discoveries are poetic, 
like the poetry of the stars she observes. In the play, she pleas to her father (whose 
helpless comments we hear in the background), but at the same time she speaks to us, 
the listeners of the twenty-first century. Time has translated her feelings into poetic 
language. 

Despite the differences between these three women and their historical 
circumstances, they have something in common, something that binds together the 
trilogy: they were women, they were intellectual giants and they were denied the fruits 
of their labour. They were neglected because they were women or, rather: they were 
women in science, an unacceptable combination in the times they lived. Therefore their 
personal lives reflect the gender politics of our own time, therefore they urge us to 
promote today’s women in science.

Women in Science took place in the fall of 2012 and spring 2013. Taking this 
expression  of “taking place” literally makes me think of the places where the actual 
encounter between “stage” and “auditorium” happened. Also in this respect, the three 
productions followed different strategies. The split stage of Lise & Otto and its symbolic 
significance has been described. Despite the impact of the two specific locations in the 
suburbs of Stockholm, the production is not site-specific in the sense that it could not be 
performed elsewhere. The most important aspect of this production is the time-specific 
performance mode: wherever the two stages are located, the actors perform their parts 
at the same time, i.e. the time when spectators are present in both places.

In ADA a slightly different approach to the issue of place had been developed. 
Here, the performance of the actress is completely independent from the locations of 
the spectators. There is a difference between the public showings and the private access 
to the performance, however. At the libraries and museums, a group of people gathered 
to share an experience, whereas the private viewings remain isolated from the physical 
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presence of others. Again, the performances were time-specific in the sense that they 
could only be experienced at certain points in time, i.e. when the actress actually created 
her role live in the studio.

The performance of Maryam goes one step further. The voices are pre-recorded 
and thus independent of the moment of their creation. Nevertheless, the performance 
is sent out to the listeners at predetermined hours and the listeners have to be at the 
starting point of the walk. Nowhere else can they receive the programme. Although the 
order of the locations can be chosen by the participant, it is only on the spots shown by 
the GPS that the scenes start. The location itself is also doubled: on the one hand there 
is the familiar street or square of the city – and the show takes place simultaneously 
in various cities – and on the other hand there are the places of the play in Aleppo and 
Bagdad that the voice in the earphones speaks about. 

In each of the productions the age-old paradigm of theatrical performances is 
expanded. Traditionally theatre has been defined as performances, in which the actor 
and the spectator are present in time and space. This so-called co-presence of agent and 
beholder was said to distinguish theatre from other art forms such as film and television, 
radio, painting, literature etc. The “here and now” of theatre was, at times, given 
ontological status. In the production of the plays in the series of Women in Science, this 
co-presence is no longer maintained. Does this mean that these productions no longer 
can be called ‘theatre’? This theoretical problem will be addressed in the discussion of 
the potential of multimedia performance. Meanwhile, it is obvious that the audiences of 
the Women in Science-series had to be in some particular place at a given time.

Presence and Participation
The aspects that were discussed in relation to time and place suggest that the 

question of presence is maintained as far as the spectators of the Women in Science 
performances are concerned. Just like in regular theatre performances, audiences gather 
in a place at a certain hour and share a theatrical experience. The importance of the 
collective presence of a group of spectators should not be underestimated, neither in 
traditional auditoriums nor in the various locations, in which Women in Science could 
be attended. The collective watching of a performance creates a sense of community 
that helps to focus on the performance and keeps out distractions. The density of this 
community is enhanced in the case of Women in Science by the fact that people in the 
audience are doing something together and thus contribute to the overall event.

It is true, the agents of these performances are not physically present. In Lise & 
Otto, only half of the players is in front of half of the audience, whereas the other half 
appears in mediated form. In ADA, the actress performs in realtime, but not in the places 



52

the audience visits. In Maryam, the performers have pre-recorded the voices and are 
physically absent in both time and place. This ‘lack’ of physically present performers is 
compensated by the activation of the spectators within the performances.

The active participation of the spectator is different from what traditional 
theatre offers. While it is irritating when theatre spectators send text messages during 
performances, to say the least, the use of sms-techniques was highly desirable in both 
ADA and Maryam. The frequent questions emanating from Ada’s life story stimulated the 
spectators – especially the young ones – to enthusiastically respond to such troubling 
problems as anger, freedom, longing, etc. Not only were these possibilities of interacting 
with the screen eagerly made use of, the messages also appeared on the screen within a 
few seconds to the great enjoyment of the senders. These participatory options created a 
great sense of presence.
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In Maryam the spectators participation in regard of sending messages was 
limited to the very end of the performance. In return, the message became a flickering 
star in Maryam’s heaven. On this heaven, one could also retrieve messages from other 
participants by clicking on any other stars and all these stars together were displayed on 
a huge screen in the foyer of the Royal Dramatic Theatre. Another aspect of participation 
consisted of the tour to the six locations, following the GPS on your own mobile phone. 
Secluded from the ordinary world by the music in the earphones, one was invited to 
immerse completely in the fictional world despite the fact that we walked in well-known 
places. This immersive quality of multimedia performances deserves some attention.

Every fictional narrative has the potential to immerse its reader, listener or 
spectator. The interactive devices that today’s technologies provide for performances 
such as the ones of Women in Science involve the beholder into physical as well as 
intellectual activities which affect the emotional participation in the event. Comparable 
to the immersion experienced by players of computer games, even these quite limited 
invitations to interact with Ada and Maryam had a strong impact at least on parts of the 
audiences. The interactive participation in theatrical events will certainly increase in 
future productions.

Theatre and Multimedia
The pieces of Women in Science used elements from a great number of media. 

There were theatrical performances in the traditional sense, at least with half of the 
actors and spectators present. Ada’s performance in the studio without audience worked 
like television theatre in the 1960, when it was performed and sent live directly from 
the studio. Also the green screen technique was a loan from television. Radio drama has 
already been mentioned, the big screens functioned like in movie theatres, and above 
all the digital communication devices allowed for new contacts between production and 
audiences. GPS, finally, was an essential part of Maryam’s way through our own streets. 
Each of the three productions used several of the devises mentioned here and thus 
assumed a multimedia position that allowed for new ways of communication.

Compared to traditional theatre, these multimedia performances triggered and 
provoked concrete participation that stage arts only offers mentally, at best. Of course 
there have been theatre performances where the audience moved from place to place 
(mostly following the actors), whereas Maryam’s spectators had to find their way by 
means of GPS. Nowadays any spectator can contact the homepage of a stage or screen 
production or a television program, but rarely can one send comments directly to the 
performance, where these messages are displayed for all to be seen. The traditional 
paradigm of “here and now” has been changed into a “here and there” or a “here and 
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somewhere”. Still, the time-specific character of theatre dominates, but the places shift 
more and more: they are utterly important, but at the same time increasingly flexible.

This is probably one of the main characteristics of multimedia performance: their 
flexibility in regard of both creative means and experiential situations. Multimedia is 
not inhibited by conventions and traditions like theatre and film (which are so highly 
esteemed by those who love these media, including those who love multimedia). Loans 
from all kinds of expressive arts are made in order to create situations, possibilities and 
communicative potentials that exceed the norms of a single medium. In all these serious 
attempts to create multimedia art a great deal of playfulness is involved. The mixture 
from the various established media, their innovative arrangements and their now tasks 
inspire an atmosphere of playing both for creators and for beholders, even though the 
content, dealing with repressed women in history, hardly makes a playful impression.    

The playfulness of multimedia performances stimulates an experience of 
immersion. The flexibility of multimedia facilitates the maximal use of the most suitable 
tools to immerse the beholder. Playful openness and humour are excellent learning tools. 
But it should be mentioned that immersion can be misused when it attempts to involve 
participant into an unreflecting acceptance of opinions that are morally or politically 
unacceptable. Immersion is not meant to block out the mind; rather the mind gives way 
to include emotions, which in turn enhance intellectual pleasures.

Technology, Art and Politics
New technologies do not instantaneously inspire artistic advances. As a historical 

example I want to point out Johan Gutenberg, who in the middle of the fifteenth century 
had invented movable lead letters that revolutionized the printing techniques of the 
time. But the books that were printed were the same as before, i.e. bibles, prayer 
books, Latin grammars, etc. Only a hundred years later the new printing technique was 
employed to spread novels and poems of a profane nature. When the medium of film 
was new at the end of the nineteenth century, the cameras were mostly placed in front 
of a theatrical stage. It took decades until cuts and close-ups developed into a genuine 
language of moving pictures. The stories, however, still resembled plays and novels of the 
nineteenth century. Today’s television has difficulties in establishing an expressiveness 
that could be seen as specific for this medium. Take away all the programmes that look 
like movies and documentaries, all the talking heads that we just as well could listen 
to on the radio – what is left as being typical of television as a medium? Television is a 
fantastic technology of dissemination, but rarely used as an artistic medium. 

Electronic and digital techniques have entered the productions of theatre 
performances since several decades. Especially light and sound equipment was early 
on updated to the latest standards, but these innovations were hardly noticeable for 
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the audience. Also video has been widely used in theatrical events, not the least in 
installations and in performance art, thus continuing the experiments with film that 
Erwin Piscator excelled in in the 1920s. The question remains how digital media are 
integrated into the artistic expressions of contemporary theatre productions.

Through its collaboration with the Department of Computer and System Sciences 
at Stockholm University, RATS Theatre had the opportunity to explore concepts of 
artistic creation that moved towards performance art and multimedia performances. 
The production of Antigone’s Diary, which preceded the Women in Science series, can be 
described as the world’s first mobile telephone performance. The spectators searched 
for Antigone in the Stockholm suburb of Husby, guided by their telephones and finding 
sculptural installations on their way. At each stop, questions were asked – phrased by 
youngsters living in the area – that the participants answered by means of text messages. 
Here a number of the communicative elements were experimented with that later 
were applied in the pieces on women scientists. The artistic director Rebecca Forsberg 
developed the ideas and the researchers at the computer department found the technical 
solutions. This integration between artistic creativity and technical know-how has 
resulted in performances that are at the forefront of digital theatre.

Presence has assumed a broader meaning than traditional theatre theory had 
proposed as the precondition of theatrical events. Place is still an important aspect of 
all the Women in Science performances, but place is no longer limited to one particular 
location – on the contrary, the flexibility of places has become one of the features of 
these productions. Participation in the sense of intellectual, emotional and not the least 
physical involvement in the experience of each of the performances have been promoted 
in various ways. There is no doubt that these performances offered a gateway to 
immersive participation, at least for young segments of the audiences. 

The adaptations of communicative techniques has inspired innovative artistic 
creations that position RATS Theatre at the top of the growing field of multimedia 
performances. In addition, also social and political advances can be registered. The whole 
series of Women in Science has attracted spectators who not otherwise would attend 
theatrical events. Some of the groups can be identified: young people with an interest in 
technology were curious to see how such digital devices work in an artistic environment; 
adolescents from the suburbs joined in on experiencing something new on the mobiles 
they anyway carry in their front pocket; immigrant women took the opportunity to 
watch events that normally were out of reach in their quotidian lives. Of course also 
many regular theatre spectators wanted to see what such-like experiments could offer. 
The collaboration with the Royal Dramatic Theatre has added prestige and marketing 
tools to the whole series.



56

The inclusiveness of the performances also has political implications. 
Democracy builds on the principle of the citizens’ participation. To be able to 
participate in the public discourse and to eventually engage in political decision-
making, citizens need access not only to relevant and understandable information, 
but also open platforms where opinions can be expressed. Beyond the intellectual 
access to political debates, an emotional equivalent is necessary to motivate 
participation in the public sphere. The creation and presentation of performances 
such as Women in Science are inspiring models for social processes in non-artistic 
areas and extend cultural policies to overarching local and global political issues. 
The reading of a follow up of Antigone’s Diary in Husby, after the riots in spring 
2013, called On Our Street, attracted a large and varied audience of people living 
in this unruly suburb. Their long applause indicated that theatrical presentations 
matter for the community, in times of crisis as well as in the longer perspective of 
democratic participation.
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- Teater och tv-sändning på en och samma gång

ADA FTW handlar om Ada Lovelace, född 1815, dotter till 
den kände poeten Lord Byron. Ada var matematiker och 
visionär som förutsåg att Charles Babbage analytiska maskin, 
den första datorn, skulle få en revolutionerande betydelse i 
framtiden. I ADA FTW får du följa hennes intensiva levnadsöde 
från barndomen till hennes död vid 36 års ålder. 

ADA är en streamad föreställning i HD som kan ses live på 
plats eller via web. Tittarna uppmanas att reflektera över ett 
antal frågeställningar och kan under föreställningen svara 
med hjälp av twitter eller SMS. Kommentarerna projiceras på 
scenen och utgör en del av scenografin.
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ADA

Rebecca Forsberg
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  Introduktion: 
Ada handlar om Augusta Ada Byron Lovelace
 f. 1815, som  utvecklade världens första 
dataprogram. Hon anses  vara den första 
programmeraren. Ada förutsåg  bland annat att 
man i framtiden skulle kunna  komponera musik och 
skapa grafik med Charles Babbage uppfinning, den 
analytiska maskinen, vår första dator.

  PROLOG
Kyrkoklockor som ringer. 
En skylt:  A. Ada Lovelace f. 1815-1852

Film 1: Ada rör sig i en trädgård,  tidig morgon, 
som en dröm, hon är fri.

  Speaker
Jag längtar bort, jag längtar efter ljus. Jag längtar, 
jag längtar efter rymd, jag längtar tillbaka. Jag 
längtar bort, jag längtar ut, jag längtar hem. Jag 
brinner, jag längtar efter vatten, jag längtar efter 
jord. Jag längtar efter ljus, jag längtar efter dig, jag 
längtar efter stormen. Jag längtar efter hästen, jag 
längtar efter vila, jag längtar. Jag längtar bort, jag 
längtar ut, jag längtar hem.

Kyrkoklockor som ringer långt bortifrån.
Ada ligger på sängen.
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  SCEN 1

Nej vänta. Vänta. Bara en liten stund till. Jag måste 
få klarhet, jag vill så gärna veta, jag behöver förstå 
hur	det	hänger	ihop.	Det	finns	saker	som	jag	aldrig		
har kunnat prata om i min familj, jag tror att ni 
vet		vad	jag	menar,	det	finns	saker	som	jag	inte	ens	
kunde tänka eller vågade känna eftersom jag aldrig 
fick	möjligheten.	Kanske	delar	ni	min	längtan	att	få	
spränga tid och rum?

Får mamma reda på att jag träffar er så blir hon 
besviken. Hon förstår inte att jag behöver mer 
utrymme för att kunna leva. Jag vill ju inte prata 
skit om min mamma, men får hon reda på att jag 
är här i det här rummet tillsammans med er så kan 
det hända att jag måste bryta kontakten. Nej hon 
är ingen ond människa, bara plikttrogen, hon vill 
mitt bästa, att jag inte ska bli som min pappa. Ja 
ni vet säkert vem det är, alla vet vem det är. Det är 
förbjudet att prata om min pappa i mitt hus. Ibland 
försäger de sig ändå. Vid en tebjudning när jag var 
liten så satt mammas väninnor och babblade om 
det senaste som hänt och då “råkade” en av dem 
nämna min pappas namn... Byron.

- Jag hörde att Grekland gläds över sitt nya besök av 
Lord Byron.

Alla tittade på mig, och sen blev det så där pinsamt 
tyst. Jag låtsades inte höra utan fortsatte gulla med 
min katt Puff.

- O förlåt mig, jag tänkte mig inte för, jag glömde 
bort	att	flickan	fanns	i	rummet,	hon	är	så	tyst	av	
sig. Fast hon ursäktade sig hundra miljoner gånger, 
reste sig min mamma, bad henne gå och gick själv 
upp till sitt sovrum, och smällde igen dörren.
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Han måste ha gjort något väldigt hemskt min 
pappa, för varje gång (viskar) Lord Byron nämns i 
vårt hus så blir det så där konstigt tyst och mamma 
får migrän.

Kyrkoklockorna ringer igen.

När jag var åtta år så ringde kyrkoklockorna hela 
dagen i London.

- Mamma varför ringer kyrkoklockorna? Mamma 
varför är hela staden ute på gator och torg i svarta 
kläder? Mamma vad är det för vagn som drar förbi 
med den stora kistan? Mamma, varför gråter alla 
människor?

- Tyst med dig Ada, jag orkar inte, stäng fönstret. 
Sluta tjata säger jag, jag är ju sjuk ser du väl. Se inte 
på mig så där Ada. Ada nej, förlåt. Sätt dig här så 
ska du få höra. Augusta Ada Byron Lovelace det är 
din pappa som har dött, staden sörjer honom. Du 
ska också bära svart.

- Men jag känner honom inte.

- Det är din pappa, han är en stor poet, du ska visa 
honom respekt.

- Han är ju död, hur kan jag visa honom respekt nu 
förresten har han aldrig respekterat mig. Han har 
aldrig frågat efter mig.

Jag rusade ut ur rummet och grät, fast jag aldrig 
hade träffat honom så saknade jag honom.

Efter det blev inget sig likt. Alla här hemma skulle 
visa	respekt,	alla	skulle	klä	sig	i	svart	och	ingen	fick	
spela	musik,	ingen	fick	dansa.
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Jag kände mig som en levande begravd, jag längtade 
ut. Mina föräldrar skildes när jag bara var några 
veckor gammal. Jag förstår faktiskt inte hur de 
kunde gifta sig när de hatade varandra så mycket.

Ada leker med två dockor som hon har. 

- Du är fullständigt galen, du rör inte min dotter.

- Din dotter, men det är ju vår dotter.

- Du är otrogen, du ligger med hela London, du 
knullar till och med din egen syster.

- Du är paranoid, jag vill aldrig mera se dig.

- Bra då slipper du, glöm inte att det är jag som ska 
ha vårdnaden.

Sen stack han, mamma säger att det var lika bra. 
Jag vet inte om pappa längtade efter mig. Jag brukar 
fantisera om att han gör det, ropar på mig, hissar 
upp mig i luften och kittlar mig. Det hänger ett 
fotografi	på	min	pappa	i	den	stora	hallen,	men	det	
är överhängt med lakansväv, jag får inte röra vid 
den tavlan.

Skylt med Fråga 1: 

VAD VILL DU 
FÖRÄNDRA?
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  SCEN 2

På senaste tiden har jag mått mycket bättre, jag 
har en ny lärare, han är universitetsstudent och 
ska lära mig spela tennis, han är bara ett par år 
äldre än jag själv, William Turner. Vårt första möte 
kanske inte var det bästa, han var nervös när han 
kom	till	vårt	hus,	han	fick	knappt	fram	ett	ord.

- Ööö... ursäkta men jag skulle, skulle... skulle träna 
dig i tennis. 

- Hoppas du är bättre på tennis än vad du är på att 
prata.

Ja det kanske inte var så schysst sagt men jag var 
så trött på alla nya lärare som ständigt dök upp för 
att undervisa mig. Jag hade redan min mamma och 
hennes vänner plus en gitarrlärare, plus en lärare 
i harpa, plus en i matematik, plus en i sång, plus 
en i moral och etik som ville få mig att bli mindre 
entusiastisk och passionerad.

Han hade bruna ögon och lockigt hår, bodde med 
sin rumskamrat i ett studentrum på universitet. Att 
undervisa mig i tennis var väl ett sätt för honom att 
tjäna lite extra, och så ville han vara nära mig, jag är 
ju den kända poeten Byrons dotter.

Vi hör en tennisboll, studsa fram och tillbaka.
Ada tar fram tennisracket och låtsas slå.

-	Jag	undrar	en	sak,	sa	han.	Vad	finns	bakom	det	där	
tygstycket.

- Vilket tyg?

- Tyget på den stora tavlan ovanför spisen?
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- Det är ett porträtt av min far, men jag har aldrig 
sett det.

- Du behöver inte se bilden av din far så länge du 
kan läsa hans poesi, den är fantastisk.

- Jaså, jag har aldrig läst något.

Bollen slutar studsa. 

- Aldrig läst något av din far?

- Aldrig, jag läser inte poesi, mina lärare säger att 
poesi är farligt för mig, det kan leda till mindre 
självkontroll och för mycket passion.

- Men poesi är så vackert! Det ger en ny dimension 
till den här verkligheten, det är det som får hjärtat 
att slå snabbare.

- Det är så jag känner för matematiken, varje gång 
jag löser ett svårt problem så faller allt på plats 
inuti mig.

En kväll bjöd min mamma alla lärare på middag. 
Vi satt vid det stora bordet och samtalade, mina 
tre vakter, mammas bästa väninnor satt framför 
mig och studerade varje rörelse jag gjorde. William 
satt snett mitt emot, jag kunde se att han inte var 
bekväm. Plötsligt berättade min mattelärare att 
han varit på besök hos vetenskapsmannen Charles 
Babbage, han som uppfunnit en tänkande maskin.

- Maskinen fungerar som en mänsklig hjärna, den 
kan göra komplexa matematiska beräkningar, så 
länge den matas med rätt tabeller kan den alltid 
komma upp med de rätta svaren, mycket snabbare 
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än	vad	vi	har	möjlighet	till.	Det	finns	inte	längre	
några begränsningar för framtiden.

Det är inte möjligt! Jag visste att jag måste få 
träffa Charles Babbage. Men min mamma sa att 
storstaden inte var något för mina känsliga lungor. 
Nästa morgon stod William och väntade på mig 
nere i sällskapsrummet, vi skulle träna forehand, 
men plötsligt föll han ner på knä framför mig och 
sa:

- Vill du gifta dig med mig Ada?

Kanske fanns det en möjlighet att komma 
till	storstaden	trots	allt,	jag	kanske	kunde	fly	
tillsammans med Willam Turner. Jag svarade 
omedelbart:

- Ja.

Och i största hemlighet bestämde vi att jag redan 
samma kväll skulle smita ut bakvägen, när mina 
vakter, mina furier drack sitt kvällste.

Med	häst	skulle	jag	fly	till	hans	studentrum!

Vi hör hästhovar som galopperar, Ada sätter sig
uppgivet på sängen igen.

Det var lönlöst, de hämtade mig bara en halvtimme 
efter det att jag kommit fram. Som straff blev jag 
inlåst på mitt rum i veckor och William Turner blev 
sparkad från sin tjänst.

  (Svaren, sms och twitter från fråga 1  
  lyfts fram i scenografin )
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  SCEN 3

Ljudet av minglande människor

Det var en lördageftermiddag som jag äntligen 
anlände till Charles Babbage hus med min mamma. 
Mitt i rummet stod en glänsande silvrig maskin, 
jag hade aldrig sett något liknande förut. Det 
såg ut som en stor klocka där man kunde se hela 
maskineriet röra sig, fram och tillbaka och i sidled. 
Det var den tänkande maskinen. När jag stod där 
och beundrade maskinen så viskade någon i mitt 
öra:

- Visste du att den Brittiska regeringen har förlorat 
2.3 miljoner pund som ett resultat av felräkningar 
i deras matematiska tabeller? Och tror du att de är 
beredda att betala en mindre summa pengar för att 
utveckla min analytiska maskin?

Jag	vände	mig	om	och	fick	se	en	liten	smal	gammal	
gubbe i fyrtioårsåldern med ett frustrerat uttryck i 
ansiktet, det var Charles Babbage.

- Svaret är nej, enhälligt NEJ! Han vevade med 
armarna och blev röd i ansiktet, ändå kände 
jag mig inte rädd utan mera upprymd av hans 
temperament.

- Jag har spenderat tio år på att arbeta med denna 
maskin, det du ser är bara en liten del av det jag 
kunnat	göra,	om	jag	fick	fullfölja	det	jag	har	kommit	
fram till så skulle detta bli den mest komplexa 
maskin som någonsin har byggts.

Sen ropade han ut till de andra som var i rummet. 
Vi	var	flera	som	samlats	för	att	få	se	miraklet.
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- Om precis fem minuter börjar demonstrationen av 
den tänkande, analytiska maskinen, gott folk, gör 
er redo.

Jag lovar, mitt hjärta slog dubbla slag.

Babbage demonstrerade med olika tal hur 
maskinen på egen hand kunde räkna ut de mest 
komplexa sifferkombinationerna, gång på gång 
överraskade maskinen oss, den förstod exakt vad 
och hur den skulle räkna.

Skylt med fråga 2: 

VAD FÅR DITT 
HJÄRTA ATT 
BÖRJA SLÅ?

Precis innan jag gick frågade Babbage mig om 
jag förstod mig på matematik, algebra, kubik, 
kvadratrötter.

- Ja, svarade jag.

Jag	vågade	inte	berätta	att	de	flesta	såg	mig	som	
ett matematiskt geni och hur djupt jag förstod att 
denna maskin skulle revolutionera världen.

Efter den kvällen blev jag fokuserad, jag övertalade 
min mamma om att få återvända.
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- Men mamma jag är stor nu, jag kan åka in till stan 
själv, du behöver inte följa med, lungorna tål det, 
jag är frisk, snälla, snälla mamma.

Och märkligt nog så hindrade hon mig inte, hon 
måste ha förstått att det var där jag hörde hemma. 
Jag såg till att förbereda mig noggrant, i två år löste 
jag olika matematiska uppgifter som Babbage 
tränade mig i, allt för att i framtiden kunna bli 
hans assistent. Jag ville vara nära honom, han 
var fantastisk. Under tiden letade min mamma 
desperat efter en passande man och make åt mig...

Läser några kontaktannonser:

-	Man	28	något	halt	söker	dig	unga	friska	fläkt.	
Man 37 med åtta barn letar efter dig kvinna som 
kan axla ansvar. Man 44 rik men ensam, söker 
någon att dela tillvaron med, du bör gilla grisar och 
hemmakvällar med mig.

Jag lät henne hålla på, själv hade jag annat att tänka 
på. Livet var nu som att öppna fönstret en tidig 
gryning och andas in den första morgonluften.

  (Svaren på fråga 2 lyfts fram )

  SCEN 4

Bröllopsklockor som ringer, Ada har tagit på sig 
sängens lakan som slöja.

Han var lång, han var... lång, han var snäll, håriga 
armar, lite gammal, han var rik, ganska intelligent 
och han blev min man. Å det va så skönt att komma 
hemifrån.
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Ada börjar packa upp sin väska, sina lakan.

Bort med furier, bort med mamma, äntligen hade 
jag mitt eget hus, mina egna lakan och min egen 
säng... eller ja vi delade ju den. Han och jag. Jag 
visste inte riktigt hur man gjorde det där, det 
var ingen som hade lärt mig just... ja allt annat 
förutom... det där.

Ada drar upp sitt nattlinne, låter honom smeka 
henne, njutbart, tills det går för henne.

Vi	fick	tre	barn,	först	George,	Annabella	och	sist	
kom lilla Ralph. Och vilket stök det blev, ja jag hann 
inte tänka ett smack, dom tjattrade och rultade om 
kring överallt, inte visste jag att det var så svårt 
att vara mamma. Jag älskade dom, de var mitt 
allt men jag hade svårt att få tiden att gå ihop, det 
var som om någon bankade i mitt huvud, det var 
som om mitt matematiska geni kände sig inlåst, 
instängt, inburat och försökte komma ut, jag blev 
deprimerad, jag blev sjuk.

Skylt med Fråga 3: 

VAD HINDRAR 
DIG ATT NÅ DINA 

DRÖMMAR?
En natt när jag inte kunde sova så gick jag ner till 
vardagsrummet, där nere, lutad mot en vägg stod 
den stora tavlan med den skyddande linneduken 
över, jag hade fått den i present av min mamma 
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när jag gifte mig, hon sa att jag nu var stor nog för 
att se hur min pappa såg ut. Jag hade inte vågat ta 
bort tyget, det kändes som om allt skulle rasa om 
jag gjorde det, men nu tänkte jag att jag redan var 
i ruiner så det skulle kanske inte spela så stor roll 
längre.

- Pappa!

Han var inte alls så som jag hade föreställt mig, han 
såg inte alls galen ut.

(Film 2 projiceras i rummet, Ada som springer i 
skogen)

Ada rotar fram Byrons böcker.

- Hör här:

Ej mer ska vi två vandra
tillsammans med natten sen
våra hjärtan skall söka varandra
förgäves i månen sken
ty som svärdet på skidan nöter
har själen på bröstet nött
och när hjärtat blott ledsnad möter
blir också kärleken trött
fast vi i natten har ägt varandra
och gryningen kom för snart
skall vi två aldrig vandra
när månen lyser klart

Det har han skrivit.

Kanske ska jag också skriva poesi, jag tror jag har 
det i mig. Jag är inte bara ett matematiskt geni, jag 
är också poesi, jag är också kött och blod.
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  SCEN 5

Ada skriver och läser brev

Kära	Babbage.	Jag	fick	ditt	brev	om	den	italienska	
Luigi Menabrea som skrivit en artikel om din 
analytiska maskin. Jag skulle kunna översätta den 
åt dig och kanske vara dig behjälplig med att lägga 
till några kommentarer. Önskar att du ville komma 
och hälsa på, det är så tomt utan dig. Din tillgivna 
assistent Ada. 

Kära Ada. Nu har jag läst din översättning, den är 
fantastisk, dina notiser är mycket intressanta, mer 
intressanta än själva artikeln. Varför skriver du 
inte en egen artikel? Du borde bli publicerad. Jag 
längtar efter att få vandra i trädgården med dig och 
höra mer om dina tankar. Din Babbage.

Kära Babbage! Du måste vara galen, publicera en 
egen artikel! Du borde förstå att det är omöjligt, jag 
är kvinna, det passar sig inte, jag hoppas att du inte 
för det på tal igen. Det blir bara plågsamt. Men jag 
lovar att skriva kommentarer till Luigi Menabreas 
artikel,	det	lär	bli	ganska	många,	flera	sidor	
faktiskt. Men jag tror inte du blir besviken. Önskar 
att du var här, det skulle göra mig mindre ensam. 
Din Ada.

  (Svaren på fråga 3 lyfts fram )

Ada ropar till sin man och sina barn 

- Ja jag kommer strax, ni kan börja äta utan mig. Nej 
jag följer inte med in till stan, jag stannar på mitt 
rum och arbetar, åk ni, köp något gott. Nej tack, 

74



75

avboka min biljett, jag hinner inte komma med, 
men hälsa alla jag känner.

Kära Babbage. Jag skriver till dig eftersom jag 
vet att du förstår, att du inte hindrar mig från att 
tänka större, jag kan inte enbart vrida på siffrorna, 
översätta artikeln och beskriva dessa kugghjul, 
det är för fantasilöst, det är för magert. Jag ser det 
som inte är möjligt just nu, men som i framtiden 
kommer få betydelse långt större än vad du själv 
och Menabrea vågar hoppas.
Den analytiska maskinen räknar inte bara ut 
kombinationer utan kan också räkna vidare på 
sannolikheter. Det är ett genombrott. Jag vågar 
också säga att man kommer kunna skapa musik 
och	grafiska	bilder	på	den	analytiska	maskinen,	
ja det är jag övertygad om. Din maskin är inte 
dikotomi! Inte fantasi eller vetenskap, hjärna eller 
kropp, den är både och!
Jag är i skärningspunkten. Jag är levande. Jag 
brinner. Din tillgivna Ada.

Vi hör hur gatan nedanför hyllar henne och sågar 
henne. Löpsedlar ropas ut.

- Den stora poetens dotter har skrivit en 
matematisk avhandling! Menabrea, en galen 
artikel!

- Ada Lovelace Byron, känd poetdotter skriver om 
matematik som ett geni.

- En tänkande maskin, en mänsklig hjärna, vart är 
vi på väg? Helvetet är nära, människan ersätts av en 
maskin!

- Kvinnor bör inte räkna!
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- Galen pappa, galen dotter, galen pappa, galen 
dotter!

- Tyst jag står inte ut.

Folk hatade mig, eller älskade. Plötsligt var jag som 
min pappa, en kändis som man kunde tillskriva allt.

- Tyst, jag står inte ut stäng fönstret, Annabella.

- Sluta tjata säger jag, jag är sjuk ser du väl. Se inte 
på mig så där Annabella. Stäng fönstret!

- Nej förlåt mig. Sätt dig här, sätt dig här en stund 
så ska du få höra. Dom ropar på mig för att de är 
arga eller för att de är rädda eller för att de hoppas 
att jag ska gå i täten för förändring. Jag vet inte. Jag 
har skrivit om framtiden. Det är att ta plats, det är 
att slå sig fri och det har ett pris. Jag vet att du tar 
dig friheter som jag aldrig skulle drömma om i din 
ålder, pratar vid matbordet, skrattar åt din lillebror 
mitt i lektionstimmen. Fortsätt att bryta dig loss, 
men gör det i små steg, försiktigt så ingen märker 
det. Då slipper du bli sjuk som jag.

Skylt med fråga 4: 

VAD VILL DU SE 
FÖR UPPTÄCKTER 

I FRAMTIDEN?
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  SCEN 6

Ada på biblioteket

- Kära du, jag vet att det inte är tillåtet för kvinnor 
att komma in i forskningsbiblioteket, men 
kanske skulle du kunna göra ett litet undantag 
för mig? Jag lovar att vara diskret. Kan du ordna 
med sekretariatet, att jag kan komma in på 
morgontimmen, så att ingen ser. Jag lovar att 
din lilla tjänst ska belönas. Jag behöver bara lite 
information om det senaste inom elektriciteten, 
telegraferingen, astronomin, reformationen, 
litteraturen. Det är så mycket nu som händer, 
jag står inte ut med att vara utanför, att vara 
sist. Du förstår säkert, jag är ju nu lika mycket 
yrkesverksam som du, men jag har inte samma 
rättigheter, samma access. Kanske kan vi gå på 
teater efteråt, jag ska ändå sova över i stan . Det 
skulle vara en ovärderlig tjänst för mig.

Jag gjorde allt för att inte halka efter, jag spelade 
på min charm, det var framgångsrikt. Det gav 
mig i alla fall mer information, mer tillträde till 
låsta rum. Men till slut kunde jag inte prata med 
en kollega utan att bli misstänkliggjord för att ha 
kärleksaffärer med dem allihop. Ja det hela var så 
tröttsamt, jag kunde inte sticka ut näsan innan alla 
skvallrade om mig. Jag längtade efter fokus, efter 
koncentration, jag längtade efter disciplin, efter 
intellektuell stimulans med andra forskare, jag ville 
leva som en hel människa. Läkarna säger att jag är 
sjuk, jag vill inte höra på dem, jag vill leva.
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- Mamma jag vet att det här låter lite konstigt, jag 
fick	ju	låna	pengar	i	förra	veckan,	men	skulle	du	
kunna avvara lite till, Ralph behöver en ny häst, 
ja och så kostar Annabellas studier förskräckligt 
mycket, bara det bästa duger. Ja visst lilla mamma, 
klart jag kan lilla mamma, men det är ju mitt liv nu 
mamma, så jag vet ju bäst hur jag ska ta hand om 
mina barn mamma, jag är ju ändå deras mor. Du 
kan inte låsa in mig längre, du kan inte styra mig.

Jag ville bara leva, gå på teater, resa, läsa, räkna, 
spela på hästar.

Ljudet av hästhovar. Ada är på travbanan

- Ge dom bara, lite till kan du, jag satsar femhundra 
på nummer tre, kom igen bara, ta tvåan också, det 
känner jag på mig, fortare kan du, mera, ge dig inte 
nu. Pengar? Jag har lånat av mamma. Jiiiha nu lever 
jag! Ge mig en fyrahundra på tvåan igen, jag tror 
på det, nu kör dom. Jag kan inte räkna fel, jag är 
oslagbar, jag är ett geni, ett geni, ett geni.

- Nej! Ge mig vad du har, jag måste satsa igen, jag 
måste satsa! Är pengarna slut? Är allt slut?

Film: Ada som kliver ner i vattnet. 
Filmen fortsätter in i nästa scen
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  SCEN 7

Kyrkoklockorna slår

Jag gjorde en sista resa igår, det var till min pappas 
sommarhus. Mamma förbjöd mig, hon kunde inte 
förstå varför det skulle vara så viktigt. Men jag ville 
se vilken utsikt han hade från fönstret. Mina barn 
förstår att deras mamma ska dö, jag höll Annabellas 
händer i mina och sa att hon är det mest underbara 
som skapats, jag kramade om George trots att han 
stretade emot och berättade att jag älskade honom 
att han måste ta hand om sina yngre syskon nu, 
jag hade svårt att släppa Ralph, minstingen, hans 
smala armar omfamnade min hals, jag kände hur 
hans lilla hjärta pickade som en fågelunges. Sen 
sa deras far att mamma måste vila, jag såg att han 
grät fast han försökte dölja det. Kanske kommer de 
att glömma mig, kanske kommer de leva med den 
saknad som jag alltid kände. Jag lämnar mina brev, 
mina tankar och mitt arbete efter mig. Jag önskar 
så	att	jag	fick	leva	lite	till	för	att	se	vad	som	händer.	
Det	finns	så	mycket	att	upptäcka.

Kyrkoklockorna ringer. Ada lägger sig ner i sängen, 
sluter ögonen.

Film: Ada som simmar bort.

  (Svaren på fråga 4 om vad vi gör för   
  upptäckter i framtiden? )

  Slutskylt:
Ada anses vara vår första programmerare, 1980 
döpte USA ett datorspråk till ADA efter Ada 
Lovelace Byrons minne.
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Maryam - 
När dramat smälter samman med stadslandskapet

Chiara Rossitto och Louise Barkhuus
Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

Föreställningen om att vara på en plats har alltid haft en stark påverkan på den 
närvarokänsla som en teaterpublik upplever under ett framträdande. Traditionellt har 
teaterföreställningar uppförts inom ramen för en avgränsad scen med genomtänkt 
formgivning, ofta också i grandiosa teatrar som återspeglar västvärldens starka 
teatertradition. Även mindre teatrar och fria grupper håller sig till scenografins 
traditionella begränsningar. Men nu finns ny mobil teknik som möjliggör flexibilitet för 
såväl vardagliga göromål som för teatern. Nya möjligheter uppstår att flytta dramatiken 
ut i den vidare scen som staden utgör. Publiken får då, istället för att uppleva dramatik i 
det avgränsade rummet, följa med ut i den gatubild som blir till pjäsens scenografi.
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Här kommer vi, som komplement till bokens övriga bidrag, att undersöka Maryam, 
del tre i den dramatiska trilogin Women in Science. Vi fokuserar då på sambanden 
mellan människor, teater och mobil teknik, sett ur åskådarnas perspektiv. Det vi främst 
uppehåller oss vid är hur publiken på plats upplevde mobildramat, vars “scen” rörde sig 
mellan olika platser som samtidigt var en del av människors vardagliga förflyttningar.

Vårt bidrag berör frågor som vi menar måste beaktas när mobil teknik används för att 
understödja och förbättra den här sortens interaktiva, konstnärliga upplevelser. Här 
syftar vi inte till att ge definitiva svar på de här frågorna utan vill istället understryka de 
utmaningar som de medför när det gäller dramatik som framförs med hjälp av tekniska 
innovationer.

Att undersöka Maryam
Maryam drar fördel av stadslandskapet genom att fästa varje scen vid specifika platser i 
centrala Stockholm. Publiken tas med över torg, genom parker och förbi statyer och varje 
scen spelas upp vid en ny plats. När Maryam springer utför trapporna med utsläppt hår 
är det Dramaten som tillhandahåller fondkulissen åt publikens fantasi. När hennes far 
meddelar att hon inte är välkommen in i Visdomens hus är det havet i bakgrunden som 
bidrar med metaforen för den vetenskapens potentiella ocean som Maryam förlorar. 
Det är upp till var och en i publiken att tolka och ta till sig kopplingen mellan scen och 
scenografi. För att kunna undersöka publikens upplevelse av Maryam och hur pjäsen 
förmedlades av den mobila tekniken, samlade vi in empirisk data genom intervjuer 
(Weiss, 1994) och deltagarobservation (Dewalt and Dewalt, 2002). Undersökningen 
genomfördes då Maryam uppfördes i Stockholm i maj 2013.

I intervjuerna kunde vi prata med deltagare ur publiken om deras upplevelse av att 
lyssna på pjäsen. Genom att fråga om hur de uppfattade miljöns roll som kulisser i pjäsen 
ville vi också se hur de uppfattade varje enskild scen. Genom deltagarobservation följde 
vi publiken vid sex av de nio föreställningarna. Deltagarobservationen utfördes medan 
publiken till fots tog sig runt, lyssnade till och upplevde pjäsen; de utfördes under loppet 
av en timme och endast en undersökare var på plats för att minska störomomentet. 
Analysen av insamlad data resulterade i tre frågor som vi tar upp i den här texten:

 Att förstå publikens upplevelse av interaktiv teater;

 Att införliva stadslandskapet i pjäsen;

 Att vara publik till dramatik förmedlad med teknik.
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Att förstå publikens upplevelse av interaktiv teater
Maryams publik utgjordes framför allt av människor som delade ett intresse för teater, 
som yrke såväl som en kulturell fritidssyssla. De flesta vi intervjuade hade sökt upp 
föreställningen av nyfikenhet och deras uppmärksamhet hade fångats av användandet av 
mobil teknik i ett teatersammanhang. Många åskådare underströk efter föreställningen 
att användandet av mobiltelefoner i den här kontexten visserligen var en nymodighet 
men inte konstigt. Upplevelsen var istället snarlik något så vardagligt som att lyssna 
på musik medan man förflyttar sig. Nedanstående citat är exempel på hur åskådarnas 
upplevelse av en pjäs som framförs med hjälp av mobil teknik har både vardagliga och 
innovativa aspekter.

“...att jag kunde associera [till människor på gatan] ...kanske är det hon som säger detta, 
kanske är det han, eftersom jag kunde se att alla går runt med en iPhone nuförtiden och 
lyssnar på musik så det är ingen stor grej, eftersom du är i din egen privata lilla värld, det 
var därför jag ville ha en högre grad av transparens mellan drama och verklighet. Men jag 
gillar det här...” (Elsa)
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“Jag hade roligt, det skulle kanske ha kunnat vara lite längre, möjligen ha gått djupare i 
intrigen. Som sagt, jag tyckte att det var ett piggt grepp och jag försökte verkligen tänka 
mig hur jag skulle ha föreställt mig det om det var på en annan plats, som här [inne på 
teatern], jag gillade att vi vandrade runt i stan för det ger verkligen en extra dimension, 
eller kan ge.” (Anders)

Att vandra runt i sin “egen lilla bubbla” var något som kom sig naturligt för åskådarna, 
dels för att det kändes som ett relativt normalt beteende och dels för att det gav 
upplevelsen en extra dimension.

Att införliva stadslandskapet i pjäsen
Samspelet mellan staden och berättelsen skapas av regissören och hennes medarbetare, 
vilka inkluderar de som designat tekniken. Det är de som bestämmer på vilka platser 
som scenerna utspelar sig och vilka koordinater som sätter igång dem. När pjäsen sen 
spelas sker dock en subtilare integration som står i samband med hur åskådarna börjar 
uppleva och skapa betydelser av associationerna mellan en viss scen och en viss plats. 
Det här återspeglar också hur åskådarnas delaktighet definieras i föreställningar som 
framförs med hjälp av den mobila teknik de själva tar med till teatersammanhanget. 
Delaktighet genom teknik medför inte bara möjligheten att bidra till dramats uppförande 
(i Maryams exempel finns möjligheten att ge uttryck för en dröm som sedan visas som en 
del av stjärnbilderna i teaterfoajén). En mindre uppenbar aspekt av deltagande genom 
teknik har att göra med hur människor får möjlighet att utveckla sin egen upplevelse, att 
själva bilda sig en uppfattning av berättelsen och förstå sambanden till de olika nivåerna 
av de platser där pjäsen framförs.

Många av åskådarna som intervjuades uppskattade att kopplingen mellan platser och 
scener inte alltid var omedelbart uppenbar och att de själva fick tolka sådana kopplingar. 
Nedanstående citat visar att sådana kopplingar inbegriper själva platsen (till exempel 
kyrkan, pelarna) men också händelser som pågår oberoende av pjäsen (till exempel 
någon sorts uppträdande) och fantasier om hur Maryam samtalar med åskådare genom 
att prata med dem vid särskilda platser.

“varför står jag på den här platsen just nu? Även om [kopplingen] är i min fantasi är det 
ändå som att ‘hur hänger det här ihop med platsen där jag befinner mig nu?’” (Anders)
“Jag antar att jag upplevde de olika platserna... särskilt... ja jag tror att vid vattnet kändes 
det mest, blev det den starkaste kopplingen mellan plats och pjäs. Jag tror [ha ha] hmmm 
som jag sa, man kunde ha tänkt sig ännu mer... som när vi var där ute där det var mycket 
folk tror jag... okej... Jag skulle ha föreställt mig själv i en kyrka eller nåt sånt. Pelarna, 
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det hon beskriver i berättelsen. Och nu var vi ute bland folk och det kändes mer som en 
marknad, men samtidigt var det som om det hände något [], så det funkade ändå riktigt 
bra, tyckte jag, ganska bra. (Anders)

“Jag tyckte faktiskt mycket om hur det var där uppe [hon pekar], och jag gillade det. Jag 
tänkte att det kunde vara den byggnaden, så i fantasin började jag se möjligheterna, det 
kunde ha varit det här området [förr i tiden] men det är nutid [...]. Ja, jag föreställde mig 
det, i min fantasi var hon verkligen där, men för evigheter sen, men nu talar hon med mig 
genom århundradena. (Elsa)

Att vara publik till dramatik förmedlad med teknik
Känslan av gemenskap som uppstår hos en teaterpublik är av avgörande betydelse 
för delaktighet i teaterföreställningar, som också påpekas i ett annat bidrag i denna 
bok (se Sauters artikel). I Maryams fall sattes pjäsen igång i och med att man satte 
på sig hörlurarna och för en del åskådare startade man också med olika akter. Under 
observationen lade vi märke till att en del tog av sig lurarna och pratade med vänner 
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medan de gick från en scen till en annan. Det här, förklarade de för oss, störde inte 
berättelsen utan var snarare en kort paus inför nästa akt. Vandrandet innebar inte några 
distraherande moment men att använda hörlurar gjorde inte heller upplevelsen till något 
uteslutande individuellt. Som en åskådare påpekade var promenaden från scen till scen 
inte i vägen för känslan av att var på teater.

“Jag tyckte det var fint [att promenera], jag gillar tanken på att vandra runt och ok, jag är 
faktiskt på teater just nu, det ser inte du men... prata inte med mig nu, och jag gillar det, att 
vandra runt på öppen gata fast man upplever en pjäs och lyssnar på något...” (Elsa)

Som citatet visar så riktar sig Elsa till andra människor i närheten [“det ser inte du”] 
och i och med det gör hon en tydlig skillnad mellan publiken och andra som rör sig på 
gatan. Följande citat bekräftar detta. Elsa förklarar vidare hur hon var medveten om att 
restauranggäster i närheten lade märke till att något pågick eftersom alla i publiken bar 
hörlurar. På samma gång uttrycker hon att hon är uppslukad och hur det tar sig uttryck i 
ett stirrande ut i luften [“vi får en slags blick”], och i att vara förflyttad till en annan plats 
[“jag är inte i denna världen nu”].

“ahhh vid ett tillfälle, vid Grev Turegatan, nära restaurangerna stannar det upp och folk 
där är upptagna med att äta och dricka, och plötsligt kollar de på oss, vad håller de på 
med? För vi får en slags blick och man koncentrerar sig på att lyssna och det var det enda 
ögonblicket som jag tänkte att de ser att jag är inte i denna världen nu.” (Elsa)

Avslutande iakttagelser
Åskådarnas beskrivning av hur de upplevde dramat, av kopplingarna till människor 
runtomkring och till platserna de befolkade kan användas för att vidare utforska 
interaktiv teater. Maryam, och säkerligen också de andra två pjäserna i Women in 
Sciencetrilogin, är bara tre exempel på hur interaktiv teknik kan bli en väsentlig del 
av teaterföreställningar. Att arbeta med ovanstående frågeställningar ger oss kunskap 
om hur möjligheten att utveckla skräddarsydd teknik för konstnärliga föreställningar 
framgent kan undersökas.

I ett land som Sverige är de flesta bekanta med smarttelefoner och liknande bärbara 
enheter. Även om de kan användas för arbetsrelaterad aktivitet (till exempel att 
uppdatera e-post) och andra vardagsgöromål, så var det inte svårt för publiken att nyttja 
dem för kulturell aktivitet. Det var tack vare publikens förtrogenhet med sina telefoner 
som det gick att använda dem utan att berättelsen stördes. Detta innebär att det kan 
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finnas en laddning att beakta när man introducerar ny, men obekant, teknik för att 
åstadkomma publikens upplevelse av en pjäs.

Åskådarnas möjlighet att själva utveckla förståelsen för relationen mellan plats och pjäs, 
genom att inkludera folk i omgivningen och deras aktiviteter, bidrog till den omtalade 
“extra dimension” som en del av åskådarna sammankopplade med Maryam. En sådan 
dimension sitter ihop med hur teaterscenen lämnats till förmån för en det verkliga 
livets dimension i scenografin. Den här aspekten understryker hur nyansrik publikens 
delaktighet är i teaterframträdanden som förlitar sig på teknik. När stadslandskapet 
införlivas i dramat, blir det möjligt för publiken att kombinera en vardaglig upplevelse av 
en given plats med det exceptionella i att vara där som en del av pjäsens sammanhang. 
Denna rent kroppsliga upplevelse - sprungen ur vandringen till en scen och den 
tillfälliga närvarokänslan från en plats under det att scenen framförs - åskådliggör hur 
teknikanvändning i teater kan hjälpa människor att knyta an till platser och utforska 
dem, att omge dem med värderingar och känslor och att tycka om dem.
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– ett mobildrama om stjärnornas vandring

Maryam är en ung vetenskapskvinna i 900-talets Aleppo, Syrien. 
Hon har utvecklat det avancerade astrologiska instrumentet 
astrolabe, som inte är större än att det får plats i en ficka och 
som med hjälp av stjärnorna kan mäta tid, plats och position. 
Och hon kämpar för att ta plats i Bayt al-Hikma, Visdomens hus, 
där männen dominerar.

I mobildramat Maryam navigerar besökaren sig igenom 
föreställningen med hjälp av sin smartphone. Varje scen är 
kopplad till en fysisk plats och för att uppleva scenen måste man 
ta sig dit. Dramat är tillgängligt på flera olika platser i världen.
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MARYAM
Om stjärnornas vandring genom ljus och mörker

Rebecca Forsberg
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 Start
Röst instruktion

Maryam är en ung vetenskapskvinna i 900-talets 
Aleppo, Syrien. Hon har utvecklat det avancerade 
astrologiska instrumentet astrolabium, som inte 
är	större	än	att	de	får	plats	i	en	ficka	och	som	med	
hjälp av stjärnorna kan mäta tid, plats och position. 
Och hon kämpar för att ta plats i Bayt al-Hikma, 
Visdomens hus.
När du trycker på play-knappen dyker det upp 
en karta i din display, med ett gemensam start 
och slutmål. Sök upp de olika punkterna för 
att få berättelsen gestaltad. Du navigerar fritt 
och utan bestämd ordning mellan de sex olika 
scenerna.	Maryam	spelas	i	flera	städer	samtidigt.	
Dramaturgin påverkas av din position i staden. Vid 
slutet	av	föreställningen	finns	en	fråga.	Ditt	svar	
blir en stjärna på en gemensam stjärnhimmel. 

92



93

  Prolog

Maryam
Mitt universitet är torget, gatan och stenmurens 
utkiksplats. Här tecknar jag mina idéer inför 
oändlighetens valv och ristar min längtan i sfären.

Maryams pappa 
Pappan räknar stjärnorna runt Stora Björn
Dubhe, Megrez, Alkoth, Mizar,  Dubhe, Megres, 
Akoth, Mizar, Alkaid.

Kören 
Körens röster och rop blandar sig med torgets ljud.
Jag drömmer om mitt land i frihet, jag drömmer om 
att få ett barn, jag drömmer om att få lära mig läsa 
och skriva, jag drömmer om att få gifta mig med 
den jag vill, jag drömmer om att kunna tala fritt.

Maryam
Här samsas araber, perser, muslimer, kristna och 
judar för att dela bönen under himlen. Här är livets 
universitet, där jag följer förändringar som sker 
över tid. Jag är en hantverkare som skär ut skriften 
i den glimmande mässingen, som gör praktik av 
mina resultat. Jag är en konstnär som formar ett 
smycke, oemotståndligt och tätt knutet till vårt 
kosmos. 
I mina drömmar spränger jag de stängda portarna 
till visdomens hus. I mina drömmar rullar jag ut de 
stora kartorna över himlakropparna och trycker 
dem mot mitt bröst. I mina drömmar följer jag 
solens och månens vandring och låter mitt hår falla 
fritt över trappan av sten. 

  MUSIK OCH PROMENAD
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  Scen 1 
  Längs muren
 

Maryam
Den stora moskén kastar barmhärtigt en sval 
skugga där jag står. Långt där framme ser jag dig. 
Du är på väg in till de lärda, med mina skisser 
under armen.

Maryams pappa 
Jag vill inte bara ge dig möjlighet att tyda tiden, 
att räkna ut din position på jordens yta, att förstå 
dagens början och dess slut.

Maryam
I	smyg	rör	sig	mina	fingrar	över	instrumentet,	
jag vill rulla runt på stjärnkartan och som 
stjärnpekaren vill jag sikta mot himmelen.

Maryams pappa
Jag	vill	min	flicka,	visa	dig	hur	tätt	din	själ	är	
sammanfogad med himlavalvet.

Maryam
Du stannar upp och hämtar andan i den tunga 
backen, din kropp börjar bli gammal nu men det 
vill du inte erkänna. Du vet inte att jag följt efter 
dig hit, du vet inte att jag planerar att ta mig vidare, 
du förstår inte varför jag så gärna vill dela min 
kunskap	med	fler	än	de	redan	invigda,	jag	längtar	
ut, jag längtar till, jag vill vara mindre ensam.
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Maryams pappa
Jag vill visa dig hur dina steg är oskiljaktiga från 
den kraft som får oss att vilja vidare, får oss att inte 
ge upp när hjärtat slår i otakt med tidens sång.

Maryam
Jag vill lägga mig ner över astrolabiets bröst, 
spänna ut mina armar och dra mig fram över de 
små tecknen som jag ristat. Jag vill förstå exakt 
när solen skär igenom valvets gränssnitt och när 
mörkret väntas komma. 

Maryams pappa
Jag kan känna din iver vibrera, du vill vidare, in 
genom de slutna portarna, men tro mig det är inte 
där	som	den	stora	kunskapen	finns,	det	är	inte	
där inne du får svar på det du söker, blickar upp 
mot himlen, lyssna till stadens röster, hör hjärtats 
slag i din kropp, du bär redan den föränderliga 
sanningen i dig.

Maryam
Nu ska du lägga fram mina ritningar för Sayf Al 
Dawla. Kanske kan de anställa mig som du sa? Å om 
ja	bara	fick	vara	tofsen	på	din	mantel	och	följa	med	
dig in, lyssna till samtalen i tronhallen.

  MUSIK OCH PROMENAD
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  Scen 2 
  Hos bröder och systrar

Maryam
Jag är högt på berget, blickar ut över mitt citadell, 
min oas. Långt där nere vecklar teatern ut sig som 
en	solfjäder	mot	rymden.	Jag	ser	getter,	hundar	och	
katter som blandar sig med barnen på torget. 

Maryams pappa
Maryam har du handlat riset och grönsakerna? 
Tänd elden i spisen och hämta vatten i brunnen.

Maryam
Här målar jag med min pensel. Här antecknar jag 
tider för bön och för fest. Här frågar jag kvinnorna 
om när och hur ofta de vilar sina fötter. Här räknar 
jag på hur rörelserna går i vågor mellan materia 
och drömmar. 

Maryams pappa
Maryam,	du	får	tvätta	dina	bröders	jihab	i	floden	så	
de hinner de torka över natten.

Maryam
När jag visade dig mina skisser, det som jag ville 
utveckla, då sa du att jag inte borde, att du skämdes 
för din dotter. Men på kvällen såg jag hur du 
öppnade min rulle, studerade den noggrant och 
nickade. 
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Maryams pappa
Maryam lägg kammen mot dina systrars hår och 
fläta	dem	inför	natten.

En stilla bön hörs från pappan.

Maryam
Du försvinner in i dig själv igen, dit där jag inte kan 
nå dig. Jag vet att du älskar mig, även om du inte 
säger det, det är som om de enkla orden inte orkar 
bära sig över dina läppar, som om du fruktar att jag 
tar det som ett löfte om en frihet som du inte kan 
ge.
Varmt drar längtan i min själ, törstande ser jag på 
livet långt nedanför mig, dinglar otåligt med mina 
ben, fram och tillbaka fram och tillbaks, manar 
tiden att skynda på. Nu förlitar jag mig på dig, att 
du för din min talan inför gud, inför stadens makt, 
jag ber att din röst bär. 
Hur länge ska jag sitta här i skuggan och hoppas?

  
  MUSIK OCH PROMENAD
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  Scen 3 
  I öppna valvet 

Maryam
Det är svalt här bland pelarvalven, mina svettpärlor 
i pannan torkar av vinden.  Jag har smugit mig ända 
fram nu och väntar på att du ska komma ut. Jag 
vill veta allt. Håll ingenting hemligt för mig. Blotta 
dina tankar så att jag blir lugn. I mitt bröst bor två 
systrar som tvivlar och skriker, anklagar mig för att 
vilja för mycket. 

Ljudet från torget, strömningar som rör sig mot 
middagsbön

Maryam
Vad sa de, pappa?

Maryams pappa
Maryam, älskade dotter. Jag tappar min navigation, 
vad mer kan jag lära dig, hur behövs jag nu?

Maryam
Vad sa de?
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Maryams pappa
Dom sa att du är en modern tänkare, en forskare 
som kan förädla kunskap till ett vackert smycke.

Maryam
Jag ska få en anställning är det inte så?

Maryams pappa 
Ja

Maryam
Nu omfamnar jag latitudens båge, kysser 
stjärnstoftet på din kind. Nu styr jag vandringen 
över mörker och ljus, nu fäster jag blicken vid 
horisonten, nu sätter jag mina systrar högt på mitt 
huvud som månar att lysa upp vägen där jag går.

Maryams pappa
Maryam, Maryam!

  MUSIK OCH PROMENAD
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  Scen 4 
  Mot öppet hav

Maryam
Jag står utanför Bayt al-Hikma, Visdomens hus, 
männen ringlar in i palatset som svansen på en 
orm. Jag visar tänder och kastar frustande med min 
hårman. 
 
Maryams pappa
Du var bestämd och krävde med en duvas envishet 
att få följa med mig till Bagdad. 

Maryam
Innanför den stora porten blottar ni män era 
forskningshemligheter, slänger av er amamma och 
era titlar. Talar ocensurerat om religion, astronomi 
och matematik. Jag bidrar men ni skriver aldrig in 
mitt namn. Jag gnäggar frustrerat utanför er port 
och skrapar med mina fötter mot marken där jag 
står.

Maryams pappa
Mitt lilla hjärta. Du kan inte komma med dit in det 
vet du, det är inte en plats för en kvinna. 
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Maryam
Det varma gruset på marken, rör sig oroligt under 
mina hovar. Ni har ju fått mina skisser, mina 
resultat, vad händer nu? Jag lämnar allt ifrån mig, 
och ni ger mig inga svar tillbaka. Jag stampar på era 
särkar, tills solen slocknar i era ögon.

Maryams pappa
Maryam, gå dit där vägen öppnar sig för dig. Gör dig 
inte illa.

Maryam
Det blir kväll, det blir morgon, stjärnorna vandrar 
genom ljus och mörker, mitt liv rinner bort som 
Eufrat och Tigris mot öppet hav. 

  MUSIK OCH PROMENAD
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  Scen 5 
  Vid vägkorsningen

Maryam
Jag mäter höjden till Polstjärnan för att hitta 
latitudens rätta position. Jag ställer in mitt 
instrument och mäter skuggan som kastas åt olika 
håll när solen vandrar, jag räknar noga ut när dagen 
börjar och slutar. 

Maryams pappa 
Maryam, var är du?

Maryam
Dag och natt skådar jag mot himlen och lägger mina 
noteringar till det lövtunna pappret. 

Maryams pappa 
Maryam, du vet vad läkarna har sagt.

Maryam
Läkarna säger att jag får för lite sömn och för 
mycket av himlakroppar. Någon siar om att det är 
Gud	som	höjer	ett	varnande	finger,	kvinnor	bör	inte	
mäta sig med männen. 

Maryams pappa
Maryam, sluta arbeta, du måste vila.

Maryam
Det svartnar för mina ögon, som om orkanen drar 
fram mig och lämnar kvar ett lapptäcke av jord, 
grus och sand. 

102



103

Maryams pappa 
Maryam min skatt, du behöver din sömn.

Maryam
Pappa, varför delar du inte längre min glädje, 
varför ser du så oroligt på när jag arbetar, vad vet 
du som jag inte vet?  

Maryams pappa
Maryam, låt mig ta din kikare och din penna ur din 
hand.

Maryam
Jag har svårt att hålla fokus, mina mätningar slår 
fel, och jag kan inte styra över mina rörelser, jag 
snubblar fram över vassa stenar som skär mina 
fötter.

Maryams pappa
Maryam, det är en ny dag i morgon, vila nu.

Maryam
Var är du liv, vem ropar mitt namn i mörkret och 
lockar mig ut på heden.

  MUSIK OCH PROMENAD
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  Scen 6 
  Under dadelträdet

 
Maryam
Jag sätter mig ner och vilar min kind i din hand.

Maryams pappa 
Gud vare med dig.

Maryam
Hur lite vet vi inte om de hemligheter som 
morgondagen gömmer, pappa, vad kan vi förstå om 
gårdagens	sanning,	hur	flyktiga	är	inte	våra	spår	i	
sanden där vi går? 

Maryams pappa
Gud vare oss nådig. Alhamdulilla

Maryam
Du säger att du redan hade spått min unga död i 
stjärnorna, att du redan när jag föddes ville hejda 
månens dragningskraft över mitt öde.

Maryams pappa 
Om Gud vill. InshAllhah

Maryam
Våra studier av stjärnhimlen, jorden och dess 
planeter ger oss en förnimmelse av framtiden. 
Skänker oss en ödmjukhet inför det oändliga, det 
föränderliga livet. 

Maryams pappa
Gud välsignar dina händer.
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Maryam
Jag	drar	med	mina	fingrar	över	fårorna	i	din	hand,	
tröstande till dig som blir ensam kvar, lämnad 
till dagar och nätter av saknad. Jag andas på dina 
nagelband med min själ och inger dig kraft att 
minnas våra stunder, invid dadelträdets tusenåriga 
rötter.

Maryams pappa
Välsignad	vare	du	min	flicka.

Maryam
Om nätterna brottas jag med den stora björnen, 
hennes sju stjärnor river min bröstkorg. Hur länge 
ska jag orka lyfta mitt huvud mot observatoriets 
instrument, hur länge ska mina ögon förbli seende, 
när kommer solförmörkelsen.

Maryams pappa
Gud ger och Gud tar.

Maryam
Jag är en brinnande meteoroid som korsar din 
sfär mot jordens hårda yta. Min glöd färgar himlen 
blodröd och jag faller med en svans av eld.

Maryams pappa 
Gud hör min bön

MUSIK OCH PROMENAD
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  Epilog
  På trappan

Maryam
Mitt universitet är torget, gatan och stenmurens 
utkiksplats. Här tecknar jag mina idéer inför 
oändlighetens himlavalv och ristar min längtan i 
sfären.

Maryams pappa
Räknar stjärnorna runt Stora Björn
Dubhe, Megrez, Alkoth, Mizar, Dubhe, Megres, 
Akoth, Mizar, Alkaid…

Kören
Röster som blandar sig med torgets ljud
Jag drömmer om mitt land i frihet, jag drömmer om 
att få ett barn, jag drömmer om att få lära mig läsa 
och skriva, jag drömmer om att få gifta mig med 
den jag vill, jag drömmer om att kunna tala fritt.

Maryam
Här samsas araber, perser, muslimer, kristna och 
judar för att dela bönen under himlen. Här är livets 
universitet, där jag följer förändringar som sker 
över tid. Jag är en hantverkare som skär ut skriften 
i den glimmande mässingen, som gör praktik av 
mina resultat. Jag är en konstnär som formar ett 
smycke, oemotståndligt och tätt knutet till vårt 
kosmos. 
I mina drömmar spränger jag de stängda portarna 
till visdomens hus. I mina drömmar rullar jag ut de 
stora kartorna över himlakropparna och trycker 
dem mot mitt bröst. I mina drömmar följer jag 
solens och månens vandring och låter mitt hår falla 
fritt över trappan av sten. 
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Musik fortsätter. 
Stjärnhimmel på displayen och frågan:

VAD DRÖMMER DU OM?
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2 *6 *0.051 *0.7833 *3160 *att leva med min älskade i evighet *Anonym*2013-05-07 19:14:29
2 *6 *0.9352 *0.3266 *5560 *att fritt få andas blinka till ibland *p*2013-05-07 19:14:26

4 *-1 *0.603868 *0.0236894 *5567 *moln *helena*2013-05-07 18:59:07
4 *6 *0.7764 *0.5086 *5225 *Frihet *Carina*2013-05-07 18:58:01

4 *6 *0.2565 *0.6406 *5164 *solsken *Elin*2013-05-07 18:56:33
2 *6 *0.6 *0.2751 *4753 *stjärnmagi *lars*2013-05-07 18:53:00

2 *6 *0.1377 *0.1099 *5337 *art bevandra VIntergatan nu *marga*2013-05-07 18:51:35
2	*6	*0.1753	*0.3941	*4783	*	fler	människor	med	öppet	sinne	*Anonym*2013-05-07	18:51:34

2 *6 *0.0164 *0.9549 *5154 *Framgång och Lycka *Hanna *2013-05-07 18:50:27
2 *6 *0.8628 *0.013 *5545 *balans *Anonym*2013-05-07 18:50:24

2 *6 *0.9258 *0.3927 *5520 *mening *monika*2013-05-07 18:50:08
3 *6 *0.2708 *0.7402 *5274 *att vi människor blir bättre på att ta hand om varandra *Lily*2013-

05-07 18:16:296
2 *6 *0.8327 *0.1386 *5306 *kärlek och passion *Malin*2013-05-07 13:22:26

2	*-1	*0.880496	*0.0697533	*5295	*Att	flyga	med	mina	berättelser.	*nik*2013-05-07	13:21:25
2 *6 *0.7113 *0.754 *5356 *att hitta hem *G*2013-05-07 13:20:52

2 *6 *0.855 *0.6951 *5305 *Jag drömmer om en vardag utan fördomar och falskhet. Om en vardag 
fylld med kärlek, omsorg och möjligheter. Möjligheten att få vara den jag är under allt smink och 

pampiga kläder. *Paula *2013-05-07 13:20:49
2 *6 *0.9828 *0.8949 *5341 *fred i maryams syrien *karin*2013-05-07 13:20:20

2	*6	*0.1153	*0.6633	*5319	*Familj	*Josefine*2013-05-07	13:20:18
2 *6 *0.982 *0.4055 *5205 *ett fritt Palestina... *Fadwa*2013-05-07 13:19:41

2 *6 *0.9191 *0.225 *5291 *Om det skrattande barnet *Andreas*2013-05-07 13:19:40
2 *-1 *0.582799 *0.804141 *5280 *omtanke *Anonym*2013-05-07 13:18:37

2 *6 *0.9644 *0.5192 *4709 *Förståelse över gränser *Anna*2013-05-07 13:18:097
4 *6 *0.243 *0.3487 *5184 *utbildning *Anonym*2013-05-07 10:44:21

3 *-1 *0.158713 *0.43996 *5001 *En vacker morgondag *Josef*2013-05-02 18:33:35
3 *-1 *0.00832135 *0.714062 *5003 *Vila, återhämtning och sinneslugn *Fredrik *2013-05-02 

18:32:01
2 *6 *0.949 *0.019 *4754 *en kulturstyrd framtid *Anonym*2013-05-02 13:45:53

2 *6 *0.4671 *0.14 *2434 *att mina barn ska få en bra framtid *Anonym*2013-05-02 13:45:17
2 *6 *0.4048 *0.5674 *3160 *total frihet *Anonym*2013-05-02 13:43:51

2 *6 *0.9652 *0.1466 *4261 *tålamod med mina vänner *Anna*2013-05-02 13:43:51
2 *6 *0.7621 *0.1951 *0 *vet inte *kalle*2013-02-13 14:14:30
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1 *6 *0.7861 *0.2133 *4564 *Godhet *Anders Lundkvist*2013-05-01 14:19:38
1 *-1 *0.902849 *0.417383 *4547 *en fästmö *Tora *2013-04-30 13:57:41
2 *-1 *0.926193 *0.697275 *4548 *Stranden en varm sommardag *Oskar*2013-04-30 13:57:38
2 *-1 *0.0114758 *0.288116 *4528 *Ett slott i himlen *Ylva*2013-04-29 23:04:57
3 *6 *0.1068 *0.145 *3155 *Jag drömma om åka till Bagdad *singularis ko*2013-04-29 14:17:12
3 *6 *0.6592 *0.2792 *3152 *tillbaka till mitt land, *Wafaa, Fadwa*2013-04-29 14:15:56
3 *6 *0.0589 *0.6743 *3151 *Drömmer om att komma in i pradiset *ehteaham*2013-04-29 
14:15:16
2 *6 *0.9762 *0.4026 *3204 *att människor visar sin sårbarhet mer, det är där kärleken och 
kraften	finns	*Anonym*2013-05-02	00:24:30
1	*-1	*0.210365	*0.325894	*4383	*Att	inte	bli	vuxen	*Sofi*2013-04-28	12:55:39
2 *-1 *0.628299 *0.565847 *4320 *Fiskmåsar *Martin *2013-04-26 22:38:27
2 *-1 *0.466765 *0.571652 *4239 *Att få. Vila i din famn *sommer*2013-04-26 11:06:01
2 *-1 *0.202629 *0.0485178 *4223 *värme *Rebecca*2013-04-26 11:05:54
1 *-1 *0.26635 *0.603365 *4183 *om att vinna storvinsten *Jens*2013-04-25 17:20:42
2 *6 *0.3623 *0.8607 *1825 *solidaritet *rebbo*2013-03-19 10:24:04
1 *-1 *0.267613 *0.0467422 *4171 *Att åka till solen *Mia*2013-04-25 15:29:42
1 *-1 *0.267869 *0.546193 *4156 *En ny, rättvis värld! *Ella *2013-04-25 13:11:25
1 *-1 *0.183946 *0.106702 *4141 *En ren och vacker jord *Johanna*2013-04-25 10:44:22
1 *-1 *0.582594 *0.968713 *4096 *Pengar *Gert*2013-04-24 22:28:04
1 *-1 *0.839635 *0.61883 *4121 *Att få träffa mina barnbarn *Karin *2013-04-24 21:18:45
4 *6 *0.9748 *0.1549 *2696 *en dotter *Anonym*2013-04-01 10:00:00
1 *6 *0.71 *0.5824 *2720 *att få sova ut *Anonym*2013-04-02 10:36:59
1 *-1 *0.507079 *0.606477 *4121 *När prestige inte längre spelar någon roll 
*Anonym*2013-04-24 20:58:52
2 *6 *0.8319 *0.0446 *3136 *om att vi blir mer rädda om det gemensamma 
*Madelene*2013-04-10 11:37:36
2 *6 *0.8958 *0.5078 *2447 *jag drömmer om mer kunskap mer kärlek mer liv! 
*Sonja*2013-04-12 10:01:11
2 *6 *0.2597 *0.1104 *3152 *alla lika *Anonym*2013-04-12 11:37:24
2 *6 *0.4854 *0.7292 *3153 *grönska *Anonym*2013-04-12 11:38:25
2 *6 *0.7593 *0.9634 *3155 *kvinnors självklara rätt att leva i frihet. inte slav under männen och 
religioner. *Anne*2013-04-12 11:42:54

1 *-1 *0.321893 *0.0517531 *4121 *Om att få en son! *Malin *2013-04-24 19:29:56
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1	*-1	*0.025583	*0.436587	*4121	*Jag	drömmer	om	att	finna	min	Eva!	*Adam	*2013-04-24	
19:19:28

2 *6 *0.2896 *0.582 *2447 *vila *Anonym*2013-04-13 17:39:37
3 *-1 *0.211704 *0.0791502 *100 *En ballong! *Joakim*2013-04-15 13:28:50

2 *6 *0.0758 *0.2993 *2434 *en värld i mer balans *Nathalie*2013-04-15 13:52:44
3 *-1 *0.385582 *0.546408 *100 *Ett barn är ett svar *Hejje*2013-04-16 14:27:00

1 *-1 *0.990073 *0.478243 *4121 *En stjärna på himlen *Anonym*2013-04-24 20:56:50
1 *-1 *0.712155 *0.841609 *100 *att gå i skogen *tomas*2013-04-16 19:45:27

3 *-1 *0.911073 *0.690739 *100 *inget ansvar *chris*2013-04-18 15:37:17
1 *-1 *0.65118 *0.0449871 *4121 *Något mer än den gråa vardagen *Anonym*2013-04-24 

19:54:15
3 *-1 *0.497678 *0.362552 *3950 *Att lyfta mark *Kami*2013-04-22 15:57:30

1 *-1 *0.536771 *0.910996 *3967 *Att ha två ansikten *Janus*2013-04-22 16:36:08
1 *6 *0.1597 *0.2994 *3211 *sol *Anonym*2013-04-23 11:14:21

1 *6 *0.7488 *0.5091 *3157 *att våga stanna upp å lyssna till mitt hjärta *Madde*2013-04-23 
11:14:42

3 *6 *0.5147 *0.5403 *5255 *friheter *mahasen*2013-05-08 13:16:34
3 *-1 *0.80088 *0.0606593 *5689 *Jag drömmer om att få resa genom planeterna *Kadar *2013-

05-08 13:24:45
1 *6 *0.603 *0.9382 *4935 *att alla människor ska börja göra saker av rätt anledning. *Tina*2013-

05-08 13:46:29
1	*6	*0.1551	*0.4254	*5756	*Att	finna	de	glömda	och	gömda	historierna	i	historien.	*Mats*2013-

05-08 13:47:58
2 *6 *0.0547 *0.3742 *5812 *min man och jag blir lycklig *Anonym*2013-05-08 18:53:45

2 *6 *0.855 *0.0213 *5809 *Att äga kunskap om allt. Drömmen är för evigt, för den kan aldrig fullt 
bli uppfylld *Anders John*2013-05-08 18:54:41

3 *-1 *0.19684 *0.295114 *6090 *Fred *Anonym*2013-05-16 13:06:21
4 *6 *0.2145 *0.5823 *6099 *jag drömmer om förvåning och hänförelse inför det som jag inte 

trodde fanns. jag drömmer om att förutsättningslöst få möta världen och att få vara världen. jag 
drömmer om att ta plats i världen. jag drömmer om att inte bara vara en del av världen utan också 

att känna hur världen blir till i mina steg och när min ord når ut och får bli till splittrade och på 
nytt sammanfogade delar i samspråk och i delad upplevelse av eufori *Ida Jansson*2013-05-16 

18:33:41
2 *6 *0.5233 *0.6307 *6086 *självuppfyllelse *r*2013-05-16 18:50:22
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Om medborgarkommunikation
Love Ekenberg

Det är lätt att snubbla omkring. Många dumheter har skrivits. Många om frihet. Många 
om rättvisa och bemäktigande. Inte desto mindre finns det något fundamentalt däri. 
Människan förefaller ha en stark känslighet för begreppen. Och dess innebörd. De verkar 
vara viktiga. 

Jaha. Som vanligt ska ju det här fyllas med innehåll. Så jag börjar väl där. Jag vill säga att 
frihet bryr jag mig inte om. Frihet är svårt. Frihet är omöjligt. Vi degenererar snabbt i 
grader och begreppet undflyr oss. Jag bryr mig inte om frihet i allmän mening. Men när 
den får en innebörd är det just i begreppet rättvisa. 
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Rättvisa blir här en instrumentalisering . En instrumentalisering av frihet. Vad bra. 
Men även rättvisa är svårt. En mångfald av innebörder. En mångfald av nyttjanden och 
missutnyttjanden. Men jag vill ändå nämna det. Nämna något om detta. 

Tyvärr. 

För rättvisa finns inte. Inte heller. Den kan inte heller konstrueras. Men det måste 
rimligen finnas en strävan. En balans utan mening. Det är synd om dem som inte förstår 
det. De blir varbölder. Samhälleliga varbölder. De lider. Utan att förstå. Det är synd om 
dem. Men de kan ha det så. Rättvisan ska inte vara lokal. Anständigheten kräver det. Nu 
i-f-r-å-g-a-s-ä-t-t-e-r man. Men det bryr jag mig inte om. Det blir ett behagligt brus. 

Instrumentaliseringen

Rättvisa ja. Så var det. Handlar det om identiska förutsättningar? Handlar det om 
identiska utgångspunkter. Handlar det om likartade? Handlar det om närhetsperspektiv? 
Ja ni fattar. 

Det är hopplöst. 
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Och var går alla dessa djävla gränser? Och gudhjälpedensompasseraross. Men. Och detta 
är viktigt. Tror jag. Oavsett detaljerna. Oavsett dessa dikotrikotomiska spetsfundigheter. 
Vi behöver ingen precisering. Vi har nämligen inte ens närmat oss en realisering. Vi 
behöver ingen precisering. Oavsett om vi kan. Eller ej. Det där är trivialt. Men efter lite 
REFLEKTERANDE så hamnar vi i bemäktigande. 

Ja bemäktigande ja. Vad vill vi rimligen? Människor måste uppleva makt. Inte den löjliga. 
Den viktiga. Makten över sitt livsinnehåll. Makten över sin framtid. Makten i ett samspel 
med andra. Makten över sin SOCIALA RESURS. Glöm kapitalet. Resursmakt. Och makten 
över hur den ska förvaltas. 

Manifestationen

Se där. Där har vi genast ett rättvisebegrepp. Bortom denna futila vilja att kontrollera. Att 
manifestera. Att dominera. Bortom självmanifestation och projektion. Ett reellt behov. Ett 
rimligt behov.

Så hur sker detta? 
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Vi väljer inte alltid våra liv. Inte här. Och inte där. Men man kan tänka. Tänka på hur. Hur 
vi kan erbjuda bemäktigande. Inte i en tankeneokolonialistisk föreställningsrymd. Men 
i termer av bemäktigande. Med någorlunda precision. Bemäktigande över rummet utan 
bestämd utsträckning. 
Men närmiljön. Närmiljön är överraskande viktig. Närmiljön kan  ge bemäktigande. 
Närmiljön framställer rättvisa. Det är uppenbarligen så. Det är förbluffande hur man 
så ofta missar detta. Steget straxt bortom självreferensen. Referensen till det man ser 
varje dag. Det är i det sammanhanget man åtrår. Det är i det sammanhanget man skapar. 
Skapar preferenssystem. Skapar bemäktigandesystem. 

Nu bygger vi. Nu bygger vi strukturer. Vad kan vi annat? Hur ska vi nå ut? Absurditetens 
gränser tänjs och fördjupas. Men frågan bör besvaras. 

Jag och mina kollegor har under ett antal år försökt. Försökt att göra just detta. Vilka 
strukturer ska vi skapa? Det handlar om kommunikation. Det handlar om information. 
Men mest om kommunikation. Vi har försökt att nå bortom den gamla vanliga. Vi har 
försökt att involvera. Engagera. Det är bråttom. Det mesta brinner.

Dekonstruktionen
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Kulturyttringar är just sådana. Det är fundamentalt. Det människan lyssnar till. 
Gestaltning. Beskrivning och reflektion. Just detta är nästan irriterande förföriskt. Och vi 
tenderar att glömma. Men det förändrar inget. 

Vi samarbetar för att finna nya medel. Vi hade redan alla lösningar. Det gick inte bra. Nu 
behöver vi förstå. Nu behöver vi kommunicera. Och det är bråttom. Just det emotiva. Just 
det emotiva. I varseblivningen. Det är naturligtvis där det finns. 

Vi samarbetar för att nå ut. Vi måste ha rättvisa. Och vi ska faan utnyttja detta. Ett 
andetag för lite och allt är förlorat. Mycket är vidrigt. Men det ska inte ske här. Vi 
måste sarga strukturerna. Vi måste finna nya vägar till dialog. Vi samarbetar med Rats 
Teater och konstnärerna där. Med fascination ser vi hur det utvidgas. Deltagande och 
bemäktigande.

Detta kommer att förändra. Styrkan häri. Det handlar om engagemang. Det handlar om 
att erbjuda medel. Det handlar om anständighet. Långt bortom formella strukturer. 

Love Ekenberg är professor och prefekt vid 
Institutionen för data- och systemvetenskap vid 
Stockholms universitet samt gästprofessor vid 
Institutionen för sammhällsbyggnad och miljö vid 
KTH. Han är högst verksam i ett flertal projekt om 
medborgardemokrati i Sverige och annorstädes.



Women in Science  

Lise & Otto

Regi Rebecca Forsberg
Manus Lovisa Milles
Skådespelare Linda Lönnerfeldt, Andreas Liljeholm
Kostym Marika Feinsilber
Mask Sari Nuttunen
Maskör Johan Lundström 
Scenchef Timotej Åkerman 
Biträdande scenchef Jesper Larsson
Scenografisk rådgivning Marika Feinsilber 
Grafisk design Lina Åberg & Mia Degerman /EBDC 
Kontrollrum STDH
Fiberteknik Stokab, Avit
Kameror MediaTec
Projektion P-J ljus och Ljud
Videoinslag Daniel Wigstrand/Klevgränd
Bildproduktion/teknisk koordination Helene Åberg
Scripta Clara Haglind
A-ljud Anders Bennysson
TOM/Bing Pär Edlund
Ljustekniker Dramaten - Jenni Godoy
Ljustekniker Husby - Martin Hamberg
Ljudtekniker Dramaten - Niklas Nordström
Ljudtekniker Husby - Filiph Antonsson
Ljuddesign Anders Bennysson
Ljusdesign Arne Lindberget & Martin Hamberg 
Musik - Eirik Roland och Olle Markensten 
Fotograf Dramaten Jesper Eliasson
Fotograf Husby Kung Emil Holknekt
Film - Klevgränd produktion 
Filmfotograf/klipp Nicklas Wedin
Programansvarig Helena Seth 
Översättning Axel Hellby
Kommunikatör Lisa Hellmark 
Produktionsledare Diana Herlitz 
Producent Rebecca Medici, Daniel Szpigler 



ADA

Manus och Regi Rebecca Forsberg
Skådespelare Linda Lönnerfeldt 
Kostym Marika Feinsilber 
Mask Sari Nuttunen
Maskör Johan Lundström 
Scenografisk rådgivning Marika Feinsilber
Biträdande scenchef Jesper Larsson
Teknisk chef Timotej Åkerman
Grafisk design Lina Åberg och Mia Degerman/EBDC 
Foto och redigering filmer Niklas Wedin
Projektion P-J ljus och ljud
Streamingteknik Bahnhof, Intinor och Jonathan Danneman/Kistabyrån
Bildproduktion/teknisk koordination Helene Åberg
Scripta Clara Haglind
TOM/bing - Fredric Tirheden/Granvideo
Interaktion Johan Sundhage/Klevgränd
Redaktör Giuliano Medici
Fotografer Louise Kjerstadius, Mattias Rismark, Malin Jonsson Näsman
Programansvarig Helena Seth
Ljustekniker Jenni Godoy
Ljudtekniker Niklas Nordström
Ljuddesign/A-ljud Anders Bennysson
Ljusdesign/ljussättning Arne Lindberget 
Musik Anders Bennysson 
Översättning Axel Hellby 
Kommunikatör Lisa Hellmark
Produktionsledare Diana Herlitz
Producent Rebecca Medici, Daniel Szpigler



Maryam

Manus och regi Rebecca Forsberg 
Röster Linda Lönnerfeldt, Staffan Göthe 
Scenografiskt element Peter Hagdahl 
Musik Johan Sundhage
Ljudläggning Anders Bennysson 
Inspelningstekniker Tina Paulsson 
Grafisk form Mia Degerman och Lina Åberg/EBDC 
App-produktion Iphone Klevgränd produktion 
App-produktion Android Joakim Johansson, Fredrik Lundin, samt studenter vid 
Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. 
Marknadsföring Cilla Fredsberg 
Programansvarig Helena Seth 
Kommunikatör Lisa Hellmark 
Översättning Axel Hellby
Producent Rebecca Medici, Daniel Szpigler

Övriga röster: Elever vid Kista Folkhögskola – Lina Abbas, Ahmed Abdalla, Wafaa 
Aljuburi, Fadwa Aqel, Boshra Ayobi, Nadia Bechbech, Sheima Biniaz, Ouided Dakhili, 
Mohamadeya Elhaj, Aicha Kalef, Zahra Khadim, Sun Hui Ko, Venus Mohammed, Adan 
Osman, Marian Osman Abdulle, Mari Shahkeri Sophia Sharif Yusuf, Leila Shejk Omar, 
Ehtesham Thanvi, samt läraren Karin Westberg

Women in Science - boken

Redaktion, sammansättning, formgivning D H M N P S S  A E O U Y
Textgranskning Gunnar Fagerberg
Översättning Axel Hellby
Fotografer Love Ekenberg (s. 49, 57, 83, 85, 90, 112, 113, 114)
        Rebecca Medici (s. 1, 52, 60 underst)
        Anders Broberg (s. 60 överst)



Women in Science is a modern trilogy about 
historical female scientists. Selected women 
are highlighted together with great scientific 
discoveries as well as research of today. 

The trilogy also challenge traditional theater. 
All three plays explore the opportunities of 
how performing arts can meet the audience in 
new ways, through technology.

The three plays included in the trilogy are:
 
Lise & Otto - one play on two stages
About Lise Meitner and the discovery of 
nuclear fission.

ADA FTW - live theater on your mobile device
About Ada Lovelace and the first computer 
language.

Maryam - takes the theater to the city streets
About Maryam al-Ijliya and the astrolabe, the 
GPS of the Middel Ages. 
 

CONTACT
Rebecca Forsberg, 
Artistic Director
Phone: +46 70 766 44 30
E-mail: rebecca.forsberg@ratsteater.se

Rebecca Medici
Producer
Phone +46 70 492 19 04
E-mail rebecca.medici@ratsteater.se

In Winter 2013 this trilogy will be played at the 
The Royal Dramatic Theatre in Sweden.  

Lise & Otto will simultaneously be performed  
in Berlin and Stockholm, the cities where the 
scientists were active. ADA FTW will be seen 
at big screens or mobile devices through 
internet and Maryams story can be followed 
through a mobile app in Berlin at the same 
time as people walk the story in Stockholm. 

We are now looking for a stage and a partner 
in Berlin. Especially for the play Lise & Otto.

Research in Arts and Technology for Society

RATS Teater har sedan starten 2008 arbetat med konstnärliga produktioner som 
undersöker hur teater och ny teknik kan underlätta eller förstärka en konstnärlig 
upplevelse. Vi utmanar hur nya uttryck kan inkludera publiken både i den 
konstnärliga teaterhändelsen, i samhällets dialoger och beslutsprocesser.
Vi intresserar oss för former där teater med stöd av nya teknologier kan bryta 
alienation och utanförskap.

Women in Science genomförs med stöd av:
PostkodLotteriet - kulturstiftelsen, Arvsfonden, Kista Science City AB, 
Kulturförvaltningen i Stockholm stad, Stockholms läns landsting, Husby 
Kulturkvarter, Kulturbryggan, Stokab, Stockholms stadsbibliotek, Svenska bostäder, 
Bahnhof, Nobelmuseet, Dramaten, Kista Folkhögskola, Stockholms universitet 
och forskningsprogrammet ICT – The Next Generation, finansierat av regeringens 
strategiska forsknings satsningar, samt Forskningsrådet Formas.



thewomeninscienceproject.com


