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Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik. 
Unga Dramaten gör teater för barn och unga. Dramaten& är rubriken för det som händer vid sidan av den ordinarie repertoaren – som 
konserter, samtal, seminarier och performance. 1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 
1908. Marie-Louise Ekman är VD och konstnärlig ledare sedan 2009. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd 
av regeringen. 

 

 

Skådespelaren Birgitta Valberg död  
Skådespelaren Birgitta Valberg gick bort lördagen den 29 mars, 97 år gammal. Hon var 
verksam på Dramaten under 56 år, mellan 1940 och 1996. 
 
– Birgitta Valberg satte under ett halvsekel sin prägel på den svenska teatern, i samverkan med 
regissörer som Alf Sjöberg, Olof Molander och Ingmar Bergman. När hon gjorde entré var det 
inte bara en roll som stod på scenen utan en människa som vi. Med sin fantastiska röst 
skulpterade hon världar av dramatikens ord. Hon fick oss att dela andedräkt med Amman i 
Euripides Medea eller Kristina Lugns Idlaflickorna, i par med vännen Sif Ruud, säger teaterchef 
Marie-Louise Ekman. 

Birgitta Valberg, född 1916, kom in på Dramatens elevskola 1940. Efter den treåriga 
utbildningen engagerades hon direkt av teatern som skådespelare och hon blev Dramaten 
trogen karriären ut – inte mindre än 137 roller hann hon med. Hon tilldelades O'Neill-stipendiet 
1970. Sina sista roller, Dellen Hökentärna i Kent Anderssons Fint folk (Franska fönster) och Mare 
Balticum i jubileumsföreställningen Spelet om lyckan och framtiden i samband med Kungens 50-
årsdag, gjorde hon på våren 1996. Hon hade då stått på Dramatens scen i 56 år. 

Birgitta Valberg fick 1977 en Guldbagge i kategorin bästa skådespelerska för sin medverkan i 
Paradistorg. Hon gjorde även rösterna till "Rumpnissarna" i Tage Danielssons filmatisering av 
Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter 1984. 
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