
Mystik på svenska teatrar - Nutida skrock och spökupplevelser

Efter ”Mystik på svenska slott” är författaren Amelie Ehrensvärd Cardell och fotografen Susanne Martinelle tillbaka med
uppföljaren ”Mystik på svenska teatrar” där läsaren får en inblick i teaterns mystiska värld. Folkkära skådespelare som Robert
Gustafsson, Michael Nyqvist och Loa Falkman delar med sig av sina erfarenheter och möten med det ockulta på kända teatrar
runt om i Sverige.  

– Att det blev en andra bok på ämnet kändes väldigt naturligt för oss då det övernaturliga engagerar väldigt många. Anledningen till att vi
valde att utforska just teatern är att det är en plats som är starkt förknippad med mystik och skrock. Många dramatiska händelser har också
ägt rum på teatern, bland annat mordet på Gustav III, säger Amelie Ehrensvärd Cardell. 

I boken får läsaren bland annat ta del av berättelser om Kjerstin Dellerts möte med tonsättaren Joseph Martin Kraus 230 år efter hans död, om
spöktanter på Lorensbergsteatern och om Harriet Bosses postuma återvändo till Dramaten. 

– Det är fantastiskt att så många personer ville ställa upp och berätta om sina oförklarliga upplevelser. Det säger något om att ämnet idag
blivit mer acceptabelt att prata om. Efter våra två böcker är vi övertygade om att det finns något som är större än oss själva. Det är ett
spännande ämne som fortsätter att fascinera, säger Susanne Martinelle. 

Förutom teaterhistoria och vittnesmål från kända profiler, får läsaren även bekanta sig med tankar från en biskop, en filosof, en läkare, en
fysiker och ett medium. De ger sin syn på ämnet som utmynnar i den eviga frågan: Är döden verkligen slutet, eller väntar något mer? Boken
innehåller också fotografier som skildrar mystiken på teatern. Förordet är skrivet av Lars Löfgren, som var chef för Kungliga Dramatiska
Teatern 1985–1997.

De teatrar som besökts är: 
Confidencen                                                                                                               
Kungliga Dramatiska Teatern        
Drottningholms Slottsteater
Dur & Moll
Göteborgs Stadsteater                                                   
Lorensbergsteatern                                                                           
Malmö Stadsteater
Kungliga Operan
Oscarsteatern
Uppsala Stadsteater
Vasateatern
Västmanlands Teater
Ystads Teater

Om författare och fotograf: 
Amelie Ehrensvärd Cardell är utbildad journalist och har bland annat arbetat som reporter på Land, Sydsvenskan, SvD, TT, Läkartidningen
och TV4. Numera är hon frilansare.

Susanne Martinelle är frilansfotograf och grafisk formgivare.  Hon har haft ett flertal separata fotoutställningar och har tagit fotografierna till
boken ”Danderyd flera sidor”.
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