
Pressmeddelande 2014-09-04

P1 Dokumentär: Natten den 28 februari – 28 år senare av Mia
Blomgren
– Kommer du ihåg det här? frågar Mia Blomgren och håller upp tidningsrubrikerna från 1 mars 1986, dagen efter mordet på Olof
Palme. 
– Ja som det var igår! säger de flesta hon möter. I dokumentären återvänder Mia till huset hon bodde i då för att fråga de som
nu bor där nu om de kommer ihåg?
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– Det var en man som vi alla ställt våra förhoppningar till, säger den gamla damen som bor högst upp i huset medan mc-mannen våningen
under minns att han utropade att det var skönt ”att de fått den grisen”. Arkeologen Lina var bara två år och har själv inga minnen av det hela
men tycker att 28 år en kort tid i historien. Den unge rumänen har aldrig hört talas om Olof Palme och undrar – Vem är det?

Möt några av människorna i höghuset på Sommarvädersgatan i Göteborg i P1- dokumentären Natten den 28 februari – 28 år senare söndag
28 september kl. 15.03 i P1. Programmet finns därefter på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play.

Så här säger Mia Blomgren själv om hur hon tänkte kring att göra programmet:

– De flesta jag pratade med sa att ”samhället förändrats” och det i sig är ju egentligen inte särskilt konstigt med tanke på att de gått snart tre
decennier sedan mordet. Dessutom så beror det ju på vem man frågar. Det som vissa ser som positivt ser andra som negativt. Så går det
överhuvudtaget att konstatera en förändring som många skulle skriva under på? Något som inte har med siffror eller statistik att göra?

Mer info om dokumentären: 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/431818?programid=909

Programmet är ett samarbete mellan P1 Dokumentär, Riksteatern och det internationella teaterkompaniet NIE. Natten den 28 februari – 28 år
senare och teaterföreställningen Natten den 28 februari tar på olika sätt upp hur mordet på Olof Palme kan ha påverkat Sverige.

Mer info om teaterföreställningen 
Natten den 28 februari är en nyskriven pjäs som kommer att turnera i hela landet för ungdomar, unga vuxna och vuxna under hösten 2015 och
hela våren 2015. Premiär i Karlstad den 25 september.

För mer info och turnéplan: www.riksteatern.se/natten

Om Mia Blomgren 
Mia Blomgren är reporter på Sveriges Radios samhällsredaktion sedan 1993. Mia har varit nominerad flera gånger för Ikaros-priset och Stora
Radiopriset som hon fick 2003. 2012 vann hennes dokumentär Madonnan och Skökan priset för Sveriges bästa radiodokumentär på Tempo
Dokumentärfestival. Hennes program sänds i både Norge och Finland. 
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