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Humor
Alla har adhd
Av och med: Yvonne Skattberg.
Varbergs teater 3/10

Går det att skoja om 
adhd? Ja, i alla fall om 
man heter Yvonne 

Skattberg och har personliga 
erfarenheter av en vardag 
i  dess närhet.

Men de roligaste delarna 
av hennes stå upp-föreställ-
ning i Varberg i torsdags 
handlade faktiskt om andra 
saker.

Som hennes krisande ex-

make i Huddinge och singel-
livets vedermödor – som att 
köpa kondomer av en göte-
borgare eller råka tåflörta 
med sin egen handväska. 

Eller EU-reglernas inverkan 
på frallorna utanför kyrkan 
i  hennes uppväxtort Ljungs-
arp (utanför Tranemo) och 
det motsägelsefulla i att vi 
stressar för att hinna slappna 
av med lite yoga.

Poängen med titeln ”Alla 
har adhd” och underrubri-
ken  ”…eller vad ska vi van-
liga pappskallar skylla på 
som inte har nån diagnos?” 

hamras in i omgångar, ge-
nom varianter på samma 
tema. Nämligen att man kan 
vara glömsk och ha svårt att 
koncentrera sig och/eller 
vara hyperaktiv av helt andra 
orsaker än adhd.

Ett annat relevant konstate-
rande är att det inte bara är 
impulsiva barn med bristan-
de uppmärksamhet som 
mår bra av lugn och ro, ruti-
ner och stort vuxenstöd. Det 
gör ju även barn med diag-
nosen N.O.R.M.A.L. – även 
om den kanske inte är lika 
trendig numera ;)

Yvonne föreslår att även 
girighet borde medicineras 
och undrar när ett beteende 
blir värdigt en diagnos:

”Snålhet? Att vara dum 
i  huvudet? Att komma från 
Borås? Var drar vi gränsen?”, 

frågar hon publiken och 
kammar hem en självklar 
skrattsalva.

Föreställningen har i botten 
ett drag av föreläsning, som 
kryddas av vitsar, en tydlig 
västgötadialekt och ett 
kroppsspråk som kan ut-
vecklas och bli ännu roligare. 

De små eller icke existe-
rande skillnaderna mellan 
en familj med adhd och en 
med starka personligheter 
som inte har diagnosticerats, 
ställs på sin spets i en kort 
sketch, som publiken får 
klappa i gång. Tyvärr är den 

varken komisk eller beröran-
de, och blir bara en platt li-
ten berättelse, aningen haf-
sigt framförd. 

Som helhet är det emel-
lertid 75 småputtrigt, under-
hållande minuter Yvonne 
Skattberg bjuder på. Med 
lite fler åskådare i salongen, 
så hade skratten säkert fått 
spridning och stämningen 
höjts ytterligare.

Humorn vid sidan av adhd:n
Ståuppare. Eftersom ”Alla har adhd” spelas på Varbergs teater och inte på krogen är Yvonne Skattbergs språk relativt städat, vilket i sin tur gör att de enstaka, grövre tourettes-skämten ger 
effekt. Bild: Ola FOlkessOn 

c  Ett annat rele-
vant konstaterande är 
att det inte bara är im-
pulsiva barn med bris-
tande uppmärksam-
het som mår bra av 
lugn och ro.
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HitliStan
Album
1. (2) Avicii: ”True”
2. (1) Lars Winnerbäck: ”Hosianna”
3. (Ny) Lisa Nilsson: ”Sånger om oss”
4. (3) Peter Jöback: ”I love musicals”
5. (Ny) Dream Theater: ”Dream Theater”
6. (Ny) Dregen: ”Dregen”
7. (ÅT) Eric Saade: ”Forgive me”
8. (Ny) Justin Timberlake: ”The 20/20 Expe-
rience – 2 of 2”
9. (6) Håkan Hellström: ”Det kommer aldrig 
va över för mig”
10. (5) Edda Magnason: ”Monica Z – musi-
ken från filmen ”

Singlar
1. (1) Avicii: ”Hey brother”
2. (2) Avicii: ”Wake me up”
3. (3) Avicii: ”You make me”
4. (4) Miley Cyrus: ”Wreck-
ing ball”
5. (10) Ylvis: ”The fox”
6. (5) Martin Garrix: ”Animals”
7. (7) Ellie Goulding: ”Burn”
8. (6) Katy Perry: ”Roar”
9. (8) Contiez featuring Treyy G: ”Trumpsta 
(Djuro remix)”
10. (9) Envy: ”Am I wrong”

KäLLA: GLF

Avicii.

I går kväll spelade 
Manfred Mann’s Earth 

Band i Falkenberg. 
Konserten i Falkhallen 

började sent och höll fort-
farande på vid vår press-
läggning. 

Därför blir det ingen rap-
port i papperstidningen 
förrän på måndag. Men en 
recension och bilder läggs 
ut på hn.se under lördag 
förmiddag. 

Manfred Mann  
i Falkhallen
0

 Bild: Maria GredeskOG


