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Vår älskade nanny har gått ur tiden

USA: Skådespelaren Robin Williams, 63, har hittats död. Poli-
sen i Kalifornien misstänker självmord – men har startat en 
utredning kring vad som orsakade dödsfallet.

Polisen i Marin County i västra Kalifornien fick larmsamta-
let kring 18-tiden på måndagen: En man hade hittats med-
vetslös i sitt hem i staden Tiburon. Tillsammans med rädd-
ningstjänst ryckte de ut till adressen och var på plats fem 
minuter efter larmsamtalet. Mannen som hittades på plat-
sen identifierades som skådespelaren Robin Williams, det 
uppger delstatens polis i ett pressmeddelande. Hans liv gick 
inte att rädda. Klockan 18.02 dödförklarades han på platsen.

Senast Robin Williams sågs i sin och hustruns bostad var 
på söndagen. För bara två veckor sedan gratulerade han sin 
dotter på Instagram, då hon fyllde 25 år.

POLISEN HAR STARTAT EN förundersökning för att utreda 
alla omständigheter kring dödsfallet. Misstanken i nuläget 
är självmord, men polisen säger att saken ska utredas och 
dödsorsaken är inte klar. På tisdagen startar en obduktion 
och även en toxikologisk undersökning.

Entertainment Weekly kallade 1997 Robin Williams för 
”världens roligaste nu levande 
person”. Samtidigt var det ingen 
hemlighet att han tidvis kämpade 
med depressioner, och nyligen 
åter drabbats.

Robin Williams har också 
talat öppet om sina problem med 
alkohol och kokain under åren. 
Han har bland annat varit på 
rehab i Oregon 2006, då efter att 
ha varit nykter i 20 år.

- Det här är en tragisk och 
plötsligt förlust. Familjen ber att få vara i fred medan de 
sörjer under den här mycket svåra tiden, säger talespersonen 
Mara Buxbaum enligt LA Times.

FAMILJEN ÄR I CHOCK efter beskedet om Williams död. 
I ett öppet brev skriver skådespelarens 
fru Susan Schneider om sorgen. 
”Världen har förlorat en älskad och underbar person”, skriver 
hon och fortsätter:

”I morse förlorade jag min man och min bästa vän. Jag är 
förkrossad. För familjens vägnar ber vi er att få bearbeta vår 
sorg i fred. Vi vill minnas Robin för de oräkneliga gånger han 
spred sin glädje och sitt skratt till världen, inte hans död”.

På sin Twitter skriver Robins dotter, skådespelaren Zelda 
Williams, 25, om sorgen och saknaden.

Hon citerar den franska författaren Antoine de Saint-
Exupéry och hans barnbok ”Lille prinsen”.

“You – you alone will have the stars as no one else has 
them… In one of the stars I shall be living. In one of them 
I shall be laughing. And so it will be as if all the stars were 
laughing, when you look at the sky at night… You – only you 
– will have stars that laugh.”

Zelda Williams skriver också:
“Jag älskar dig. Jag saknar dig. Jag ska försöka att fortsätta 

titta uppåt.”

För två veckor sedan gratulerade Robin Williams sin 
dotter på hennes födelsedag. På Instagram skrev han:

”Grattis till Ms. Zelda Rae Williams. Ett kvarts sekel 
gammal - men alltid min ’baby girl’. Grattis och älskar 
dig.”
ROBIN WILLIAMS HAR TRE vuxna barn: Zachary från 
äktenskapet med Valerie Velardi samt Zelda och Cody 
från äktenskapet med Marsha Garces, som ansökte om 
skilsmässa från skådespelaren 2008.

FrånVita huset sändes det, i natt svensk tid, ut en press 
release där den amerikanska presidenten skrev:

”Robin Williams var en flygare, en läkare, en ande, en 
barnflicka, en president, en professor, en Bangarang Peter 
Pan – och allt däremellan.

Men han var också en unik person. Han kom in i våra liv 
som en utomjording - men han slutade med att beröra varje 
del av den mänskliga själen.

Han fick oss att skratta. Han fick oss att gråta. Han delade 
med sig av sin omätliga talang - helt fritt och generöst till de 
som behövde det mest - från våra trupper utomlands 
till de som befinner sig i utanförskap på våra 
gator. Familjen Obama ger sina kondoleanser 
till Robins familj, hans vänner och till alla 
som hittat sin röst och sitt kall tack vare 
Robin Williams.”

ROBIN WILLIAMS SLOG IGENOM 
i ”Gänget och jag” 1977 och fick 
därefter sin egen show, ”Mork 
och Mindy” som blev stor även 
i Sverige, där han spelar en 
rymdvarelse.

Andra kända roller som 
Robin Williams gjort är 
som den nyskapande 
läraren i ”Döda poeters 
sällskap”, pappan 
som klär ut sig till 
äldre dam för att 
få umgås med sina 
barn i ”Mrs Doubtfire” 
samt den godhjärtade 
uteliggare i Terry 
Gilliams ”Fisher King”. 
Han fick en Oscar för 
sin roll som psykologen 
Sean McGuire i filmen 
”Will Hunting” och 
nominerades för sina 
roller i ”Fisher King” 
(1991), ”Döda poeters 
sällskap” (1989) 
och ”Good Morning, 
Vietnam” (1987).

Robin Williams 
blev 63 år gammal.
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” Han fick oss 
att skratta. 
Han fick oss 

att gråta. Han 
delade med sig 
av sin omätliga 

talang”

En av Hollywoods största stjärnor har slocknat

Robin Williams som Mrs. Doubtfire i filmen med samma 
namn från 1993. 
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Så här twittrade 
Hollywoodprofilerna 
efter Robin Williams 
tragiska bortgång

Vår älskade nanny har gått ur tiden

Han var känd som den maniska skådespelaren som kunde 
härma alla. Under ytan var Robin Williams en tyst och 
tillbakadragen man som kämpade med flera depressioner.

Det här är historien om en komisk gigant.

När Robin Williams tog examen från Redwood High School 
röstade hans klasskamrater fram honom som roligast, men 
också som den av dem med minst chans att lyckas. Robin 
Williams bevisade att de hade fel.

Natten till tisdag hittades han död i sitt hem i Tiburon. 
Bakom sig lämnade han en karriär som en av världens mest 
framgångsrika och populära skådespelare.

WILLIAMS FÖRSTA STORA roll var i tv-serien ”Mork & 
Mindy”, efter det följde filmer som ”Good Will Hunting”, 

”Good morning Vietnam”, ”Döda poeters sällskap” samt 
”Mrs. Doubtfire”.

Han föddes 1951 i Chicago. Uppväxten har 
Williams beskrivit som ”väldigt normal, 

nästan hypernormal”. Robins far var högt 
uppsatt chef på Ford, vilket innebar 

att familjen flyttade runt en del. I 
San Francisco upptäckte Williams 
teatern. I New York utbildade 
han sig till skådespelare. På den 

amerikanska Västkusten stod han 
på otaliga ståuppscener.

DET VAR DÄR som producenten 
Garry Marshall fick upp ögonen 
för honom. Snabbt fick Robin Wil-
liams en av huvudrollerna i tv-se-
rien ”Mork & Mindy”.

— Jag kommer aldrig glömma 
dagen som han stod på huvudet 
och låtsades dricka ett glass 
vatten genom att använda sitt 
finger som ett sugrör, säger 
Garry Marshall i ett uttalande 
om första mötet och fortsätter:

— Under den första säsongen 
av ”Mork & Mindy” visste jag 
direkt att trekamera-formatet 
inte skulle räcka för att fånga 
Robin och hans komiska talang. 
Jag hyrde in en fjärde kamera 
som bara följde Robin. Nu, när 
jag ser tillbaka, förstår jag att 
fyra kameror inte heller räckte. 
Jag skulle ha hyrt in en femte 
också.

TV-SERIEN BLEV EN katapultstol 
som tog Williams från okänd till en 

nationell angelägenhet. Kändisskapet kom 

snabbt - för snabbt enligt Robin Williams själv.
Enligt Hollywoodreporter.com ska Williams ha konstaterat 
att det var då hans kamp mot alkohol och droger började.

En första vändpunkt kom 1992 när Williams festade med 
John Belushi bara timmar innan det att Belushi dog av en 
överdos på Chateau Marmont i Los Angeles, skriver Los 
Angeles Times. Smärtan efter förlusten av vännen gjorde att 
Robin la in sig själv på rehab.

Efter mer än 20 år som nykter var han tillbaka på rehab 
2006.

— Man står vid ett stup och tittar ner, och det är en röst, 
bara en liten tyst röst som säger ”hoppa”. Samma röst säger 
”bara en”... och bara en för någon som inte tål det, det är inte 
möjligt, berättade skådespelaren för ABC News samma år.

ROBIN WILLIAMS KOM att definieras av sina filmroller. Han 
var den galna, nästan maniska, skådespelaren som kunde 
härma vem som helst och som hela tiden var uppskruvad 
till max.

Av sina vänner och kolleger beskrivs Williams nu som 
tillbakadragen och tyst.

Los Angeles Times skriver om ett tillfälle under 
inspelningen av tv-serien ”The Crazy Ones”. Producenten 
och regissören Jason Winer ville att Williams skulle släppa 
loss, skratta lite, ta en paus. Robin var till en början motvillig.

Sedan hände det. Robin Williams skrattade tillsammans 
med alla andra - under en halvtimme.

— Det känns som ett misstag att be dig skratta, ska Winer 
ha sagt.

— Jag varnade ju dig för att dra korken ur flaskan, svarade 
Williams.

I ETT UTTALANDE SÄGER nu Robin Williams talesperson 
att skådespelaren kämpat mot en svår depression den 
senaste tiden. ”Det är en tragisk och plötslig förlust”, går det 
också att läsa i uttalandet.

Robin Williams sörjs närmast av sin fru Susan Schneider 
och hans tre barn Zachary, Zelda och Cody, styvsönerna Casey 

and Peter Armusewicz samt 
halvbrodern McLaurin 
Smith-Williams.
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Poetisk lärare, energisk radio-DJ eller Peter Pan  
— Robin Williams spelade en roll för alla 

Även president Obama visade 

sin omtanke på sociala medier
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Robin Williams som Mrs. Doubtfire i filmen med samma 
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