”Du kan få fyrkantiga ögon!”
om att vara barn och tv-konsument på 90-talet
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Förord

J

ag är född 1993. Det betyder att mina mest aktiva tvår var mellan 1995 och 2010. Räknar man med att det
under de här åren sändes repriser av program från 90talets första halva kan man lite slängigt säga att den tv som
gjort starkast intryck på mig är producerad mellan 1990 och
2010.
Det är de här två decennierna som den här boken
kommer handla om. Tidsangränsningen är inte helt oviktig.
Det var nämligen precis efter att det statliga tv-monopolet
upplösts, men innan allt som sändes automatiskt hamnade
på cyberspace för streaming. I skarven mellan 80- och 90-tal
skedde ju som bekant ett paradigmskifte i svensk etermedia.
1987 kom mediamogulen Jan Stenbeck på den geniala och
outside-the-box-punkiga idén att man kan sända tv i Sverige,
men från London. Således blev han untouchable för de
svenska myndigheterna, som snart gav vika även för andra
reklamfinansierade tv-kanaler.
På kort tid gick Sverige sedan från att ha två tv- respektive
fyra radiokanaler till att få tillgång till hela världens tv.
Bara inom vårt lands gränser tiodubblades antalet tv- och
radiokanaler. Utbudet var med sin tids mätt gigantiskt, men
samtidigt försvinnande smalt med dagens dito. Lite hårdraget
7

kan man alltså säga att 90-talisterna är den sista generationen
att ha en gemensam referensram. Idag, när alla konstruerar
sina egna tv-tablåer, är det inte lika självklart att alla har
samma referenser.
Och trots att den här tiden var alldeles nyss så var det
mycket längesen. Man kunde fortfarande säga kuk i ett tvprogram riktat till barn. Man kunde på bästa sändningstid
låta tre åttaåringar mima till en låt om att ”pöka” tjejen i
korvkiosken. Man kunde till och med låta en tv-karaktär
begå sexuella övergrepp och släta över det med en skön catch
phrase (”balla, balla!”). Allt detta utan att föräldrar och andra
vuxna fick dåndimpen.
90-talet, och viss mån även det tidiga 00-talet, är således
en väldigt spännande epok i svensk underhållningshistoria,
stökigt insprängd mellan 70-talets proggmedvetenhet och
vår tids politiskt korrekta moralpanik. Jag menar egentligen
inte att 1990-talet var mer speciellt och unikt än någon annan
epok i svensk nöjeshistoria. Men det kanske var speciellt och
unikt på ett extra speciellt och unikt sätt.
De där tv-åren var otroligt viktiga för mig. Och som de flesta
andra i min generation spenderade jag så mycket tid framför
dumburuken att min mamma åtminstone en handfull gånger
varnade för att jag skulle få fyrkantiga ögon. (Idag pratar man
istället om skärmtid.) Skillnaden är att jag i vuxen ålder har
spenderat en oförsvarligt stor del av min fritid åt att forska om
de där tv-programmen och -människorna som gjorde så stort
intryck på mig.
Därför har jag nu satt mig ner för att samla och redovisa
en del av all den informationen i bokform. Min plan har
varit att teckna en fragmentariskt men informativ bild av
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lite drygt tjugo års tv-underhållning, att låta det perifera och
uppmärksammade knyta an till varandra i en subjektiv men
sakligt korrekt översikt.
Jag har främst valt titlar som jag har egna minnen av och
som känns tidstypiska på något sätt. För enkelhetens skull
redovisas de kronologiskt. Jag har varit ömsom raljant,
ömsom uppriktigt, och jag hoppas att det framgår vilket som
är vilket. För det ska sägas; alla program är inte bra, somliga
är bara konstiga och en del är rentav dåliga, men i bästa fall
kan urvalet ge en någorlunda bild av hur medielandskapet såg
ut förr i tiden. På min tid – vilket jag, sjukt nog, har blivit
tillräckligt gammal för att säga. Vill man bara läsa den som
nostalgitripp eller förströelse går det minst lika bra. Det
främsta syftet har varit att roa (inte minst mig själv).
När jag fick idén till den här boken skickade jag en pitch
till min vän och förläggare David Stark. Han svarade, och
jag citerar ordagrant: ”Ämnet är helt klart intressant. Det
man kan fundera över är hur villig din generation är att köpa
böcker …”
Han har onekligen en poäng, men bara ett par–tre dagar
senare satt jag på Humanistiska biblioteket i Göteborg
och överhörde hur några tjejer i ungefär min egen ålder
diskuterade det årets julkalender (Panik i tomteverkstad,
2019). Samtalet gled snart in på att handla om julkalendrar i
största allmänhet, och ytterligare några minuter senare hade
det sömlöst gått över till alla möjliga barnprogram. Det visade
sig att flera av de program som de lagt på minnet var samma
som jag hade nämnt i min pitch till David bara några dagar
tidigare: Kenny Starfighter, De tre vännerna ... och Jerry, Eva
& Adam, Grynets show med flera. Och de verkade minnas
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dem med mer eller mindre varma känslor.
Nu vet jag förstås inte om de där tjejerna på Humanistiska
biblioteket köper böcker. Men att de hade tagit sig till ett
bibliotek skvallrar om att de åtminstone läser böcker, och om
de, mot förmodan, någon gång läser detta:
Den här boken är till er.
Men inte bara till er. Den är också till alla som:
• har haft skolans high score på Snake 2
• fortfarande kommer ihåg sitt inlogg till Stellet.se,
Lunarstorm och/eller Bilddagboken
• har blåst i ett Nintendo 64-spel när det har buggat
• har dansat tryckare till ”I Want it That Way” och/eller
försökt breakdancea till Bomfunk MC’s ”Freestyler” på
mellanstadiediskot
• inte hade klarat sig igenom högstadiet om det inte vore
för det animerade gemet i Word
• fortfarande lever i en värld där en Piggelin kostar sju
kronor
• hade alla Hits for Kids-skivorna
• undrat över hur Viktoria lyckades ringa på Agnes
ringklocka i Fucking Åmål
• har svarat fel på frågan om man är "bögen i buren"
• fortfarande inte kan se skillnad på Kitty Jutbring och
Josefin Johansson
• undrat över vad som egentligen visades på tv1000 efter
midnatt (och de som faktiskt visste)
Och såklart till ”barnen i Afrika” som vi skulle ”tänka på”
när vi inte åt upp vår mat. Men kanske framförallt till Göran
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Persson, som så öppenhjärtigt och självklart lät sig intervjuas
av kossan Doris, Grynet, Skurt och säkert en handfull andra
fiktiva karaktärer.
linus kuhlin, 90-talist och nöjesarkeolog
Lund, mars 2021
p.s. Uppskattningsvis åttio procent av det som påstås i den här
boken är sant. Resten är antaganden, hittepå, killgissningar
och/eller övedrifter för komisk effekt. d.s.
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”Det är en fågel! Nej, det
är ett plan! NEJ, det är en
superbanan!”
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Trazan & Banarne
Titel: Trazan Apansson – julens konung, Trazan Apansson & Banarne
Sändes ursprungligen: 1976–1982
Genre: frukt- och grönthumor för barn upp till 90 år
Manus: Lasse Åberg
Regi: Lasse Åberg
Minnesvärt citat: ”Vem hoppar och hojar och jazzar och plojar? Jo
balla Trazan Apansson!”

V

arför inte börja en bok om tv-underhållning från
90-talet med att avhandla ett program från sent
70-tal? Konstigare saker har hänt. Anledningen till
att Trazan & Banarne ändå pryder sin plats i den här boken
är Electric Banana Bands osannolika comeback i mitten av
90-talet, men mer om det senare.
Allt började när mångsysslaren Lasse Åberg 1976 fick i
uppdrag att göra lite kvalitativ jullovsmorgon-tv. Han kontaktade då trubaduren Klasse Möllberg, som han hade träffat på
ett diskotek i Göteborg samma höst. Resultatet blev Trazan
Apansson – julens konung (1976), som kretsar kring polarna
Trazan och Banarne och deras djungelträdkoja. Åbergs främsta ambition var att göra något med så lite julstämning som
möjligt:
Julen är en sådan typisk familjegemenskapstid och om
man poängterar julen kan ju de som inte har familj bli
alldeles knäckta av det och därför tycker jag det är bra
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med program utan särskild julbetoning – och förresten,
de andra, som vill ha jul, får ju sitt ändå … 1

Som så mycket annan proggig barnkultur från 70-talet hade
det första programmet om Trazan Apansson en didaktisk
ambition. Bland annat pratade Trazan och Banarne om
fördelarna med vegetarisk mat, trafiksäkerhet och att överanvändandet av ”spraj” förstör ozonlagret. Det som skilde Trazan Apansson från andra pedagogiska barnprogram var att
kommunikationen snarare var horisontal än vertikal. Trazan
pratade sällan direkt till barnen utan istället till Banarne. Vid
sidan av Åbergs trygga pappagestalt fick han statuera barnet,
och således undvek de att klappa tittarna på huvudet.
Den första serien om Trazan och Banarne blev en omedelbar succé. Det heter att i Sveriges Televisions tittarundersökning från 1977 så uppgav hundra procent av dess tänkta
målgrupp att de hade sett programmet. Något år efter premiären ville SVT så reprisera serien, men av misstag hade någon
råkat spela över filmbanden. På originaltejperna fanns istället
en säsong av Hajk (1971–2003), och allt som finns bevarat
är en vcr-inspelning från den 25 december 1976. Som lösning fick Åberg och Möllberg i uppdrag att göra ytterligare tio
tv-timmar, vilket blev Trazan Apansson & Banarne (1980).
Till denna hade man låtit göra en rad ändringar. Grundpremissen – där Trazan och Banarne latjar och hojar och
jazzar och plojar – var alltjämt intakt, men med några tillägg.
Det var till exempel nu som Ted Åströms Olyckan först gjorde
entré, liksom djungelrockbandet Electric Banana Band.
För detta hade Lasse Åberg kallat in sin gitarrkompis Janne
1

Röster i radio och TV, december 1976

14

Schaffer, vilken i sin tur engagerade sina studiomusikerkompisar Peter Ljung (klaviatur), Tommy Cassemar (bas) och Per
Lindvall (trummor). I sann åbergsk anda fick alla medlemmar varsitt djungelinspirerat namn; i tur och ordning Zebran,
Pantern, Geparden och Giraffen. 1981 samlade man låtarna
från programmet på en självbetitlad lp, och några år senare
kom uppföljaren Livet i regnskogarna (1984).
Med lp-skivorna i bagaget begav sig Electric Banana Band
ut på turné. Enligt Janne Schaffer gick det sådär. När figurerna
inte längre syntes i tv sjönk också efterfrågan på bananbandet,
menar han:
Länge var Electric Banana Band blott en skön bagatell. Vi
drog inga större hus. 1984 for vi på turné, mest på skoj,
och lockade som bäst sexhundra personer och som sämst
– på en idrottsplats i Uppsala – sjuttiotvå. 2

Därefter lades allt som hade med Trazan & Banarne på is.
Allt förändrades när Janne Schaffer fick en förfrågan om att
dra ihop Electric Banana Band för en spelning på Hultsfredsfestivalen 1997. Och det är tack vare den som Trazan och
Banarne fick en revival på 90-talet.
Att återförena Electric Banana Band var emellertid ingen
självklarhet. Bandet hade inte spelat på lite drygt tio år och
undrade om allt var menat som ett ironiskt skämt. De hade
visserligen bokats till festivalens största scen, men fått en
speltid mitt på dagen. Och deras musik var ju inte vad man
brukade förknippa med Hultsfredsfestivalen. Kvällen innan
hade band som Suede och Wu-Tang Clan gjort succé, och se2

Mitt liv som Schaffer av Janne Schaffer och Petter Karlsson (2012)
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nare samma kväll skulle Fatboy Slim och Nick Cave försöka
göra detsamma.
Ändå var det Electric Banana Band som drog en av det
årets största publiker, med drygt tjugotusen åskådare. Dagen
efter langade Aftonbladet ut tre starka plustecken:
Lasse Åberg, Klasse Möllberg, Janne Schaffer och resten av
det zebra- och solglasögonklädda djungelbandet blandar
Banana-hits som ”Zvampen” och ”Ta lianen till kneget”
med Trazan & Banarne-klassiker som ”Vi har Tarzan på
middag”. Ted Åström kommer in som ”Olyckan”. Och
massor av festivaldammiga 60- och 70-talister får rensa
skallen med en kollektiv barndomsflashback. Men det är
inte bara nostalgi. Det här hopkoket av mjukfunk, lättreggae och chacha är välgjord och intelligent familjeunderhållning av ett slag som hörs alltför sällan idag. Trevligt. 3

Det visade sig att Hultsfredsfestivalen hade lyckats boka
Electric Banana Band i exakt rätt tillfälle, när de som växte
upp med Trazan & Banarne hade blivit stora nog att gå på
rockfestival. Det spelade ingen roll om de växt upp till att bli
punkare, hårdrockare, kickers eller syntare – bananrocken
spände sig nämligen över alla subkulturer.
Och i kölvattnet av Hultsfredsspelningen fick allt Trazan
& Banarne-relaterat ett enormt uppsving. De gamla tv-serierna började repriseras och bananbandet spelade in en ny cd
(Electric Banana Tajm, 1998). Den följdes i sin tur upp av
en lång sommarturné och dokumentärfilmen EBB the Movie
3

Aftonbladet, 15 juni 1997
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– djungeln kojigaste rulle (1998)4. De gjorde också en ny julspecial (Nu e’re djur igen, 2000) och ställde till och med upp
i Melodifestivalen 2006.
När det här skrivs har det gått fyrtiofem år sedan Trazan
& Banarnes tv-debut. Och Electric Banana Band spelar
fortfarande, om än sporadiskt. För tvärtemot vad man kanske
kan tro är det inte bara nostalgiker som uppskattar bananbandet – den största delen av publiken är alltjämt barn. Trots
att Trazan & Banarne-världen fullkomligen skriker 70-tal
lyckas den hela tiden hitta ny publik. Så sent som 2019 träffade Lasse Åberg en lillgammal tioåring som sa att hon hade
sett honom på tv när hon ”var liten”, och att han hade ”förgyllt
hennes barndom”.
Hon lär inte bli den sista att växa upp med Trazan &
Banarne, och med största sannolikhet kommer både de och
bananbandet leva vidare ytterligare en tid framöver. Upphovspersonerna verkar inte heller ha några planer på att sluta.
2013 sa Klasse Möllberg i en radiointervju att: ”Vi hoppas
kunna klämma in ett par generationer till innan vi trillar av
pinn.”5

Uppmärksamma läsare ser såklart referensen till Ebba Gröndokumentären Ebba the Movie (1982)
5
Haffa, Sveriges Radio, 11 januari 2013
4
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Så kallad freeze frame från avsnittet
”Plockar sniglar och äter gräs”.
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Joelbitar
Titel: Joelbitar
Sändes ursprungligen: 1988–1990
Genre: dokumentär-ish
Manus: nej
”Regi”: Olle Eriksson
Minnesvärt citat: ”Nej Joel, inte i munnen!” (ungefärligt citat)

E

nligt Barnkanalens nuvarande chef Safa Safiyrai ska
barnprogram i första hand vara underhållande och
utvecklande1. Joelbitar är ingetdera. Det är inte bara
det märkligaste utan också sämsta som Sveriges Television
någonsin har kablat ut, 70-talet inkluderat. Än idag, lite drygt
trettio år senare, framstår det mest som ett stort mysterium.
En ytterst välvillig gissning är att det bakom Joelbitar
faktiskt fanns en pedagogisk och didaktisk ambition. I programmet fick man följa den dåförtiden sjuåriga Joel i hans
vardag – en vardag som inte var så värst mycket mer spännande än någon annan sjuårings. Joel gled planlöst runt och
gjorde sådant som barn gör mest: åt, sov, gick på toa, var på
dagis (förlåt, förskola) et cetera.
Men så hade Joel också en extra kromosom, det vill säga
vad man i dagligt tal kallar för Downs syndrom. Genom att
visa upp just Joels vardag ville kanske Sveriges Television öka
acceptansen för människor som faller utanför normens snava
1

Världens bästa TV, 23 maj 2019
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ramar. Liksom som ett sätt att säga: ”Kolla ungdomar, den här
killen vill inte heller kissa på beställning, han är precis som
alla andra!”
Och det ska sägas; barns acceptans på den här tiden var
genomrutten. Så sent som under min skolgång i mitten av
00-talet var ”cp” fortfarande ett vedertaget skällsord för allt
och alla som ansågs vara annorlunda. Ville man vara lite extra
lustig kunde man också slå sig på bröstet och lägga tungan
mot underläppen. Allt detta utan någon som helst tanke på
att det kunde uppfattas som kränkande mot dem som faktiskt
hade cerebral pares.
Därför vill jag gärna tro att Sveriges Television hade goda
intentioner med Joelbitar. Det hade i alla fall Olle Eriksson,
Joels pappa tillika seriens skapare:
När jag gjorde Joelbitar var det för att visa vilka stora likheter det finns barn emellan, oavsett funktionshinder eller
grad av begåvning. Jag hoppades att tittarna skulle ryckas
med av Joels humor, busighet och strävan att uppnå nya
mål. Att andra barn skulle se på Joel med igenkännande.
Någon av samma sort, inte annorlunda. 2

Med tyvärr blev effekten den exakt motsatta.
Joelbitar är nämligen ett – ur alla avseenden – uselt barnprogram. Det är inte särskilt underhållande och tempot är så
långsamt att man ibland undrar om bilden har frusit fast. Inte
heller är det särskilt bra rent visuellt, stilen går i vad man kan kalla
för hemmavideoestetik: det vill säga dålig ljussättning, svårbegriplig dramaturgi och ingen redigering alls. Joel framstår varken
2

Dagens Nyheter, 10 februari 2010
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som särskilt rolig, begåvad eller spännande. Det är snarare som
om SVT har fått in familjen Erikssons semesterfilmer och sänt ut
dem utan någon som helst bearbetning. På pappret låter det kanske som ”charmigt” eller rentav ”rått”, men det faller på att det varken finns något driv eller tydlig plot. Det är alltså inte så konstigt
att Joel ”aldrig kopplat ihop tv-programmen med någon form av
kändisskap”3, för hur skulle han kunna se skillnad på dem och
familjens vhs-inspelningar?
Joelbitars främsta problem är emellertid att filmerna som visar
Joels vardag lämnas helt okommenterade. Istället för att till exempel låta en speaker berätta lite om Downs syndrom så kastas
tittarnas rakt in i ”handlingen”, vilket kan vara att Joel leker kurragömma eller ritar med kritor. Och ungefär på den nivån är det.
Kvar blev en tv-serie som gick på tomgång och en god idé som
aldrig togs i mål. Konsekvensen blev att Joelbitar uppfattades som
lyteskomik. Vi visste inte bättre, och i brist på verktyg för hur man
skulle tolka programmet satt en hel generation och skrattade åt en
stackars kille med Downs syndrom som ovetandes filmades när
han åt jord och petade sig i näsan. Att avsnitten hette saker som
”Plockar sniglar och äter gräs”, ”Joel ska kissa” och ”Vill inte lyda
mamma” gjorde inte direkt saken bättre.
Ändå repriserades Joelbitar år in och år ut, faktiskt ända in
på 00-talet. Men då fanns det som tur är andra och bättre tvprogram om personer med funktionsnedsättningar, som En
annan del av Köping (2007–2017) och Elvis i glada Hudik (2010).
Vad som hände med Joel vet man inte riktigt. En del påstår att
han dog. Andra hävdar med bestämdhet att han lever.

3

Sagt av Joels pappa i DN
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Thomas Gylling – tv-producent,
dj, entertainer, reggaetrummis
och visionär.

Thomas Gylling
Titel: Tropicopop, À Go Go, 100 kilo godis, Mosquito med flera
Sändes ursprungligen: 1988–2002
Genre: ultramodern allt-på-samma-gång-tv
Manus: Thomas Gylling
Regi: Thomas Gylling
Minnesvärt citat: Minnesvärt, nej. Bortträngt, ja.

U

nder 70-talets fem sista år gav Magnus Uggla ut lika
många skivor som alla var mer punk och androgyn
glamrock än after ski och Så mycket bättre. Det definitiva genombrottet kom med Va ska man ta livet av sig för
när man inte får höra snacket efteråt (1977), ett album som
sågades av kritikerna men sålde i flera hundratusen exemplar
och blev etta på den svenska albumlistan.
Vilket för övrigt gäller de flesta av Ugglas tidiga skivor.
Det dröjde egentligen ända tills den Martin Luuk-författade
monologen Hallå! – popmusik, kickar å kläder (2015) innan
Uggla fick något annat än ettor och överstrukna getingar. Allra hårdast var kanske DN:s Anders Klintevall, som om debuten Om Bobbo Viking (1975) skrev: ”Originellt är det förvisso.
Förhoppningsvis förblir det unikt.”
Detsamma kan sägas om musikmissionären och -visionären Thomas Gylling. Ty mycket kan sägas om Thomas
Gylling, men ingen kan påstå att han saknar originalitet.
Han är one of a kind, och det är jag inte ensam om att tycka.
23

Ragnar Ólafsson skrev till exempel:
Thomas Gylling är en av de få programledare i Sverige
som verkligen har en egen stil och som lyckas behålla den
år efter år, tv-serie efter tv-serie. 1

”Egen stil” är i sammanhanget en grov underdrift. Som
tv-makare spelar Thomas Gylling i en helt egen liga. För att
inte säga en helt egen sport. Hans flippiga program från sent
80-tal till tidigt 00-tal liknar ingenting annat. Än idag finns
det lite eller inget att jämföra med.
Länge låg Thomas Gylling i den absoluta framkanten av
svensk tv-industri, såväl tekniskt som kreativt. Han gjorde
saker som andra varken vågade, ville eller hade kunskap nog
för att genomföra. Det är inte utan att man frågar sig: vad kom
först – de teknologiska möjligheterna eller de fullständigt
galna idéerna?
Hans teknik- och radiointresse kom hemifrån. Pappan
”höll på med hemelektronik och var affärsman på olika sätt”
och importerade ”alla japanska märken som börjar på S”2.
Alltså kom det regelbundet varuprover från Sony och Samsung till hemmet i Stocksund som Thomas kunde gå loss på.
Som trettonåring började han spela trummor och hamnade
så småningom på en jazzmusikskola i Woodstock. Efter en
termin liftade han genom USA och lyckades komma med ett
lågprisflyg till Jamaica. Där blev han kvar längre än väntat och
sög åt sig av öns dansanta toner: salsa, reggae, ska och calypso.
Väl hemma började han spela trummor i skabandet Reggae
1
2

Göteborgs-Posten, 12 november 1998
Kronologen från Musikguiden i P3, Sveriges Radio, 22 oktober 2015
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Team som ofta delade scen med band som Ebba Grön, Tant
Strul och Pink Champagne och hann ge ut två lp-skivor: Reggae Team (1982) och Jakten på baron Gruda (1983). Parallellt
jobbade han på en reklamfirma och gjorde radioprogram för
Sveriges Radio såsom Radio Västindien (1978–1983), Rytmdoktorn (1983–1989) och Pang pang krokodil (1987–1992).
Programmen var de första i Norden att spela utomeuropeiska
genrer och innehöll ”mycket ljudeffekter, förinspelade mixdelar och annat ljudlyx”.
I takt med att Gylling fick in mer och mer promotionvideos tänkte han att konceptet kunde funka även i tv-mediet,
vilket resulterade i Tropicopop (1988–1992). Upplägget var
ungefär detsamma som för radioprogrammen: Thomas Gylling spelade musik som svennebanan inte ens visste fanns och
pratade lite mellan låtarna. Nytt var de visuella inslagen, dels
i form av musikvideos, dels i form av dator- och 3d-animationer. Dessa blev snart Gyllings signum, och inom kort
började bildexperimenten missbrukas in absurdum. Han
förhöll sig nämligen till animationerna lite som ett barn som
släpps lös i en godisbutik – helt utan självkontroll eller konsekvenstänk. Det dröjde inte länge innan programmet mynnade ut i en fullkomligt obegriplig blandning av snabba klipp,
osammanhängande prator, animationer och världsmusik som
inte spelats i svensk etermedia vare sig förr eller senare.
Både tempot och formen trissades upp i Thomas Gyllings
nästa produktion, barnprogrammet 100 kilo godis (1993–
1998). Idag får man lätt intrycket av att någon på SVT tyckte
att ”det här med animationer är inne nu” och därför gav
Gylling helt fria händer. Själv menade han att ambitionen var
att ”komma bort från det konventionella”:
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Vi vill ge de unga tittarna en fängslande oöverträffad färgsprakande upplevelse i nuet. Underhållande collage är vad
vi sysslar med. Barnen får ett tittägg som känns tredimensionellt. Ögonlyx med andra ord. 3

Och säga vad man vill om 100 kilo godis, men konventionellt är det inte. Programmet följer ungefär samma mall som
Tripicopop, det vill säga ett mischmasch av nonsenspladder,
svart musik och klipp från gamla b-filmer. Nytt för just 100
kilo godis var att allt utom Thomas Gylling var datoranimerat.
Ja, allt! Gylling kunde sitta i ett badkar fyllt av popcorn eller
ligga på en bädd av kokostoppar eller så kunde en gigantisk
geléråtta simma förbi.
Det är alltså inte utan att Thomas Gylling kastar lite bäver
i trähus när han i ett avsnitt sa att ”vissa håller på så mycket
med data och disketter att liksom hela vår värld blir som ett
dataspel”. Extra ironiskt blir det om man ställer det mot följande citat av programmets animatör Frank Krook:
Vi får aldrig bli slavar under tekniken. Den är ett redskap.
Tittarna skall känna att våra bilder är äkta och ärliga. 4

Det här med självinsikt var tydligen inte Thomas Gylling och
Frank Krooks starkaste gren.
Parallellt med 100 kilo godis gjorde Thomas Gylling en kort
vända på ZTV med programmet Á Go Go (1996). Det marknadsfördes som ”ett barnförbjudet program” , men programbeskrivningen var påfallande lik alla andra Gylling-produk3
4

Göteborgs-Posten, 18 september 1997
Göteborgs-Posten, 18 september 1997
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tioner: ”Á Go Go ska blanda musikvideor, klipp ur obskyra
reklamfilmer och kort-korta kåserier i MTV-tempo.”
Därefter kom Thomas Gylling tillbaka till SVT med
Mosquito (1998–2002). Såklart kretsade det kring animationer, musik och osammanhängande babbel, men med tillägget
att avsnitten var ”löst sammansatte kring något tema”, med
betoning på löst. Dessutom hade man köpt in några sanslösa
berg- och dalbaneanimationer som tittarna kunde låtsas att
de åkte med i. Ingenting var off limits:
Axplocksvis kan man beskriva Mosquito så här: Massor
av popmusik från jordens alla hörn. Färgkaskader och
hejdlös bildestetik för bildens egen skull som störtar sig
över tittaren. En orddillande programledare som, på
digital väg, inte drar sig för att tillfälligt deformeras, typ
grotesk seriefigur, i kropp och ansikte under sändningens
gång. Exempel: Gyllings pratande mun blir plötsligt stor
som ett dasslock. 5

Ändå ville inte Thomas Gylling sträcka sig så långt som att
kalla programmet för crazy. ”Hellre ett milt vansinne”, som
han sa till Aftonbladet, varpå skribenten kände sig nödgad att
förklara att ”Gylling utanför rutan ger intryck av att vara vid
sina sinnens fulla bruk”.
Man kan fråga sig vilka programmen egentligen var till
för. Själv menade Gylling att målgruppen var mellan åtta och
arton år, och att han ofta ”var ute och råspionerade på dagis
och fritidshem”6 för att hitta rätt tonfall. Ändå är det svårt att
5
6

Aftonbladet, 16 april 1998
Aftonbladet, 16 april 1996
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tänka sig hur någon på riktigt kan uppskatta 100 kilo godis
eller Mosquito. Manusen var obegripliga och de överbelastade
animationerna vägde knappast upp för den totala avsaknaden
på struktur och dramaturgi.
Samtidigt är det svårt att ta heder från det faktum att
Thomas Gylling var en av de första i Sverige med att spela musik från andra länder än de västländska. Idag kan det tyckas
drastiskt att tvångskvotera in artister med mörkare hudfärg,
men i början av 90-talet var svart musik fortfarande underrepresenterad i svensk mainstreammedia. Mats Nileskär var
visserligen tidig på bollen, men överlag hade SR:s musikläggare dålig koll på vad som hände utanför västvärldens gränser. Där gjorde Thomas Gylling onekligen en viktig insats.
”En kamp för bredare populärkultur i Sverige”, som han själv
uttryckte det7.
Och det var inte bara i tv som Thomas Gylling spred utomeuropeiska danstoner. Under hela 90-talet var han en flitigt
turnerande dj, alltid med egna slagverkare, gogodansare och
ett medhavt soundsystem.
Efter Mosquito har Gylling knappt synts i tv, trots många
programförslag till både SVT och SR. Kanske för att någon
kom på att de där programmen inte var särskilt bra. Istället
har han fortsatt som dj. På Facebook-sidan Mosquito sänder
han regelbundet dj-set från sin tropiska hemmastudio. En
av hans få trogna tittare är, lite otippat, komikern Kristina
”Keyyo” Petrushina.
Det kan tyckas småaktigt av mig att göra mig lustig
på Thomas Gyllings bekostnad. Han är tveklöst en viktig
missionär vad gäller att ta världsmusiken till Sverige, och jag
7

Göteborgs-Posten, 27 oktober 1998
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är den första att applådera hans försök att sätta lite färg på ett
i övrigt ganska torftigt medielandskap. Allt jag säger är att
hans tv-program lämnar en del att önska. Originellt är det
förvisso, och förhoppningsvis förblir det unikt.
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1992 utsåg Gry Forsell årets lucia i direktsänd tv.
Valet stod mellan Dr Alban och Lili & Sussie.
Om någon vet vem som vann får ni gärna
mejla mig.
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.
. .. V
Växjö-T
Titel: diverse
Sändes ursprungligen: 1990–2005
Genre: fattigmans-MTV
Manus: ibland
Regi: oftast inte
Minnesvärt citat: ”Jag har aldrig sett något enskilt tv-program som
ens kommer i närheten av ett sådant komplett slöseri med liv, pengar
och tid”

I

dag pratas det förvånansvärt lite om Sveriges Televisions
Växjö-avdelning, i folkmun kallat för Växjö-TV, men på
90-talet var det det närmaste SVT någonsin kom ZTV
och andra hippa kabel-tv-kanaler. Växjö-TV andades anarki, kaos och en för SVT välbehövlig fuck off-mentalitet. Där
gjordes program som inte liknade några andra SVT-program,
och i media beskrev man gärna Växjö-TV i termer av ”ett
småländskt MTV” eller ”Sveriges yngsta tv” eller ”televisionens yngsta ungdomsgård”.
Tonfallet var ungdomligt, rappt och ironiskt. Programmen
hette saker som Zapp! (1993), PM (1992), Megafon (1992–
1993), Kosmopol (1990–1992) och Voxpop (1996–2002). Programledare kunde vara Gry Forsell eller Pernilla Månsson
(idag Månsson Colt) eller Elin Ek eller Bea Uusma eller Henrik Schyffert eller Peter Settman eller Fredde Granberg. Att de
hamnade på Växjö-TV berodde ofta mer på tur än på meriter.
Till exempel började Peter Settman som producent på Kosmopol med beskrivningen att han var ”en tuff kille från Stock31

holm som regisserar musikvideor”. Dåförtiden hade Settman
gjort noga räknat en (1) musikvideo – som aldrig sändes. Och
Magnus Karlsson, den första programledaren för Voxpop, fick
giget efter att ha ”klippt ihop en kassett med tv-spex, mest på
skoj”. Han gjorde sin första sändning bara en vecka senare.
Studion där allt skrevs, spelades in, klipptes och sändes
ifrån huserade i en vit trävilla (med pool!). Där nyttjade man
varenda liten städskrubb för manusmöten och postproduktion. Tempot var lika högt som dialogen i programmen man
gjorde, men trots den höga produktionstakten hade man
nästan inget stöd från huvudkontoret. ”Växjö-tv är idag en av
väldigt få tv-produktioner med fler idéer än nollor i budgeten”, som en journalist så fyndigt skrev1.
Nämnda Magnus Karlsson bekräftade:
Jag trodde att det skulle vara glamoröst att jobba på tv,
att folk skulle passa upp på en och så […] De slängde åt
mig en rosa plastlåda med lite puder och hårgelé och sa
”här är ditt smink”. Till och med på student-tv hade vi
sminköser … 2

Som kompensation för den knappa budgeten fick de anställda
istället mer eller mindre helt fria händer. I en intervju beskrev
Gila Bergquist, Peter Settman och Fredde Granberg verksamheten som ”anarki” och sa att ”ledningen lägger sig aldrig i”3.
När man idag läser om Växjö-TV – som tyvärr är kraftigt
underrepresenterat på Öppet arkiv – så förstår man vad de
menar. 1992 fick redaktionen förtroendet att direktsända en
Expressen, 16 oktober 1993
Svenska Dagbladet, 13 december 1996
3
Expressen, 13 november 1992
1
2
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luciavaka. På den här tiden var det vanligt att ungdomar firade lucia genom att supa och ställa till med sattyg, och på flera
håll gjordes tappra försök att hålla kidsen borta från gatorna: SF bjöd in till nattbio och fritidsgårdar öppnade upp sina
lokaler för sleep overs. Även SVT tog sitt ansvar, och lät så
Gry Forsell fylla hela tre timmar med ungdomsinriktad
tv-underhållning. Hon bunkrade upp med sm i luftgitarr,
liveframträdanden och en omröstning om årets lucia (förhandsfavoriter var Dr Alban och Lili & Sussie). Kvällstidningarna fruktade att sändningen skulle bli ”en av de mer kaotiska
i svensk tv-historia”.
Lika förvirrande var pytt-i-panne-programmet Zapp!
(”Zapp, det är ljudet som uppstår när du trycker på fjärrkontrollen för att byta kanal”). Enligt en recension var
programmet ”fullständigt fragmenterat, kapat i mycket löst
sammanhängande delar, som olika program i olika kanaler”
– det vill säga helt i linje med programidén. Men kanske hade
man svårt att omsätta idéerna i praktiken:
[D]är hoppandet kan vara roande och förvirrande, som
hos Beavis & Buttheads videorecensioner i MTV, blir det
enbart förvirrande i Zapp. En bandad intervju med en
indisk sångerska varvas med rai-kungen Khaled i studion,
Henrik Schyfferts ironiska kvasilivsstils-tv, ett meningslöst
samtal om att vara bröder med Måns och Felix Herngren,
Aimee Mann på scenen och [programledaren] Ellinor
Geete som desperat önskar att [programledaren] Jon
Trolin snart ska bli frisk igen. 4
4

Expressen, 9 november 1993
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En intressant detalj är att studiopubliken till Zapp! importerades från Stockholm. Ja, det är sant! Det såg såklart bra
ut att SVT la en del av sin verksamhet utanför tullarna, men
inte kunde man väl låta obildade småstadsbor vara publik
i ett hippt ungdomsprogram? Där går ändå gränsen. Alltså lät
kanalen chartra ett plan som varje vecka flög in stockholmare
till Småland och tillbaka igen. Och som om inte det var nog
bjöd man alla storstadsslynglar på folköl och på flygplatsen
väntade en buss som körde publiken till tv-studion.
Växjö-TV peakade någon gång runt millennieskiftet,
åtminstone sett i tv-tittare och genomslagskraft. Inom
loppet av några år producerade man publiksuccéer som
Jupiter (1999–2000), Vintergatan 5a (2000) och Grynets show
(2001). Om Grynets alla tv-program kommer vi få anledning
att återkomma till, men om Vintergatan 5a kan man säga att
det var ett rymdäventyr om tre ungdomar och en taxichaufför som beemas upp i ett rymdskepp och får i uppdrag att
samla in växter och levande arter från olika planeter. Serien
började som sommarlovsföljetong och blev en stor succé tack
vare sina pedagogiska moment, diverse kärleksintriger och en
rymdvarelse som bara kan säga ”fem”.
Redan året efter kom en uppföljare, då med den hyfsat
fyndiga sequeltiteln Vintergatan 5b. Däri tvingades den modiga Mira, den högbröstade Glen, den försynta Henrik och
den vresiga Peo återigen försöka samsas för att kunna rädda
galaxen. Men tv-publiken kunde inte få nog och till Sommarlovsmorgon 2003 gjorde man en slags ny-repris där Peo återberättade de två första säsongerna (Tillbaka till vintergatan).
Snart visade det sig att Vintergatan-serien liksom gick i arv
i syskonskaran. Unikt nog plockades den upp av yngre tittare
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och lyckades således överleva sin ursprungliga publik. 2010
kom så ännu en uppföljare, Vid Vintergatans slut, som utspelar sig tjugo år efter den första serien och handlar om att Mira
och hennes dotter Billie skickas ut på rymdäventyr. Den fick
i sin tur en spin off i Pax jordiska äventyr (2012–2015). Allt
detta för en målgrupp som – bokstavligt talat – inte ens var
påtänkt när den första Vintergatan 5a hade premiär.
Förbigående nämndes också Jupiter, ett ungdomsprogram
med artistintervjuer, datorspelsmoment och liveframträdanden. Där gjorde senare Grynet entré och det var också där jag
för första gången såg Dr Bombay. Idag framstår Dr Bombay
som efterkrigstidens mest osannolika framgångssaga, då var
han Sveriges bäst säljande artist med hisnande en halv miljon
sålde exemplar av debutskivan Rise & Curry (1998).
Under turbanen dolde sig den danskfödda malmöbon
Jonny Jakobsen som hade försökt göra countrykarriär med
den tämligen anonyma skivan Johnny Moonshine and The
Troubled Water Band (1996). Skivan floppade rejält och som
om inte det vore nog var Jonny skuldsatt hos Kronofogden.
Han kom då på idén att smörja in ansiktet med brunkräm,
dra på med en stereotyp indiskt accent och börja sjunga
skämtlåtar under namnet Dr Bombay. Och av någon helt sjuk
anledning fungerade det. Den svenska publiken var tydligen
mogen för en korsbefruktning av Rednex och smurfhits med
imbecilla texter som den här:
I like to drive the taxi, I like it very much
even though I have no license, I always find the clutch
I can drive it off my head, I can drive it off my feet
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and I have no problems getting taxi on the street5

Efter Dr Bombay fortsatte Jakobsen med de lika fördomsfulla
karaktärerna Dr MacDoo (Dr Bombays skotska kusin) och
Carlito (en mexikanare med jättesombrero och lösmustasch).
Kritikerna hatade såklart allt som Jonny Jakobsen tog sig för,
men vad brydde väl han sig? Han kunde ju skratta sig hela
vägen till banken, och den där skulden hos Kronofogden var
snart lika borta som en lundastudent efter ett valborgsfirande.
Efter succéer med Jupiter och Grynets show gick det snabbt
utför med Växjö-TV. Kanalen fick ännu mindre pengar än
innan, och programmen blev därefter. Det absoluta lågvattenmärket nåddes med ”rockhumorprogrammet” SÄPOp (2004).
Programledaren Josefin Sundström hade tidigare gjort det
hyllade och tongivande Voxpop, och kanske var SÄPOp tänkt
som en naturlig fortsättning. Tyvärr blev resultatet istället ett
svårbegripligt fiasko, och ett av SVT:s mest hatade program
någonsin. Expressen menade att det var ”uselt på ett ovanligt krångligt sätt”6, vilket var tämligen snällt jämfört med
Andres Lokkos recension:
Jag tänker inte ens försöka förklara vad den här serien
försöker gå ut på. Jag orkar inte. Vill aldrig, aldrig, aldrig
behöva ägna den kompletta avsaknaden av både regi och
skådespelare, de övertydliga ”ironierna” eller det obefintliga manuset en enda tanke till […] Men framför allt är det
en liten detalj Säpop saknar: existensberättigande. 7
”Calcutta (Taxi Taxi Taxi)”, från Rise & Curry (1998)
Expressen, 2 mars 2004
7
Expressen, 13 februari 2004
5
6
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Sågningen/avrättningen slutade inte där. Vidare hette det att
Lokko ”aldrig sett något enskilt tv-program som ens kommer i närheten av ett sådant komplett slöseri med liv, pengar
och tid”, samt att ”Säpop får Solstollarna att framstå som en
fulländad korsning av Citizen Kane och The Office”. Recensionen avslutades med att Lokko namngav de ansvariga för
programmet, och uppmanade läsarna att klippa ut listan för
att ”plocka fram igen när offentliga spöstraff blir lagliga igen”.
Bland de namngivna ”ansvariga” fanns stommen till vad
som senare blev humorgruppen Grotesco. Kanske kände sig
Andres Lokko – då uppburen manusförfattare i det ännu mer
uppburna Killinggänget – en smula hotad av det nya, unga
humorgardet. Eller så ville han bara vara taskig.
Efter SÄPOp beslutade man att avveckla den småländska
tv-fabriken. Man fortsatte göra regionala nyheter och som
en följd av det flyttade man SVT Växjö till ett hus ute vid
universitetsområdet. Nuförtiden gör man också SVT:s grafiska design där, men det var längesedan någonting riktigt
latjo hände i Växjö.
Jag säger inte att allt som Växjö-TV producerade var lika
dåligt som SÄPOp. Tvärtom. Men många av programmen
saknade struktur och röd tråd. Vilket inte behöver vara något
negativt. Ofta vann den kreativa friheten över andra, trista
faktorer såsom dramaturgi och begriplighet. Om inte annat
kunde även en DDR-institution som Sveriges Television
under några år skryta med ett fullgott alternativ till konkurrenten ZTV.
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Ronny & Ragge – den populäraste
sommarunderhållningen 1993.
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Ronny & Ragge
Titel: Byhåla, Byhåla 2: Tillbaka till Fårrden, Byhåla 3, Rise of the
condome factory, The pöka ståry, The Pöka Show
Sändes ursprungligen: 1991–1993
Genre: raggarbuskis
Manus: Fredde Granberg, Peter Settman
Regi: Fredde Granberg, Peter Settman
Minnesvärt citat: ”Snälla rara söta Anna, säg kan du inte stanna / vi
behöver dig, vill pöka dig, säg inte nej”

F

rån Växjö-TV är steget inte särskilt långt till Ronny &
Ragge. Det var nämligen där som karaktärerna först
syntes i rutan, innan de blev så monumentalt stora
att inte ens en så luttrad sol-och-vårare som Michael Brinkenstjärna kunde hålla koll på dem.
Det började som en följetong i sketchserien Byhåla, en
parodi på såpoperan Småstad (1990–1991) som ingick
i lite-av-varje-programmet Gerilla TV – Laijv (1991). I den
mån serien alls hade någon handling så var det att raggarna
Ronny (Peter Settman) och Ragge (Fredde Granberg) 1) cruisade runt i sin eldflamespimpade Ford (Fårrrd) och 2) letade
efter tjejer (pök) att idka samlag (pöka) med. Ibland var dessa
i kombination.
Ganska snart blev figurerna Ronny och Ragge mycket större än sitt sammanhang och Byhåla-serien avancerade från
pajig sketchföljetong till egen tv-serie (Byhåla 2: Tillbaka till
Fårrrden, 1992). Succén var ett faktum och snart kom ytterligare en uppföljare (Byhåla 3, 1993), som i korta drag handlar
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om att Ronny och Ragge lurar pöket Bettan till att göra en
porrfilm och sedan blir anmälda för att ”de har gjort olagliga
saker”.
Serierna om de två polisongbärande raggarna med gällivarehäng var med andra ord inte särskilt barntillåtna. Ändå
blev de omåttligt populära bland just barn, och snart insåg
diverse storfräsare att man kunde tjäna pengar på Ronny &
Ragge-konceptet. Redan 1992 släpptes ep:n Join the Fårrrdride från vilken låten ”Brylcreme, stålkam och gällivarehäng”
tog sig in på den svenska singeltopplistan. Året därpå kom
albumet Let’s Pök, med Christer Sandelin-kompositioner
som ”Sensitive i fåården”, ”Köra fort som fan” och dunderhitten ”Rara söta Anna”.
En av de som investerade i Ronny & Ragge var managern, turnéproducenten och fifflaren Michael Brinkenstjärna,
en person som har haft fingrarna i de flesta av nöjessveriges
syltburkar. På hemsidan www.djbrinkenstjarna.com kan man
under fliken ”om Brinken” läsa följande fakta om herr Brinkenstjära:
• Har sedan starten som Dj 1980 avverkat över 7000
spelningar dvs. i snitt ca: 200 per år.
• Brinkenstjärna blev KUNG DOCUSÅPA 1995-2005 då
han lanserade som manager & bokare bli Robinson-Svt,
Farmen-Tv4, Big Brother-Kanal 5, Baren-Tv3, Paradise
Hotel-Tv 3 , Villa Meduza - KANAL 5 , Kungarna av
Tylösand-Kanal 5 mfl på turne.
• Brinkenstjärna Var en av Sveriges absolut mest anlitade
Dj:s 1988 - 1994. Utsedd till årets Dj åren 1989 - 1995 i
Norden. Specialitet var främst Folkparker och Röjjobb.
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• Brinkenstjärna har turnerat världen runt som Dj. Än
idag gäller högsta tempot!
• Totalt har han sålt över 55 miljoner album med mina
artister som manager. Under hösten 2012 kom boken om
hans liv ut ”Mitt Jävla Liv-4000 Löpsedlar senare ” Boken
blev en megasucce med över 250.000 sålda ex & utnämnd
till 2012 års Självbiografi.
Och detta är alltså bara ett urval av allt som Michael
Brinkenstjärna har hunnit uträtta och vara med om. För
autenticitets skull har jag valt att inte städat upp någonting
i texten gällande språket. Uppmärksamma läsare kanske
också noterar att det inte anges några källor, vilket beror
på att Brinkenstjärna inte är så stort fan av källor. Överlag är
han inte stå stort fan av det här med sanning – Peter Settman
har till exempel sagt att man ska ”dra av momsen på allt
Brinkenstjärna säger”.
På hemsidan kan man också läsa att han var ”manager
för Sveriges samtliga Dokusåpor 1994–2004”. Även detta
bör kanske tas med en nypa salt, men faktum är att Brinkenstjärna var något av en innovatör när det kommer till att
tjäna pengar på dokusåpor. Han kom nämligen på att man
kunde ta ut dokusåpadeltagare på turné. Dessa turnéer gick
i princip ut på att olika b-kändisar visade upp sig på olika
småstadskrogar. I sällsynta fall hände det att de sjöng lite
karaoke eller blandade en drink, men det var i så fall att
betrakta som en bonus.
Det var alltså den här halvfiguren som tog Peter Settman
och Fredde Granberg under sina vingar. 1993 bokade han in
en stor sommarturné – ”The Pöka Show” – som täckte in var41

enda folkpark och nöjes- ORDLISTA
fält mellan Haparanda och
Ystad. Inom loppet av ett Pök tjej, brud
år gjorde Ronny & Ragge Pöka intimt umgänge med pök
Fårrd bil (inte precis i toppklass)
hundrasextio uppträdanden, Raggarballe varm korv (maträtt)
och bara sommarturnén Kåt kär, förälskad, pökintresserad
sågs av hisnande hundra- Gällivarehäng jeans som inte
åttio tusen personer. Vid riktigt täcker hela skinkan
Prilla snus
det laget hade Let’s Pök sålts Tjena fan hej, goddag
i nästan lika många exem- Helvete oj då, det här var
förargligt
plar.
Schysst trevlig
Under några års tid Ragger raggare, bilburen ungdom
var Ronny & Ragge störst,
till och med större än
Tomas Ledins Rocktåget-turné. Allra störst var en konsert
på Liseberg, som enligt Liseberg drog tjugofemtusen personer och enligt Brinkenstjärna det dubbla. Hursomhelst fick
tolv personer föras till sjukhus för tryckskador, och efter
det meddelade Settman och Granberg att de skulle pensionera Ronny och Ragge. Som ett sista fyrverkeri släpptes The
Pöka Show på köp-vhs, och lagom till jul kom brädspelet
Pökaspelet.
Ronny och Ragge var som sagt en angelägenhet för hela
familjen, och inte minst för barn. Som allra tydligast blev det
när tre åttaåringar uppträdde med ”Rara söta Anna” i Småstjärnorna 1996. Ja, det är sant! Det var charmtrollen Mattis,
Sonny och Angela som mimade till rader som ”vi behöver
dig, vill pöka dig, säg inte nej” och ”jag kräver mycket mera
än en sönderpökad säng”. Vilket så här ett kvarts sekel senare
får en att höja på ögonbrynen. Och då hade framträdandet
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ändå passerat inte en utan två (2) auditions!
”Men”, kanske ni tänker, ”hade inte barnens föräldrar några
invändningar mot att deras barn mimade till en låt om att
pöka på bästa sändningstid?” Tvärtom! Det ska rentav ha
varit på föräldrarnas initiativ. 2015 berättade Mattis att det
”egentligen var min mamma och Sonnys mamma som tyckte
att vi skulle vara med.”1
”Men”, kanske ni tänker, ”visst fanns det väl ändå någon
’retorikexpert’ som skrev en debattartikel om att sådan där
sexistisk underhållning minsann borde censureras?” Nej,
inte det heller. Går man till protokollen, det vill säga mediearkiven, verkar det inte ha skrivits en rad om ”Rara söta
Anna”-giget, vare sig i positiva eller negativa ordalag. Visst
kan det ha förekommit enstaka diskussioner hemma i tvsofforna, men på debatt- och kultursidorna hade man fullt
upp med annat.
Jag vill därför hävda att Ronny & Ragge på många sätt
ringar in vad den här boken har som ambition att skildra:
en övergångsperiod mellan DDR-Sverige och Det medvetna
Sverige. En tid då man lät barn mima till en låt om att gangbanga kioskbiträdet och samtidigt lärde barn att inte ta någon
skit. En tid då homofoba skämt och Fucking Åmål bara var ett
knapptryck ifrån varandra.

1

Gotlands Allehanda, 10 april 2015
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Ängel: älskad
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Bert
Titel: Bert
Sändes ursprungligen: 1994
Genre: tjetjusarsitcom
Manus: Anders Jacobsson, Sören Olsson
Regi: Tomas Alfredson
Minnesvärt citat: ”Balla, balla, balla!”

O

kej, jag tar bladet från munnen och säger det som
alla tänker: det är någonting som inte stämmer med
Sören Olsson och Anders Jacobssons författarskap.
När de två kusinerna från Örebro debuterade i mitten
av 80-talet så var det med en barnbok om tjejtjusaren Sune
Andersson. Sedan dess har de utkommit med hela fyrtiosex
kapitelböcker om Sune, samt en rad långfilmer, seriealbum,
tv-serier, bilderböcker och en julkalender (Sunes jul, 1991).
Böckerna om Sune handlar primärt om hans obotliga
tjejintresse. Bara bland kapitelböckerna hittar man titlar som
Tjejtjusaren Sune (1984), Sunes tusen tjejtjusarknep (2008)
och Tjejtjusmästaren Sune (2016). Dessutom kan man på
Anders och Sörens gemensamma hemsida läsa följande:
Jag [Sune] är en vanlig kille med en ovanlig hobby – jag
spanar på tjejer. Det kallas att vara Tjejtjusare. Jag är
särdeles och väldigt duktig på nästan allting jag gör. Det
tycker alla. Eller jag själv åtminstone. Ja, eller åtminstone
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en del saker är jag duktig på. Till exempel är jag duktig
på att vara en obotlig TJEJTJUSARE! Jag älskar tjejer.
Speciellt Lina Sophie Blixt. Hon har aldrig smuts under
naglarna eller löst skinn under fötterna. Med andra ord –
hon är perfekt. 1

I slutet av 80-talet skapade Sören och Anders en helt ny bokkaraktär. ”Okej, som är helt olik Sune då?”, kanske ni tänker
då. Nja, inte riktigt.
Böckerna om Bert Ljung handlar om en mer eller mindre
vanlig tonåring som går i skolan, spelar i rockband, hänger
med kompisar – och spanar på tjejer. I den första bokserien
om Bert utkom sjutton böcker mellan 1987 och 1999. Sedan
2005 rullar en ny, fristående Bert-serie, som i likhet med
böckerna om Sune har adapterats till film, serietidning och tv.
I början av 2000-talet lanserade Sören och Anders ännu en
bokserie, en som inte liknade någonting de tidigare hade tagit
sig för. De hade vänt och vridit på alla tänkbara perspektiv
och ingångar, inga idéer hade ansetts för konstiga eller radikala. Den här gången hade de verkligen utmanat sig själva,
tänjt på gränserna och utmanat litteraturens konventioner.
Resultatet blev sex böcker om Emanuel Hjort (2000–2007).
Han spenderade sina dagar med att chatta, fotografera och
tänka på sex.
”Okej, men tänker han på tjejer då?”, vill ni kanske veta.
Om han gör! Enligt uppslagsverket Wikipedia tänker Emanuel ”ännu mer på tjejer än Sune och Bert”. Och en tidningsartikel om den första boken (Emanuel, 2000) förklarades det
Sören & Anders (www.soren-anders.se, hämtad den 26 december
2019)
1
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att ”Internet och chattar har DET HÄR GÖR SKÅDESPELARNA
stor roll i handlingen. Och FRÅN BERT IDAG
sex.”2
I samma artikel säger Martin Andersson (Bert)
matematiker
Anders och Sören att ”Allt David Boati (Lill-Erik)
på nätet handlar om att nyhetsankare
söka relationer. Och för Oliver Loftéen (Åke)
att få kontakt snackar man nazist
Erik ”Jerka” Johansson
sex.” De borde veta. Under (klasskamrat)
arbetets gång hade de skådespelare, restaurangägare
nämligen gått deep under- Martin Lindqvist (Klimpen)
influencer
cover och själva chattat med Sarah Dwan Finer (Camilla)
ungdomar ”i flera års tid”.
artist
Vad säger då de här bok- Tomas Alfredson (barpianist)
serierna om Sören Olsson filmregissör
och Anders Jacobsson? Jo,
att de hyser ett nästan osunt stort intresse för unga pojkar
som är besatta av unga tjejer. En mer konspirationsteoretiskt
lagd person skulle nog lätt kunna få för sig att det är författarna själva som är besatta av unga tjejer, men riktigt så långt ska
vi inte gå. Åtminstone inte utan att de själva får försvara sig.
Men helt ointresserade av det täcka könet är de nog inte.
På deras gemensamma hemsida kan man i en biografi om författarna läsa att Sören ville bli popstjärna som ung, därför att
”då fick man både mycket pengar och många tjejer”.
Och om Anders får vi veta att han som ung var ”populär
bland tjejerna och trivdes med livet”. Men att allt förändrades
när han kom in i puberteten:
2

Aftonbladet, 9 september 2000
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Anders fick finnar, stripigt hår och ostyrig kropp. Hans
självförtroende gick i sank. Han började känna sig som
världens fulaste människa och han blev ständigt ratad av
tjejer. I alla fall de tjejer han försökte stöta på […] 1983
började Anders jobba som lärarassistent på en skola. Han
insåg att väldigt lite hade ändrats i skolan sen han själv
gick i första klass. ”Tjejer jagar killar!” var fortfarande den
mest populära leken på rasterna och då gällde det att som
kille springa lagom långsamt så att man blev tagen och
kanske fick en puss. Egentligen var det bara det man ville,
men det kunde man ju inte säga. 3

Allt det där om att ha en ”ostyrig kropp” och känna sig som
”världens fulaste människa” låter ju jobbigt. Att dessutom få
nobben av alla tjejer man försöker ”stöta på” kan inte ha gjort
saken bättre. Kan det kanske vara så att Sören och Anders
använde sitt författarskap för att bearbeta sina barndomstrauman? Är de i själva verket ett typexempel på den lidande konstnären, som plåstrar om sina sår genom att projicera
dem på sina romankaraktärer?
Detta låter jag vara osagt. Vedertaget är i alla fall att Sören
och Anders har ägnat en stor del av sina vuxna liv åt att tänka på andra pojkars sexualitet. Och inte bara fiktiva pojkars
sexualitet. 2007 väckte Sören Olsson stor debatt när han i en
krönika tog upp problematiken i att ha ett barn med en funktionsnedsättning som försvårar hens sexliv.
Bakgrunden var att Sörens son, som har Downs syndrom,
en dag hade sagt att han ”ville vara naken med en tjej som
på film”. När Sören diskuterat frågan med en vän hade denne
3

Sören & Anders (www.soren-anders.se)

48

föreslagit att han skulle ta med sin son till Danmark och
”köpa en prostituerad åt honom”:
Jag höll på att tappa hakan. Det var det värsta och mest
vidriga jag hade hört och bilder rullade upp framför mina
ögon av förnedring och droger. Men min kompis fortsatte prata om detta som om det vore det mest naturliga i
världen. Han sa att han hade ett flertal bekanta som hade
blivit av med sin oskuld till just prostituerade, för att de
var så spända och oroliga för detta och att de i Danmark
hade så fina och mjuka horor att man nästan blev rörd. 4

Efter några dagars betänketid hade Sören börjat begrunda
vännens förslag ”med en större öppenhet”. I krönikan hette
det att vad ”som till en början var så enkelt att ta ställning
till hade blivit en gåta utan ett tydligt svar”. Hela krönikan
avslutades med:
Jag vill poängtera att jag inte förespråkar det ena eller det
andra. Jag säger bara att jag inte längre vet så benhårt vad
jag tycker om det. I synnerhet när livet levs på begränsad
tid. Och det är ofta i den ovetskapen som nya tankebanor
föds. Inte för att jag har sett till några bra tankar än, men
… den som väntar på nåt gott …

Det blev såklart ett jäkla liv. Vissa (läs: sexmoralister och
kvällstidningsjournalister) valde att misstolka krönikan, varpå Sören fick krypa till korset och ”tala ut”:
4

Föräldrakraft nr 1 2007, återgiven på hemsidan Heja olika.
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Prostitution är inget vackert. Jag är ingen sexköpare. Men
jag vill peka på en problemställning som inte är enkel. 5

Man kan alltså ha en himlans massa invändningar och synpunkter på Sören och Anders författarskap och deras syn på
pojkars sexualitet. Men då ska man också komma ihåg att de
var och är barn av sin tid. De har säkert alltid menat väl, men
tidens tand har inte alltid varit så nådig mot deras produktion.
Det kanske tydligaste exemplet är tv-adaptionen av Bert
(1994). Serien gjordes i en säsong à tolv avsnitt och fick året
efter en uppföljare i långfilmen Bert – den sista oskulden.
Handlingen kretsar kring Bert och hans bästa kompisar; Åke
och Lill-Erik. I ett avsnitt startar de rockband, i ett annat ska
de samla in pengar till en klassresa. Det hade säkert inte varit
så dramatiskt om det inte vore för att värstingen Klimpen
alltid sätter käppar i hjulen för allt Bert tar sig för.
Och så vore det såklart ingen Olsson/Jacobsson-produktion om inte Bert blir betuttad i olika tjejer. Att förälskelserna skildras ur Berts perspektiv är kanske inte så konstigt,
men idag skulle det nog uppfattas som objektifierande. Berts
intresse baseras nämligen alltid på tjejernas utseende,
snarare än personlighet. Ännu mer invändningar kan man
ha på Klimpens ovana att klämma tjejer på röven och skrika
”balla, balla, balla”.
Det här föranledde att Svenska Dagbladet satte sig ner med
seriens cast och frågade om deras preferenser för hur ”en idealtjej” ska se ut. Här följer några av svaren.
5

Aftonbladet, den 15 februari 2007
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Martin Lindqvist (Klimpen): Hon ser ut som Maggan.6
Oliver Loftéen (Åke): Hon ska inte vara för feministisk av
sig.
David Boati (Lill-Erik): Det viktigaste är ändå att de är
snälla och gosiga.
Martin Andersson (Bert): En del passar i olika storlekar
på bröst, olika storlekar på stjärt. 7

Det här kan vi skratta åt idag. Och det är egentligen inget konstigt med det. Saker som var okej förr är inte det idag. Det
speciella med just Bert är att skillnaderna mellan då och nu
är så stora.
Det här blev extra tydligt när Sveriges Television la upp
serien för streaming på sin arkivtjänst Öppet arkiv. Man valde
då att inte publicera två avsnitt med särskilt daterat språkbruk
(”black-face, n-ordet och nedsättande ord om homosexuella”). Till Expressen skrev Susanna Balsvik, ansvarig utgivare
för Öppet arkiv, i ett mejl att:
Vi har tagit beslut om att vi i vårt uppdrag gentemot vår
barnpublik ska vara extra vaksamma gällande uttryck som
riskerar att vara nedsättande och sårande för vissa av våra
tittare. När vuxna tar del av ett sånt uttryck kan de sätta
det i en historisk kontext. Men det är svårt för barnen,
många av dem kan inte relatera till en tid då andra
6
7

Vem den här Maggan är får man tyvärr aldrig veta
Svenska Dagbladet, 24 mars 1995
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värderingar rådde. Det blir då ett uttryck som vi lär dem.
Vi skulle aldrig använda ett sådant uttryck i ett nyproducerat program. 8

Sören Olsson och Anders Jacobsson kritiserade då SVT:s
beslut, och menade att det i så fall var bättre att ta bort alla
avsnitt. ”Det är ungefär som att riva ut två kapitel ur en bok
som man anser vara missbehaglig”, sa Anders Jacobsson9.
Det ska emellertid sägas att författarna redan ett drygt
år tidigare själva poängterat Bert-böckernas förlegade syn på
”de mest utsatta grupperna i samhället, så som invandrare,
funktionsnedsatta eller människor med olika sexuell läggning”. I en debattartikel hade de förklarat att böckerna kontinuerligt uppdaterats och anpassats i takt med att samhällets
förändrats. De skrev att ”mycket har förändrats sedan dess,
och när vi nu skriver om böckerna vill vi inte att Bert ska
uppfattas som att han lever i en annan tidsgalax”:
Under många år har vi fått kritik för att Bert skulle ofreda
tjejer sexuellt. Vi kan absolut hålla med om att det funnits
sexistiska inslag i en del av texterna. I ”Berts dagbok” gick
han i femman och var oskyldig som ett litet lamm. Sedan
blev han hormonstinn och började tänka med snoppis
och i de tankarna ville han ju helst vara naken med de
flesta. Bert och hans kompisar såg tjejerna mer som objekt
vars uppgift var att locka och fresta och bli uppvaktade av
dem. I dag framstår det som otidsenligt. 10
Expressen, 6 oktober 2017
SVT Nyheter, 7 oktober 2017
10
Expressen, 4 augusti 2016
8
9
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När Sören och Anders drog igång en ny, fristående serie
Bert-böcker 2015 såg de därför till att ”ett typiskt beteende
från en kille som Klimpen får betydligt större konsekvenser”.
Och när Micke Lindgrens reboot Berts dagbok hade premiär
2020 var det ingen journalist som frågade ensemblen om hur
”en idealtjej” ska se ut. För tiderna förändras, och tur är väl
det.
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Henrik Schyffert, Johan Rheborg
och Robert Gustafsson – tre vuxna
män som gör saker tillsammans.
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NileCity
Titel: NileCity 105,6
Sändes ursprungligen: 1995
Genre: ironisk radiostationssitcom
Manus: Robert Gustafsson, Jonas Inde, Andres Lokko, Martin Luuk,
Johan Rheborg, Henrik Schyffert
Regi: Walter Söderlund
Minnesvärt citat: ”Take a walk on the wassaaa!”

P

å 90-talet var Killinggänget det hippaste som gick i ett
par skor. Den korta versionen om hur de bildades är
att någon av Sveriges Televisions många mellanchefer
upptäckte en lucka i tv-tablån och satte Andres Lokko och
Henrik Schyffert på att fylla den. Lokko var då chefredaktör
för det elitiska musikmagasinet Pop, och Schyffert hade precis
kommit hem från MTV i London där han haft någon diffus
allt-i-allo-anställning.
Tillsammans med skådespelarna Robert Gustafsson, Johan
Rheborg och Jonas Inde snodde de på rekordtid ihop I manegen med Glenn Killing (1992). Det blev ingen omedelbar
succé, men tillräckligt för att få utökat förtroende i scenföreställningen I manegen med Glenn Killing – live från Berns
(1993–1994) och tv-serierna NileCity 105,6 (1995) och Percy
tårar (1996).
Därefter kom manusförfattaren Martin Luuk och regissören Tomas Alfredson med i gruppen. De nya medlemmarna
tog humorn i en ny, mörkare riktning med filmsviterna Fyra
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små filmer (1999) och Fyra nyanser av brunt (2004), samt
Dramaten-pjäsen Drömmen om herrön (2009–2010). Med
dessa gick de från att vara 90- och 00-talets största och mest
inflytelserika humorgrupp till att bli erkända dramatiker och
allvarsmän.
Killinggänget gjorde egentligen inte tv för barn, men deras
tidiga produktioner – I manegen med Glenn Killing, NileCity
och Percy tårar – kunde lätt uppfattas som barnprogram. Inte
minst NileCity har en väldigt utpräglad barnprogramsestetik:
färgglatt, massor av peruker och väldigt crazy.
Inte blev det bättre av att de medverkande också dök upp
i produktioner som Björnes magasin (1987–2000), Bert
(1994) och Kenny Starfighter (1997). Vi gjorde helt enkelt
kopplingen att Robert Gustafsson plus pärondräkt var lika
med barn-tv. Att vi inte förstod själva skämtet kopplat till
pärondräkten spelade mindre roll, för det såg roligt ut.
Dåförtiden visste vi ju såklart inte vem Per Hagman
eller Lol Tholhurst var. Lika lite förstod vi vad det innebar att
vara ”kåtast i Kungsängen”, eller varför ett samarbete mellan
The Prodigy och Wilmer X var så roligt. Och de barbröstade
brandmännens genusdiskussioner – ”kille är ingenting man
föds till, det är någonting man blir” – var för oss helt obegripliga.
Kort sagt: stora delar av NileCity gick över huvud på oss
– och gör så fortfarande, om vi ska vara ärliga. Vi var ju inte
heller rätt målgrupp. Ändå tittade vi.
Den enkla förklaringen till varför vi uppskattade NileCity
är att Robert Gustafssons fysiska humor har något tidlöst
över sig. De festa av skämten var förvisso adresserad en smal
och initierad stockholmspublik, men även ett barn kan se det
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roliga i en man som är utklädd till ost, eller när den labila
sportjournalister Sudden ska bevaka ”Kalle Anka-cupen i parallellyoghurt”. Samma sak med scenerna där Weiron i ottan
ringer och väcker folk mitt i natten, eller när Nate Dogg häller
vatten i byxorna för att ”kyla av sig”.
Vi förstod inte varför karaktärerna gjorde som de gjorde,
men vi förstod att det var kul. Inte minst för att våra föräldrar
skrattade.
En förklaring till varför NileCity gick hem även hos barn
var att Killinggänget hade dubbat larv och trams som de just
då högsta av humorformer. Deras första tv-serier etiketteras
ofta som ironiska, men ännu mer ville de larva, tramsa, fåna
och dumma sig. Det var skratt för skrattets skull, något som
på den tiden bröt mot den rådande humornormen.
Andres Lokko har till och med gått så långt som att säga
”vi strävar inte efter att vara originella, vi strävar efter att vara
roliga”:
Vi har faktiskt fått betalt för att ta på oss pärondräkter,
spela en gammal Lou Reed-låt och påstå att vi är
”koleanska adoptivpäron”. Det var ingen speciell
mening med det egentligen. Det var bara en seger att
få göra det renodlade larvet. 1
Killinggängets angreppsätt berodde såklart mycket om vad
som hade föregått dem. I slutet av 80-talet hade Helt apropå (1985–1992) och Lorry (1989–1995) gjort politiskt driven
humor med för avsikt att säga någonting. Killinggänget gjorde precis tvärtom, de skalade bort allt utom själva skämten.
1

Att göra tv-program av Kristin Olson (2001)
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Eller rättare sagt, ibland kunde till och med skämten gå förlorade i Martin Luuks fantasirika associationslekar. Sketchen
om de koleanska adoptivpäronen kom till exempel till efter
att någon på fyllan skissat upp en pärondräkt och skickat till
SVT:s kostymförråd. När dräkten så syddes upp fick de helt
enkelt hitta på en sketch med den som utgångspunkt.
Men ingenting varar ju för evigt. I höjd med Tomas
Alfredsons inträde i gruppen och att de begick långfilmsdebut var crazyhumorn utbytt mot tragik och betonggrå vardagsrealism. Titlar som Torsk på Tallinn och Ben &
Gunnar har förvisso överdrivna inslag, men de är inte särskilt laugh-ot-loud-iga. Och mastodontfilmen Fyra nyanser
av brunt är knappt ens att betrakta som humor.
Ändå hade Killinggänget därefter långt gångna planer
på att göra ett renodlat barnprogram. Under arbetstiteln
Barn-ön skrev de ett synopsis om en grupp k-pistbeväpnade
barn som bor ensamma i ett stort gult hus på en drömlik
koloni. Detta avslöjade Johan Rheborg i en intervju med
magasinet Filter 2009:
Vi var väl ganska entusiastiska över den idén. Vi
ville komma tillbaka till någonting barnsligt, enkelt och
lekfullt, och med barnprogram hittade vi den mallen.
Då fanns det inga pretentioner. 2

Nu blev det emellertid inte så. Killinggänget blev istället
inbjudna till Dramaten, för att därefter implodera och rinna
ut i sanden.
Ändå är det en kittlande tanke att föreställa sig hur ett
2

Filter, nummer 9 (augusti och september) 2009

58

barnprogram i Killinggängets regi skulle se ut. Förhoppningsvis hade det varit lika tramsigt, larvigt och befriande crazy
som NileCity 105,6 – men utan daterade bögskämt.
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Knappt könsmogna versioner av
Ragnar Vanheden, Charles-Ingvar
”Sickan” Jönsson och Harry
”Dynamit-Harry” Kruth.
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..
L illa Jönssonligan
Titel: Lilla Jönssonligan och Cornflakeskuppen–Lilla Jönssonligan &
stjärnkuppen
Sändes ursprungligen: 1996–2006
Genre: tjuv- och polisbuskis
Manus: åtskilliga, men mest Christjan Wegner
Regi: åtskilliga, men mest Christjan Wegner
Minnesvärt citat: ”Har man såna kalasbyxor kan man nog heta vad
som helst”

F

ör väldigt längesedan, alltså innan jag föddes, fanns någonting som kallas för 80-talet. Det var en tioårsperiod
fylld av pastellfärgade kavajer, paljetter, trummaskiner,
ANC-galor, pudelrock, hårsprej och Gyllene Tider. Men det
var också en guldålder för svensk filmkonst.
Filmdecenniet kan sägas ha sparkats igång den 22 augusti
1980 när Sällskapsresan1 hade premiär. Den kan ses ha en
förlaga i Repmånad2 som kom redan året innan. Sällskapsresan sågs av hisnande tre miljoner biobesökare, vilket
föranledde att Lasse Åberg fick Ingmar Bergman-priset 1981
(”För att han fick svenska folket att gå på bio”). Bara under
80-talet kom sedan två nästan lika framgångsrika uppföljare – Sällskapsresan II – Snowroller (1985) och SOS – en
segelsällskapsresa (1988) – och därefter ytterligare tre, samt
julspecialen Stig Helmerz (1992)3.
Fullständig titel: Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten?
Fullständig titel: Repmånad eller Hur man gör pojkar av män
3
Fullständig titel: Stig Helmerz eller Just när du trodde mardrömmen
var över
1
2
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Det var också under 80-talet som Hasse Alfredson och Tage
Danielsson gjorde några av sina mest kända filmer – om än
var för sig: Den enfaldige mördaren (1982) och P&B (1983)
respektive Sopor (1981) och Ronja Rövardotter (1984). Andra
svenska 80-talsklassiker som kan nämnas i sammanhanget är
bland andra Göta Kanal (1981)4, Mitt liv som hund (1985)
och Fanny och Alexander (1982).
Och såklart filmerna om den älskvärda tjuvkvartetten
Jönssonligan, ett koncept som byggde på den danska förlagan Olsen-banden. Mellan 1981 och 1989 gjordes fem filmer
med Gösta Ekman och Ulf Brunnberg i rollerna som CharlesIngvar ”Sickan” Jönsson respektive Ragnar Vanheden. I den
första filmen (Varning för Jönssonligan, 1981) är Nils Brandt
med som gottegrisen Rocky, och redan i den andra får trion
förstärkning av Björns Gustafssons ettriga Harry Kruth. Och
när Rocky därefter fasades ut för gott kom istället Birgitta
Andersson in i rollen som Harrys färgstarka flickvän Doris.
Alla de fem första Jönssonligan-filmerna sågs av mellan
sexhundrafemtio tusen och en miljon biobesökare. Efter
Jönssonliga på Mallorca (1989) sjönk intresset, och de resterande tre filmerna fick allt lägre och lägre biosiffror. Då hade
nämligen Gösta Ekman lämnat skeppet, och istället var det
i tur och ordning Peter Haber, Stellan Skarsgård och Johan
Ulvesson som med varierat resultat försökte fylla hans basker.
Efter den sista inspelningsdagen på Mallorca 1989 träffades inte Gösta Ekman och Ulf Brunnberg på lite drygt tjugofem år. Inspelningen hade varit ”ganska bråkig” och efter
det blev deras relation vad man brukar beskriva som frostig.
Gösta Ekman ville inte göra fler Jönssonligan-filmer, men det
4

Fullständig titel: Göta Kanal eller Vem drog ut proppen?
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ville Ulf Brunnberg – med eller utan Gösta:
Det är inte värre än att byta ut Roger Moore i James
Bond. Vi är inte beroende av Gösta Ekman. Och det är
jävligt många som är intresserade av att Jönssonligan
ska fortsätta. 5

De två skådespelarna återförenades först ett kvarts sekel senare, i samband med finalföreställningen av Grotesco-gängets
”näradödenrevy” Grotesco på Scala (2015–2016). Till det
avslutande numret ”Ett kilo mjöl” hade man lyckats sammankalla Gösta Ekman, Ulf Brunnberg och Björn Gustafsson för
att komma in som en sista överraskning.
Numret går i korta drag ut på att några kunder i en handelsbod bjuds på diverse merköp varje gång de köper ett kilo
mjöl. Det börjar med en oskyldig liten karamell men
eskalerar snabbt till skarvsladdar, efterbörd, en gummibåt,
fjärde säsongen av Dellert, Dellert på dvd och ”en lesbisk keps”.
Sketchen hade gjort succé redan i humorgängets första tvserie (Grotesco, 2007) och var således självskriven som revyns
grande finale. På tv hade allt kulminerat i att crazykomikern
Moe Fonzo dundrar in med en gaffeltruck och förklarar att
”det ballar ur”. På scen byttes detta ut mot att olika gäster kom
in och påtalade urballaningen.
Till den allra sista kvällen hade alltså Henrik Dorsin
lyckats ragga dit Jönssonligan. För Dorsin, som är ett omvittnat Jönssonligan-fan, var det såklart en gigantisk fjäder
i Grotesco-gängets redan ganska fullfjädrade humorhatt. Till
tv-serien Grotesco 2 (2010) hade man till exempel fått Hasse
5

Expressen, 22 november 1991
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Alfredson att göra sin sista humoristiska roll.
Under en kort repetition förklarade så Dorsin upplägget:
Gösta, Ulf och Björn skulle en efter en komma in på scen och
säga sina klassiska catch phrases. Dynamit-Harry skulle säga
”vilken jävla smäll!”, följt av Sickans ”jag har en plan” och så
Vanhedens ”det är ju lyyysande Sickan”. Alla var med på
noterna, utom Brunnberg. Han föreslog istället att han efter
Ekmans replik skulle säga ”det är ju mer än vad den nuvarande regeringen har”. Dorsin uppskattade säkert Brunnbergs
entusiasm och improvisationsförmåga, men beslutade att
det var bättre om de höll sig till manus. Annars fanns det ju
risk att publiken skulle känna sig en smula snuvade på
konfekten.
Klockan 19:00 gick Grotesco-gänget på scen, och efter två
timmars näradödenrevy var det så dags för ”Ett kilo mjöl”.
När sketchen nådde sitt klimax gormade Dorsin ut att ”nuuu
fååår ni … Jönssonligan!” Enligt tillförlitliga vittnen tog det
flera minuter innan publikens applåder och jubel la sig.
Björn Gustafsson började då med att säga ”vilken jävla
smäll!”, följt av ännu en applådkaskad.
Därefter tog Gösta Ekman – som inte hade stått på en scen
sedan 2005 – till orda och sa ”jag har en plan, tajmad och klar
in i minsta detalj”. Ännu mera applåder, ännu mera jubel.
Och så tog Ulf Brunnberg ett steg fram, och sa: ”Ja, det är
ju mer än vad den nuvarande regeringen har.”
Varefter vi kan gissa att stämningen fick sig en törn. Publiken visste inte riktigt hur de skulle reagera. De hade förväntat
sig ett ”det är ju lyyysande Sickan”, men istället fick de ett politiskt statement, inlindat i en ganska svag punchline.
Efter showen var Brunnberg snabb med att säga hejdå, och
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försvann därefter i sin svindyra Range Rover. Ett lite drygt år
senare gick Gösta Ekman bort, och ingenting tyder på att de
pratade med varandra tiden däremellan.
Men det är ju inte för att göra sig lustig över Ulf Brunnberg
som Jönssonligan har en plats i den här boken, utan för spin
off-serien Lilla Jönssonligan. Det var i mitten av 90-talet – när
den ursprungliga serien började gå på tomgång – som någon
kom på att man kunde göra en juniorvariant. Först ut i satsningen var Lilla Jönssonligan och cornflakescuppen (1996),
vilken handlar om hur ligan träffas och börjar ”arbeta ihop”.
Ett år senare kom uppföljaren Lilla Jönssonligan går på styva
linan, med samma cast och team som den första filmen.
Det märks att upphovsmännen har lagt en hel del tid
och tankeverksamhet på att göra den ursprungliga serien
rättvisa. Åtminstone de två fösta Lilla Jönssonliga-filmerna
känns väldigt inspirerade och tycks ha haft som ambition att
förklara varför Sickan, Vanheden, Harry och Doris blev de
som de blev. Till exempel får man veta att Harrys dynamitintresse kommer från hans morföräldrar och att Sickan får
sitt smeknamn av sin störiga tvillingsyrra. Dessutom har
Vanhedens hala karaktär sin förklaring i att hans pappa är
beg. bilhandlare.
Det finns emellertid vissa kontinuitetsproblem. Dels borde
ju Rocky vara med på ett hörn, dels går premissen emot det
faktum att Vanheden och Sickan inte känner Doris när hon
introduceras i Jönssonligan får guldfeber (1984). Ytterligare
en skönhetsfläck är att filmerna utspelar sig i mitten av 50talet, samtidigt som det i Varning för Jönssonligan framkommer att ligans antagonist Wall-Enberg är född 1923. Ändå är
han i Lilla Jönssonligan-filmerna jämnårig och klasskamrat
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med ligamedlemmarna.
Bortsett från detta får man ändå säga att filmerna är förhållandevis trogna originalen. Man har exempelvis tagit fasta på
hur Jönssonligan agerar helt utifrån sina egna intressen och
att vinsten inte nödvändigtvis är av ekonomisk art: i den första filmen samlar de på filmisar och i den andra försöker de
planka in på tivoli. Med lite god vilja kan man ändå köpa att
utvecklingen därefter går från flingpaket till kassaskåp.
Där de egentliga Jönssonligan-filmerna är tydligt stockholmska har man istället låtit förlägga handlingen till den
fiktiva småstaden Wall-Entuna, som är döpt efter stadens
”ägare” Wall-Enberg. Och i birollerna syns kompetenta och/
eller precis lagom oväntade namn som Loa Falkman, Claes
Månsson, Peter Rangmar, Micke Dubious, Jerry Williams,
Mona Seilitz, Claire Wickholm, Robert Gustafsson, Ulla
Skoog och Lasse Kronér. Vilket säger en del om Jönssonligans
status vid tiden.
Både Cornflakescuppen och Styva linan blev stora biosuccéer, vilket gjorde att vi också började intressera oss för
det vi kallade ”Stora Jönssonligan”. Dessutom var filmerna
uppenbarligen så pass välproducerade att Danmark ville köpa
rättigheterna för att göra Olsen-banden Jr.
Det var emellertid inte alla som gillade filmerna. I synnerhet Ulf Brunnberg hade synpunkter på både det ena och det
andra, och när de skulle tv-sändas gick han ”till attack”6 mot
hela serien. Han sa att han ”tyvärr” hade sett filmerna och
varit ”mycket negativ till dem redan från början”. Detta
eftersom en barnversion, menade Ulf, ”blev alldeles för
kladdigt”. Det framkom också att Brunnberg hade försökt
6

Kvällstidningslingo för att ”uttrycka sig pyttelite negativt”
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stoppa hela projektet, men att det hade varit ”som att köra
huvudet i väggen”7.
Kanske hade han åtminstone lite rätt. Efter Lilla Jönssonligan på styva linan gick det nämligen utför – och det i en
rasande fart. Till den tredje delen (Lilla Jönssonligan på kollo,
2004) hade i princip alla skådespelare bytts ut. Vilket är förståeligt, barnskådespelare åldras ju så fort, men även handlingen – som kretsar kring en konstig dryck som ger en övernaturliga krafter – ballade ur fullständigt.
Här borde någon ha dragit i handbromsen. Det gjorde inte
denna någon, och istället gav man grönt ljus och en hög med
pengar för att göra en film till. Den (förhoppningsvis!) sista
delen, Lilla Jönssonligan & stjärncuppen (2006), blev en fullständig katastrof – än en gång hade man bytt ut hela casten
och dessutom låtit förlägga handlingen i nutid. Ska vi vara
ärliga var nog Stjärncuppen mest ett sätt att casha in på ett
känt namn, liksom rebooten Den perfekta stöten (2015).
På ett sätt är det symptomatiskt, ja på gränsen till poetiskt.
Sagan om Lilla Jönssonligans uppgång och fall är slående
lik den om ”stora” Jönssonligan: från ett starkt och storstilat
avstamp, via dalande mellanfilmer till nya skådespelare och
fullständigt haveri. Det är nästan som om det har funnits en
bakomliggande plan, om än inte särskilt tajmad eller klar.

7

Aftonbladet, 2 januari 2003
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Kennys hårfönsliknande
laservapen kallas såklart
för Hairminator.
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Kenny Starfighter
Titel: Kenny Starfighter – Galaxens superhjälte No1
Sändes ursprungligen: 1997
Genre: episkt rymdäventyr
Manus: Carl Åstrand, Mats Lindberg, Pontus Löwenhielm, Måns Mårlind, Jonas Inde
Regi: Carl Åstrand, Mats Lindberg, Pontus Löwenhielm
Minnesvärt citat: ”… sa’ru?!”

K

anske ger den här boken sken av att 90-talets barntv präglades av färg, form och experimentlusta. Det
är bara delvis sant. De kommersiella kanalerna var
ganska bra på att lira med tidens tempo, de köpte in heltokiga Teletubbies (1997–2001) och bubbelgumsdoftande
Powerpuffpinglorna (1998–2005) och lsd-trippiga SvampBob
Fyrkant (1999–). Public service däremot levde länge kvar
i DDR-Sveriges muggiga efterklanger.
Kanske kunde Sveriges Television helt enkelt inte med att
vara för lättsamma och medhårsstrykande. Det skulle ju lätt
kunna missuppfattas som att de ville underhålla sina tittare,
och hur fan skulle det se ut egentligen? Nej, någon måtta får
det vara. Lagom är ju bäst, som det heter.
Därför lät man då och då strössla den annars ganska färgstarka tv-tablån med något så knastertorrt som Dagens visa
(1987–), en frikyrklig barnvariant av Idol där barn sjöng visor
av varierad sort och med varierad tonsäkerhet. Det var ungefär lika underhållande som att se på när cement stelnar. Till
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exempel kunde man i ett avsnitt från 1999 höra ett flickebarn
framföra den här dängan:
Många barn är bruna. bruna som kanel
många barn är svarta, vita är en del
många barn är stora, andra ganska små
visst är mycket olikt, men det är utanpå
[…] Många barn är finska, många från Sudan
Somliga är svenska, andra från Balkan
barn i andra länder, fattiga eller rika
nog är mycket olikt, ändå är de lika 1

Detta till tonerna av Clas Svanbergs tämligen svajiga gitarrkomp (det här med rytmik var nämligen inte de medverkande barnens starkaste sida). På Dagens visas Wikipedia-sida
kan man läsa att programmet var ”mycket enkelt upplagt
var gäller scenografi och grafik”, ett påstående som nog får
betraktas vara en underdrift.
Men så dök det ibland också upp ljusglimtar även i SVT:s
barn-tv-utbud. Som till exempel när rymdäventyret Kenny
Starfighter hade premiär i januari 1997. Serien hade hajpats
redan på idéstadiet, mycket för att ensemblen var så cool: till
titelrollen hade man värvat Killinggängets Johan Rheborg
och för manus och regi svarade en hipp reklamfilmstrio (Carl
Åstrand, Mats Lindberg och Pontus Löwenhielm). Dessutom
ryktades det om att Thomas Di Leva och Camilla Henemark
skulle dyka upp i små biroller.
”Många barn är bruna”, text och musik av Britt G. Hallqvist och
Jo Tenfjord (1977)
1
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Tajmingen var perfekt. Efter att i några år ha matats med
Dagens visa fanns det ett uppdämt behov efter något som
var lite latjo. Något som var genomarbetat och hade lite pretentioner. Kenny Starfighter – med underrubriken ”Galaxens
superhjälte No1” – infriade alla dessa önskningar, och mer
därtill.
Serien handlar om att rymdpolisen Kenny Starfighter
skickas från hemplaneten Mylta till den för honom outforskade planeten Jorden med uppdrag att hämta hem Kejsar Zings
formelsamling. Formlerna i fråga försvann under det stora
Zongokriget och riskerar att hamna i händerna på Dr Deo,
något som skulle kunna ödelägga hela galaxen. Dessvärre
råkar Kenny vara noga räknat sist ner på listan över rymdpoliser som fått i uppdrag att leta rätt på formlerna. Vilket
alltså betyder att 1) de andra rymdkadetterna har försvunnit,
och 2) Kenny är rymdpoliskårens minst kompetenta snut.
Detta är upptakten till ett fartfyllt äventyr som tar diverse
stickspår via korrupta poliser, en flygrädd flygvärdinna, chokladläsk och ett urkasst heavy metalband. Kenny Starfighter
blev en stor succé och nästan omgående kultstämplat. Vilket
är lätt att förstå om man särstuderar dess beståndsdelar:
en hipp skådespelarensemble, smala popreferenser, snygg
lågbudgetestetik och ett manus som kryllar av catch phrases
för kidsen att slänga sig med på skolgården.
Troligen vann manustrion mycket på att först och främst
utgå från sin egen smak. Carl Åstrand sa till exempel att ”Man
ska inte försöka göra film för barn. Man ska göra film för sig
själv, det är då det blir bra.”2
Och kritikerna höll med. Aftonbladet skrev att serien hade
2

Svenska Dagbladet, 17 september 1997
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”alla möjligheter att bli ett RECEPT CHOKLAD-ZINGO:
kultprogram” och slog fast
att ”det är lysande, tänkt som vatten
ett barnprogram, men lika socker
citronsyra
underhållande för vuxna”3. kolsyra
Göteborgs-Posten var aning- chokladarom
en mer modesta, men menade att serien var en ”kul, Kanske borde det snarare stå
”innehåll” eftersom måtten inte
klassisk rymdkomedi fast anges. Men för den som är
på svenska”4.
nyfiken kan man ju testa sig
En förklaring till att så fram i oändlighet.
många vuxna orkade genom- (Källa: Aftonbladet)
lida och faktiskt uppskatta
serien var för att en del av handlingen kretsade kring läskeblasken Choklad-Zingo, som däri används som bränsle till Dr
Deos domedagsmaskin. 1997 hade läsken inte funnits i butik
på över ett fjärdedels sekel, och blev därför en uppskattad referens hos de föräldrar som åtnjutit den som barn. Samtidigt
som yngre tittare bara uppfattade produkten som ett tokigt
hittepå – det här var tio år innan Björn Gustafsson d.y. sjöng
om ”sodastreamad O’boy” i Melodifestivalen.
Hursomhelst ska Zingos tillverkare Pripps ha blivit
en smula misstänksamma när gänget bakom Kenny Starfighter bad om tillåtelse att få använda sig av läsken. Enligt
Carl Åstrand tyckte Pripps att det var ”onödigt att dra fram
den pinsammaste plumpen i företagets historia”. Samtidigt
underströk han att det inte var avsett att håna, utan som ”en
hyllning till en kul produkt från vår barndom.”5
Aftonbladet, 5 oktober 1997
Göteborgs-Posten, 5 oktober 1997
5
Aftonbladet, 7 november 1997
3
4
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För de som inte vet och/eller har förträngt så var
Choklad-Zingo ett av Pripps lika djärva som naiva försök
att expandera Zingo-franchisen. Året var 1973 och i samma
andetag försökte man också lansera läsken i päron-, körsbärsoch banansmak.
Det ska emellertid nämnas att det faktiskt fanns skeptiker
inom själva Pripps-koncernen, närmare bestämt läskuppfinnaren Kjell Eriksson:
Jag varnade de tokiga marknadsmänniskorna som drev
igenom förslaget. ”Risken är att ni fördärvar namnet
Zingo”, sa jag. 6

Riktigt så illa blev det inte, och Choklad-Zingo blev om inte
en succé så åtminstone en snackis. Bland annat refererades
den till i AB Svenska Ords revy Glaset i örat (1973), närmare
bestämt i Lena Nymans monolog ”Stadslollan” (”och så klämde vi en avskedsbägare på renat och nya Zingo med chokladsmak”).
Choklad-Zingo gjorde onekligen intryck, både på Hasse &
Tage och Carl Åstrand.
Men tillbaka till Kenny Starfighter. Seriens största behållning är förstås Kenny själv. Vid tiden var Johan Rheborg mest
känd som sin karaktär Percy Nilegård från Killinggängets
serier I manegen med Glenn Killing (1992), NileCity 105,6
(1995) och Percy tårar (1996). Läser man artiklar från den
tiden får man lätt intrycket att Rheborg bara var känd som
Percy Nilegård: ”Nu blir Percy rymdhjälte i tv” (Expressen),
”’Percy’ blir Kenny Starfighter” (Aftonbladet).
6

Aftonbladet, 7 november 1997
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Det dröjde emellertid inte länge förrän också Kenny Starfighter blev en av Johan Rheborgs paradroller. Själv har han
beskrivit sin rymdpolis som ”en svensk hjälte” som ”inte är
direkt förståndshandikappad men inte heller världens smartaste …”7 Och en annan gång hette det att:
Kenny ser ut som en korsning mellan Carolas Runar och
exbrottaren Frank Andersson […] Han är en glad entusiast som missat det mesta i instruktionsboken. En snäll och
god man som handlar först och tänker sedan. 8

Kenny Starfighter är med andra ord en slacker som har lagt
mer av sitt rymd-csn på rymdöl än på kurslitteratur, och
som är direkt olämplig för uppgiften att rädda galaxen. Ändå
läggs hela universums öde i hans händer, och däri uppstår det
såklart en hel del humor.
2009 fick serien en uppföljare i långfilmen Kenny Begins,
en så kallad prequel om när Kenny fortfarande går på
Galaxhjälteakademin och skickas ut på sitt första uppdrag.
Att filmen fick en med svenska mått mätt bautastor budget på
trettiofyra miljoner säger en del om figurens status.
Mycket har sagts om Kenny Starfighter, och minst lika
mycket finns att tillägga. Men till dess, på klingande myltianska: Wollie bollie!

7
8

Aftonbladet, 2 oktober 1997
Nerikes Allehanda, 3 oktober 1997
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Pokémons tag line var ”gotta catch ’em all!”
Vilket också är vad min kompis Philippa
säger när hon använder Tinder.

Pokemon
Titel: Pokémon
Sändes ursprungligen: 1997–2002
Genre: anime
Manus: Kunihiko Yuyama, Masamitsu Hidaka
Regi: Kunihiko Yuyama, Masamitsu Hidaka
Minnesvärt citat: ”Team Rocket! Ingen kommer undan oss, så bered er
på att slåss!”

I

mars 2000 började TV4 sända den japanska animeserien
Pokémon. Detta efter att ha testat mangakonceptet redan 1996, då man tog in Sailor Moon (1992–1997). Den
huvudsakliga motivationen till detta sägs vara att TV4:s inköpare Ingrid Arai tyckte att det ”rådde brist på bra barnprogram riktade till tjejer”. Till Sveriges Radio sa hon flera år
senare:
Jag tyckte att barnprogrammen var väldigt pojkorienterade. Jag tänkte att det vore kul med lite tjejprogram som
inte var töntiga. När jag såg Sailor Moon tyckte jag att
det var kul med starka tjejer. Som var superhjältar till
och med. 1

Hon påpekade också att hon inte var ensam om att ta beslutet.
Och mycket riktigt köpte kanalen bara in två säsonger av
Sailor Moon. Mer barn-tv för tjejer än så ville man tydligen
1

PP3, 17 februari 2016
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inte ha. Någon måtta fick det vara på feministfasonerna.
Ingrid Arai fick hursomhelst tillräckligt med utökat förtroende för att några år senare ta in Pokémon. Till skillnad
från hur det brukar förhålla sig var Pokémon baserad på en
tv-spelsserie och inte tvärtom. Serien handlar i korthet om
pokémontränarna Ash, Misty och Brock och deras väg mot
att bli världens bästa pokémonmäsatare.
Själva titeln syftar på pokémons, pocket monsters, en slags
djurliknande monstervarelser med övernaturliga egenskaper.
Dessa egenskaper är i sin tur kategoriserade i underrubriker
såsom eld, vatten, gräs, elektricitet, sten et cetera. Vilka i sin
tur spelar roll för hur monstren kan skada och stå emot sina
motståndare: vatten har ett övertag mot eld, som har lättare
att besegra en gräspokémon. Som så kallad pokémontränare
gäller det att fånga, samla in och registrera så många pokémons som möjligt.
Det dröjde inte länge förrän Pokémon blev en global industri med massor av kringliggande produkter, så kallad
merchendise. Snart kunde man hitta fickmonster på leksaker,
spel, nyckelringar och i serietidningar.
Tveklöst populärast blev Pokémonkorten. Varje spelkort
representerade en pokémon och redogjorde för hens styrkor,
attacker och energiresurs. Vissa kort var ovanligare än andra,
och således också mer värda.
Det var emellertid försvinnande få kids spelade med sina
kort, snarare låg fokus på att byta sig till en så bra samling
som möjligt. Och precis som i tv-spelet och -serien gällde
det att samla alla. Liraren med den största och bästa samlingen var att betrakta som ekonomiskt oberoende i skolans
abstrakta statusvalutasystem. Om ens samling innehöll, låt
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säg, Onix, Ninetails, Vapeoreon och Mewtoo kunde man
i princip dra sig tillbaka för gott.
För att uppgradera sin samling kunde man 1) köpa kort
i någon leksaksaffär, 2) byta dem till sig eller 3) hitta dem på
gatan. De vanligaste metoderna var alternativ 1 och 2.
Det är inte konstigt att föräldrar och andra vuxna blev oroliga. Redan i januari 2000 gjorde det granskande samhällsmagasinet REA ett inslag om pokémonindustrins framfart.
I sann antikommersiell anda lät de en lärare i marknadsföring
förklara hur det kommer sig att populärkulturella fenomen
så ofta får avknoppning i alla möjliga tänkbara produkter.
Anledningen, menade marknadsföringsexperten, är att om
”man använder den populära figuren i massor av sammanhang så kan man tjäna mer pengar än vad man hade gjort om
man bara hade dataspelet”2.
Och som ett slags bevis för att pokémonhysterin snart skulle drabba Sverige lät man skicka ett team till metropolen New
York – för allt som är hippt i New York blir ju förr eller senare
hippt i Sverige, det står i grundlagen. Där berättade den sjuåriga amerikasvensken Stephanie (amerikanskt uttal!) att ”här
i New York har vi haft Pokémon i mer än ett år, och det är
helt craaazy”. Vidare förklarade Stephanie (amerikanskt
uttal!) att ”snart kommer ni i Sverige få pokémon”.
Stephanie (amerikanskt uttal!) fick såklart rätt. Inom
loppet av bara några månader hade pokémonkorten blivit
hårdvaluta på landets samtliga skolgårdar. Pokémonkorten
var flugan med stort F, den ultimata måttstocken på en persons coolness och swag.
Snart spårade det ur och byteshandeln blev en maktkamp,
2

REA, Sveriges Television, 4 januari 2000
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där de med högre social status enkelt kunde lura byxorna av
sina mindre coola klasskamrater. En bra samling kunde visserligen göra vilken läspande astmatiker som helst till king,
men det var inte alla som hade mod nog att säga nej när skolans värsting kom och propsade på att ge ett skitkort mot ens
surt förvärvade Flareon. Oftast fick värstingen som hen ville,
och så stod man där med en värdelös Farfetch’d, vars ”vapen”
var en purjolök. Det finns också historier om elever som lurade barn från särklasserna att göra superdåliga byten.
Värst var det på Kroppkärrsskolan i Karlstad. En dag upptäckte en lärare att eleverna inte bara bytte Pokémonkort,
utan också köpte dem för reella pengar. I somliga fall hade
det även förekommit rena stölder, menade en lärare:
Det var någon av killarna som kom in och undrade om
man fick sälja [Pokémonkort], och att priset då hade
kommit upp ganska mycket. De hade kommit upp mot
hundra–tvåhundra kronor. Det kändes som mycket för
de här korten … 3

Påföljden blev att skolan förbjöd all form av försäljning av
Pokémonkort, samt stoppade de yngsta eleverna från att ens
ha med korten till skolan.
När SVT var på Kroppkärrsskolan passade de på att fråga
några elever vad de tror kommer hända med korten ”när den
här flugan har försvunnit och inte är intressant längre”. Svaret
låter sig inte vänta. Utan att tveka replikerar en elev att de
”kommer ligga och skräpa i ett hörn.”
Och så här i retrospektiv får man nog säga att ”ligga och
3

Tvärsnytt, Sveriges Television, 27 april 2000
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skräpa” är ett tämligen behagligt öde för en samling Pokémonkort. Franchisen pågår alltjämt, och har på senare år fått
ett uppsving med mobilspelet Pokémon Go och spelfilmen
Detective Pikachu (2019), men själva spelkorten är det bara
inbitna samlare som är beredda att betala för.
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Nu är ju den här bilden tagen ur
sin kontext, men en kvalificerad
gissning är att den där kikaren
används till att spana på tjejer.

..
De tre vannerna
... och Jerry
Titel: De tre vännerna … och Jerry
Sändes ursprungligen: 1998–1999
Genre: animerad mellanstadiekomedi
Manus: Magnus Carlsson, Anders Sparring mfl
Regi: Magnus Carlsson
Minnesvärt citat: ”Jag är tio år och har inte varit på tv en enda
gång!”

P

å 90-talet trodde man fortfarande att allt tecknat per
automatik var lämpligt för barn. Därför lät man till
exempel dubba The Simpsons (1987–) när det först
började sändas i TV3. Alla som någonsin har sett The Simpsons vet emellertid att det inte alls är ett barnprogram, vilket
också TV3 blev varse efter att en vaksam förälder slagit larm
om att de där gula gubbarna svor och slogs och hade sig.
Ett liknande exempel är De tre vännerna … och Jerry, som
Sveriges Television beslutade att lägga i samma block som
Den vita stenen (1973), Disneydags och Dårfinkar & dönickar (1989). Serien skapades av serietecknaren och animatören
Magnus Carlsson, den tredje mest kända Magnus Carlsson
efter Weeping Willows-Magnus Carlsson och Alcazar-Magnus
Carlsson. Han (alltså animatören Magnus Carlsson) hade
redan 1987 gått den första svenska utbildningen i animation,
varefter han fick jobb på Växjö-TV.
Där fick han snart både förtroende och resurser för att
göra de egna tv-serierna Lennart och Robin. De blev snabbt
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kultförklarade och exporterades till både England och USA,
vilket ledde till att alternativrockbandet Radiohead anlitade
Carlsson att göra videon till deras nästa singel. Resultatet blev
”Paranoid Android”, som nominerades i inte mindre än två
kategorier på MTV Music Awards 1997.
I USA tyckte man att Robin var så pass barockt att man
bara visade det nattetid. Ändå hade serien uppemot sjuttio
miljoner tittare, så när Magnus Carlsson skulle pitcha in De
tre vännerna … och Jerry var han rejält uppe i smöret. Det
var en serie som handlade om de tre vännerna Frank, Thomas
och Eric samt den nyinflyttade Jerry som försöker komma in
i gänget. Tanken var att göra något med samma uttryck och
tonfall som The Simpsons och Beavis and Butt-Head (1993–
2011). Flera internationella jättar var intresserade och ”tända
på idén”, bland annat Fox och Comedy Central. Den senare
valde dock att satsa på en serie som hette South Park (1997–),
och istället hamnade The Three Friends And Jerry Show på
Fox. De hade emellertid vissa invändningar, enligt Magnus
Carlsson:
[D]e ville tysta ner serien till en lämplig tioårsnivå. Eftersom jag ändå gjorde så mycket annat för tonåringar och
vuxna, anpassade jag den lite. Jag tog bort ämnen som sex
och nyfikenhet på öl. Då fick jag hitta på andra saker att
spinna på. Det har fungerat bra. 1

Alltså fick man raskt skriva om en scen i pilotavsnittet där de
tre vännerna och Jerry röker gräs och leker med skjutvapen.
Kanske var det tur det, för annars hade nog inte SVT varit så
1

Svenska Dagbladet, 22 januari 1999
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sugna på att gå in med pengar i projektet.
Å manusförfattarna sida bestod utmaningen i att göra
en barntillåten serie och samtidigt behålla den ursprungliga
humorn. Det var ibland lättare sagt än gjort. Lösningen blev
att lägga de mer ekivoka skämten liksom mellan raderna och
leka med orden så att de flög över huvud på de yngsta tittarna men landade rätt hos de något äldre dito. Till exempel lät
man en karaktär spela fagott. Exakt vilket instrument det var
spelade egentligen ingen roll, men man fnissade åt det faktum
att fagot betyder bög på engelska. Andra gånger gick de över
gränsen, som när tv-bolaget satte stopp för ett avsnitt som
utspelade sig på ett rejv med motiveringen att ”musikstilen
bara är förknippad med droger”.
En annan gång beklagade sig Magnus Carlsson över att
de trista USA-cheferna hade censurerat en scen där killarna
tjuvkikade på när tjejerna duschade efter gympan. ”Det var
det roligaste man visste när man var i den åldern”, sa han och
fortsatte:
Våld går bra om det är överdimensionerat, särskilt om
det utspelas i sinnevärlden. Man kan inte visa att de tre
vännerna och Jerry köper kinapuffar och spränger en
myrstack för att de leker kriget i Vietnam. Däremot kan
de köpa dynamit och tänka sig att de spränger skolan
i luften. 2

Samtidigt ska det nämnas att Fox verkligen satsade på The
Three Friends and Jerry Show. Budgeten låg på hisnande
trettiotvå miljoner svenska kronor och man beställde tre
2

Göteborgs-Posten, 22 januari 1999

85

säsonger på ett bräde. Magnus Carlsson fasade snart ut sig
själv ur manusgruppen och satsade istället på Da Möb (2002–
2003), en serie om ett hårdrocksband som kretsade ”kring
musiken och den ständiga strävan efter att lyckas, kring kamratskap, alkohol och sex. Men även kring bowling, kannibalism, indiankvinnor och nära döden-upplevelser.”
De tre vännerna … och Jerry blev en omedelbar succé,
men lades ändå ner efter bara två säsonger. Varför tycks ingen riktigt veta. Ändå blev det kultförklarat och är fortfarande
av det närmaste vi har kommit ett svenskt Simpsons eller
South Park. För trots att man hade lyckats tona ner de allra
grövsta skämten kunde man i en tidning läsa att ”ett typiskt
avsnitt kan handla om när de tre vännerna och Jerry snusar
och kräks, eller slår vad om vem som kan få hångla med
Linda”3.
Och ändå valde SVT:s tablåläggare att sända det i direkt
anslutning till allehanda barnprogram. Det var ju trots allt
tecknat.

3

Göteborgs-Posten, 17 april 1998
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Århundradets kärlekshistoria.
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. .
Fucking Amal
Titel: Fucking Åmål
Sändes ursprungligen: 1998
Genre: queerungdomsfilm
Manus: Lukas Moodysson
Regi: Lukas Moodysson
Minnesvärt citat: ”Jag vill knarka!”

D

et går såklart inte att skriva en sådan här bok utan
att ta upp Fucking Åmål. Det vore mer eller mindre
tjänstefel. Det är nämligen en film som ofta sägs vara
en av de bästa svenska filmerna någonsin. Med all rätt. Ty
Fucking Åmål är svår, för att inte säga omöjlig att värja sig
emot – oavsett vilken ålder man ser den i.
Innan filmens regissör och manusförfattare Lukas Moodysson utbildade sig vid Dramatiska Institutet så var han något
av ett litterärt underbarn. Redan som sjuttonåring debuterade han med diktsamlingen Det spelar ingen roll var blixtarna
slår ner (1987), som i rask takt följdes upp av ytterligare två
diktsamlingar och romanen Vitt blod (1990). Han var också
medlem i poesigruppen Malmöligan, en konstellation med
rötter i den skånska punk- och postpunkscenen som utöver
Moodysson bestod av Håkan Sandell, Per Linde, Clemens
Altgård, Martti Soutkari och Kristian Lundberg. Vissa av
medlemmarna hade umgåtts sedan tidigt 80-tal, men namnet
antogs först 1986.
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Det heter att Malmöligan bildades i affekt efter att den
danska poeten Michael Strunge begick självmord i mars 1986.
Ibland kallades de för ”Södra Sveriges litterära avantgarde”,
andra gånger för ”Poesins unga vildar” eller ”Skånes litterära
ligister”. Det var inte heller någon slump att suffixet i namnet
vanligtvis associeras till kriminalitet. Malmöligan ville begå
lagbrott, men inte vilka som helst. Enligt Clemens Altgård
handlade det ”först och främst om att bryta mot litteraturens
lagar. De som påstår att såna inte finns idag är en lögnhals”1.
Den snudd på hotfulla gängmentaliteten förstärktes ytterligare i ett flygblad som Malmöligan lät trycka upp 1987:
Vi är Per Lindes fingerlösa nitade läderhandske. Vi är
Clemens Altgårds runda schackspel. Vi är Kristian Lundbergs beställda Bonniers-taxi. Vi är Håkan Sandells svarta
vernissagedrinkplastmugg fylld med t-sprit. Vi är ibland
också Lukas Moodyssons gamla underbarnsskolväska
med elektriska strutsägg och på senare tid också Marti
Soutkaris tysttysta atombomsjodtablett.

Ambitionen var att göra poesi som kunde mäta sig med
rockmusik, åtminstone i termer av svärta och intensitet. Och
mycket riktigt hade deras framträdanden mer gemensamt
med rockkonserter än traditionella poesiuppläsningar. Som
ett litteraturens svar på Imperiet eller Tant Strul, om man så
vill. 1990 utkom Malmöligan med en diktantologi på spanska,
La pandilla de Malmö, och två år senare med en självbetitlad
dito på svenska.
Där kunde en dikt av den unga Moodysson se ut så här:
1

Intervju från ett reklamutskick av bokförlaget Bakhåll hösten 1990
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Vi är på en klubb och
jag går fram till en liten snäcka
och säger att om jag hade en k-pist
och om jag fick bestämma
vem som fick leva och
vem som skulle dö
så skulle jag låta dig leva
jag skulle låta dig leva
så att du kunde följa med mig hem
det är så fantastiskt vackert sagt
jag hittar alltid de rätta orden 2

Eller så här:
På mitt hjärtas campingplats
har du slagit upp ditt tält
På min själs ödsliga cafeteria
får du alltid gratis påtår 3

I en fotnot skriver Moodysson också att han ”aldrig kommer
skriva några fler böcker”. Och mycket riktigt; efter Malmöligans upplösning i mars 1993 lämnade han Skåne för Stockholm och Dramaten. Han ville inte längre hålla på med smal
så kallad ”finkultur”, som filmregissör ville han nå ut till en så
stor publik som möjligt:
2
3

”Semiotik som lek och hobby”, ur Malmöligan (1992)
”Telepatiskt testamente”, ur Malmöligan (1992)
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Mitt förhållande till den så kallade finkulturen är kanske
inte så god. Det är ett av skälen till att jag nu gör film istället. Jag vill att det jag gör ska kunna ses av vem som helst,
till exempel av dem som bor i Åmål, och en främst nå någon slags liten kulturelit som har rätt böcker i bokhyllan.
Allt som görs för att behaga en viss kulturelit är värdelöst.
Opera, balett och teater är värdelöst, det stänger ute för
många. Ett ställe som Dramaten borde sprängas! 4

1995 debuterade han så med kortfilmen Det var en mörk och
stormig natt, som följdes av Uppgörelse i den undre världen
(1996) och Bara prata lite (1997). Alla visades på tv, men
ändå hade Lukas Moodysson svårt att få gehör för sin första
långfilm. En av få som faktiskt trodde på manuset var Lars
Jönsson som arbetade som producent på Memfis film. Att
filmen överhuvudtaget blev av sägs vara hans förtjänst, vilket
gett honom epitetet ”mannen som vågade satsa på debutanten Lukas Moodysson”. Och tack vare hans entusiasm orkade
Moodysson ro projektet i hamn.
Länge gick filmen under arbetsnamnet Fucking Åkarp,
efter Moodyssons uppväxtort, men det gillades inte av Åkarps
kommun. Således blev spelplatsen istället Åmål, och den 23
oktober 1998 hade så Fucking Åmål biopremiär.
Den handlar om de uttråkade högstadietjejerna Elin och
Agnes och deras liv i den kvävande småstaden Åmål. Men det
är också en berättelse om lesbisk kärlek, ett ämne som ännu
inte var helt okontroversiellt 1998. Åtminstone hade ingen
innan Moodysson lyckats skildra ämnet med så mycket allvar
och värme. Vartenda ord och skiljetecken i manuset var näm4

Expressen, 24 oktober 1998
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ligen perfekt avvägda, och minsta lilla bildruta var så precis
att ingen kunde misstolka den för att vara ironisk.
Det blev också en omedelbar succé, hyllningarna lät
sig inte väntas och superlativen regnade in från alla möjliga
håll och kanter. Vilket nog inte förvånar någon som har sett
filmen. Det som förvånar är snarare hur påfallande få recensioner som lyfter fram den homosexuella kärleksrelationen,
trots att detta alltså var ett helt nytt grepp när filmen kom.
Bara två år tidigare hade Sveriges Television låtit upprätta
en särskild kris- och stödlinje i samband med ”tv:s första
officiella bögkyss”5.
Kanske hade man på de två år som gått mellan ”bögkyssen”
och Fucking Åmål blivit superduperchill med att se två samkönade hångla på film, kanske undvek man ämnet medvetet.
Johan Croneman, aktad och fruktad tv-kritiker, menade till
exempel att det var missvisande att kalla Fucking Åmål för
”ungdomsfilm”:
Fucking Åmål är givetvis en film om, och i, en tonårsvärld,
men framför allt en film om att längta och våga drömma
– och vilken mänsklig utvecklingsfas skulle som sagt passa
bättre än just tonåren när det gäller att åskådliggöra detta?
[…] Den innersta längtan är att aldrig bli ”som dom”.
Upproret består i att förbli sann. De flesta vuxna glömmer
detta. Lukas Moodysson har inte glömt. Fucking Åmål
är en förvånansvärd filmisk bedrift – och det utan att
Moodysson en enda gång tvingas teckna schabloner,
i brist på nyanser. 6
5
6

Aftonbladet, 27 september 1996
Dagens Nyheter, 23 oktober 1998
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Fina ord såklart, men ingenstans i sin recension nämnde han
att Agnes och Elin blir kära varandra, som om deras kärlekshistoria inte alls var ett av filmens centrala teman. Och ska
man tro GP:s recension handlar Fucking Åmål mest om Elin
och hennes ”hormoner och drömmar och längtan till något
annat, något större” som ”rastlöst vispande runt i hennes
kropp”. Kärlekshistorien benämndes förvisso, men bara som
”en lesbisk spänning”7.
Helsingborgs Dagblad skrev att filmen var ”en fin beskrivning av den gryende sexualiteten” och menade att Moodysson
”lyckas på ett överraskande avspänt och naturligt sätt skildra
unga människors förhållande till homosexualitet och onani”,
men tog mest fasta på småstadstematiken:
[Moodysson] har vågat lämna stockholmsmiljöerna,
innekrogarna, drogerna och det häftiga folket på bägge
sidor av lagens råmärken. Lukas Moodysson har
i stället valt att skildra småstadens tonåringar, killar
och tjejer på grundskolan och gymnasiets yrkeslinjer. 8

Dagens Nyheter tog också upp det lesbiska temat lite sådär
pliktskyldig i förbifarten: ”Vad denna alldeles utmärkta film
handlar om är just [homosexuell] kärlek, men också annan
kärlek: syskonkärlek, kärlek mellan föräldrar och barn. Kärlek till livet, faktiskt.”
Känslan man får av att läsa recensionerna av Fucking Åmål
är att kritikerna liksom försökte undvika homoelefanten
i rummet. Kanske var det av hänsyn till de som ännu inte
7
8

Göteborgs-Posten, 23 oktober 1998
Helsingborgs Dagblad, 27 oktober 1998
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sett filmen, att de inte ville spoila den stora tvisten. Eller så
ville de framstå som politiskt korrekta, som att det där med
homosexualitet minsann inte är någon big deal, det är knappt
någon deal alls. Men om så är fallet blir effekten liksom den
motsatta, snarare upplevs det som att de inte riktigt vågar
närma sig ämnet.
Samtidigt är det missvisande att säga att recensenterna
helt blundade för filmens faktiska tema. För Fucking Åmål
handlar såklart om så mycket mer än att två brudar blir kära
i varandra. Lukas Moodysson själv menade i en intervju att
den primärt var en film ”om kärlek och om att uppleva sig
som annorlunda”:
Jag prövade olika konstellationer och så kom det att handla om två flickor som blir kära i varandra. Jag såg den som
en helt ofarlig film som ingen kan bli upprörd av. Men
nu när man hör vissa kds-medlemmar, som dessutom
blivit invalda i Riksdagen, uttalar sig mot homosexuella,
så har jag kanske gjort en god gärning. Man skulle önska
att det fick att vara annorlunda i ett litet samhälle, men är
fortfarande svårt. 9

Ändå var han nog fullt medveten om att det skulle väcka
en del reaktioner. Och de flesta kan nog hålla med om att
Fucking Åmål markerar en milstolpe i svensk filmhistoria.
Det finns ett innan och det finns ett efter, även om skillnaden
är inbillad eller konstruerad och de flestas tillvaro såg exakt
likadan ut på båda sidorna av milstolpen.
Året efter kom Killinggänget med tetralogin Fyra små
9

Svenska Dagbladet, 22 oktober 1998
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filmer (1999) där en av filmerna hette Ben & Gunnar och
hade undertiteln ”en liten film om manlig vänskap”. Det är ett
genuint och oironiskt kärleksdrama om två män i skägg som
blir kära i varandra – på många sätt helt olik Fucking Åmål,
på andra inte. När jag inför min bok om Killinggänget (Vuxna
män gör saker tillsammans, 2020) pratade med Robert Gustafsson så menade han på att Ben & Gunnar liksom har bytt
genre i takt med att synen på homosexualitet har förändrats:
Idag skulle nog inte Ben & Gunnar ses som rolig alls.
Hade den kommit nu så hade den snarare betraktats som
lite gullig. Idag är det ju inget märkvärdigt med två killar
som åker på konsert och blir kära, men på den tiden var
det fortfarande lite kittlande och, faktiskt, lite tabubelagt.

Utan att bidra alltför mycket till floskeltävlingen vågar jag
påstå att Fucking Åmål har en hel del att göra med den
utveckling som Gustafsson ger uttryck för ovan. Den kom
nämligen helt rätt i tiden. Då, i slutet av 90-talet, var den
svenska filmscenen inte särskilt angelägen. Biopubliken
matades antingen med lättsamma familjekomedier som
Drömkåken (1993) eller En på miljonen (1995), eller så
försökte man sig på märkliga ”thrillers” som Sökarna
(1993) och Nattbuss 807 (1997). Dessutom var 90-talet ett
årtionde som redan av sin samtid ansågs vara ytligt, ironiskt
och apolitiskt. Tv-tittarna hade skrattat sig trötta åt Seinfeld
(1989–1998), Killinggänget, Varanteatern, och Peter Wahlbecks märkliga für alle-projekt. Radiolyssnarna hade gjort
detsamma åt Hassan (1993–1995), Rally (1995–2002) och
Pippirull (1998–2003).
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Fucking Åmåls största stilbrott var alltså att den gjorde
anspråk på att mena allvar. Henrik Schyffert, den ironiska
generationens självutnämnda fanbärare, har till och med
uttryckt det som att han på premiären av Fucking Åmål
”applåderade sin egen död”. Därefter var det liksom sluttramsat, även för en hårdkokt ironiker som Schyffert.
Och det var som sagt inte bara han som applåderade Fucking Åmål. På Guldbaggen 1999 fick den inte mindre än fyra
guldbaggar, bland annat för Bästa film, Bästa regi och Bästa
manus. Dessutom fick Alexandra Dahlström och Rebecka
Liljeberg en gemensam guldbagge för Bästa kvinnliga huvudroll.
De enda som inte gillade filmen var Åmåls kommun.
Liksom Åkarps kommun ska de ha försökt ändra titeln, kanske mest på grund av repliken ”Varför måste vi bo i fuckingjävla-kuk-Åmål?” De ändrade emellertid åsikt så fort filmen
blev en succé, och idag ordnas det till och med en årlig Fucking Åmål-festival på orten. Trots att filmen inte ger någon
vidare positiv bild av Åmål så är det likväl den bästa pr som
kommunen någonsin fått.
Så med facit i hand är det kanske ändå Åkarp som drog den
största nitlotten.
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Det är kanske svårt att tro idag, men
länge var en sådan där mittbena typ
det coolaste man kunde ha på huvuet.
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Eva & Adam
Titel: Eva & Adam
Sändes ursprungligen: 1999–2000
Genre: romance i skolmiljö
Manus: Johan Unenge, Måns Garthon
Regi: Catti Edfeldt
Minnesvärt citat: ”Vill du vara ihop med idiot?”

P

å Veronica Maggios album Handen i fickan fast jag
bryr mig (2013) finns det en bonuslåt som heter
”Mörkt”. Den handlar om ett berättarjag som alldeles
uppenbart befinner sig på en bad- och simanläggning av
något slag, kanske utan att ha tillåtelse till det:
Säg till alla de andra
att de inte kan stanna här
simbassängen är stängd nu
låtsas att vi har glömt nåt kvar
vatten av silke
flyter på rygg som barn
allt är turkosblått
luften är kall och klar

I andra versen torkar jaget av sig på någons tröja ”så gott det
går” och konstaterar att hen aldrig vill gå hem. Men så får allt
ett abrupt slut, när paret blir upptäckta och tvingas fly:
99

Vi är nog lite lika
ingen kommer ge vika
vakten kommer att ringa
och då får vi springa
springa, springa ...

Det är nästan omöjligt att höra den här låten utan att associera till ett avsnitt ur tv-serien Eva & Adam (1999–2000).
Närmare bestämt är det i episoden ”Balla gänget” som några
av karaktärerna olovligt vistas på ett badhus efter stängning.
Och, när de så blir påkomna av några Securitas-vakter, måste
fly därifrån i all hast, halvt påklädda och snart förfrusna i den
milda sommarnatten.
Parallellen faller lite på att Veronica Maggio är född 1981
och således var lite äldre än Eva & Adams tänkta målgrupp.
När serien hade premiären var popstjärnan sjutton år och
hade enligt låten ”17 år” fullt upp med allehanda hemmafester, festivalbesök och valborgskaos. Ändå kan vi anta att
Maggio på något sätt har kommit i kontakt med serien och
låtit sig inspireras av badhusscenerna. Antagandet grundas
inte bara på kongruensen tv-serien och poplåten emellan,
utan också på seriens genomslagskraft.
Eva & Adam är baserad på Johan Unenge och Måns
Garthons barnboksserie med samma namn som utkom i lite
drygt tjugo böcker och seriealbum mellan 1993 och 2008.
Länge gick den också som följetong i Kamratposten. Den
handlar om mellanstadieeleverna Eva och Adam och deras
on/off-relation – från förälskelsen, via fumliga närmanden
och till att de blir ett par. Som regissör valde man Catti Edfeldt, som innan dess varit regiassistent på Ronja Rövardotter
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(1984) och Mitt liv som hund (1985), samt skrivit manus till
Tuppen (1981) och Black Jack (1990).
Kombinationen välskrivet manus och trovärdig regi gjorde
Eva & Adam till en av titlarna i den här boken som har åldrats bäst. Vilket såklart är en subjektiv åsikt, men man skulle
kunna visa den för en ung publik idag utan att behöva ursäkta
vissa ordval och politiskt inkorrekta skämt. Måhända att
vissa referenser är en aning daterade, men överlag håller den
dagens mått vad gäller tempo, dialog och tonträff. Kanske
beror det på att serien inte i första hand ämnade vara rolig,
genren är mer drama än komedi. Humor har ju en tendens att
åldras lika snabbt som ett öppnat paket mjölk.
Unenge, Garthon och Edfeldts främsta bedrift är att de
lyckades porträttera ungdomskärlek så som den faktiskt är,
utan att förlöjliga eller dumförklara den. Man blir betuttad,
frågar chans, blir ihop, gör slut över någon skitsak och blir
ihop igen. När Eva blir svartsjuk så skildras det med samma
allvar som om det hade varit en trebarnsmamma vars man
”jobbar över”. Karaktärerna må vara korta, hormonstinna och
ha tidstypiska mittbenor, men känslorna de känner är tidlösa
och allmängiltiga.
Eva & Adam handlar emellertid inte bara om huvudkaraktärernas romans, utan lika mycket om mellan- och
högstadieperioden med allt som hör där till: förälskelser, vänskapsrelationer, skoltrötthet och föräldrauppror. Men också
om frestelsen att fuska på matteprovet och tjusningen med
föräldrafria fester.
Såklart låg en stor del av attraktionskraften också i att man
hade lyckats ragga upp punktrubaduren Stefan Sundström att
spela musiklärare. Att casta Sundström som en övertaggad
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musikmagister som envisas med att spela ”Den blomstertid
nu kommer” på distad elgitarr är inget annat än ett genidrag.
Sällan i svensk tv-historia har känslan av att någon kommit
in och ”rivit av det” varit så påtaglig. Vilket såklart fick konsekvensen att en hel generation fick en ohälsosamt upphöjd
bild av hur en musiklärare ska vara – ett ideal som ganska
få musiklärare faktiskt lyckas leva upp till.
Efter två säsonger blev Eva & Adam långfilm (Eva & Adam
– fyra födelsedagar och ett fiasko, 2001). När filmen utspelar
sig har turturduvorna varit tillsammans i tre år och Eva börjar fundera över huruvida Adam är den rätta för henne. Hon
gör slut, men ångrar sig när Adam börjar visaa intresse för
Annikas enerverande bonussyster Petra. Därefter panerade
man för ytterligare en film, en slags spin off om när Evas
storebror Tobbe flyttar hemifrån. Ett manus skrevs, men regissören Catti Edfeldt tyckte att det inte höll måttet.
2021 kommer istället en reboot med arbetstiteln Eva och
Adam – att vara eller inte vara ihop. Än en gång med Unenge
och Garthon som manusförfattare, men med Caroline Cowan
som regissör. Och ambitionerna är inte lägre nu än när det
begav sig på 90-talet, menar Garthon:
Vi vill göra 2000-talets hittills mest hjärtknipande och
träffsäkra romantiska komedi för unga, på tröskeln till
puberteten. Vi vill göra det med ett tilltal som skapar
igenkänning långt utöver målgruppen så det blir en riktigt
bred familjefilm där det finns något för alla att älska. 1

Hursomhelst gjorde Eva & Adam-serien ett enormt intryck
1

Pressmeddelande
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på alla som var och inte var i rätt målgrupp. Då och då gör
den sig påmind – i allt från Tomas Ledin-covers till ironiska
Veckans babe-väggar och semiobskyra Veronica Maggiolåtar.
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Edvin Eriksson – mannen som
tog skåpsupandet till nya höjder.
Bland annat genom att injicera
hembränt i apelsiner och smyga
ner det i diskmedelsflaskor.
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Full Frys
Titel: Full frys
Sändes ursprungligen: 1999
Genre: livsmedelssitcom
Manus: Per E. Pettersson, Ola Bergström
Regi: Björn Holmgren, Örjan Herlitz
Minnesvärt citat: ”Om man har sex med någon man älskar så kan det
vara fullständigt underbart. Men om man har sex med någon man inte
älskar, då är det jävligt skönt!”

D

et händer att en vän till mig berättar om sin kompis Skurken. Han heter såklart inte Skurken i passet,
men har kallats för det så länge min vän kan minnas.
Länge trodde jag att skrönorna om Skurken bara var rövarhistorier som genom många års visklek förstorats upp,
kryddats och mytologiserats. Det hette till exempel att Skurken hade jobbat som vaktmästare på en scientologbåt utanför
den mexikanska kusten, att han fick artros efter att ha lagt
plåttak på miljonprogramshusen i Bergsjön, att han var ”av
den gamla skolan”.
En annan gång lånade min kompis ut tvåhundra kronor till
Skurken, så att han skulle ”klara månaden”. Pengarna betalades tillbaka nästkommande löningsdag, men bara två timmar
senare hörde Skurken av sig igen och behövde ett nytt lån.
Länge trodde jag att Skurken bara var hittepå. Tills jag en
dag faktiskt hade äran att träffa honom i egen hög person.
Symptomatiskt nog på 7:ans ölhall, en göteborgskrog som
femton år efter rökförbudet fortfarande har askfat på borden.
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Jag fick då veta att Skurken, som dåförtiden bodde i ett källarrum utan fönster, förvarade allt sitt amfetamin i frysen. ”För
där letar aldrig snuten”, förklarade Skurken. Detta föranledde
att min vän skrev en låt om Skurken med den passande titeln
”Frysen full”.
Vilket osökt leder oss in på Full frys (1999), en situationskomedi om en matburik och dess anställda. Full frys var
egentligen inget renodlat barnprogram, men det uppfattades så eftersom de låg i samma block som Hem till Midgård
(2003–2004), vilket i och för sig inte heller var något barnprogram.
Hem till Midgård var i alla fall aningen mer barnanpassat,
åtminstone signalerade det att vara det. Dels kände man
igen ensemblen från instant classics som Ronny & Ragge,
Bröderna Fluff (1996), Sagan om den snarkande Törnrosa
samt fjorton andra (1998–2002) och Doktor Mugg (2001).
Dels var det lätt att ta till sig och uppskatta slapstickhumorn
och det faktum att huvudkaraktären hette Lill-Snorre.
Serien skrevs av Fredde Granberg, Johan Pettersson och
Stefan Roos, vilka också spelade huvudrollerna jämte Sara
Sommerfeld och Marko ”Markoolio” Lehtosalo. Bakom
kameran fanns också en kille som hette Per Simonsson och
som bland annat ligger bakom julkalendrarna Tjuvarnas jul
(2011) och Selmas saga (2016). Handlingen kretsar kring
hur vikingabyn Midgård var den sista i Sverige att kristnas.
När den egentliga hövdingen Stor-Snorre beger sig ut på
plundringståg får hans son Lill-Snorre (Granberg) i uppdrag
att vakta hans fästmö Cassandra (Sommerfeld).
Humorn i Hem till Midgård kan beskrivas som en slags
kiss-och-bajs-komik 2.0. Men lika ofta som skämten hand106

lar om urin och fekalier så syftar de på snusk och underliv.
Till exempel handlar förvånansvärt många av skämten om
hur mycket kontra lite som karaktärerna Runar (Pettersson)
och Lill-Snorre får ligga. Som i ett avsnitt där Runar desperat
försöker få tag på en fårtarm (= medeltidskondom) så att han
kan dra över Lill-Snorres morsa (Kim Anderzon) utan att
behöva få någon venerisk sjukdom.
Således är det svårt att avgöra exakt vilken målgrupp som
serien riktar sig till. Kanske visste inte ens upphovsmännen
själva.
Denna sanslösa humorkomplott sändes hursomhelst
i samma block som Full frys. Så efter att ha sett veckans
avsnitt av Hem till Midgård satt man inte sällan kvar till
Full frys. Serien marknadsfördes som en Stefan & Kristerproduktion, men hade egentligen ingenting med deras
buskisimperium att göra annat än att Stefan Gerhardsson och
Krister Claesson spelar huvudrollerna. Utöver dem medverkade också deras buskiskompisar Annika Andersson, Siw
Carlsson och Jojje Jönsson.
Uppenbarligen försökte man ändå casha in lite på deras
varumärke. Till exempel alluderar titeln på Stefan & Kristers
tv-serie Full fräs från 1996. Dessvärre är fräs-och-frys-vitsen
seriens kanske allra bästa skämt, och då är det ändå på
metanivå.
Humornivån i övrigt är nämligen inte särskilt hög.
Ensemblen visar absolut prov på sina färdigheter vad gäller
att prata med överdriven dialekt och slå i dörrar, men vad
gäller manuset hade man kanske velat ta in något vassare
pennor. Styrkan ligger snarare i karaktärerna – som det ju så
ofta gör i sitcomgenren. I matbutikens personal hittar vi den
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stränga butikschefen Sture SLUMPMÄSSIGT UTVALDA
(Gerhardsson), alkoholisten ORDVITSAR I FULL FRYS
Edvin (Claesson), den naiva
sekreteraren Evy (Anders- Vad händer med en oxfilé om du
lägger den i vatten?
son), springpojken Rasmus – Det blir rostbiff!
(Andreas Andersson), manslukerskan Nillan (Hanna Vet du vad som hände när Jesus
Norrman) och den homo- och lärjungarna hade simtävling?
– Jesus vann på walk over!
sexuella Larry (Håkan Berg).
Anledningen till att jag Visste du att Evert Taubes mest
har valt just dessa adjektiv kända vals är den om möbelaffären?
beror på att karaktärerna – ”Vals om-bord”!
inte har fler. När det kom till
gestaltning tyckte tydligen
manusförfattarna att det räckte med ett (1) personlighetsdrag
per karaktär. Nillan är kåt, Larry är gay och Edvin dricker för
mycket. Punkt. Här finns liksom inga lager eller undertoner,
Full frys är målat med de bredaste av penseldrag.
Vilket såklart är smidigt när det ska till att skrivas skämt.
För så länge publiken är med på premisserna så räcker det att
någon i förbigående påpekar att Edvin ”luktar sprit” och så
skrattar sig studiopubliken halvt fördärvade.
Rent humormässigt är alltså Full frys snudd på infantil.
Jag har egentligen ingenting emot att man plockar komiska
poänger på andras bekostnad, inte så länge skämten är någorlunda fyndiga. Problemet är att Full frys så ofta plockar
den lägst hängande frukten, och ibland den som redan fallit
till marken.
Och det är jag inte ensam om att tycka. Sällan har en
svensk humorserie blivit så brutalt sågad. Expressens tv108

kritiker menade till exempel att ”den så kallade komedin Full
frys” var ”något av det pinsammaste som någonsin visats”:
Dialogen är värre än i en Nils Poppe-fars, till och med
burkskratten låter ihåligare och högre än vanligt. Det
finns serier som är så dåliga att det gör ont att titta på
dem, Full frys är en sådan […] Undrar om TV4 har svårt
att fylla någon slags kvot för svenskproducerade serier
som gör att de tar vad som helst, bara det är hemgjort? 1

Aftonbladet skrev att ”tönt- och dialekthumorn” var ”outhärdlig i sin förutsägbara flabbighet”2, och allra värst var
Nerikes Allehanda:
Programmet, har jag fått veta av vänner, tillhör något
av det värsta de någonsin har sett i teve, och det lät så
oroväckande att jag kände mig tvungen att som ett led
i min allmänbildning ta del av det. Folk har väldigt lätt
för att överdriva och eftersom jag sett så många usla
teve-program trodde jag inte att Full frys skulle kunna
tävla med mina egna tidigare skräckupplevelser framför
apparaten. Men Stefan och Krister, de kunde minsann. 3

Kanske berodde det på att serien bygger på en kanadensisk
förlaga (Check it Out, 1985–1988), som i sin tur baserades på
den brittiska Trippers Day (1984). Så resonerade åtminstone
författaren Anders Wällhed när han skrev biografin Stefan &
Krister-biografin 20 år under bältet (1999):
Expressen, 6 april 1999
Aftonbladet, 27 april 1999
3
Nerikes Allehanda, 30 mars 1999
1

2
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Ett team svenska manusförfattare försvenskar och skriver
om. Och tyvärr ligger nog seriens svagaste punkt just
här. Komiken och stundtals tangerande satiren slår
ibland uppifrån och nedåt istället för tvärtom. I det första
avsnittet är det synskadade och homosexuella som blir
måltavla. Detta är olyckligt. Satir enligt min mening måste
alltid utgå från svaga grupper och slå uppåt mot överheten. Så småningom får serien både balans och styrfart och
räddas av Stefan & Kristers rutinerade farsteknik och täta
samspel.

Ändå fick serien en miljonpublik, vilket än en gång bevisar
att recensenter och vanligt folk aldrig kommer enas om vad
som är bra tv. För mitt i allt det här är Full frys – faktiskt – en
väldigt skickligt berättad sitcom rent tekniskt. Bara ett par–
tre minuter in i första avsnittet har man etablerat alla karaktärer och deras respektive personligheter. Det krävs knappt
ens en hel scen innan man som tittare förstår hur allt ligger
till. Och därefter är det bara att luta sig tillbaka, koppla bort
hjärncellerna och ”njuta”. Ingenting i Full frys behöver någonsin förklaras, analyseras eller tolkas.
En förklaring till varför sådana som jag tolkade Full frys
som ett barnprogram är att TV4 faktiskt hade en ambition
att locka en yngre publik. Frågan är bara hur ung man ville
att den publiken skulle vara. Kort efter att serien haft premiär
fick Stefan och Krister ett brev från Boden, där en mamma
skrev:
Hej Stefan & Krister. Jag heter Lill-Marie, bosatt uppe
i Boden och mamma till Johannes åtta år. Som är ert
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största, lilla fans. Varje avsnitt av Full frys är noga bandat
och speciellt Edvins repliker rinner likt vatten över den
lilla ängelns läppar när en hårt prövad moder minst
önskar det. 4

Troligen kände Lill-Marie en viss frustration när hennes son
började prata om mäsk och hembränningsapparater. Hursomhelst säger det en del om hur Full frys uppfattades, och
på vilken nivå skämten var.

Publicerat i boken 20 år under bältet – den nakna sanningen om
artistparet, bondkomikerna och underhållarna Stefan & Krister av
Anders Wällhed (1999)
4
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Jag tror att jag talar för
alla när jag säger att vi
alla någon gång har
velat byta plats med
Tudor på den här bilden.
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Myror i brallan
Titel: Myror i brallan
Sändes ursprungligen: 1999–2013
Genre: frilufts-tv med fekalierfokus
Manus: Ola Lindholm, Julia Messelt, Jonas Leksell
Regi: Ola Lindholm, Julia Messelt, Jonas Leksell
Minnesvärt citat: ”Det här bajset har bajsats av någon som har varit
på värsta kalaset, titta vad mycket det är!” (autentiskt citat)

I

ett avsnitt av 100 höjdare!!! (2004–2008) hävdar programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson att
gästen Jonas Leksell är ”den kompletta människan”. Detta med anledning av att Jonas Leksell har spelat i rockband,
varit polis, är barnprogramsledare, varit med i Knesset, haft
en hjärntumör, varit elitboxare, har djur och är vegetarian.
I nästa andetag klargör de att programmets andra gäst Annika Lantz ”i stort sett” också är den kompletta människan.
Det vill säga att Annika Lantz också har spelat i rockband,
varit polis, är barnprogramsledare, varit med i Knesset, haft
en hjärntumör, varit elitboxare, har djur och är vegetarian.
Oaktat huruvida Jonas Leksell faktiskt är den kompletta
människan så är han en av många som gled in i barnprogramsbranschen via kabel-tv-kanalen ZTV. Där gjorde han
tv-debut i det ironiska panelprogrammet Knesset (1995–
1997). Tillsammans med de übercoola Erik Haag, Stakka Bo
och Martina Axén var han utsedd att svara på filosofiska frågor i stil med ”vart ska man åka för en lyckad charterresa?”,
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”ska man prata amerikansk eller brittisk engelska?” och ”gillar
ni att gå i affärer?”
Då jobbade han fortfarande som patrullerande polis, men
i november 1999 sa han upp sig efter att ha fått erbjudande om att ta över Myror i brallan i SVT. Detta eftersom den
första programledaren Ola Lindholm hade gått över till
vuxenprogrammet Söndagsöppet (1990–2003), vilket betraktades som lite av ett svek.
Hursomhelst var manegen redan krattad och klar när
Jonas Leksell tog över. På bara ett år hade Myror i brallan
hunnit bli en stor succé som avknoppats i både en skiva och
en sommarturné. Cd:n kom i december 1999 (lagom till julhandeln), och sommaren efter tog Lindholm ut konceptet på
de så kallade vägarna:
Alla killar som någon gång har haft långt hår har väl velat
bli rockstjärnor och turnera runt. Jag trodde nog inte att
jag skulle göra det i gummistövlar med en brun resväska.
Men det här är väl min enda chans att få stå inför tusentals människor och rocka. 1

Samtidigt som Ola Lindholm ”rockade” på Lisebergs stora
scen pågick alltså förhandlingar om vem som skulle ta över
Myror i brallan. Fast förhandlingar är kanske att ta i. Jonas
Leksell sa att ”De ringde upp mig från SVT och frågade. ’Ni
fattar inte hur rätt ni har ringt’, svarade jag då och sen var
jobbet mitt”2.
Myror i brallan var som ett Mitt i naturen (1980–) för
1
2

TT Spektra, den 23 maj 2000
Expressen, den 23 augusti 2000
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barn, där den mesta av pro- ANDRA SVENSKA KÄNDISgramtiden gick åt till att HUNDAR (ÄGARE I PARENTES):
Jonas Leksell och hunden
Tudor lite planlöst gick runt Rizla (Dogge Doggelito)
Ines (Hanna Hellquist)
i skogen och informerade Esther (Anders Bagge)
om dess fauna och flora. Dina (Johan Anderblad)
Och när hans skogskunska- Stina (Göran Greider)
per inte räckte till så ringde Bob (Fredrik Wikingsson)
Nelson, Vanda och Eira (E-Type)
han ”Kalle med kollen” från Rolex (Lasse Lindroth)
en telefon stor som ett fling- Hipster (Unni Drougge)
paket.
Det var förvisso både informativt och slow-tv-mysigt, men
det som verkligen fick fäste var segmentet ”Gissa bajset”. Idén
var lika enkel som genial: Jonas Leksell visade upp ett djurs
avföring varpå tv-tittarna gissade vilket djur som dumpat
den. Det är kanske inte så konstigt att ”Gissa bajset” blev en så
stor hit. Dels var det såklart kittlande att se en vuxen prata om
bajs med samma lättsamhet som om det vore en Ikea-möbel,
dels kunde man så enkelt lavja leken när man var ute i skogen
och råkade komma över en har- eller älgskit.
Troligen spelade också media en viss roll i att ”Gissa
bajset” blev en sådan klassiker. Särskilt de tidningar med
prefixet ”kvälls” förstod att kombinationen bajs och barn-tv
skulle sälja lösnummer. Ola Lindholm fick till exempel svara
på frågan varför ”det är inte så lite kiss och bajs och prutt på
plattan och i tv-programmen”. Han motiverade det med att
bajs är ”objektivt sett roligt”:

115

Det är egentligen bara tio–elva-åringar som tycker att
det är löjligt. Det finns ju knappast en komiker som inte
dragit ett bajsskämt. 3

Andra ville inte vara sämre. Aftonbladet gjorde en ”vem bajsar i skogen”-guide där man fick veta att lodjursbajs ”liknar
kattbajs, men är större”, att älgsbajs ”ser ut som lite buckliga
kastanjer” och att björnar lägger ”korvar som är tjocka som
en handled”4. Och i en tv-krönika – sådana fanns det gott om
i början av 00-talet – skrev Ingegerd Ekstrand att ”tävlingen
’gissa bajset’ måste bli en favorit”.
Och det blev det ju. ”Gissa bajset” letade sig till och med
in på den tidigare nämnda Myror i brallan-cd:n, men då som
”Gissa prutten”. Det var så klart också en del av showen när
Ola Lindholm var ute och ”rockade” sommaren år 2000.
Myror i brallan fortsatte med olika programledare fram till
2013. Och trots att det var sprängfyllt med allehanda ögonoch örongodis – söta djur, en catchy introlåt och den kompletta människan Jonas Leksell – så blev det bara ihågkommet
för en sak: djurbajs.

3
4

Aftonbladet, 10 december 1999
Aftonbladet, 22 juli 2000
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Simon Gärdenfors och Frej Larsson – två killar
man helst inte ska bjuda in till ett konsumentupplysningsprogram för barn.
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REA
Titel: REA
Sändes ursprungligen: 1999–
Genre: konsumtupplysnings-tv
Manus: Linus Torell, Johanna Frelin
Regi: Linus Torell, Johanna Frelin
Minnesvärt citat: ”Hur många glas O’boy får man ut av ett paket
mjölk?” (representativt citat)

P

ublic service får absolut inte göra reklam. Om en
programledare skulle råka nämna ett företagsnamn
måste hen blixtsnabbt förklara att det såklart finns andra diskmedelsfabrikat (om det nu gäller diskmedel). Annars
räknas det som otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. Detta innebär att SVT-program inte får:
• uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster
eller innehålla andra säljfrämjande inslag
• eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt
sätt 1
Däremot får man i SVT-program tala om vilka produkter
som inte är bra. Detta kallas för konsumentupplysning, och
ska absolut inte förväxlas med ogynnande av kommersiella
intressen.
I den här andan har man genom åren låtit producera så
1

Sveriges Televisions hemsida (www.kontakt.svt.se)
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kallade konsumentupplysningsprogram. Det kanske mest
kända är Plus som sändes mellan 1987 och 2020. Barnversionen av Plus heter REA och hade premiär första gången 1999.
Och eftersom REA gjordes av och för barn var också innehållet därefter. När Plus undersökte laddningstiden på ett bilbatteri så gick REA-redaktionen till botten med ”de skumma
ingredienserna i schampo”. De jämförde också olika brädspel
och besvarade den eviga frågan: ”Är ballongerna lätta att blåsa
upp och hur fina är färgerna när ballongerna väl är uppblåsta?”
I ett avsnitt gjorde nöjesreportern Martilda (ja, hon heter
så!) en komparativ studie mellan bok- respektive filmversionen av Sandor slash Ida (2001 och 2005). Och mest klassiskt
är såklart inslaget om hur många glas O’boy man får ut på ett
paket mjölk. Resultatet var till förväxling likt hur många glas
mjölk man får ut på ett paket mjölk.
Kanske ville man med REA också konkurrera med
Kinnevikkoncernens skarpaste skjutjärnsjournalist Skurt, en
fejkgroda som en gång per år fick en exklusiv intervju med
Drottning Silvia. Skurt hade börjat som programvärd för
TV3:s mest barntillvända tv-timmar, och därefter avancerat
till det alldeles egna Skurt-magasinet. Han gjorde också en
julkalender ”om livet åren kring sekelskiftet 1899-1900”.
Vid tiden för Skurts mediala break hade hans skapare
och vårdnadshavare Ingamay Hörnberg turnerat och gjort
lp-skivor i goda tio års tid. De hade också sänt lokal-tv från
Kronprinsens interna tv-studio i Malmö. Då under namnet
Squirt – ett namn man som enligt uppgift byttes för att ”barn
inte kan stava till det konstiga ordet” och inte för att det så lätt
kan förväxlas med kvinnliga sprutorgasmer.
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Det som kom att bli SLUMPVIS UTVALDA TESTER
Skurts signum var emeller- FRÅN REA:S YOUTUBEtid besök på olika arbets- KANAL:
platser runtom i landet,
• REA testar kattmat med katten
där han på patenterat så- Queso
funkar-det-manér fasade in • REA testar den sjuka calskroven
lite substans mitt i allt • REA testar kinesiska chips
trams. För det mesta gick • REA testar: När blir mjölken
klumpig?
reportagen som på räls, • REA testar djurmat (utan hjälp
men så en dag i början av av katten Queso!)
1993 åkte Skurt och hans • REA gör ett sjukt äckligt test
• Varför finns det trosskydd med
crew till ett pappersbruk parfym?
i Värmland för att ta reda
på hur man förvandlar
träd till mjölkpaket. Mitt under en intervju med en av
de anställda så råkade en i teamet sumpa ett mikrofonskydd i en cistern med pappersmassa. För en lekman kanske det inte känns som så allvarligt, men konsekvensen
blev att hela massan blev obrukbar och gick förlorad. Advokater och försäkringsbolag kallades in och partnerna
fick göra upp i rätten. Där förlorade Skurt och fick en
slutnota på en miljon kronor – vilket de som tur var kunde ta
på försäkringen.
Riktigt så illa gick det inte när REA skulle ta pulsen på det
här med fildelning, men närapå. Året var 2009 och nedladdning var ett synnerligen hett ämne. Många artister gjorde en
big deal av att vara emot nedladdning av musik, och nästan
lika många var för. Per Gessle var både för och emot: å ena
sidan var han för ipred-lagen, å andra sidan laddade han själv
ner niotusen låtar inför inspelningen av Son of a Plumber.
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Till inslaget hade de bokat en intervju med rap- och
bråkmakarduon Far & Son. Egentligen skulle Timbuktu
medverka, men han hoppade av med bara några dagars varsel
och REA fick nöja sig med Far & Son. Det skulle de inte ha
gjort. Far & Son var nämligen inte särskilt kompatibla med
programmets målgrupp, det vill säga barn.
Konstellationen började samarbeta i mitten av 00-talet
efter att Frej Larsson gästat en låt med Simon Gärdenfors
tidigare band Las Palmas. Far & Son väckte genast stor uppmärksamhet för sina provokativa texter, i synnerhet de som
romantiserade narkotikabruk. Särskilt tydligt blev det under
deras medverkan i Musikhjälpen 2011. Tillsammans med
könsrockdrottningen Lilla Lovis framförde de bland annat
”Man måste testa allt” och ”ABC”-parafrasen ”Du är mina
tankar”, en alfabetisk uppräkning av olika narkotikapreparat:
H, eller häst, som du skjuter i armen
kan rekommenderas om du har fått sparken
I detta tillstånd så kan jag breakdance,
med ett inslag av faceplant
J. Lindeberg är en man,
som nog tar kokain så fort som han får chans
K, eller Ketamin, tomboladrogen,
det blir vad det blir
LSD, små lappar man tar,
ett par gånger om året för att se klart
LSD – du är i mina tankar
PCP – mitt hjärta det bankar
GHB – du får mig alltför lätt ur balans
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LSD – du är i mina tankar
PCP – mitt hjärta det bankar
GHB – du ger mig ingen ärlig chans 2

2015 orsakade de ytterligare rabalder, efter att i musikvideon
till ”Tills någon dör” ha iscensatt ett mord på en kambodjansk
pojke. Och kort därefter lät de i tv-programmet Samhällsjudo
(2015) bygga en queerklubb på Vladimir Putins mark.
Måhända att de flesta av exemplen ovan ägde rum efter
medverkan i REA, men hade redaktionen bara varit pyttelite
pålästa hade de kanske inte ens kommit på tanken att boka
duon till programmet.
Far & Son hade hursomhelst nyligen släppt låten ”Panik”
för gratis nedladdning på The Pirate Bay, och tänktes därför
ha en del att säga om fildelning. Som public service-produktion behövde ju REA låta båda sidor av debatten komma till
tals. Tyvärr hade de inte räknat med att Far & Son agerade
efter maximen att all publitet är bra publicitet.
Det blev inte bättre av att hiphopduon och teamet fick en
dålig start, när producenten sa fel och kallade Simon och Frej
för ”Sigge och Fredrik”. Efter att ha bett om ursäkt började så
intervjun:
Producenten: Vad tycker ni om att en stor del av Sveriges
befolkning vill ladda ner musik olagligt?
Reportern: Vad tycker ni om att en stor del av Sveriges
befolkning vill ladda ner musik olagligt?
2

”Du är mina tankar”, digital singel (2012)
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Simon: Man ska inte bry sig så mycket om vad som är lagligt och olagligt. Oftast är det viktigare vad som är socialt
accepterat än vad som är lagligt. Tidelag är ju lagligt, men
det är inte socialt accepterat. Alltså att ha sex med djur.
Men sen finns det ju saker som att ladda ner musik som är
socialt accepterat, folk tycker det är helt okej.
Producenten: Hur tycker ni att artister ska få betalt för sin
musik om alla laddar ner olagligt?
Reportern: Hur tycker ni att artister ska få betalt för sin
musik om alla laddar ner olagligt?
Frej: Socialbidrag.
Simon: Bidragsfusk i allmänhet. Där behöver man inte
heller bry sig om vad som är lagligt eller inte. På samma
sätt som jag tycker det är okej att ladda ner musik så tycker inte jag att det är något större fel att ta mat på 7Eleven
eller någon stor varuhuskedja, det drabbar ju ingen fattig.
Producenten: Får jag bara säga en grej? I och med att det
är ett barnprogram så får vi bara tänka lite på målgruppen.
Frej: Okej.

Därefter fortsatte intervjun i ungefär samma anda. Efter ett
tag brast det för producenten, som avbröt inspelningen och
frågade om Simon och Frej ”måste vara så jävla struliga”.
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Av mer eller mindre förklarliga skäl stektes hela intervjun
och programmet om fildelning sändes utan inslaget med Far
& Son. Underförstått tyckte SVT:s ledning att Gärdenfors och
Larssons åsikter var för far out för att kunna sändas med gott
samvete. Som tur är gjorde Far & Son en egen inspelning som
finns att se i sin helhet på Youtube.
REA lärde oss mycket. Bland annat att Sandor slash Ida är
mycket bättre som bok än som film. Och av Far & Son lärde
vi oss att man inte ska bry sig så mycket om vad som är lagligt
och olagligt.
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Nu råkar den här bilden vara väldigt
stiliserad, men tro mig när jag säger
att den där megafonen är typ såhär rosa.
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Grynet
Titel: Grynets show, Grynet på vift och Grynets megashow
Sändes ursprungligen: 2001–2004
Genre: feministisk upplysnings-tv
Manus: Elin Ek, Maria Örtengren
Regi: Elin Ek, Maria Örtengren
Minnesvärt citat: ”Ta ingen skit!”

D

en tredje vågens feminism handlade mycket om att
tjejer skulle ta sig in på arenor och områden som
ditintills (och fortfarande) dominerats av män.
I en feministisk antologi som Fittstim (1999) kunde kapitlen
heta ”Hellre punkbrud än isprinsessa” eller ”Flickor blir inte
fotbollsproffs i Italien”. I det senare skrev Anja Gatu – som
nuförtiden skriver barnböcker om kvinnliga fotbollsspelare
– att:
Ja, olikheterna mellan flickor och pojkar som spelar
fotboll är stora. Men trots det måste en av de bästa saker
som en mamma och en pappa kan göra för sin lilla dotter
vara att låta henne börja spela fotboll. För fotboll är en av
de allra bästa sporterna man kan utöva, speciellt som tjej.
Naturligtvis dels för att det är en oerhört vacker, rolig och
spännande sport att utöva och titta på dels för att för att
det är en väldigt nyttig och hälsosam sport rent fysiskt,
den ger en allsidig träning och ger en bra grundkondition.
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Allt det här var såklart viktigt. Fittstim-gänget gick i bräschen
för att det idag ska vara (lite mer) självklart för kvinnor att
vistas på manligt kodade arenor. Men mitt i allt det här var
det som om själva femininiteten kom i skymundan, som om
feminismen gick med på patriarkatets föreställning om att
det här med rosa, glitter och dans var mindre värt än typiska
killgrejer.
Idag handlar den feministiska diskussionen mer om att
killar ska anpassa sig efter tjejer, att de ska prata om känslor
och utmana machokulturen, men då var det tvärtom tjejerna
som skulle anpassa sig efter killarna. Och därför skulle man
som feminist också se ut därefter: kort hår och pösiga kläder.
Alltså stack Grynet ut när hon fullkomligen dundrade in
det svenska medielandskapet. För hon gillade allt som var
rosa och glittrigt och tjejigt. Och så var hon samtidigt feminist. För någon som, låt säg, Linda Skugge gick den här ekvationen inte ihop.
Det här hade Grynets skapare Elin Ek fått erfara redan
när hon gick en videoutbildning på Kvinnofolkhögskolan
i Göteborg i mitten av 90-talet. För henne fanns det ingen
motsättning i att både gilla skära färger och idén om allas lika
värde, men de tuffa riot grrrl-feministerna på skolan gillade
inte alls att hon hade läppstift och änglavingar. Elin Eks uppfattning om hur en feminist kunde se ut var i själva verket
ganska radikal med den tidens mått mätt.
Hursomhelst blev det så att Elin Ek skulle göra praktik på
SVT:s Växjö-filial. Där hamnade hon i redaktionen för ungdomsprogrammet Jupiter (1999–2000). Man hade köpt in
sketcher, men inte tillräckligt många för att motsvara antalet
program. När sketchförrådet började sina föreslog producen128

ten Maria Örtengren att de kunde fylla luckan genom att låta
praktikanten ”göra något kul”. Hon och Elin Ek spelade då in
en pilot med karaktären Grynet, en slags uppdaterad Pippi
Långstrump-figur i nitarmband, tiara och rosa kläder (”helst
cerise”). Piloten ratades av (de manliga) cheferna som inte alls
förstod sig på Grynet. Ändå fick de grönt ljus, troligtvis i brist
på andra alternativ.
Och tur är väl det. Grynet-sketcherna blev väldigt uppskattade och när Växjö-TV kort därpå fick i uppdrag att göra ett
videoönskningsprogram föreslog man Grynet som programledare. Resultatet blev Grynets show (2001), vilket var ”typ så
här världens bästa tv-program”1. Eller, om man så önskar en
pyttelite mer utförlig programbeskrivning: ”ett program man
kan skriva eller mejla till och önska musikvideos”. Ungefär
så var premissen. Musikvideorna varvades med pyssel,
snaskätande, allmänna livssanningar och telefonsamtal med
tittarna. Allt utspelade sig i Grynets flickrum, där var allting
var tillåtet. Hos Grynet fick man till exempel vispa grädde
med borrmaskin, måla tangentbordet med glitternagellack
och äta chokladbolssmet direkt ur bunken (”jag orkar inte
hålla på såhär att rulla”). Och när hennes kompis Hanna var
sidekick fick hon ”säga vad som helst, något kul eller så, men
inte kuk för det får man såhär inte säga”2.
Det gick såklart hem ute i de så kallade stugorna. Publiken
fullkomligen älskade den friska fläkt som var Grynet. Och
hur kunde man inte göra det? Hon var ju allt som man önskade av en barnprogramsledare: frispråkig, påhittig, rebellisk,
slagkraftig och impulsiv. Grynet var all over the place och
1
2

Grynets show, Sveriges Television, 7 september 2001
Grynets show, Sveriges Television, 5 oktober 2001
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hade hybris som normalläge, samtidigt som hon hade självdistans och var helt fri från sarkasmer. Grynet var nämligen
aldrig ironisk. Överdriven ja, men inte ironisk. När Grynet sa
”det kan aldrig blir för mycket socker” så menade hon verkligen att det aldrig kan bli för mycket socker. Samma sak när
hon slog fast att frukt inte alls är godis eller att man faktiskt
får vara kär i vem man vill.
Det här hade såklart en enorm impact. Redan under den
första säsongen fick Grynets show in lite drygt tusen tittarmejl per program. Och om Grynet tog upp ett fenomen på
fredagskvällen så kunde man se konsekvenserna av det redan
på måndagsmorgonen. Det heter till exempel att efterfrågan
på tylltyg och leopardmönster ska ha ökat med flera hundra
procent under de år som Grynet var på tv.
Elin Ek och Maria Örtengren hade alltså lyckats med att
göra relevant humor för tonåringar. SVT:s övriga humorutbud på den här tiden var annars mest riktat till en smal
och ironisk stockholmspublik. ”Det finns för lite humor för
14-åringar”, menade Elin Ek. ”Grynet förenar tiaror med motorsågar, det är härligt”3.
Ytterligare bevis för att Grynets show träffade helt rätt var
att många föräldrar hörde av sig angående Grynets, enligt
dem, uppseendeväckande beteende. Mest störde de sig på
hennes språkbruk. Dels bestod hennes vokabulär mest av
orden typ, sjukt och liksom, dels svor hon! Vad de upprörda
föräldrarna då inte tänkte på var att Grynets show inte var för
dem, utan för barn. I en intervju sa Maria Örtengren:
Kritiken gör oss som jobbar med Grynets show glada, för
3

Expressen, 17 juli 2001
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då vet vi att vi har träffat rätt. Att inte alltid leverera det
präktigt tillrättalagda är något SVT måste våga göra för att
nå yngre och mer mediekonsumerande tonåringar. Där
har P3 kommit mycket längre i att försöka hitta en attityd
och ton som tydligt riktar sig till tonåringar och inte till
deras föräldrar. 4

Och eftersom programmet spelades in i takt med att de sändes kunde även Grynet ge svar på tal:
Okej, hålla alla töntföräldrar. Det här är inget program
för er så ni kan typ titta på Rapport i ettan istället. Och
för alla er som inte får se på Grynets show nu, gå hem till
någon kompis för det är faktiskt så att man får PRATA
SOM MAN VILL I DET HÄR LANDET FÖR SVERIGE
ÄR FAKTISKT EN DEMOKRATI!

För så här var det: Grynet stod alltid på de ungas sida. Undantagslöst. Det kanske tydligaste och mest klassiska exemplet är
en scen där Grynet står med ett basebollträ och slår på några
pappkartonger samtidigt som hon ondgör sig över ”typ alla
vuxna över trettio som håller på och klagar på ungdomar liksom, och säger såhär ’ungdomar bara skräpar ner i naturen
och förstör och pajar alla bilar och bussar’”:
Hallå! Vilka är det egentligen som startar alla krig
som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske?
KNAPPAST! Och vilka är det egentligen som häller en
massa olja över alla haven så att det dödar en massa djur?
4

Göteborgs-Posten, 4 oktober 2001
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Är det kanske någon som spelar pingis på fritidsgården?
NEJ JAG TROR INTE DET! Och vilka är det egentligen
som håller på och DÖDAR ALLA VALAR I HAVET UTANFÖR ISLAND? Är det mina kompisar i bowlinghallen?
NEEEJ!!

Grynet tog oss barn och ungdomar på allvar. Hon lärde oss
att frukt inte är godis och att även barn har en röst, och att
den är lika mycket värd som de vuxnas. Hon lärde oss att girl
power inte handlar om hur man ser ut, utan ”typ vad man
har i huvudet och i hjärtat”. Hon visade oss hur man bakar
muffins med hjälp av en cementblandare och hur man gör
julgransbelysning utav Barbiedockor. Framförallt lärde hon
oss att inte ta någon skit.
Efter Grynets show fortsatte Elin Ek att sprida pepp och
glädje i Grynet på vift (2003) och Grynets megashow (2004).
Dessutom uppträdde hon på rock- och pridefestivaler. Elin
Ek är alltjämt programledare, men Grynet har inte synts eller
hörts på över femton år. Och kanske visste Elin att sagan hade
nått sitt slut när hon avslutade Grynets megashow med de här
orden:
Det kommer alltid finnas människor som säger så här ”åh
du är världens finaste”. Men så kommer det också finnas
människor som säger ”öh, du är världens fulaste, du kan
ju ingenting”. Och då kanske du känner så här ”det kanske
är sant, jag kanske är helt värdelös”. Men det är inte så, det
är precis tvärtom. För alla människor på jorden har lika
värde. Och kom ihåg det som jag alltid säger: ta ingen skit.
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En gång visade Mustafa exempel på kroppsspråk
i Aftonbladet. Händerna på ryggen är tecken på
nyfikenhet, att man ”går och kollar, undersöker
olika saker i vardagen”.
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Mustafas show
Titel: Mustafas show
Sändes ursprungligen: 2001
Genre: integrationstalkshow
Manus: Sharam Rahi
Regi: Sharam Rahi
Minnesvärt citat: ”Här har ni varsågoda”

I

början av 90-talet fanns det två (2) kända invandrare
i Sverige: Anni-Frid Lyngstad och Harry Schein. Båda
hade ljus hud, pratade mer eller mindre felfri svenska
och var födda i relativt närliggande länder (Norge respektive Tyskland). Några år tidigare hade även Cornelis Vreeswijk
räknats till skaran av utrikes födda celebriteter. Han hade
också tämligen ljus hud och kunde bevisligen behärska språket som om det vore hans modersmål.
Kort sagt: de få kändisar i vårt land som inte var födda
i Sverige såg ändå ut och pratade som om de var det. Allt detta
kom att förändras under 90-talet, en tid då antalet offentliga
personer med invandrarbakgrund mer än tiodubblades.
Därmed inte sagt att attityden till invandrare förändrades
över en natt. Länge betraktades nysvenskar som någonting
nytt, någonting exotiskt, någonting annorlunda. Den allmänna uppfattningen var att de gärna fick leva och verka här, men
då skulle det banne mig vara på våra villkor.
En slags turning point var när Dr Alban debuterade med
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singeln ”Hello Afrika” 1990. Alban Nwapa är ursprungligen
från Nigeria och flyttade till Sverige i slutet av 70-talet för att
utbilda sig till tandläkare. Parallellt med studierna började
han dj:a på nattklubbar i och runtom Stockholm. Efter bara
två år som praktiserande tandläkare la han dentalinstrumenten på hyllan för att satsa på artistkarriären.
Debutalbumet Hello Afrika (1990) blev en stor succé.
Likaså uppföljaren One Love (1992). Med hits som ”No
Coke”, ”It’s My Life” och ”Sing Hallelujah” blev han inte bara
folkkär på hemmaplan, utan också så pass stor utomlands att
han fick trycka Nelson Mandelas hand i Soweto 1993. Därefter följde ett helt galet 90-tal, med utsålda världsturnéer,
spektakulära uttalanden och en reklamkampanj för Trafiksäkerhetsverket (”Tio små moppepojkar”, 1992).
1992 var Dr Alban ett tillräckligt household name för
att bli inbjuden till Allsång på skansen (1979–). När man ser
programmet idag får lätt man intrycket av att Dr Alban medverkade mer i egenskap av nysvensk än som artist. I presentationen förklarade dåvarande programledaren Bosse Larsson
att ”det är några som har flyttat in i det här landet, nämligen
våra invandrare”. När Dr Alban så kom in på scen var det
iklädd folkdräkt, vilket troligen var på redaktionens inrådan
snarare än Albans. Vidare förklarade Bosse Larsson att Dr
Alban var där för att ”sjunga rapping”, och när Alban gav
honom en keps så påstod han det är så ”en riktig hiphoppare
ser ut”1.
Sedan lirade doktorn en låt som han kallade för ”Farbror
Kalle” och som omöjligen kan ha tagit längre än en kvart att
skriva:
1

Allsång på Skansen, Sveriges Television, 1992
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Farbror Kalle, farbror Kalle
kommer inte ni ihåg att ni finns?
när vi är sjuka går vi till doktorn
tror inte bara Kalle stoppas
Det doktorn ordinerar vill vi ha
ett recept för både dig och mig
Mina damer och herrar – det är jag som är doktorn
när du är sjuk, så går du till doktorn
får du ont i ryggen, så går du till doktorn
ont i magen, så går du till doktorn
doktorn skriver väldigt bra recept
doktorn kan också sjunga för dig

Dagen innan sin allsångsdebut intervjuades Dr Alban av Expressen. En av frågorna han fick handlade om ”denna något
udda kombination – folkhemmens stöttepelare Bosse Larsson
och en hip-hopande tandläkare från Afrika”. Svaret var nog
inte vad journalisten, eller någon annan, hade väntat sig:
Bosse och jag känner varandra sedan länge. Han har varit
och handlat i min affär och köpt skivor med hip-hop. Han
gillar den musiken. 2

Att Bosse Larsson var så förtjust i hiphop får nog betraktas
som något av en skräll, men då ska man ha i åtanke att det
är skillnad mellan hiphop och hiphop. För samtidigt som
Dr Alban ”sjöng rapping” på Skansen hände det saker i Alby
2

Expressen, 1 september 1992
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och Norra Botkyrka som hade föga gemensamt med Albans
stureplansrap.
1991 bildades där hiphopgruppen The Latin Kings. Deras
texter handlade inte om sjunga hallelujah. Snarare gav de en
röst åt landets alla betongbarn, de som växer upp i miljonprogram och den så kallade orten. Vilket i sig kanske inte
var så revolutionerande. Redan femton år tidigare hade Ebba
Grön gett sin version av livet i förorten, men med skillnaden
att Pimme, Fjodor, Gurra och Stry aldrig blev kallade för
blattar eller svartskallar. Dogge Doggelito och de andra i The
Latin Kings visste allt om hur det var att sticka ut och vara
annorlunda. De rappade om ett Sverige som många inte ens
visste om existerade:
Visst e ja svarthård å mörkare hud
å e latinamerikan å tror på gud
du tycker att ja e konstig filur
bara för att ja kommer från en annan kultur
tror du verkligen jag odlar lök i vardagsrummet
eller badar en gång om året?
hur länge ska jag vara lugn å tolerant,
hur länge tänker du vara ignorant?
vakna upp, vakna upp, vakna upp Carl Bildt,
hur många liter blod har Lasermannen spillt?
det finns för många av er sjuka rasister,
men bara några få fega nynazister
så var inte rädd fast folk försöker vara man,
vi svartskallar måste enas och sluta slåss med varann 3
3

”Snubben”, från Välkommen till förorten (1994)
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Det är uppenbart att The Latin Kings skrev texter från ett
perspektiv som de tyckte saknades i samhällsdebatten. Redan
i en tidig intervju sa Dogge att han ville skriva böcker om
Alby, ”för det finns ingen som har gjort det”. I samma artikel
frågade journalisten om han tog åt sig av kritiker som tyckte
att hans rim var ”enkla, billiga och dåliga”. Han svarade då
enkelt:
Det är inte journalisterna jag skriver för, de som vill
lyssna, de som bryr sig om vad jag säger, det är dem jag
gör det för. Det här är vårt språk, vi skriver som vi pratar.
Sedan om det är dåliga rim – det skiter jag i, förstår du?
Jag tänker inte: fan jag måste rimma bra – det behöver
inte ens rimma. Jag vill berätta om vad jag sett och hört. 4

För det var så, att ingen annan lyrik på den tiden lät och såg
ut som The Latin Kings. Det var musik som var ”gjord av och
för dom inblandade”, som The Bear Quartets Mattias Alkberg
uttryckte det i boken The Latin Kings – Portafolio (2005).
The Latin Kings var inte oviktiga. Bara att de syntes och tog
plats visade att det fanns ett annat Sverige, ett Sverige som inte
ställde upp på Ny Demokratis illa dolda mysrasism.
90-talet var nämligen en tid präglad av ”etniska motsättningar”. Nämnda Ny Demokrati – med Bert Karlsson
och Ian Wachtmeister i spetsen – tog sig in i riksdagen och
föreslog att man skulle aids-testa alla asylsökande och bara ta
emot ”dom rätta flyktingarna”. ”Lasermannen” John Ausonius
utförde ett mord och tio -försök på slumpvis utvalda personer med ”utländskt utseende”. Invandrarministern Birgit Frig4

Dagens Nyheter, 12 november 1994
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gebo hävdade att det ”uppenbarligen finns någon tradition
eller någonting som gör att kosovoalbaner är mer benägna att
stjäla cyklar och tvätt”5.
Som tur är fanns det en stor del av befolkningen som inte
gick med på att invandrare är synonymt med problem, men
som vi redan varit inne på saknade den svenska befolkningen
representanter för de icke-svenskfödda, de som inte pratade
rent och i brist på annat tog till ”enkla, billiga och dåliga” rim.
Och i brist på representanter fick så kallat ”etniska svenskar” visa sitt stöd så gott de kunde. Till exempel gjorde gänget bakom tv-serien Bert en antirasistisk reklamfilm. Den var
säkert gjord med goda intentioner, men resultatet blev hellre
än bra. I den konstaterar Bert att han har ”fått en ny kusin”
efter att hans moster Lena ”adopterade en svart bebis”. Sen
kommer Berts polare Åke in i bild. Han har håret i dreadlocks,
utifrån vilket Bert konstaterar att Åke har ”blivit invandrare”.
Åke (invandraren) ger Bert en chorizo (invandrarmat) varpå
de drar några ordvitsar på temat förändring-förvåningförbättring. Dessa landar så småningom i visdomsorden ”Jag
har inte förlorat en falukorv, jag har vunnit en chorizo”.
Den här reklamfilmen är tyvärr ganska representativ för
hur vi förhöll oss till invandrare på 90-talet: välvilligt men
klumpigt. I samma anda hävdade sossarnas partiledare Ingvar Carlsson en gång att ”de” kom med ”dans och färger”6.
Under 90-talet började det hursomhelst komma fler och
fler kändisar med invandrarbakgrund. Dr Alban och killarna
i The Latin Kings är två exempel. Ett annat är Lasse Lindroth,
komiker och författare med rötterna i Iran. Han hade visser5
6

Aktuellt, Sveriges Television, 19 augusti 1992
Snedtänkt av Kalle Lind (2018)
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ligen bott i Sverige hela sitt liv och kom från en trygg medelklassuppväxt i villaförorten Täby, men det tar inte ifrån honom hans ursprung.
Lasse Lindroth kanaliserade sitt utanförskap både i sin
humor och sitt författarskap. På ståuppscenerna gjorde han
ofta karaktären Ali Hussein, en stereotyp invandrare med
kraftig brytning och som inte har några som helst beröringspunkter med Lindroths liv och uppväxt. Skämten han drog
som Ali Hussein skulle idag nog beskyllas för att vara direkt
rasistiska, och sagda utan tolkningsföreträde. Samtidigt kunde ingen vettig människa tvivla på att Lasse Lindroth inte
visste vad det innebar att vara annorlunda. Han hade aldrig
bott i någon betongförort eller behövt bokstavera sitt namn
eller gå sfi, men nog hade han fått utstå en hel del rasism
i sina dar.
Länge var Lasse Lindroth en av ytterst få mörkhyade på en
annars kritvit ståuppscen. Han skrev också böcker och medverkade som skådespelare i Sjukan (1995–1997), Sanning och
konsekvens (1997) och en handfull Beck-filmer. Även i filmoch tv-världen var han förhållandevis ensam om att se ut som
han gjorde, och inte sällan fick han spela roller med större
brytning än han egentligen hade.
Således blev han en slags föregångare och inspiratör för alla
som såg ut som honom. Kan han så kan vi, liksom. Ett tydligt
exempel på hur detta kunde ta sig i uttryck finns i Kalle Linds
bok Snedtänkt (2018). I kapitlet om just Lasse Lindroth erinrar sig Lind en episod i samband med ett biobesök i Eslöv
någon gång i mitten av 90-talet. I ett hörn av biosalongen satt
ett invandrargäng med fötterna på stolsryggarna. De var inte
där för filmen, utan för reklamfilmerna:
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I reklamsnutten svishade Lasse Lindroth förbi. Killklungan i biomörkret jublade spontant och målbrottsrossligt.
Det var uppenbart att de såg Lindroth som sin kille. Sin
representant. En av dem. En snubbe som såg ut som såg ut
som de och ändå fick synas på en biografduk, skitsamma
om det bara var i reklamblocket.

Från Lasse Lindroth är steget inte särskilt långt till Sharam
Rahi, även han ståuppkomiker med rötterna i Iran. 2001 blev
han rikskänd med talkshowen Mustafas show, ett program av
och för invandrare. Upplägget var som tänkt att fungera som
en slags turtorial för nysvenskar, en ABC om Sverige och dess
oskrivna regler. Tittarna fick till exempel veta varför Arne
Weise sitter ensam på julafton, varför svenskar köper vatten
på flaska och vad svenskar egentligen skrattar åt.
Sharam Rahi spelade alltså talkshowens fiktiva programledare Mustafa, en karaktär som var väldigt lik honom själv.
”Han ser affärer i allting, är nyfiken och vill hela tiden bli erkänd”, sa som han sa till Aftonbladet. Det fanns emellertid en
stor och inte helt oväsentlig skillnad mellan Sharam och hans
alter ego: Sharam talade felfri svenska, Mustafa hade kraftig
brytning.
Detta föranledde att en recensent kallade programmet för
”rasistisk lyteskomik på bästa sändningstid”7. Sharam Rahi
fick således förklara att den tillgjorda språkförbistringen inte
alls var menad att kränka någon, tvärtom: ”Mustafa är inte
rädd för att prata, trots att han bryter. Målet är att det ska ge
självförtroende åt andra invandrare”8.
7
8

Expressen, 7 november 2001
Aftonbladet, 18 augusti 2001

142

Mustafas show blev hursomhelst en succé. Programmet
hittade fram till en publik som kände igen sig i Mustafa och
som hade gått och väntat på att någon skulle förklara för dem
varför svenskar köper vatten på flaska. Att Sharam Rahi hittade på sin brytning spelade mindre roll, för den där brytningen gav röst åt en grupp som ditintills inte haft någon.
Framgångarna med Mustafas show ledde fram till att
Mustafa (alltså karaktären!) stod överst på listan över vilka
Sveriges Television ville skulle leda Melodifestivalen 2002.
Sharam Rahi ville mer än gärna leda Melodifestivalen, men
uppdraget gick istället till Kristin Kaspersen och Claes
Åkeson. Troligtvis för att Rahi inte hade tid. Hösten 2001
hade han nämligen jobbat tredubbelt som programledare,
ståuppkomiker och fastighetsskötare. Och som om det inte
vore tidskrävande nog hade han dessutom blivit pappa. Han
tvingades helt enkelt välja, och efter en turné våren 2002 la
han både ståupp- och tv-karriären på hyllan till förmån för
fastighetsbranschen. Det verkar ha varit rätt val – idag kan
han titulera sig som vd för Sveriges största fastighetsbolag.
Mustafas show var kanske inte helt politiskt korrekt med
dagens mått mätt, men helt klart progressivt för sin tid. Och
är så än. Inför premiären var medier noga med att påpeka
att det var ”första gången som en invandrare har en egen
talkshow i SVT”. Sedan dess har det gått lite drygt tjugo år,
men fortfarande är Sharam Rahi en av få utrikes födda som
haft en talkshow i SVT.
Så Mustafas show kanske inte förändrade allt, men säkert
en hel del.
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Ola Lindholm – Sveriges mest älskade kokainist.
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Wild kids
Titel: Wild kids
Sändes ursprungligen: 2005–
Genre: överlevnadsdokusåpa
Manus: Ola Lindholm
Regi: Ola Lindholm
Minnesvärt citat: ”En bil kostar ju mindre i underhåll än ett barn” (fullt
möjligt citat)

A

tt bli fälld av Granskningsnämnden för radio och tv
är svårare än vad somliga tror. Anmälningar finns
det gott om, men mellan 2013 och 2017 fälldes bara
fyra procent av dem, och ännu färre ”friades med kritik”. 2010
utkom Martin Kristenson, Mattias Bodström och Fredrik
af Trampe med boken Nu har det banne mig gått för långt!
innehållandes arga brev till vad som då hette Radionämnden
och där bara en bråkdel av materialet lett till en fällande dom.
De flesta faktiska domar gäller så kallat otillbörligt gynnande
av kommersiella intressen, och inte på grund av själva innehållet.
Det heter att det mest anmälda radioinslaget i modern tid
är en prata om diabetiker i P3:s satirflaggskepp Tankesmedjan i P3 (2010–) från 2013. Det var malmökomikern Jonatan
Unge som ondgjorde sig över att diabetiker är ”så satans jobbiga hela tiden”:
Säga vad man vill om diabetiker, men man kan inte
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anklaga dem för att stoiskt uthärda och bära sitt lidande
i tysthet. Nej, det kan man verkligen inte. Visst, det är en
livshotande kronisk sjukdom, men att de ska vara så jävla
in your face med det hela tiden! Jämt. 1

Reaktionerna lät sig inte vänta. Snart hade Granskningsnämnden mottagit hundratjugosex anmälningar, men valde
att fria inslaget med motiveringen:
Granskningsnämnden har förståelse för att [Jonatan
Unges] raljerande och tillspetsade formuleringar kunde
uppfattas som smaklösa och stötande av många lyssnare.
Enligt nämndens mening framgick det inte tydligt att
den satiriska udden i inslaget var riktad mot människors
attityder och fördomar. Lämpligheten i att sända inslaget
kan därför diskuteras. Nämnden anser dock att inslaget
inte var uppenbart kränkande mot människor med olika
sjukdomar.

Det är nämligen superdupersvårt att fälla innehåll som kan
kategoriseras under ”satir”. Ett sällsynt exempel på ett satirinslag som faktiskt har fällts är när Hej domstol! (2003–2006)
i ett avsnitt påstod att Hans Majestät Konungen Carl XVI
Gustaf hade plockat ner skylten. Själva skämtet handlade
egentligen om den mytomspunna konstitutionsdöds-cd:n,
som sägs finnas i alla Sveriges Radios studios och som bara får
spelas vid särskilt känsliga händelser, som exempelvis kungens eller statsministerns bortfall. Det heter att det på denna cd
ligger sådan musik som lämpar sig i läge av landssorg.
1

Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio, 21 november 2013
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Det var alltså över denna lilla plastbit som Hej domstol!gänget ville göra sig lustiga. Sketchen i fråga gick ut på att de
tog emot nyheten om kungens död, bara för att inse att det
på konstitutionsdöds-cd:n låg låtar som ”Circle of Life” och
”Canneloni macaroni”.
Många anmälningar kom in, bland annat en från självaste
hovet. De menade att humorinslaget gjorde intrång på kungens privatliv ”som inte kunde motiveras av något godtagbart
skäl”, och det kan man ju kanske hålla med om.
Inslaget fälldes hursomhelst med anledning av att Hej
domstol! ”inte tagit hänsyn till radions särskilda genomslagskraft”. Repressalierna ska inte ha varit värre än att programledarna tvingades be sin närmaste chef om ursäkt. Däremot
får inslaget under inga omständigheter repriseras, inte ens
i egenskap av humorklassiker i olika kavalkadprogram.
Som namnet antyder omfattar Granskningsnämnden för
radio och tv även televisionen, vilket för oss in Wild kids.
Programmet började 2005 och marknadsfördes då som ett
Expedition Robinson (1997–) för barn. Det gick helt kort ut
på att de tävlande barnen skulle vinna så många ”kamper”
som möjligt, detta för att förvärva nya lagmedlemmar eller få
gå på disko.
Det dröjde inte länge förrän programmet fick sin första
skandal. I den andra säsongen fick en av de tävlande nämligen se ett inslag där hennes pappa valde att få en bil framför
att träffa henne. Greppet att låta föräldrarna välja mellan att
träffa sina barn och en sprillans ny bil var enligt programchefen ”lite som en parodi på klassiska gameshow-program”.
Troligen hade ingen i redaktionen räknat med att någon
förälder faktiskt skulle välja bilen. Ändå lät de flickan i fråga
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se inslaget, varpå hon började gråta. Även detta filmades och
visades i tv. Det väckte såklart starka reaktioner. Bland annat
menade Pia Weisberg, vice ordförande i journalistklubben på
SVT, att ”man brustit i etiken”. Programledaren Ola Lindholm
försvarade sig med att flickan ”mådde kanon en minut efter
att hon började gråta” och att de ”aldrig skulle göra något som
skadar barnen”2.
Det kan säkert stämma, men man kan också anta att flickan och pappans relation tog lite skada av det där. Själv skulle
jag inte direkt jubla om min pappa föredrog att få en ny bil
framför att träffa mig.
2010 var det dags igen. Den gången handlade det om
ett tävlingsmoment där deltagarna skulle frita barn som satt
fastbundna mot tjocka trädstammar med tyghuvor över sina
huvuden. De som reagerade menade att bilderna av de fastbundna barnen ledde tankarna till tortyr, och det dröjde inte
länge förrän programmet anmäldes till Granskningsnämnden.
Bland annat menade en man i Årsta att ”Ett rimligt mått
av tävling och spänning är OK men när ett barnprogram på
SVT börjar likna en sändning från Guantanamofånglägret
då har jag fått nog. Detta är inte OK att visa på SVT.” Och
en trebarnsmamma hade förvisso ”bara läst om programmet
i tidningen”, men kände sig ändå manad att skriva ett argt
mejl:
Hur tänker man på SVT!? Jag är riktigt upprörd!? Läser
idag, att första avsnittet av Wild kids, i lördags, hade man
för spänningens och dramatikens skull inslag, som vem
2

Göteborgs-Posten, 18 oktober 2006
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som helst kan se, för tankarna till tortyr! Dena (sic!)
förfärliga företeelse, som tyvärr fortfarande är en verklighet, och som förstör människors liv!! Jag har varit med i
Amnesty i många år, och detta berör mig MYCKET illa!
OMDÖMESLÖST! Olämpligt! Hur tänkte man på SVT??
[…] Barn lär av oss vuxna, och barn gör som vi vuxna
gör!! Tyvärr är det så, det vet man.

En tredje anmälare menade att barn kanske inte relaterar till
Guantanamo men vidhöll att det var ”ett extremt inslag och
ett tecken på extremt dåligt omdöme”:
Är programmets mening inte att sprida spänning och
positiv energi? Eller har SVT ett annat syfte? Jag kan inte
förstå varför man skulle vilja sprida något annat till barn.
[…] Man undrar vilka människor som jobbar hos er…

I klassisk det-här-är-inte-sista-gången-ni-hör-från-miganda avslutade hon sin anmälan med att understryka att
hon också ämnade ”kritisera inslaget i Gabba Gabba med
serien med de nakna rumporna”. Men mest upprörd var en
sextionioårig kvinna från Norsborg som hade tagit illa vid
efter att ha sett programmet tillsammans med två barn som
hon ”barnvaktat” (hennes citationstecken!):
Min ”anmälan” gäller Wild kids! Den 14 april, såg jag
programmet – repris på T.V. tillsammans med 2 barn, 5 ½
år gamla, som jag känner mycket väl. Barnen blev oerhört
förskräckta, över de ”övergivna” barnen vid träden, dessutom satt de fast och värst; med huva över huvudet. […] Vi
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pratade mycket om det, före sovdags. Jag fick förklara att
det fanns vuxna nära, filmare mfl. De frågade o. frågade o.
frågade – Ola som är så bra! – TÄNK om jag då varit
i ett annat rum!!!! Förslag: gör ett program, om hur det
gick till och förklara för alla att barnen inte övergavs!
”Gjort är gjort”, men kan inte lindras!

Det hela plockades såklart upp av kvällspressen, och i en artikel förklarade Wild kids projektledare att intentionen varit
att ”göra ett extra spännande program den här gången”. Hon
underströk också att de hade haft ”varningar både före och
efter programmet”3, men utan att förklara vad det hjälper att
varna för något efter att det har hänt.
I samma artikel fick också Ola Lindholm komma till tals,
och den här gången var han mer rättfram: ”Barn kan skilja
på fiktion och verklighet […] De är inte dumma i huvudet,
till skillnad från vissa vuxna som skickar anmälningar till
Granskningsnämnden.”
Granskningsnämnden valde så småningom att fria programmet för ”tortyrscenerna”, men fällde det istället för några
scener där de tävlande sprang över ett järnvägsspår. Och förutsatt att SVT har samma policys som SR fick Ola Lindholm
be sin närmaste chef om ursäkt.

3

Aftonbladet, 15 april 2010
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Tvärtemot vad många tror är Hallå Kitty-burgaren på
7:ans gatukök i Göteborg döpt efter Kitty Jutbring
och inte tvärtom.
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Hasses brorsas
.
latsassyrras
kompis
Titel: Hasses brorsas låtsassyrras kompis
Sändes ursprungligen: 2007–2008
Genre: sex-och-samlevnads-tv
Manus: Kitty Jutbring
Regi: Kitty Jutbring
Minnesvärt citat: ”Jaså, både bindor och tamponger? Så du kör med
både hängslen och skärp, så att säga?”

F

örsta gången jag såg Kitty Jutbring på tv – i Lilla Melodifestivalen 2006 – så förväxlade jag henne med Cissi
Wallin. Och när jag något år senare såg Josefin Johansson så trodde jag att det var Kitty Jutbring. Så småningom
lärde jag mig skilja dem åt, men då, runt 2007–2008, hade
min hjärna tydligen bara plats för en (1) medietjej med rött
hår, tyllklänningar och plastarmband.
Och det är just Kitty Jutbring som det här kapitlet ska
handla om. Hon slog igenom i knull- och bråkdokusåpan Big
Brother 2002 och hamnade så småningom i public services
barn- och ungdomskanaler; tv:s Barnkanalen och radions P3.
Dessförinnan hade hon setts i Fässbergsgymnasiets estetkorridorer och i köket på Jazzhuset och som vinnare i Veckorevyns Mulliga modell-tävling (ja, den hette så!).
Som ungdomskanalernas indiepunkiga alibi blev hon programledare för bland annat Bobster (2006–2010), P3 Guld,
Lilla Melodifestivalen och den första upplagan av Musikhjälpen (2008). Men det som kom att bli hennes magnum
153

opus var relationsprogrammet Hasses brorsas låtsassyrras
kompis. Titeln tillika vinjettmusiken lånades från en låt med
Markus Krunegårds kortlivade crazypunkband Hets!, och
i en presstext kunde man läsa: ”Hasses brorsas låtsassyrras
kompis är programmet där inga känslor är för stora, pinsamma eller för svåra. Kitty och hennes tonårspanel tar sig an
tittarnas problem med stort allvar.”
Det var inget skämt. Kitty hade inte för en sekund glömt
hur det var att vara tonåring. ”Ibland vill jag bara skrika att
’det kommer inte att kännas så här för er för alltid’ i rutan. För
jag vet ju det nu”, sa hon i en intervju1.
Samtidigt var hon väl medveten om att hennes tonårstid
var förbi, och att hon således inte satt inne med alla svaren.
”Det sista jag vill göra är att verka som en moralens väktare
och skriva någon på näsan”, sa hon till Sydsvenskan när de
frågade hur man bäst diskuterar ”svåra frågor med ungdomar
utan att vara förnumstig”2.
Och Kitty lyckades. Som tittare uppfattade man det alltid som att hon var på ens sida och tog en på största möjliga
allvar. Programmet var primärt upplagt som ett klassiskt
panelsamtal med ett gäng knappt tonåriga ungdomar, samt
inslag av sketcher, brevfilmer och intervjuer med indiemusiker såsom Hästpojken och Alexander Bard3. Varje avsnitt
kretsade kring ett tema, som kunde vara sex eller genus eller
alkohol eller ”Vad vet killar om mens?”.
Om jag får vara en smula spekulativ så var nog Hasses
brorsas låtsassyrras kompis viktigare för tjejer än för killar.
Göteborgs-Posten, 14 juni 2008
Sydsvenskan, 24 april 2008
3
Det här var på den tiden då Alexander Bard var mer känd för sin
musik än för sina åsikter.
1
2
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Det här var innan mainstream- DE TIO BÄSTA NAMNEN PÅ
feminismens stora genombrott SVENSKA INDIEBAND
och unga kvinnors sexualitet
togs inte på lika stort allvar Raymond & Maria
Florence Valentin
som mäns dito. Och bara att Bear Quartet
Kitty tog upp de ämnen hon The Wannadies
gjorde var nog viktigt för de Peggy Lejonhjärta
som upplevde att ingen annan Bad Cash Quartet
Makthaverskan
gjorde det. I skolan fick man Svenska Akademien
möjligen lära sig hur man trär Beverly Kills
på en kondom, men sällan eller Hardy Nilsson
aldrig vad det innebär att vara
transsexuell.
Samtidigt kan undertecknad gå i god för att även killar
kunde dra en hel del lärdomar från Hasses brorsas låtsassyrras kompis. Veckan efter programmet om mens hade
jag biologiprov om menstruation och kvinnligt kodade
reproduktionsorgan. Så nog var det mycket Kitty Jutbrings
förtjänst att jag då fick ett av mina få MVG4 i NO.
Vissa av de här kunskaperna bär jag med mig än idag, och
förhoppningsvis är jag inte ensam om det. Det är trots allt inte
helt oviktigt att veta vad ens medsystrar genomlider en gång
i månaden.

4

För äldre läsare: ”femma”. För yngre läsare: ”A”.
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Tack

E

tt stort tack till Kalle Lind för att du så generöst delar med dig av ditt bibliotek och alltid svarar på allehanda frågor om nöjeshistoria och kulturbranschen.
Och i samma andetag vill jag tacka Fredrik af Trampe för all
uppmuntran, inspiration och infallsvinkeln till kapitlet om
Fucking Åmål (som jag lånade från ett avsnitt av podden
Della Morta). Utan er hade den här boken varit betydligt tunnare (och tråkigare).
Kanske borde jag också tacka Filip Hammar och Fredrik
Wikingsson, som gick i bräschen för det här med att skriva
böcker om saker man såg på tv när man var barn. Både Två
nötcreme och en Moviebox (2003) och 100 höjdare (2004) har
varit viktiga i fråga om inspiration och utformning.
Tack till Elin Ackerberg på Granskningsnämnden för radio
och tv som förvisso ”bara” har gjort sitt jobb, men gjort det
med den äran.
Tack mamma och pappa som lät mig kolla så mycket på
tv som barn, trots den överhängande risken att jag skulle få
”fyrkantiga ögon”.
Som alltid tack till Ida för att du så ofta håller mig sällskap
när jag sitter och skriver eller läser på inför det jag ska skriva. Det här yrket – i den mån det ens är ett yrke – hade varit
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väldigt mycket tråkigare utan dig. På senare tid har jag också
haft glädjen att få räkna Moon och Minou till skaran av
fyrbenta familjemedlemmar.
Och så avslutningsvis; tack Frida för att du står ut med mig
och låter mig hålla på.
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Personregister
Alban, Dr (eg. Alban Nwapa), tandläkare, artist 33, 135–138, 140
Alfredson, Hans ”Hasse”, 50% av Hasse & Tage 62, 63, 73
Alfredson, Tomas, regissör, 16% av Killinggänget 45, 47, 55, 58
Alkberg, Mattias ”Matti”, 20% av The Bear Quartet, poet 139
Altgård, Clemens, poet 89–90
Anderblad, Johan, Bolibompa-legend 115
Andersson, Annika, komiker 107
Andersson, Birgitta, komedienn, legend 62
Arai, Ingrid, inköpare på tv4 77–78
Ausonius, John ”Lasermannen” (eg. Wolfgang Alexander Zaugg),
prickskytt, rånare 139
Axén, Martina, hårdrockstrummis 113
Bagge, Anders, idoljurymedlem 115
Bard, Alexander, 20% av Army Of Lovers, tokstolle 154
Berg, Håkan, trollkarl 108
Bergquist, Gila, programledare, filmproducent 32
Bo, Stakka (eg. Johan Renck), regissör, bukis med kungen 113
Brandt, Nils, skådespelare 62
Brinkenstjärna, Michael ”Brinken”, dj, entreprenör, fifflare 39–42
Brunnberg, Ulf ”Uffe”, skådespelare 62–65
Carlsson, Magnus, sångare i Weeping Willows 83
Carlsson, Magnus, sångare i Alcazar 83
Carlsson, Magnus, animatör, serieskapare 83–86
Carlsson, Siw, komiker 107
Cassemar, Tommy, studioräv 15
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Cave, Nick, gothrockare 16
Claesson, Krister, 50% av Stefan & Krister 107–110
Croneman, Johan, tv- och filmkritiker 93
Dahlström, Alexandra, regissör, skådespelare 97
Danielsson, Tage, 50% av Hasse & Tage 62, 73
Dawn Finer, Sarah, artist, programledare 47
Di Leva, Thomas, artist 70
Doggelito, Dogge (eg. Douglas León), hiphoplegend, cyklist 115,
138–139
Dorsin, Henrik, typ 1% av Grotesco 63, 64
Dubious, Micke, komiker 66
E-Type (eg. Martin Eriksson), eurodiscolegend 115
Edfeldt, Catti, regissör, manusförfattare 99–102
Ek, Elin, ikon 31, 127–130, 132
Ekman, Gösta, snubbelskådespelare 62–65
Eriksson, Joel, ikon 19–21
Eriksson, Kjell, läskuppfinnare 73
Eriksson, Olle, pappa till Joel 19, 20
Falkman, Carl Johan ”Loa”, operasångare, skådespelare 66
Fjodor (eg. Lennart Eriksson), 25% av Ebba Grön 138
Forsell, Gry, programledare, systerdotter till Johannes Brost 31, 33
Friggebo, Birgit, Sveriges invandrarminister 1991–1993 139
Garthon, Måns, barnboksförfattare, brorson till Per Garthon
99–102
Gatu, Anja, författare, journalist 127
Geete, Elin, programledare 33
Gerhardsson, Stefan, 50% av Stefan & Krister 107, 109, 110
Gessle, Per, 20% av Gyllene Tider, 50% av The Lonely Boys, 121
Granberg, Fredde, manusförfattare, skådespelare 31, 32, 39, 41,
42, 106
Greider, Göran, vänsterintellektuell 115
Gurra (eg. Gunnar Ljungstedt), 25% av Ebba Grön 138
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Gustaf, Hans Majestät Konungen Carl XVI, statschef 146–147
Gustafsson, Björn (d.ä.), skådespelare 62–64
Gustafsson, Björn (d.y.), komiker 72
Gustafsson, Robert, 16% av Killinggänget 55, 56, 66, 96
Gylling, Thomas, dj, programledare 23–28
Gärdenfors, Simon, diversearbetare i kulturbranschen 122–124
Haag, Erik, telefonkomiker 113
Haber, Peter, Dramatenskådis 62
Hagman, Per, författare, (kanske) bukis med Chris O’Neil 56
Hammar, Filip, 50% av Filip & Fredrik 113, 157
Hellquist, Hanna, p3-legend 115
Henemark, Camilla ”La Cammila”, kaffeflicka, buksvägerska med
drottning Silvia 70
Hörnberg, Ingamay, mamma till Skurt 120
Inde, Jonas, twittertroll, före detta medlem i Killinggänget 55, 69
Jacobsson, Anders, barnboksförfattare 45–48, 50, 52, 53
Jakobsen, Jonny, miljonär, dansk 35, 36
Johansson, Erik ”Jerka”, kompis med Filip & Fredrik 47
Johansson, Josefin, diversearbetare i kulturbranschen 10, 153
Jutbring, Kitty, programledare 10, 153–155
Jönsson, Jojje, komiker 107
Jönsson, Lars, filmproducent 92
Karlsson, Bert, sommarlands- och dansbandskung 139
Karlsson, Magnus, lundaspexare, programledare 32
Klintevall, Anders, DN-kritiker 23
Kronér, Lars ”Lasse”, göteborgare, entertainer, smörgåsentusiast 66
Krook, Frank, animatör 23
Krunegård, Markus, 25% av Hets!, 25% av Laakso, soloartist 154
Lantz, Annika, radiolegend 113
Larsson, Bo ”Bosse”, programledare, torsk 136, 137
Larsson, Frej, 50% av Maskinen, 50% av Far & Son, typ 1 promille
av 50 Hertz, soloartist 122–124
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Leksell, Jonas, programledare, trummis, polis, vegetarian 113–116
Lethosalo, Marko ”Markoolio”, hiphopartist, radiopratare 106
Liljeberg, Rebecka, skådespelare, läkare 97
Lind, Kalle, diversearbetare i kulturbranschen 141, 157
Linde, Per, poet 89, 90
Lindgren, Michael ”Micke”, typ 1% av Grotesco 53
Lindholm, Ola, programledare, barnboksförfattare 113–116,
144, 148, 150
Lindroth, Lasse, stand up comedian, författare 115, 140–142
Lindvall, Per, studioräv 15
Ljung, Peter, studioräv 15
Lokko, Andres, 16% av Killinggänget 36, 37, 55, 57
Lovis, Lilla (eg. Maya Frössén), könsrockare 122
Lundberg, Kristian, poet, författare 89, 90
Luuk, Martin, 16% av Killinggänget 23, 55, 58
Lyngstad, Anni-Frid, 25% av ABBA 135
Maggio, Veronica, popdrottning 99, 100, 103
Mandela, Nelson, fängelsekund 136
Moodysson, Lukas, regissör, manusförfattare, f.d. poet 89–95
Månsson, Claes, kanske 10% av Lorry-gänget 66
Månsson Colt, Pernilla, programledare 31
Möllberg, Klas ”Klasse”, trubadur, skidlärare 13, 14, 16, 17
Nileskär, Mats, p3-legend 28
Nyman, Lena, komedienn 73
Olsson, Sören, barnboksförfattare 45–53
Petrushina, Kristina ”Keyyo”, komiker 28
Pettersson, Johan, komiker 106, 107
Pimme (eg. Joakim Thåström), 25% av Ebba Grön 138
Putin, Vladimir, Rysslands president 123
Rahi, Sharam, fastighetsskötare 135, 142, 143
Rangmar, Peter, 25% av After Shave 66
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Rheborg, Johan, 16% av Killinggänget 55, 58, 70, 73, 74
Simonsson, Per, manusförfattare 106
Roos, Stefan, manusförfattare 106
Sandelin, Christer, 33% av Style, 16% av Freestyle 40
Sandell, Håkan, poet 89, 90
Safiyrai, Safa, chef för SVT Barnkanalen 19
Schaffer, Jan ”Janne”, gitarrvirtuos 15, 16
Schein, Harry, magnat, Olof Palmes tennispartner 135
Schyffert, Henrik, gitarrist i Whale 31, 33, 55, 97
Seilitz, Mona, skådespelare 66
Skarsgård, Stellan, skådespelare, fertil 62
Skoog, Ulla, kanske 10% av Lorry-gänget, komedienn 66
Skugge, Linda, författare 128
Slim, Fatboy (eg. Norman Quentin Cook), dj 16
Sommerfeld, Sara, skådespelare 106
Soutkari, Martti, poet 89, 90
Sundström, Josefine, programledare, ”Bingo-Berra” 36
Sundström, Stefan, punktrubadur, kanske 1% av KSMB 101
Svanberg, Clas, frikyrklig gitarrist 70
Terrarie, Stry (eg. Anders Sjöholm), 25% av Ebba Grön 138
Tholhurst, Laurence ”Lol”, keyboardist i The Cure 56
Timbuktu (eg. Jason Diakité), hiphopartist, falafelföreståndare 122
Trolin, Jan, programledare 33
Uggla, Magnus, adlig rocksångare 23
Ulvesson, Johan, kanske 10% av Lorry-gänget 62
Unenge, Johan, barnboksförfattare 100–102
Unge, Jonatan, komiker 145, 146
Uusma, Bea, läkare 31
Weise, Arne, programledare 142
Vreeswijk, Cornelis, trubadur 135
Wachtmeister, Ian (eg. Ian Melker Shering Wachtmeister af
Johannishus), greve 139
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Wahlbeck, Peter, stand up comedian, tokstolle 96
Wallin, Cissi, instagramfeminist, tokstolle 153
Wickholm, Claire, skådespelare 66
Wikingsson, Fredrik, 50% av Filip & Fredrik 113, 115, 157
Williams, Jerry, rockikon 66
Åberg, Lars ”Lasse”, diversearbetare i kulturbranschen 13–17, 61
Åstrand, Carl, regissör, manusförfattare 70–73
Åström, Ted, skådespelare 14, 16
Örtengren, Maria, tv-producent 129, 10
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