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Dom kan få ha sina  
patetiska 100-gramspåsar

R
edan Carl Jonas Love Almqvist på sin tid för-
stod att uppskatta vad fäderneslandet hade att 
erbjuda när han skaldade de bevingade, och i 
mitt tycke mycket insiktsfulla orden: Blott Sve-
rige svenska krusbär har.

Det är verkligen ett obestridligt faktum. När det kom-
mer till det här med svenska krusbär, är det inte många 
länder som slår oss på fingrarna, kan jag tro.

Personligen har jag aldrig förstått storheten med krus-
bär. Sura och sträva, och duger inte till mycket annat än 
paj och marmelad. Det är inte så att jag hyser något agg till 
bäret som sådant, men jag kan säga så mycket som att jag 
aldrig skulle få för mig att 
skriva en dikt om det. Och 
det kan jag inte förstå att 
någon annan skulle få för 
sig heller.

Som ett bildligt uttryck 
kan jag dock instämma till 
fullo i sentensen, och den 
kan lätt appliceras på an-
dra läckerheter: Blott Sve-
rige svenska chipssorter 
har, till exempel. För att 
inte tala om godis i allmän-
het. Herre gud, hela världen 
därutanför är så hopplöst efterbliven när det kommer till 
snacks att det är något rent sorgligt över det. Jag tror bryt-
gränsen går någonstans i norra Tyskland. Allt därefter är 
utvecklingsländer i skriande behov av svenska hjälpsänd-
ningar. Jag tänker mig lastbilskonvojer med Turkisk Pep-
par och Ranch-chips.

Denna den övriga världens utsatthet och armod fick jag 
bittert erfara när jag härom månaden strök omkring på ga-
torna i Thun, Schweiz, på jakt efter en butik som sålde salt-
lakrits. Det var lönlöst. Jag fick stilla mitt sockersug med 
några högst ordinära gelegodisar, av den sort som man ger 
små barn som inte lärt sig tugga ordentligt än. 

Chips då? Ostbågar? undrar ni. Jo, det fanns. Men påsar-
na var ungefär 100 gram stora. 100 gram. Vad ska jag göra 
med 100 gram? Jag spiller 100 gram på tröjan och i soffan 
en genomsnittlig fredagskväll. 

Jag har gjort samma noteringar i andra länder så som 
Spanien och Turkiet, och tror mig veta att detsamma gäl-
ler i Portugal. 

Det skänker en viss tröst att veta att den portugisiska 
teve publiken kommer att sitta bänkade framför sina teve-
apparater nästa sommar med sina patetiska 100-gramspå-
sar med chips i knät och heja fram sitt lag i fot-
bolls-VM. Rätt åt dem.

KröniKaeftersnacK

”Herre gud, hela 
världen därutan-
för är så hopp-
löst efterbliven 
när det kommer 
till snacks.”

Michael
Tolén
gästkrönikör

Ett sekel av revyer
av och med Mattias enn
Piano: Jan-erik sandvik
Musikens Hus, Katrineholm

Det går inte att komma förbi re-
vykonsten om man vill skapa sig 
en idé om det svenska kulturar-
vet. Detta hade jag ett hum om 
redan innan jag gick till Musi-
kens hus på lördagskvällen för 
att se föreställningen ”Ett sekel 
av revyer” med Mattias Enn.

Men nu inser jag hur djupt 
präglat mitt språk och min kul-
turella kod är av sånger som 
”Grabben med chokla’ i”, ”Bätt-
re och bättre dag för dag”, ”Nu 
ska vi vara snälla” och ”Gungor-
na och karusellen”, något jag för-
modligen delar med alla som väx-
te upp under 1900-talets andra 
halva i Sverige.

På drygt två timmar förmed-

lar Mattias Enn berättelsen om 
hur revymakarna Ernst Rolf och 
Karl Gerhard i sund konkurrens 
med varandra låg i framkant i 
svenskt nöjesliv. De hade koll på 
vad som gällde i resten av Euro-
pa och i USA, och försåg svensk-
arna påkostade föreställningar 
på fasta scener som Oscarstea-
tern, Chinateatern och Folkan. 
De gjorde även turnéer runt om 
i landet. Revyerna fick spinoff-
effekter i form av stora hits och 
primadonnor som Zarah Lean-
der, Sickan Carlsson och Git Gay. 
Om Ernst Rolf satsade på lyxi-
ga shower med ballett och stor-
slagna kostymer, levererade Karl 
Gerhard samhällskritiska före-
ställningar och tusentals vassa 
kupletter.

I dessa giganters fotspår följde 
sedan revymakare som Hasse å 
Tage och Povel Ramel, och pri-

madonnor som Brita Borg, Moni-
ca Zetterlund och Lena Nyman.

I Mattias Enns föreställning 
får dessa människor liv och deras 
verk betydelse. Mattias Enn har 
inte bara sångrösten och gestalt-
ningsförmågan, han har också en 
hängivenhet och utstrålning som 
blåser bort alla eventuella tankar 
om att gammal revy skulle vara 
något töntigt och förlegat.

Mattias Enn bjuder på riktigt 
bra underhållning, samtidigt 
som man får med sig fundering-
ar om någon del av kulturlivet 
ligger i framkant i dag och vart 
samhällskritiken har tagit vägen 
i dagens underhållningsbransch. 
Möjligen finns den i filmer, och på 
scenen med artister/textförfatta-
re som Jonas Gardell och Mag-
nus Uggla eller ståuppkomiker 
som Soran Ismail och Magnus 
Betnér. Revyvärlden har dess-

värre förvaltat sitt arv dåligt, och 
i många stycken degraderat sig 
själv till bakåtblickande under-
bältet-buskis.

Vi som satt i publiken i Mu-
sikens hus i lördags var allde-
les saliga, och sjöng glatt med i 
sånger som ”Bättre och bättre 
dag för dag”. Vi fortsatte att lyss-
na andäktigt ända tills Mattias 
Enn rundade av föreställningen 
med anekdoten om hur det gick 
till när Gösta Rybrandt och Ju-
les Sylvain skrev den klassiska 
”Sång om syrsor” till Zarah Lean-
der, och sedan sjöng den med stor 
inlevelse. Det är bara att hoppas 
att Mattias Enn återkommer till 
Katrineholm med ännu en före-
ställning. Glädjande nog har han 
flera på lager.

Catarina Nitz

Estradör med 
själ och hjärta

Få människor i Sverige kan ha större anledning att göra anspråk på titeln estradör än Mattias Enn, eller kan som han föra vidare arvet efter 1900-talets stora 
revymakare och stjärnor: Ernst Rolf, Zarah Leander, Hasse å Tage, Povel Ramel och den störste av dem alla, Karl Gerhard. Foto: theRese Jansson

Vem får Augustpriset?
I kväll delas det prestigefyllda Augustpriset ut vid en gala i Konsert-
huset i Stockholm. I skönlitterära klassen tävlar ”Egenmäktigt 
förfarande - en roman om kärlek” av Lena Andersson, ”Liknelsebo-
ken. En kärleksroman” av Per Olov Enquist, ”Vitsvit” av Athena 
Farrokhzad, ”Tre vägar” av Katarina Frostenson, ”Porslinsfasader-
na” av Sven Olov Karlsson och ”Hägring 38” av Kjell Westö.

MUSIK
Deitra farr & top Dogs
Josef’s House of Blues

Som en rejäl vindpust från Chi-
cago intog Deitra Farr Josef’s 
House of Blues på lördagskväl-
len i det tredje och avslutande 
gästspelet i konsertserien From 
The Soul.

Efter det inledande setet av 
husbandet Top Dogs, är det dags 
för ’the main attraction’ att änt-
ra scenen, vilket hon gör med 

besked till ackompanjemanget 
av The Search Is Over, med ton-
gångar som direkt för tankarna 
till Solomon Burke av bästa år-
gång. Kort sagt är stämningen 
på topp direkt.

Rösten är fantastisk, pondu-
sen 100-procentig, och humöret 
lekfullt kaxigt.

Och att hennes hemstad Chi-
cago kallas för Windy City ger 
hon inte mycket för.

– Och det ska ni säga? Jag höll 
på att blåsa omkull så fort jag 

kom till Eskilstuna i dag, skrat-
tar souldamen lätt burdust, inn-
an vi får berättat för oss att hen-
nes favoritplats i Chicago är flyg-
platsen.

Bluesnumret Bad Company, 
skrevs av henne åt alla personer 
jag inte gillar, och som genomgå-
ende tema under kvällen är hen-
nes självpåstådda människokän-
narförmåga, samt plötsliga ryck 
att utdela omdömen på folk i pu-
bliken i (minst sagt) varierande 
grad av träffsäkerhet.

Waiting For You är en känslig 
soulballad av allra bästa sort, där 
Erik Petterssons mästerliga or-
gelspel lyfter bandet till nya ni-
våer tillsammans med trumpeta-
ren Mikael Renliden och saxofo-
nisten Bosse Gustafssons tighta 
miniblåssektion i bästa Memphis 
Horns-stil.

Vare sig vokalissa eller komp-
bandet har någon bråska, utan 
låtarna får ta god tid på sig att 
växa., medan Deitra Farr glatt 
delar ut solon till höger och vän-

ster som hon tycker passar för 
stunden.

Top Dogs gästade tidigare un-
der hösten Josef’s med John-
ny Rawls respektive Tad Robin-
son, och jag kan bara hoppas 
att de fortsätter sina fina sam-
arbeten med amerikanska soul/
blues-artister, och även fortsät-
ter med gästbesöken i Eskilstu-
na. För  lördagens konsert var 
bland det bästa som hörts i sta-
den på länge.
 PatriK KOLar Deitra Farr gästade Josefs i lördags.

Chicagoblues av bästa klass med Deitra Farr


