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Torsdag 2 Oktober 2008

Närkontakt med Karl Gerhard
En man i frack och dessutom riktigt blanka skor. Och bakåtslickat tjusigt hår och med en
stämma från ovan sjungandes härliga toner från förr, artikulerade in i minsta kommatering.
Jamen hallå ge en flicka en chans. Hur ska man kunna vara objektiv och se med någorlunda
kritiska ögon på vad som bjuds när man har detta framför sig?

Karl Gerhard hade rykte om sig att skriva Sveriges mest eleganta och litterära
revykupletter, men också Sveriges mest elaka sådana. Bland annat Den ökända
hästen från Troja, som var med i revyn Gullregn och var en starkt kritisk text mot
Nazityskland. En text som UD senare förbjöd honom att framföra.
Estradören Karl Gerhards slagfärdiga och fyndiga scenframträdanden är svåra att
glömma. Två av nutidens estradörer hyllar honom. Meg Westergren minns honom
från sin uppväxt och Mattias Enn är en ypperlig tolkare av Gerhards texter.
Tillsammans med pianisten Samuel Skönberg bjuder de på sång, musik och
anekdoter.
Jag hade kunnat påpeka att ljudet och all rundgång fick många
i publiken att fingra på sina hörapparater. Men det gör jag inte. Nej nu ska vi vara,
nu ska vi vara snälla.
Jag hade även kunnat undra varför Meg läste innantill ett manus. Men det gör jag
inte. Nej nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.
Och sist skulle jag kunna säga att Meg till och med glömde bort en av sina entréer,
men det gör jag inte heller. Nej nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla.
Så då är vi det och säger att det faktiskt var bra ändå. Med den avslappnade
stämning som picknickteater har. Där man äter sin mat och dricker ett glas vin
innan, och även lite under föreställningen.

Den verkliga estradören. Karl
Gerhard var högs närvarande om än
inte i fysisk person på teaterscenen i
går.Foto: Scanpix

Fakta
Oss estradörer emellan

Den som bär föreställningen. Och detta säger jag alltså med yttersta koncentration
att frånse de inledningsvis nämnda distraktioner. Är ändå Mattias Enn. Hans sång,
hans tolkningar, hans kroppsspråk och hans charmanta damgestalter. Jag är för ung
för att ha sett Karl Gerhard på riktigt. Men efter
i kväll känns det som att jag var nära nog.

Texter: Karl Gerhard, Meg
Westergren m fl
Med: Mattias Enn, Meg Westergren,
Samuel Skönberg (piano)
Gävle Teater 18/9

Joanna Grubbström

2008-10-02 17:40

Närkontakt med Karl Gerhard - Teater - www.arbetarbladet.se

2 av 4

http://arbetarbladet.se/kultur/recensioner/teater/1.132637

Ett sympatiskt spel om vänskap
Teater - 21 sep Så synd det är om den lilla farbrorn. Han har alldeles ensam. När han försöker ta kontakt
med andra människor avvisar de honom. Vad göra? Han beslutar sig för att annonsera efter en vän."Sagan
om den lilla farbrorn" är en omtalad barnbok av...

Närkontakt med Karl
Gerhard
Teater - 19 sep En man i frack och dessutom riktigt blanka skor. Och bakåtslickat
tjusigt hår och med en stämma från ovan sjungandes härliga toner från förr,
artikulerade in i minsta kommatering. Jamen hallå ge en flicka en chans.

Skimrande lila fanbärare in!
Teater - 22 jul Det är små bagateller de spelar
egentligen, Zhejiang Kunqu-teater. Påminner om
våra egna gamla folksagor. Om kvinnan som skiljer
sig från sin man för att hon tycker han är en mes.
Och i stället gifter sig med en enkel snickare, bara
för att...

Vackert Folkteatern!
Kläderna gör
föreställningen!
Teater - 22 jun Folkteatern spelar italiensk
kärleksfars på Träteatern i Järvsö. Premiär i den lena
midsommarnatten. Alldeles speciellt är det att se
teater just här, just så här, just vid denna tidpunkt.
Hela upplevelsen är som att bli överrumplad och
indragen...
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Dagens rubriker
Gävle
Kommunledning åker till
Bryssel
Längre arbetspass för
Korsnäsarbetarna
Inbrottstjuv skrämdes
iväg
Kritik mot
regeringsutredning
CUF-kassören häktad
Stort teleavbrott i natt
Extra pengar gav högre
betyg i Bergby
Kommunen glömde söka
bygglov för skejtparken
Dagisbarn smet ut på
Upplandsleden
Gävleborg får beröm för
mammografin
Idol-Alice klarade andra
kvalomgången
Översvämning orsakade
trafikstopp
Strömavbrott efter
fallande träd
Långa vingar på väg
genom Gästrikland
Funderar du på att
studera utomlands?
Byggnads stoppade
estniska arbetare
Vittnesmål om fasan på
Limön
CUF-kassören greps på
Arlanda
Fru Margaretha - den
glömda katastrofen
Ettårigt krisprogram för
personalen

Sandviken
Pir vid Storsjön måste
rivas
Stulen diesel vid
vägarbete
Inbrottstjuv tog sig in
genom brevinkast
Batti JO-anmäler
Hammarstrand
Sandvikens kommun
skrämmer husägarna
Sandvikenbyggare
anklagas för avtalsbrott
Bortglömd historia om
Sandviken blir ny pjäs
Lätt för unga att köpa ut
folköl
"Jernvallen ska heta
Jernvallen"
Nordenskiöld har fått
nytt uppdrag - utreder
kulturhus

Hofors
Hofors måste hålla
extra sammanträde i
fullmäktige
Plan för förnyelsen av
Hofors centrum börjar ta
form
Chockbesked i Hofors måste betala 7 miljoner
Rökbastun föll på
mållinjen
Magasinet hjälper
Hoforsbor

Nöje
Fatboy
Lambchop
Glasvegas
Dungen
Jay-Z spelar gratis för
Obama
"Arn" riskerar
ekonomiskt fiasko
Candlemass
Ladyhawke
Ben Folds
Tom Morello - The
Nightwatchman
Livet vi lever i dag är
bara skräp, eller?
Jag gillar Betnérs tal till
Gävle

Kultur
Kolla in i ateljén
Disney som opera
Jag minns "skandalförfattarens" röst
Mamma Mu i maten
Poeten som lagar slow
food
Dansidol 2007 till Gävle
Symfoniker från Gävle
populär på Youtube

Politik
Vad är möjligt?

Fria ord
Därför röstade vi nej till
kulturhuvudstaden
...till Helena Johansson,
...till dig som tog
Har kommunen rätt att
bryta mot lagen?
Kultur är inte ett svart
hål
Miljöförstörelse i Nians
p-hus
Det är bekvämt att
skylla på etanolen

Sport
Busskaos när Brynäs
kom till Luleå
Senaste nytt: Czarnecki
inför kvällens match
Brynäs lånar ut spelare
till allsvenskan
Två års avstängning för
Ricco
Ljungskile protesterar
mot straff
Matchsnack: Behåller
Brynäs serieledningen i
kväll?
Skärpta straff i
Blåvitt-härva
Sundsvall sparkar
Hansen
Roger Kyrö: "Vi behöver
en seger nu"
Roger Kyrö: "Vi går för
seger"
Sportsnack kompisar
emellan
Matchguiden: LuleåBrynäs
Kan lillebror Valbo störa
storebror Brynäs i J18?
IK Sätra bäst i distriktet
Alexander bäst när Valbo
vann
Holmkvist hoppas nå
final i EM-epilogen
Emil har lagt in kursen
på VM
Hansen missar matchen
mot Luleå
Tierps första
trepoängare
IK Sätra börjar om i
tvåan
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Läsarnas AB
Inga artiklar har skapats
ännu

Släkt & vänner
Krondiamantbröllop:
Brita och Albin Askberger
Familjenytt 2 oktober
Miriam jobbar på FN

Mer läsning
Djuprengörande
Sakebad
Arktisk iskyla
Pirajametoden
Jag gör det i morgon
Gör dig fin med socker
och mjölk

Ockelbo
Inga artiklar har skapats
ännu

Älvkarleby
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Besked om branden i
Skutskär dröjer
Länsstyrelsen avgör
fjäderfabrikens öde

Tierp
Katter kan omhändertas
från kvinna
Misstänkt våldtäkt i
Tierp
Skyltar på E4 dras
tillbaka
Sökte upp och
misshandlade kvinna - igen
Man körde olovligt och
drogpåverkad
Privatperson vill sätta
stopp för fyrverkerier
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