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A: ja (.) ja nu (.) här bor ja 1	  
B: ja: (.) påvert 2	  
A: ja 3	  
B: du har bra me lamper i alla fall 4	  
A: a 5	  
B: ja [har inte fått] >> 6	  
A:    [ljust å skönt] 7	  
B: så mycke lamper hemma (.) vi håller på me de de e alltid svårt me lamper 8	  
A: m: 9	  
B: [men eh] 10	  
A: [de här] e eh första gången som eh du e helt privat i inför tv-publik 11	  
B: e de de? 12	  
A: ja tro de va? 13	  
B: eh: 14	  
A: du vet ja har ju tidigare suttit här och pratat med hjördis pettersson å 15	  
med georg rydberg å dom hade ju mycket å berätta om sina långa karriärer de 16	  
här kan ju bli ett kort program för du har ju inte vari me om så [mycke] >> 17	  
B:               [ingenting] 18	  
A: ja har tittat lite [i eh en svensk filmlexikon] å där står de att din >> 19	  
B:  [SKRATTAR] 20	  
A: karriär i stort sett består av två filmer à lyckliga skitar och 21	  
förtisjuan löken 22	  
SKRATT 23	  
B: a hehe de har inte hunni me riktigt 24	  
A: nae 25	  
B: nae 26	  
A: å det har ju inte ristat nåra spår i teaterhistorien precis 27	  
B: hare inte de? 28	  
A: gjorde de verklien? 29	  
B: förtisjuan löken (.) hojojoj 30	  



A: va gjorde du där? 31	  
B: eh ja snubblade å så slog jag folk 32	  
A: SKRATTAR 33	  
B: såhär lite välment (.) ja va ju (.) ja va ju den här lysande begåvade eh 34	  
A: m: 35	  
B: sextinian tro ja den hette 36	  
A: aha 37	  
B: och eh där utrusta ja mej me en eh liten pinne ja va eh (.) pennalisten 38	  
där hehe så att när jag talade fö den där lasse kühler som va då  39	  
A: a 40	  
B: förtisjua 41	  
A: m 42	  
B: så slog ja alltid honom me den här pinnen då dsch dsch (alli) hepp hehe 43	  
dsch ah (.) så *han gick eh genom hela den här filmen me randig stjärt* >> 44	  
SKRATT 45	  
B: å så ibland slo ja han lite i huvet sådär (.) ja nu sätter vi fart här 46	  
pojkar dsch dsch så han klaga lite på mig då sa han måste du slå mig *s* så 47	  
mycke [ja-] 48	  
A:    [å tydligen] så måste du alltid göra militär (.) militärfilmer sen 49	  
kom ju den här någonstans i sverige som var ditt stora (.) stora genombrott 50	  
(.) hur fick du den rollen? 51	  
B: .hh ja: (.) de vet ja inte de e som vanligt den här eh (.) ja kör me 52	  
turstil 53	  
A: m 54	  
B: de *va väl* min tur kanske SKRATT 55	  
A: men hur hitta dom dej då för du va ju inte så känd då ⇓ 56	  
B: nae de märkliga e att eh (.) att eh (.) de börja så att eh jag eh (.) 57	  
strax före jul (.) blev såhär vansinnigt sugen på julskinka 58	  
A: .ja: 59	  
B: magen sa julskinka 60	  
A: *ha* 61	  
B: *he* å ja e van å lyssna på va den sejer [så] att eh (.) [julskinka] >> 62	  
A:               [m:]            [m: m:] 63	  
B: eh: jaha (.) så ja gick ti de stället som hade reklamerats eh åh 64	  
tillhandahålla bästa julbordet i stan 65	  
A: mhm 66	  
B: å vi va nåra stycken så vi gick dit (.) å när vi kommer in så meddelar 67	  
man att nä (.) julbordet de e eh *utsålt* he (.) de e stängt [de] >> 68	  
A:            [a] 69	  
B: blir inge julbord (.) men ni kan få käka en fläskkotlett eller nånting 70	  
sånt där 71	  
A: men va har nu detta [m-] 72	  



B:    [jo]visst sörru de e de som e intressant 73	  
A: *jaha* 74	  
SMÅSKRATT 75	  
B: allting har en början 76	  
A: ja 77	  
B: å ett slut 78	  
A: m: 79	  
B: å slutet har vi inte sett men början kan du få känna på 80	  
A: *jaha* 81	  
B: då ble ja lite härsken på de här eh förnäma hotellet som [eh] >> 82	  
A:           [m:] 83	  
B: som inte hade någon julskinka så ja tänkte jag går (.) ja e fatalist 84	  
[så] >> 85	  
A: [m:] 86	  
B: eh de vet inte du men nu vet du de 87	  
A: m: 88	  
B: såatt ja ba knalla iväg rakt genom hela stan me ett sikte (.) eh eh 89	  
A: skinka 90	  
B: operakällarns bakficka 91	  
A: jaha 92	  
B: dom måste kunna eh servera en liten skinkskiva i alla fall 93	  
A: m: 94	  
B: å en eh lite pruttare där till (.) å ja gick rakt genom hela stan som eh 95	  
i trans (.) har du sett dom här eh [hehe] >> 96	  
A:     [jaja] 97	  
B: som hypnotiserar ja gick bara rakt in på bakfickan (.) ett enkelt ställe 98	  
för övrigt 99	  
A: m: 100	  
B: och satte mej på den enda lediga platsen å de va breve bengt lagerkvist 101	  
A: aha nu [(xx)] 102	  
B:      [å han] har aldrig träffat mej tidigare à 103	  
A: ne 104	  
B:  å ja har inte träffat honom (.) å så satt ja där å så sa ja +skinka+ 105	  
SKRATT  106	  
B: å så bråka ja om min skinka ja e lite bråki faktiskt (.) å ja fick min 107	  
skinka så småningom då tänkte ja han den där de e en lustig lirare de där 108	  
(.) så vi börja prata me var[ann] à 109	  
A:        [a:] 110	  
B: för ja pratar alltid me folk som sitter intill [mej] à 111	  
A:          [m] 112	  
B: å även om dom sitter på lite avstånd så sejer ja ([haj] där are you >> 113	  
A:              [m] 114	  



B: där) (.) så vi börja prata å så sejer han att han eh heter eh lagerkvist 115	  
A: [m] 116	  
B: [å] fan (.) e de du som har gjort röda rummet sejer ja [(.)] >> 117	  
A:         [.ha] 118	  
B: a sejer han  119	  
A: a 120	  
B: +bravo+ sejer ja å så omfamnar ja honom lite [lätt] >> 121	  
A:         [a] 122	  
B: å eh bryter omkull honom bland bänkarna 123	  
SKRATT 124	  
B: å så talar ja om att ja tyckte de va en ganska bra serie 125	  
A: m 126	  
B: å han blev ganska gla fö de å så sa vi hej påre (.) å så tog vi då en 127	  
liten tunn sån här (.) å så fick ja min skinka (.) ordentligt å så så bråka 128	  
ja lite till å så gick ja därifrån 129	  
A: m 130	  
B: å sen va de inge mer me de men vi hade trevligt 131	  
A: å sen? 132	  
B: sen ringer den här eh pojken då (.) lagerkvist en da 133	  
A: m 134	  
B: å [säger] han såhär ja har en mystisk roll här (.) som ja har inte >> 135	  
A:   [HOSTAR] 136	  
B: sett nånting å då hade den här eh yngve frej gått i eh tv [å de] >> 137	  
A:            [a: a] 138	  
B: hade fått bra press 139	  
A: a 140	  
B: eh sådär å eh ja dom sa att ja va bra eh: ja (.) å han hade inte sett 141	  
den heller så han sa ja tar en chans här du kan titta på den här om du tror 142	  
att [du] kan göra de (.) och då fick ja läsa de här (.) de va ju bara å >> 143	  
A:  [m] 144	  
B: tacka ja [te] de såhär utmärkt idé kan du göra den å såhär (.) ja >> 145	  
A:  [m] 146	  
B: ser du grabben me chokla  147	  
A: m 148	  
B: *he* (.) å sen så gjorde vi de här å vi hade så jättekul å så 149	  
A: [de måste va skojiga] >> 150	  
B: [å så enkelt va de] 151	  
A: inspelningar ni hade? 152	  
B: a dom [va-] 153	  
A:       [de brukar] ju hända saker när du e me 154	  
B: [ja] 155	  
A: [hur] va de me brunnen i haparanda? 156	  



SKRATT 157	  
B: ja brunnen *heh* (.) brunnen i haparanda den va den låg inte i haparanda 158	  
den där brunnen faktiskt den låg här utanför stockholm (.) i kårsta 159	  
A: ja 160	  
B: åh eh eh de va de va rätt så kul (.) där hade dom lyckats hitta då en en 161	  
brunn å så gjort den här klena ställningen då å veva upp à 162	  
A: °a° 163	  
B: å då skulle vi göra den där de var en ganska mild vinter (.) utom den 164	  
kvällen (.) då va de tolv grader kallt 165	  
A: hm 166	  
B: och eh då hade dom ordnat så jäkla bra så dom hade gjort en bastu brevid 167	  
där för vi skulle ta den här scenen i bastun [också] >> 168	  
A:     [a ja] 169	  
B: dom hade gjort en jättefin bastu som eh dom lyckas komma opp i en eh 170	  
svindlande tempraturen av tretti grader 171	  
SKRATT 172	  
A: å ja 173	  
B: på varmaste stället 174	  
A: *ha* 175	  
B: å så blåste de in genom bredväggarna såhär SKRATTAR huhuhuhu lite kallt 176	  
(.) å då eh (.) då sku vi ta de först å då då måste ju likna någonting när 177	  
dom bär in [mig] >> 178	  
A: [m] 179	  
B: så att eh då hissa dom upp ett par hinkar vatten ur brunnen å slog över 180	  
mig å så bar man in mej å så fick ja eh dö där lite (.) va jättetrevligt 181	  
sen sku vi ta den här famösa brunnscenen 182	  
A: m 183	  
B: å de sku ju göras nåra gånger ja måste ju hissas upp å ner här (.) a å 184	  
så tänkte ja här måste ska vi göra ett jävligt bra nu så ja klättra ner i 185	  
brunnen ja ställer mej där (.) me foten i hinken de e tolv grader kallt ute 186	  
*he* 187	  
A: m 188	  
B: ja ställer mej me foten i hinken å den börjar fyllas lite lätt me vatten 189	  
såhär  190	  
A: m 191	  
B: så höll ja i den här järnkättingen å så hade ja foten på en (.) på en 192	  
liten stege sådär för att det int skulle bli för svårt de va lite djupt i 193	  
[brunnen] >> 194	  
A: [m] 195	  
B: också 196	  
SKRATT 197	  
B: HARKLAR SIG så sto ja där [å] >> 198	  



A:          [a] 199	  
B: vänta å så hörde ja bengt gick omkring där å ja (de e finfint) 200	  
A: a 201	  
B: å grejade å ordnade lite där med folk å tala om å ja tänkte jaha nu får 202	  
han väl rappa på lite här (.) fö ja började torka [där] >> 203	  
A:           [m] 204	  
B: nere i brunnen så ja tänkte jaha nu bäst ja får blaska på mej lite 205	  
[såhär] >> 206	  
A: [m] 207	  
B: ja måste ju se blöt ut så ja blaska på mej massa vatten där och väntade 208	  
hände inte ett skit 209	  
SKRATT 210	  
B: han höll på å joddla med dom där uppe 211	  
A: SKRATTAR 212	  
B: he (.) å sedan så (.) börja foten försvinna såhär 213	  
A: m 214	  
SKRATT 215	  
B: å sen försvann eh resten av benet å knät såhär 216	  
A: SKRATTAR 217	  
B: å så hade hela benet försvunnit å ja tänkte va fan e de där 218	  
SKRATT 219	  
B: ja såg ju he men de hade blivi så kallt så de försvann ba såhär jaha eh 220	  
(.) de ordna sig säkert ändå så börja ja s skramla lite såhär 221	  
SKRATT 222	  
B: å så hör ja (.) +ha kamera+ vajert vajert vajert (.) eh +klappa+ hehe 223	  
KLAPPAR EN GÅNG MED HÄNDERNA (.) +börja eh vänta+ (.) jävlar eh he 224	  
SKRATT 225	  
B: sto ja där (.) va e de ja ska göra nu (.) plötsligt blir de mörkt i de 226	  
där hålet där uppe såhär å då ser ja bengt lagerkvist som tittar ner på mig 227	  
såhär (.) du eh ja kom på tänka på en sak här 228	  
A: hehe 229	  
B: jaha (.) vadå (.) kan du försöka se lite frusen å chockad ut SKRATTAR 230	  
SKRATT 231	  
B: han kommer på [de] att ja kanske inte [hade] fattat de [riktigt] 232	  
A:       [ja]             [ja]     [nä] 233	  
B: de va ett minne fö livet faktiskt 234	  
A: annars har du ju inte s sj eh nåra minnen själv från den här tiden 235	  
beredskapsåren (.) [då] >> 236	  
B:         [näe] 237	  
A: va du inte så gammal 238	  
B: näe ja va inte så gammal då ja minns lite kuponger å eh 239	  
A: m 240	  



B: såhär å så lite morbröder som eh hade såna här lustiga kostymer på sej 241	  
A: a men du har gjort värnplikt själv 242	  
B: ja: ↓ öhm 243	  
A: de har ju alla gjort [mer eller mindre] 244	  
B:              [eh på ett ah] alldeles speciellt [sätt] >> 245	  
A:         [jaså?] 246	  
B: kan man säja (.) [eh] 247	  
A:          [va de] (.) svårt 248	  
B: a: e:  249	  
SKRATT 250	  
B: va *underhållande* he måste ja säga  251	  
A: °mhm° 252	  
B: ja eh öh fick inte va me så länge 253	  
A: jaså? 254	  
B: näe 255	  
SKRATT 256	  
A: *hur då* 257	  
B: ja vet inte dom [eh]  258	  
A:         [snabbutbildning] 259	  
B: ja (.) dom såg en begåvad kille han kan de här (.) [ja va] >> 260	  
A:     [SKRATTAR] 261	  
B: motorcykel(ordonans) ja va ju fantastisk på motorcykel 262	  
A: SKRATTAR 263	  
B: å så tänkte han kan åka motorcykel (.) honnör kommer han aldri å lära 264	  
sig 265	  
SKRATT 266	  
B: gå i takt kommer aldrig å lyckas [heller] 267	  
A:       [hur gjo]rde du honnör? 268	  
B: eh ja hade lite olika tricks 269	  
A: SKRATTAR 270	  
B: så hade ja (.) då 271	  
A: men de e ju riktigt snyggt 272	  
B: ja 273	  
SKRATT 274	  
B: det sprack på tummen här 275	  
A: *ja* *ha* den ska va 276	  
B: a just de den ska va upp sa dom å då blev de så 277	  
SKRATT 278	  
B: så att så höll vi på å roa oss i två dar me min tumme såhär å sen (.) 279	  
sen så skulle de va lite (.) sen så när tummen va bra vettu då va de nå 280	  
annat fel [såhär] 281	  
A:        [*jaha*] 282	  



B: (xx) de gilla inte de här utan då skulle ju handen vikas lite neråt då 283	  
blev de sådär (.) så att eh 284	  
SKRATT 285	  
B: ja såg hela tiden ut som ett solskydd 286	  
A: SKRATTAR 287	  
B: å sen så skulle de va lite kupat också då blev (.) de blev så jävla 288	  
mycket problem sen 289	  
A: ja 290	  
B: så att vi fick eh aldrig [någon ordning på de där] 291	  
A:        [ja börjar förstå] dom att 292	  
B: ja så sa dom att (.) carlsson e eh  293	  
A: klar nu 294	  
B: ja 295	  
SKRATT 296	  
A: de va en förstärkning för sveriges för[svar] 297	  
B:            [ja:] de va mycke lättare å få 298	  
ordning på trupperna sen ja eh 299	  
A: m 300	  
B: lämnade stället där (.) så vi skildes i bästa samförstånd 301	  
A: °a° 302	  
B: men om de blir krig så vill dom gärna att ja ska cykla lite [på] >> 303	  
A:              [de] vill 304	  
dom 305	  
B: nån [motorcykel] å (.) [å de gör ja gärna] 306	  
A:     [de vill dom]     [du e ju sveriges mest] kända soldat 307	  
B: ja me ett så taskigt förflutet [som eh som] >> 308	  
A:     [a det är märkligt] 309	  
B: ja lyckades inte riktigt där 310	  
A: e de inte ett problem för de här med loffe (.) att alltid blivit kallad 311	  
loffe (.) ingen säger janne carlsson 312	  
B: jo en del säger [janne carlsson] 313	  
A:         [bland dina] (.) kompisar HOSTAR 314	  
B: *he* *ne* de har de roat sig tappert med hehe loffan 315	  
A: a 316	  
B: SKRATTAR nä rå de e inge problem man vänjer sig faktiskt vid de också 317	  
A: m 318	  
B: ja 319	  


