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Det är inte ofta trelleborgarna går man ur huse och ger arrangören anledning att sätta 
lapp på luckan om att det är slutsålt. Arrangemanget Sunny Standup i Parken med åtta 
av Sveriges bästa ståuppare var ett sådant tillfälle och det får gärna bli fler sådana så att 
arrangörer vågar ta hit artister av dignitet utan att behöva riskera komma på obestånd. 
 
In i det sista var det dessutom oklart om man skulle kunna använda sig av utescenen eller inte 
och på så sätt kunna sälja ytterligare 150 biljetter. Vädret spelade dock arrangörerna stora 
spratt under dagen och beslutet togs att trots allt bli inomhus. Därför var det kanske en och 
annan trelleborgare som snopet fick vända i grinden och gå hemåt med sänkt huvud. 
 
Strax innan showen så träffade Vavade.se hela ensemblen med Måns Möller, David Batra, 
Thomas Järvheden, Özz Nujen, Hasse Brontén, Christoffer Linell, Nour El-Rafai och Karin 
Adelsköld samt kvällens DJ Stephen Simmonds i Parkens källare och fick en avslappnad 
pratstund. Jag inledde med att prata med Stephen Simmonds.  
- Din låt Tears never dry som du gjorde med Lisa Nilsson 1997 tillhör faktiskt mina 
favoritlåtar och ligger i en mapp med andra dito. 
Stephen: - Oj, det var ju kul!  
- Visserligen är där 1067 andra låtar. 
Stephen: - Ja men ändå, den är ju en av dem i alla fall. 
Özz: -Jaha, ska du bara prata med Stephen, han är ju bara ett tillbehör i showen, ha ha! 
- Hur gör ni ett upplägg med åtta stycken på scen? Har ni en viss hierarki? 
Hasse: - Nej alla får tolv minuter och vi kör på klocka. Alla har lika mycket betalt också. 
Christoffer: - Vi kör ett möte samma dag och pratar igenom vad de olika ämnena ska handla 
om så att det inte krockar och så går jobbet som konferencier runt på alla. 
- Vem är det som har äran att göra det ikväll? 
Christoffer: - Det är Måns… 
Just då kommer Måns Möller in i rummet och hälsar glatt på oss. 
- Jag såg dig, David, Thomas och Johan (Glans) uppträda på Berns i Stockholm 1999 
innan ni slog igenom. 
Måns: - Oj och du är kvar än, det var som fan…  
- Ni hade Gösta Engström som gäst den kvällen. 
Måns: - Jaha, då vet jag precis när det var. Vi körde en hel del där med olika gäster. 
Just då kommer även Thomas Järvheden in i rummet och hälsar på oss. 
Måns: - Thomas, reportern här säger att han sett oss på Berns 1999 med Gösta. 
Thomas: - Oj, ja det var ju ett tag sen, det var i vår tidiga karriär det Måns. 
- Ja det var väl lite i begynnelsen för standup? 
Måns: - Ja det hela startade väl på Norra Brunn och sen var det SUCK.  
Özz: - Tv sände ju ganska mycket från Släng dig i brunnen och efter det gick det väl lite upp 
och ner för standupen. Men nu är det större än någonsin känns det som. 
- Vad tycker ni är roligast just nu? 
Hasse: - Sascha Baron Cohen är ju i ropet just nu med Brüno, det är nog något av det 
roligaste just nu. 
- Kan man skämta om allt? 
Özz: - Du ställde just världens tristaste fråga… Jag brukar säga att om man inte kan skämta 
om allt så kan man heller inte prata allvar om allt. 



Christoffer: - Det är viktigt att kunna skämta om allt men det handlar om att ha rätt timing 
också. 
- Jag såg Magnus Uggla på Allsång på Skansen när han sjöng om Michael Jackson som 
just avlidit. 
Hasse: - Allting handlar om hur man uttrycker det. Att skämta om tsunamin var kanske inte 
det bästa när just det var aktuellt. 
Özz: - Eller om den 11 september. Jag hade ju en släkting som omkom där. 
- Oj, jaha… 
Özz: - Det var han som flög det ena planet! 
Ridå. 
 
Därefter lämnade vi de vitsiga komikerna för att få förbereda sin show. 
Den 800 personer stora publiken verkade stortrivas under kvällen och ståupparna drog ner 
mängder av skrattsalvor och applåder under de tolv minuter som var och en var tillägnad. 
Stämningen var rå men hjärtlig, precis som det ska vara när det gäller standup. 
 
Fotnot. 
1999 startade Måns Möller, David Batra, Thomas Järvheden och Johan Glans tillsammans 
under namnet Jävla sjuttitalister. Jag såg dem vid ett tillfälle på Berns i Stockholm och jag 
minns att de då var helt okända men att det var en mycket rolig show.  
 
Peter Kronström 
 
 
 
 


