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Kastrullresan trollband Gösta Ekman
kalle Anka, kitty eller 
robinson Crusoe. Bar-
domens läsning dröjer 
sig ofta kvar – länge. 
I dag berättar Gösta 
Ekman om sin starka 
läsupplevelse: Pip-
larsson.

Böcker, och så hustrun 
Marie-Louise förstås – det 
är det enda som Gösta Ek-
man inte kan tänka sig att 
vara utan. Som barn troll-
bands han av berättelsen 
om familjen Pip-Larsson.

Gösta Ekman älskar att 
läsa, helst tjocka, finstilta 
böcker som får barnbar-
nen att sucka av medli-
dande.

– Fast jag tänker ”åh, en 
sådan tjock bok!” Det är 
som när man är hungrig 
och får se en stor måltid – 
ju mer desto bättre, tänker 
man.

Läsbegäret fattade sitt 

grepp om honom redan i 
barndomen. Till skillnad 
från sina jämnåriga ratade 
han cowboy- och indian-
böcker, men plöjde Enid 
Blytons ”Fem-böcker” och 
Edith Unnerstads berättel-
ser om den äventyrliga fa-
miljen Pip-Larsson. ”Kast-

rullresan” och ”Nu seglar 
Pip-Larssons” fick hans 
fantasi att gå på högvarv.

– De byggde ett hem 
som rullade fram spänt 
bakom en häst och så bo-
satte de sig på en båt och 
seglade vidare. De rullan-
de, rörliga hemmen – som 

påminde om mina egna 
kojor – trollband mig, be-
rättar han.

Med stigande ålder har 
han tröttnat på rätt mycket. 
Tv:n knäpps inte på så ofta 
och pianot, där han tidi-
gare satt varje dag, står allt 
oftare med locket nedfällt.

– Böcker är nästan det 
enda jag inte kan tänka 
mig att avstå ifrån – detta 
sagt med viss distans, jag 
menar att jag inte kan tän-
ka mig att vara utan Ma-
rie-Louise, säger han och 
fortsätter:

– Men jag tycker fort-
farande att det här med 
att människan har hittat på 
alfabetet, att vi kan skriva 
ned våra erfarenheter och 
bevara dem, att jag kan 
skratta åt något som skrevs 
för många hundra år se-
dan, är helt fantastiskt.

Sara ullberg
TT Spektra

När Gösta Ekman var liten 
var det Edith Unnerstads 
böcker om familjen Pip-
Larsson som smällde högst.  
 FOTO: ANDERS WIKLUND/ScANpIx

”Kastrullresan” av Edith Un-
nerstad.  FOTO: RABéN & SJöGREN
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Potatishandlaren
Teater Mira 
Medverkande: cecilia Hjal-
marsson, Irma Jämhammar, 
Håkan Bengtsson och Magnus 
ödéhn.
regi: Dan Kandell
premiär Borgeby Slott 26 juni

 
Potatishandlaren kän-
ner vi från Lars Molins 
mustiga tv-skröna, som 
bygger på en novell av 
norrländska författaren 
Ulla Ekh. Nu finns också 
en tredje version. Med 
inspiration från tv-filmen 
har skådespelaren Cecilia 
Hjalmarsson bearbetat 
novellen. Dessutom gan-
ska grundligt. Storyn har 
byggts ut, fått nytt liv och 
lite fler dimensioner.  

Grunddragen är dock 
desamma. Märta har blivit 
kvar hemma på gården. 
Hon sliter och släpar och 
förkastar alla friare. Det är 
bara enfaldiga bondlurkar 
allihop, tills potatishandla-
ren oförhappandes dyker 
upp på gården. Då väcks 
slumrande känslor till liv. 

Så långt är allt som van-
ligt. Men i Hjalmarssons 
version har en ny person 
förts in i handlingen, en 
manlig nabo, och han 
kommer att få stor bety-
delse för upplösningen. 

Dessutom har hon vänt 
på kuttingen. Pappan, 
som hade en central roll i 
tv-filmen, har utgått och 
ersatts av mamma Stina. 
Nu är det ett mor-dotter-
förhållande som skildras, 
och det känns nästan na-
turligare än det förra.

Det finns inga gränser för 
vilken omsorg en mamma 
har om sitt barn. Märta är 
Stinas enda. Om hon nu 
bara kunde hitta en karl att 
slå sig till ro med. Själv är 
mamma Stina lite till åren 
kommen och sliten. Knäna 

krånglar. Men vad gör vad 
väl det. Viktigare är att dot-
tern hittar en rejäl man och 
får ett lyckligt liv. Och så 
blir det, med den illmariga 
moderns medverkan.    

Men det slutar inte där. 
I den här nya versionen är 
mamman inte bara mam-
ma. Också hon får också 
ett nytt och eget liv när väl 
dottern är i hamn. Slutet 
på historien är alltså ny-
skrivet och känns alldeles 
äkta och trovärdigt. Mer 
än så ska inte sägas. 

Det hela utspelas på 

den skånska landsbygden 
och tiden är sent 1950-tal. 
Det är solglasögon, tugg-
gummi, skinnjacka och 
Elvis, men också gammel-
dags pinnstolar zinkbaljor 
och silltunnor. Det är en 
brytningstid på flera plan. 
Mamma Stina tillhör en 
tid, dottern Märta en an-
nan, den nya.

Det finns ett allvar i bot-
ten. Men också mycket 
humor och plats för många 
glada skratt. Självklart 
finns stickorna kvar, de 
som Märta får i rumpan 
när hon ramlar ner från 
stegen. För att inte tala om 
den fatala sängen, som hon 
och potatishandlaren fast-
nar i. Rena rävsaxen. Det är 
mycket roligt skildrat. 

Potatishandlaren är en 
föreställning med hjärta, 
värme och humor. Samt 
dans och musik från tiden, 
som vävts in i handlingen. 
Cecilia Hjalmarsson, 
Irma Jämhammar, Håkan 
Bengtsson och Magnus 
Ödéhn ger liv åt karaktä-
rerna, som känns äkta på 
alla sätt. Man tar dem till 
sig. Dessutom är föreställ-
ningen precis lagom lång, 
en timme. På köpet får 
man också en härlig stund 
ute i det fria.   

 
Hans Bengtsson

Potatishandlare med  
hjärta och humor

Cecilia Hjalmarsson och Irma Jämhammar medverkar i Tea-
ter Miras uppsättning av Potatishandlaren. 
  FOTO: YvONNE ERLANDSSON

gaLLerirundan

Galleri Arnstedt, Östra karup
Magdolna Szabó, Hans Hamid Rasmussen m.fl
Till och med 8 juli 

Galleri Sollång, Vejbystrand
Ingela Beijer – måleri; christer Ljung – skulptur
6 juli – 28 juli. öppet fredag 15-18, lördag-söndag 14-17

krapperups konsthall, krapperup
Erik Höglund – virtuos i glas
6 juli – 1 augusti
 
Alltför ofta tycks det som om den skånska väst-
kustkonsten helt oförtjänt blir marginaliserad på 
bekostnad av vad som sommartid sker på ostkus-
ten och Österlen. I väster finns till exempel Båstad 
och bara ett stenkast därifrån, i Östra Karup, ligger 
galleri Arnstedt – med tillhörande skulpturträd-
gård – idylliskt inhyst i en gammal kvarn. Sedan 
galleristen Britt Arnstedt traditionsenligt inlett 
sommarsäsongen med att visa verk av några av 
fjolårets avgångselever från Malmö Konsthögskola 
presenterar hon nu som huvudutställare Mag-
dolna Szabó och Hans Hamid Rasmussen, båda 
redan välkända för den skånska konstpubliken. 
Magdolna är akvarellkonstnär. Med genomskinliga 
färger och fjärilslätta penselrörelser skapar hon 
koloristiskt förföriska ”såpbubblemålningar” som 
hon ibland kontrasterar med färgmättade, geome-
triserande abstraktioner. Huvudintrycket blir mål-
ningar som är på en gång flyktiga och handgripliga, 
ljuvt skira men aldrig insmickrande. De associa-
tioner hennes målningar väcker leder spontant till 
norrmannen Rasmussen, som redan 2009 förtjuste 
galleriets besökare med sina textila verk. Då nästan 
kvinnligt skira broderier på siden; nu betydligt 
stramare skulpturer och bilder i textil och papper 
som dels inspirerats av Jonathan Swifts berättelser 
om Gulliver och hans resor, dels av Constantin 
Brancusis formanalytiskt avskalade skulpturer. 
 
På behagligt (bil)avstånd från Östra Karup lig-
ger Vejbystrand och lilla Galleri SolLång som är ett 
av den skånska västkustens trivsammaste utflykts-
mål. Utställningarna är oftast små med en tilltalan-
de blandning av måleri, skulptur och konsthant-
verk. När denna artikel publiceras ligger galleriet 
i skarven mellan två utställningar. Från och med 
den 6 juli kommer man dock att visa halvt abstrak-
ta och mycket suggestiva landskapsmålningar av 
Ingela Beijer (som till vardags driver Galleri Qvis-
torp på Öland) samt skulpturer av Christer Ljung, 
en av de många skickliga häst- och djurskildrare 
som galleriet knutit till sig under åren. 
 
Också krapperups konsthall som ligger yt-
terligare ett stycke söderut befinner sig praktiskt 
taget i skarven mellan två utställningar. Till och 
med söndag pågår försommarens genomgång av 
Ulf Trotsigs vindsvepta konstnärskap och den 6 
juli öppnar en stor retrospektiv utställning med 
verk av Erik Höglund (1932-1998) en av svensk 
glaskonsts stora pionjärer och virtuosa mästare 
och därtill både skulptör och målare. Att det blir 
njutbart kan jag redan på förhand lova!

Britte Montigny

Magdolna Szabó. Utan titel, akvarell på papper.


