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Pelle Sandstrak växte upp i 
ett litet samhälle i Norge och 
på den tiden var tourette ett 
ganska okänt funktionshinder. 
Det fanns bara 65 kända fall i 
hela världen och Pelle Sand-
strak var,  enligt läkaren, inte 
en av dem. I skolan uppfatta-
des han som störig och lärar-
na skickade på löpande band 
iväg honom till rektorn. 

I Pelle Sandstraks fall bör-
jade hans tics, ryckningar i 
kroppen, som en bubblan-
de känsla i magen som växte 
sig starkare och starkare. Den 
övergick automatiskt i en 
okontrollerbar handling, till 
exempel en handrörelse eller 
smackning med munnen. 

Ibland, när han kände sig 
stressad eller orättvist behand-
lad, slängde han impulsivt ur 
sig ”fula ord”  som retade gall-
feber på hans omgivning. Det 
fanns vissa färger, dofter och 
ljud som triggade impulserna 
i kroppen. Rött var en dålig 
färg, den innebar blod, smitta 
och död, så den undveks till 
varje pris. Blått däremot var 
en bra färg, den associerade 
till kyla, norrut, alla bakterier 
dog och kroppen skulle hålla 
sig frisk. 

Toalettbestyr
När han som 19-åring flyt-
tade till en egen lägenhet i 
Oslo förvärrades hans tour-
ette och allt kretsade kring 
ritualer och tvångshandling-
ar. Om han gjorde en ritual 
fel så straffade han sig själv 
och gjorde om hela proce-
duren från början. Till slut 
kunde han inte ens duscha 

längre eftersom han skrubba-
de sönder sig, och omständ-
liga toalettbesök blev istället 
gjorda i plastpåsar i vardags-
rummet. Varje tröskel i lägen-
heten var ett projekt att ta sig 
över och det kunde ta flera 
timmar att ta sig från ett rum 
till ett annat. 

Han började sova allt mer 
utomhus eftersom den kalla 
luften höll farliga smittorisker 
borta. På gatorna i Oslo kom 
Pelle Sandstrak i kontakt med 
droger och för första gången 
i sitt liv fick han uppleva hur 
det var att inte ha tvångs-
tankar och krävande ritua-
ler i sitt liv, men priset var än 
värre. Efter ett inbrott ham-
nade han i fängelse och fick av 
en slump höra talas om tour-
ette på radion.  Och det var 
då, vid 25-års ålder, som han 
insåg varför han inte var som 
alla andra. 

Idag har han lärt sig att 
leva med det som läkare 
kallar funktionshinder. Han 
vet hur han ska förutse sina 
tics och arbetar hela tiden fö-
rebyggande med sin tourette. 
Pelle Sandstrak har dessutom 
hittat andra sätt att få ut sina 
tics. Med hjälp av harklingar, 
stamp i golvet och visslingar 
lyckas han hantera mötet med 
andra människor.

Ett lyxjobb
Han är nyss hemkommen 
från Indien och har åkt på 
både halsont och nackspärr 
men den verbala förmågan är 
det inget fel på. Han har lätt 
till skratt och i samtalet kastar 
han sig obehindrat mellan 

sina mörka och ljusa upple-
velser i livet. 

–  Jag har ett riktigt lyxjobb. 
Jag reser runt, träffar nya män-
niskor och ser nya platser. Jag 
får berätta min egna historia 
och beröra min publik. Hur 
många är det egentligen som 
har det så bra, frågar han utan 
att förvänta sig något svar.

Tidigare har Pelle Sand-
strak spelat teater och skri-
vit pjäser men det tröttnade 
han på. Det var alltid samma 
manus skulle läsas varje kväll 
och samma typ av svartkläd-
da publik som dök upp på fö-
reställningarna. 1993 började 
han att arbeta som stand-up 
comedy artist och letade stän-
digt efter nya historier att ta 
med i sina uppträdanden.

– Man tror oftast att alla 
andras historier är så bra och 
speciella, men så sa en vän 
till mig att min egna historia 
räckte ju, och så är det fak-
tiskt, säger Sandstrak. 

Norsk dialekt
Med hjälp av sin tourette, 
charmiga norska dialekt och 
personlighet fångar han pu-
bliken och håller den i ett 
järngrepp under hela före-
ställningen.

– Det svåraste på scen är att 
få publiken att pendla mellan 
skratt och total tystnad. Vissa 
som uppträder är livrädda för 
tystnaden men det kan fak-
tiskt vara ett bevis på att det 
går bra, säger han.

Till hösten har han pla-
nerat att släppa sin bok ”Mr 
Tourette och jag” som dels tar 
upp delar från föreställningen 
men även går in på mer pri-
vata och hittills opublicerade 
uppgifter.

– Ja, där kommer du kunna 
läsa om alla mina lik i garde-
roben, säger Sandstrak.

På föreställningarna 
hinner han inte förmedla allt 

han vill berätta till sin publik 
och tiden brukar springa ifrån  
honom. Men i boken hoppas 
han kunna vara mer detalje-
rad och privat.

– Och efter det ska jag nog 
skriva en till,  med titeln ”Det 
är för mycket män i samhäl-
let”. Den har jag fått inspira-
tion till efter alla hotellvistel-
ser med bara män i frukost-
matsalarna. Män med sina 
små mobiler som de lägger 

framför sig på bordet och 
väntar på ska ringa, säger han 
och ler roat. 

Tourette ett okänt handikappTourette ett okänt handikapp

NÖDINGE. Trots att Ale 
gymnasiums teaters 
300 sittplatser redan 
var fullsatta ringlade 
sig en lång kö utanför 
portarna. 

Ett hundratal 
besvikna människor fick 
vända hem, utan att ha 
fått se Pelle Sandstraks 
bejublade föreställning 
”Mr Tourette och jag”. 
Ett glädjande besked 
är dock att det blir en 
repris senare i höst.

Det tillhör  ovanligheterna att 
platserna inte räcker till och 
arrangörerna gör så gott de 
kan för att styra upp kaoset 
utanför teaterentrén. 

Tystnaden lägger sig i salen 
och Pelle Sandstrak tar med 
publiken på en tre timmar 
lång resa fylld av humor, dråp-
liga situationer och återkom-
mande ritualer och tvångs-
handlingar. Han berättar på 
ett personligt och hjärtligt 
sätt om hur det är att leva med 
tourette i ett samhälle där alla 
strävar efter att vara så norma-

la som möjligt. 
– Hur frisk kan man bli 

egentligen, innan man blir 
sjukligt normal? frågar Pelle 
Sandstrak sin publik.
Idag anser han att han är så 
frisk som han vill bli. Friskare 
vill han inte bli. Han har lärt 
sig att kontrollera sina ryck-
ningar och skulle sakna sin 
tourette om den försvann. 
För Pelle Sandstrak är tour-
etten en del av hans person-
lighet och tillhör hans nor-
mala liv.

SILVIA RYDBERG

Mer än fullsatt för ”Mr Tourette och jag”

NÖDINGE. Under skoltiden hade han nästan klipp-
kort hos rektorn. 

Som nittonåring levde han på gatan som hemlös 
och knarkare. 

Nu reser Pelle Sandstrak världen runt och berät-
tar om sitt funktionshinder, tourette, och hur han 
lärt sig att leva med det. 

TOURETTE ETT FUNKTIONSHINDER
Tourettes syndrom är ett funktions-
hinder med bland annat symptom 
som :
•  Blinkningar, ansiktsgrimaser och 

kroppsryckningar.
•  Tvångssyndrom; måste röra vid 

saker systematiskt, räkna steg, 
kontrollera tillvaron.

•  Tvångsmässigt säga svordomar 
och fula ord.

•  Överaktivitet, utbrott vid små mot-
gångar, aggressiv.

Men Pelle Sandstrak har gett det ett ansikte
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Sofia Karlsson Band uppträder i Ale gymnasium

Nu turnerar Sofia Karlsson 
för Musik i Väst med eget 
band: riksspelman Lisa Ryd-

berg, fiol, gitarristen Esbjörn 
Hazelius, samt Olle Linder på 
bas, trummor, mandola, gitarr 

och olika typer av slagverk. 
Programmet är inte spikat än 
– det kan bli Dan Andersson, 
men lika väl annat material. 
Hur som helst lär det bli en 
musikalisk höjdpunkt, i den 
innerliga och ärliga stämning 
som är Sofia Karlssons kän-
netecken. 

Sofia kommer från Enske-
de i Stockholm. Till de tidiga 
musikaliska inspirationskäl-

lorna hör farmor som spelade 
koraler på tramporgel, farfar 
som spelade enradigt dragspel 
och mamma som alltid sjöng i 
bilen. Sedan kom nya, såsom 
bland andra Fred Åkerström, 
Dolly Parton, Tracy Chap-
man och Lena Willemark.

Sofia är utbildad på Folk-
musikerlinjen på Kungli-
ga Musikhögskolan i Stock-
holm. Mellan åren 1998-2002 

var hon verksam i folkmusik-
gruppen Groupa, och släpp-
te 2002 soloalbumet ”Folk 
Songs”. Sedan dess har Sofia 
arbetat frilans som solist. Hon 
har sedan 2003 varit med i 
flera av regissören Peter Os-
karsson teaterproduktioner 
på Folkteatern i Gävleborg 
och Träteatern, Järvsö, bland 
annat Molières ”Äktenskaps-
skolan”, Brechts ”Galileo Ga-

lilei” samt i ”Trollkarlen från 
Oz”, både som musiker sång-
solist och skådespelerska.

Pressröster om skivan 
”Svarta ballader”:

”Hela skivan präglas av 
denna oerhörda omsorg om 
detaljen. Musikerna är valda 
med omsorg, varje liten detalj 
fördjupar det konstnärliga ut-
trycket.” 

Svenska Dagbladet

NÖDINGE. En av Sveriges nya sångstjärnor, Sofia 
Karlsson, uppträder med sitt kompband i Ale gym-
nasium nu på onsdag. 

Sofia har under de senaste åren gjort stor succé 
med sin andra soloskiva ”Svarta ballader”. 

Skivan blev Grammis-, Manifest- och Danish 
Music Award-vinnare 2006 och presenterade Dan 
Andersson för nya generationer. 
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