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OLJEBYTE • DRAGKROKAR

AC & BILREPARATION
ÄLVÄNGEN

SPARA PENGAR OCH MILJÖN!SPARA PENGAR OCH MILJÖN!

BYT DÄCK NU!BYT DÄCK NU!

0303-74 99 55
Markus Pasi

Öppet mån-fred 08.00-17.00, lunch kl 12.00-13.00
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monterat och klartPRISEX

EXTRA

Däckskifte
150:-

XTRA

4 st däck 
195 x 65 x 15

3.015:-3.015:-
inklusive momsinklusive moms

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!
- Alltid 2 års garanti!
- Korta väntetider
- Endast orginaldelar
 ”leverantören runt hörnet”

Däcket på bilden är ej det i prisexemplet

NÖDINGE. ”Trevligt och bra med Åsa 
& Gertrud” gör verkligen skäl för 
namnet.

Det visar sig snart att jämförelsen 
med revylegenderna Hasse & Tage 
inte är tagen ur luften. 

Det höga tempot, udden i satiren 
och skickligheten i framförandet är 
alla bevis för detta. 

Kängor delas ut till både flykting-
politik och Sverigedemokraterna 
under en och halv timme musikblan-
dad underhållning på Teatern i Ale 
Gymnasium.

Komikerna Åsa Asptjärn och Gertrud Lars-
son, båda 35 år i år, är inga duvungar i samman-
hanget. De har varit verksamma inom radio, 
satt upp föreställningar och kabaréer samt 
medverkat i Sveriges televisions ”Humorlab-
bet” och ”Farmartankar”. Deras mångsidig-
het är ett verktyg de utnyttjar väl i sin sketch-
kompakta föreställning på Alegymnasiets te-
aterscen denna sista dag i Mars. De arbetar 
improviserat och är snabba i både tanke och 
handling. De hamrar hem poäng på poäng och 
gör så befriande stilfullt.

Varierat innehåll
En tidig höjdpunkt är driften med TV-shop 

och deras styltade och minst sagt överdrivna 
reklamspråk. Ni vet, allt är revolutionerande 
och det är ju alltid så oerhört billigt med mäng-
der av saker på köpet. Detta följs av en träff-
säker snyting åt Sverigedemokraterna och en 
inte fullt lika lyckad sketch, där Barbro Green 
(pastor Åke Greens fru) parodieras in absur-
dum. Roligare är då de välskrivna dikter om 

sjölejon i Vietnam och papegojor i Nicara-
gua (jo, ni läste rätt) som framförs med stor 
pondus och komisk briljans. Även SM i asyl, 
den chilenske ”kärnkraftsexperten” som för-
klarar den bristande säkerhetskulturen i Fors-
mark och de hysteriska postqueerfeministiska 
performance-artisterna, som tvingas kompro-
missa med sin integritet genom att göra reklam 
för matvaror, lockar till mycket skratt. Och då 
har jag inte ens nämnt den ryska musikern, 
som lagom till Mozarts 251:a födelsedag pre-
senterar sin nio timmar långa skiva ”The Ul-
timate Mozart Kazoo Collection”. Eller kom-
mentaren om vardagsrasismen i dagens Sveri-
ge, smart utagerat som en fågelliknelse. Hur 
ska gråsparvarna kunna konkurrera med alla 
solbrända fåglar? Åsa och Gertrud tar gång på 
gång tag i, och bankar på, intolerans med be-
stämdhet och välformulerad komik.

Lågmälda musikpauser
Det roliga varvas föreställningen igenom 

med lågmäld, stämningsfull musik, framförd 
av Gustav Svedung på sång, gitarr och key-
board och Clas Lassbo på kontrabas. Duons 
melankoliska texter och stämningar kontraste-
rar väl till det uppsluppna innehållet i övrigt, 
vilket skapar en perfekt balans. ”Trevligt och 
bra med Åsa & Gertrud” är en välskriven och 
mångfacetterad skapelse som rymmer stort 
och smått, elakt och snällt. Roligt är det också 
nästan hela tiden, även om publiken inte alltid 
gav det gensvar man kunde, och borde, förvän-
ta sig. Inte illa.

NIKLAS FORSBERG

Gertrud Larsson bjuder tillsammans med kollegan Åsa Asptjärn på en härlig blandning av 
komik och satir. Det mesta och de flesta får en känga.            Foto: Håkan Larsson

Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson är inga duvungar på scen. Deras mångsidighet kommer väl 
till pass i föreställningen "Trevligt och bra med Åsa & Gertrud".                Foto: Håkan Larsson

Passande namn på 
vass satirkavalkad


