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NÖDINGE. Sven Woll-
ter gjorde succé i Ale 
gymnasium för 13 år 
sedan.

Han gjorde det igen i 
torsdagskväll.

Den gamle regerar 
än.

Han har alltid gått sina egna 
vägar. Dit Sven Wollter har 
anlänt har det i regel blivit 
rubriker av ett eller annat 
skäl. Det blir lätt så när 
någon är tydlig och uttryck-
er sina åsikter i klartext. 75 år 
gammal äger han varje scen 
han äntrar och varje publik 
han möter. Det var inget 
undantag i Ale gymnasium. 
Sven Wollter var suverän 
från början till slut och som 
vanligt missade han inte till-
fället att föra fram sina röda 
idéer. Numera gör han det 
också med en doft av ironi 
och en stor portion humor. 
Sven Wollter är en komplett 
underhållare. Han agerar, 
sjunger, spelar trumpet, läser 
dikter, berättar historier och 
driver såväl med potentater 
som sig själv.

– Jag är kvar, men var är 
alla andra som stod på bari-
kaderna och skrek under den 
röda fanan under 60- och 70-

talet? Jo, flera av dem sitter i 
Nordeas styrelse eller på ett 
kontor i Bryssel, vissa har 
tagit sig till positioner i med-
iatoppen och andra åker för-
staklass till huvudstaden i ett 
viktigt ärende. Det var så det 
blev, konstaterar Wollter.

Nostalgitripp
Hans show är en nostalgi-
tripp med favoriter som han 
själv har valt. Flera gånger 
under kvällen återkommer 
han till sin vän Kent Anders-
son och hans verk. Likaså 
ligger Göteborg honom 
varmt om hjärtat – liksom 
prillan.

– Visste ni att först kom 
snuset, sen 
kom gö-
teborg-
skan, säger 
Wollter 
och tryck-
er upp lite 
”kärlek” 
under 
läppen.

Själv-
klart märks 
det att en av Sveriges störs-
ta skådespelarprofiler har 
blivit äldre, men i många 
fall är han som ett årgångs-
vin – bara bättre. Särskilt 
gäller det hans musikaliska 
ådra. Han omger sig förvisso 
med eliten, Bengt Ernryd 
bakom pianot och Patrik 
Thorman på kontrabas, 
lyfter showen till sällsynta 
nivåer. Särskilt känslosamt 
blir det när Wollter själv tar 
fram trumpeten och berät-

tar om sina musikdrömmar 
som liten.

– Jag spelade fiol och 
sedan trumpet. Det slutade 
på samma sätt båda gång-
erna. Familjerådet besluta-
de att fiolen var trasig och 
inte fick användas samt att 
trumpeten saknade volym-
kontroll…

Sin ålder och sina krämpor 
skäms Wollter inte över.

Värk som glädjer
– Man ska vara glad över 
att ha lite värk. Det är sunt 
att det gör ont i kroppen 
när man är gammal för den 
dagen du inget känner är du 
troligtvis död…Och om det 

är alterna-
tivet har 
jag hellre 
lite ont.

Han 
säger att 
showen 
har pågått 
i 20 år, men 
det gäller 
inte just 
den upp-

sättningen som Ale gym-
nasium får ta del av denna 
höstkväll. Däremot är inne-
hållet hämtat från den stän-
digt återkommande Sopp-
teatern som spelas i Stock-
holm. Wollter kallar kväl-
lens bjudning för ursoppan 
– och mycket ligger minst 
sagt i tiden. Han missar 
sällan chansen att peka 
finger åt högerregeringen, 
men som sagt det är numera 
väldigt ofta med en varm 
glimt i ögat.

Godispåse
Sven Wollter är själv den 
stora centralfiguren i showen 
som beskrivs som en godis-
påse med mängder av favo-
riter. En av de största kon-
fekterna står han emellertid 
inte själv för – det är nämli-
gen musiken.

Applåderna rasar ner för 
läktaren när Partik Thor-
man levererar det ena solot 
efter det andra. Han verkar 
nämast oberörd trots att 
man från publikens håll kan 

höra hur tungt bassträngar-
na slår mot fingrarna. Det är 
en uppvisning i den högre 
skolan.

Bengt Ernryd bakom 
flygeln och ibland med en 
trumpet i munnen är i sig 
själv ett stycke musikhisto-
ria. Han är nämligen kom-
positören bakom musiken i 
tv-programmet "Fem myror 
är fler än...". Ett av hans 
nummer kallar han därför 
för Malliga, Mulliga bok-
staven M.

Sven Wollter är en mys-
farbror från Göteborg – en 
allkonstnär som hela Moder 
Svea har tagit till sig – alla 
sina åsikter till trots. Han 
sitter säkert i förstaklass av 
våra allra främsta kulturper-
sonligheter.

SVEN WOLLTER

Ålder: 75.
Familj: Gift med journalisten Lisa 
Wede (2003). Han har fem barn med 
fyra olika kvinnor.
Födelseort: Göteborg.
Fullständigt namn: Sven Justus 
Fredrik Wollter.
Om sina namn: "Tänk er själva att 
växa upp och heta Justus under 
efterkrigstidens 40-tal, å andra 
sidan det är väl inte så roligt att 
heta Fredrik heller i dessa dagar..." 

(litet pekfinger åt statsministern).
Stora roller: Slog igenom i TV-serien 
Raskens under 70-talet och i krimi-
nalfilmen Mannen på Taket. Under 
90-talet uppmärksammades han i 
filmerna om Änglagård. Har med-
verkat åtskilliga gånger på Stadste-
atern i såväl Stockholm som Göte-
borg. Soppteater är en specialitet.
Bonusfakta: Medlem i det radi-
kala Vänsterpartiet Kommunistiska 
partiet.

Den gamle regerar än
– Wollter sitter säkert i första klass

En av kvällens många historier
Lille Karl är på sin första majdemon-
stration. Han lyssnar noga, men tvingas 
flera gånger fråga sin far om vad vissa 
ord betyder.

– Varför säger han kamrater hela 
tiden? Vad är en kamrat, pappa?

– Tja, lille Karl, det är som du och 
jag. Kompisar du vet.

Karl fortsätter att lyssna och så 

kommer nästa svåra ord.
– Pappa, vad är folket för något?
– Tja, lille Karl, det är du, jag och 

mamma framför allt. Det är mycket 
folk i mor din!

Efter en stund kommer nästa fråga.
– Han pratar om framtiden, vad är 

det för något?
– Det är din lillasyster, säger pappan 

och pekar på barnvagnen.
Samma natt vaknar lille Karl med 

ett ryck i barnkammaren. Han springer 
snabbt in till föräldrarnas sovrum. Han 
skakar intensivt i sin pappa.

– Kamrat vakna! Väck folket, det 
luktar illa om framtiden…

NJÖT I FULLA DRAG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SVEN WOLLTER SHOW
Ale gymnasium torsd 29 okt
Medverkande: Sven Wollter.
Husband: Bengt Ernryd på piano och 
Patrik Thorman på kontrabas.
Tid: 2,5 timme inkl paus.

Det är sunt att det gör 
ont i kroppen när man är 
gammal för den dagen du 
inget känner är du tro-

ligtvis död...
Sven Wollter

Mysfarbrorn från 
Göteborg.

Sven Wollter är lysande, men de längsta applåderna fick 
kontrabasisten Patrik Thorman för sina soloinsatser.

Sven Wollter är 75 år 
gammal en allkonstnär. 
Han behärskar till och 
med trumpeten!


