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Det var inte många 
veckor sedan som 
Lundsbergs riksinter-
nat stod i fokus i 
samtliga tidningar i 
landet. Oskar Sternulf 
är därför rykande 
aktuell med mono-
logen Ondskan, som 
har nypremiär  
i Karlskrona i kväll.
För bara några veckor se-
dan stod Lundsbergskolan 
och de andra riksinternaten 
i fokus i varenda nyhetstid-
ning i Sverige. Tortyrlik-
nande nollningsritualer där 
äldre elever brände yngre 
med strykjärn målades upp 
i rubrikerna, det skrevs så 
mycket att Lundsberg blev 
tvunget att stänga igen, om 
så bara för en vecka. 

Erbjöd Lundsberg
Just därför kunde Oskar 

Sternulf  inte valt ett bättre 
tillfälle att framföra mono-
logen Ondskan, skriven av 
Benny Haag efter Jan Guil-
los roman med samma 
namn, som gör nypremiär i 
Karlskrona i kväll. 

– Jag har till och med va-
rit i kontakt med Lunds-
berg, precis när de här ritua-
lerna hade skett. Jag före-
slog att jag skulle komma 
och spela Ondskan för elev-
erna på skolan. 

Vad sa de då?
– De svarade nej, menade 

att eleverna skulle vända sig 
emot det. Då sa jag att de 
just därför borde göra det. 
Sen dess har jag  inte hört av 
dem. Det tolkar jag som att 
de inte vill ta tag i proble-
met. De står bara och kastar 
salt i det öppna såret och för-
står inte att det är bättre att 
tvätta rent och sätta på ett 
plåster istället. Nu blev jag 
poetisk, men jag fattar inte 
att de kan låta det fortsätta.

Det var fyra år sedan sist 
han satte upp föreställning-
en här, och det är mycket 
som har förändrats. Regissö-
ren heter nu Conny  Hoberg. 

– Jag har fått en helt 
 annan tydlighet, är modiga-
re och ännu mer naken än 
tidigare. Jag vågar blotta 
mig mer nu än vad jag våga-
de för fyra år sedan, säger 
han.

Sedan i skolor
Oskar gör två öppna före-

ställningar i Karlskrona, 
men det här är bara starten. 
Sedan bär det av till Göte-
borg, Karlsberg, Lidköping 
och Halland, där han ska 
spela på skolor. Samtidigt 
före läser han mycket, och är 
nästan ständigt uppbokad.

– Det rullar på, jag har ju 
kommit till den punkten att 
folk kontaktar mig. Jag be-
höver inte söka jobb på sam-
ma sätt längre. Men jag har 
fått jobba för det, jag sköter 
mig, kommer i tid och är 
trevlig, och det kommer folk 
ihåg, säger han.

Tobias Fabbeke
tobias.fabbeke@blt.se

045577 229

Jan Lundgren och Jacques 
Werup bjöd på en häp-
nadsväckande samspelt 
afton när de tillsammans 
blev ett genom toner och 
poesi.

MUSIK OCH POESI
TILLSAMMANS
Föreställning med Jan Lundgren och 
 Jacques Werup.
Karlskrona konsthall

– Vilken vacker musik! utbrister 
plötsligt Jacques Werup med sin 
djupt karakteristiska skånska 
stämma just efter att Jan Lund-
gren avslutat ett av sina solonum-
mer. Trots att Jacques Werup 
 säkert hört sin kompanjon spela 
oräkneliga gånger tidigare så är 
det precis som de orden ändå måste 
ur honom. En okontrollerbar be-
undran i stundens ingivelse kan-
ske. Det är lätt att förstå honom.

Snarare gemensamt sätt
När pianisten Jan Lundgren och 

författaren Jacques Werup nu gör 
gemensam sak har föreställningen 
Tillsammans på förhands beskri-

vits som ett ytterst oväntat möte 
mellan två artister. Som två mot-
poler som möts. Egentligen är fal-
let nästan helt det motsatta. På 
Karlskrona konsthall visar duon 
att de till väldigt stor grad delar ett 
gemensamt uttryckssätt. De är 
 båda estradörer av absolut topp-
klass som när en förkärlek för jazz-
musikens pulserande rytm. I såväl 
musik som i text.

Det är inte heller första gången 
Jan Lundgren och Jacques Werup 
står på scen tillsammans. För bara 

ett år sedan turnerade de tillsam-
mans med rapparen Timbuktu i en 
kritikerhyllad och bejublad före-
ställning. Det märks att de båda 
herrarna trivs i varandras säll-
skap. De verkar finna trygghet hos 
varandra och vet ofelaktligen hur 
och när de ska förstärka och avlösa 
varandra.

Dramatiskt och direkt
Anslaget är ofta dramatiskt men 

samtidigt direkt. Jacques Werups 
ekvilibristiska dikter om kärlek, 
saknad och livet flyter nästan 
omärkligt in i Jan Lundgrens ele-
ganta spel. Duon är ibland så an-
daktningsfullt samspelt att man 
får stå på tårna för att avgöra vart 
den enes konst börjar och den 
 andres slutar. Jan Lundgren spelar 
bland annat den egna kompositio-
nen Vårt hav som han i sin tur 
hämtat inspiration från Jacques 
Werups dikter. Den senare ton-
sätter samtidigt pianistens melodi-
er som om de enkelt vore skrivna 
från samma penna.

Det är två olika språk, det musi-
kaliska och det poetiska, men tack 
vare erfaren begåvning talas den 
flytande från scen ner till publiken 
i Karlskrona konsthall.

Henrik Svensson

Foto: STAFFAN LINDBOM
Tillsammans. Det märks att Jan Lundgren och Jacques Werup trivs i varandras sällskap. De verkar nna trygghet hos 
 varandra och vet hur och när de ska förstärka och avlösa varandra.
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Oskar Sternulf spelar åter nu 
den rykande aktuella mono-
logen Ondskan.

 

n Altsaxofonisten Amanda 
Sedgwick har åtminstone 
20 års erfarenhet på scenen, 
och har blivit en allt mer 
uppskattad solist, och har 
i dag tre soloskivor bakom 
sig. 

Nu släpper hon en ny 
skiva, tillsammans med en 
helt ny grupp som bara har 
spelat tillsammans i ett år. 
I samband med skivan 
turnerar de nu runt i Sverige, 
och i kväll är det dags för 
Karlskrona och Konser t-
husets foajé.

Musiken är musikalisk 
bebop, med en nutida 
tappning. Tre av gruppmed-

lemmarna är amerikaner, 
eller har stark amerikansk 
anknytning, vilket gör att 
det amerikanska uttrycket är 
viktigt i den musikaliska 
repertoaren.  

Kompositionerna står 
Amanda och pianisten Leo 
Lindberg för, med inslag av 
amerikanska jazzlåtar som 
inte så ofta hörs i Sverige.

Gruppen består av 
Dwayne Clemons, 
trumpet,Amanda Sedgwick,  
altsaxofon, Leo Lindberg, 
piano, Kenji Rabson, bas och 
Moussa Fadera, trummor.

Elin Thornberg

”Duon är ibland så 
andaktningsfullt 
samspelt att man får 
stå på tårna för att 
avgöra vart den enes 
konst börjar och den 
andres slutar.

  
BLT:s recensent Henrik Svensson

 


