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”Man kan skämta om allt”

När han efter en se-
jour i England åter-
vände till Sverige
hade han en betydligt
tuffare stil än vad vi
svenskar är vana vid.

Driver med allt
– Jag försökte mig

på ett skämt om ”Stål-
mannen”, filmen.
Med tanke på hur folk
klär ut sig på ”Sagan
om ringen”-filmerna
förslog jag att man
skulle komma i rull-
stol och med ett sug-
rör i munnen till
”Stålmannen”. 

– Ingen skrattade...
Då förstod jag att
svenskarna har
mycket att lära av
engelsmännen som
driver med precis allt.

Större avstånd
Men är du inte rädd

för att stöta dig

med de drabbade?

– Nej. Kan man inte
skoja blir avståndet
bara större. Mellan
invandrare och oss
andra, till exempel.
Då blir det vi och
dom. Men skojar man
med varandra blir vi
ett enda stort just vi.

På tisdag, 20 no-
vember, smygstartar
Raw (namnet är taget
efter Eddie Murphy-
filmen med samma
namn) på Wallmans i
Malmö.

– Malmö är till

skillnad från Stock-
holm en inspirerande
stad. 

– I Stockholm sitter
publiken med armar-
na i kors och väntar
på att bli underhåll-
na. 

– När jag uppträdde
i Malmö i somras kän-
des som att jag inte
var i Sverige.

Som en fritidsgård
På Malmöpremiä-

ren uppträder han
tillsammans med Pe-
ter Wahlbeck. 

Dessutom kommer
två gäster från Eng-
land, kanadensarna
Craig Campbell och
Jason Rouse.

– Stället ska vara
som en fritidsgård för
komiker. Det blir bra
dj:s också.

Välbekant ansikte
För tv-tittarna är

Mårten ett välbekant
ansikte. Han har varit
gäst hos ”Babben och
kompani” och i ”Ex-
tra, extra”. Han har
även hunnit med
”Let’’s dance”.

– Vi kom trea. Men
det hände aldrig nå-
gonting mellan mig
och Helena Fransson
som jag dansade med.
Personkemin var som
mellan mig och ett
frysbox.

Per Hägred
per.hagred@kvp.se

Nu blir det
ocensurerat på
ståuppscenen
Kan man driva med dvärgar, handikap-
pade, romer och våldtäktsoffer?

Det tycker ståupparen Mårten Anders-
son som tar den ocensurerade komedik-
lubben Raw från Stureplan i Stockholm
till Gamla väster i Malmö.

– Man kan skämta om precis allt, säger
han tvärsäkert.

KÆND FØR TV-TITTARNA. Mårten An-

dersson har varit med i både ”Extra Extra” och

”Let’s dance”.


