
Jag tillhör den sista generationen som växte upp 
utan tv. Vad gjorde vi egentligen efter skolan? 
Det är nästan svårt att tänka sej. Vi satt vid radion 
och lyssnade på Karusellen och på följetonger 

om det dramatiska livet på landet. Och på Lille Fridolf 
— en serie om en liten, tjock och tunnhårig karl med en 
storväxt och dominerande hustru. Han var så snäll så 
att man förstod att han inte var någon riktig karl. 

— Ja, lilla Selma, sa han. 
Det skrattade vi mycket åt. Och så byggde vi båt-

modeller i plast, spelade ishockeyspel, läste serietid-
ningar och böcker och höll oss utomhus så mycket 
som möjligt. 

När jag var inomhus spelade mamma piano och 
sjöng »Que sera sera« med darrande och vacker röst 
för min bror och mej. Medan min pappa var tandlä-
kare och sändaramatör. Han talade i sin mikrofon så 
att det hördes över hela jorden. 

— Hallo, sa han. Hallo, hallo. This is doctor Stark, 
SM 5 FL, Florida London, Foxtrot Lima, speaking. 

Cigarettröken rann ut genom mungipan mot den 
tända jordgloben och lade sej som en dimbank över 
Kolahalvön och norra Asien. 

— Hallo, sa jag. This is Ulf. Nu går jag ut.  

—Vart ska du gå då? undrade mamma. 
— Bara ut och titta på naturen, sa jag. 
Och så gjorde jag och mina kamrater det. 
Vi ville inte missa en sekund. Vi lade oss på taket 

till Rickbergs redskapsskjul och tittade på när sköter- 
skorna från ålderdomshemmet solade sina bara bröst. 

J a, så var det. Precis som jag beskrivit det i Min vän 
Percys magiska gymnastikskor. Den lilla världen 

vilade som ett ägg i den stora. Och vi fick göra vårt 
allra bästa för att skapa spänning, dramatik, komik 
och erotik ur dom begränsade förutsättningar som 
det lilla samhället Stureby erbjöd. 

Farbror Gustavsson, en butter men hygglig granne 
som arbetade på elverket, utsåg vi till exempel strax 
till en hotfull skräckgestalt. 

— Han är för fan inte klok, viskade vi för att skräm-
ma upp varandra. Han kokar katter till middag. Och 
så stänger han in oskyldiga barn i källaren. 

Vi hade ingen som helst grund för dessa påståen-
den. Inte annat än att han såg sträng ut. Och att han 
polerade bilen på ett kusligt, liksom aggressivt, sätt. 
Men den verkliga orsaken var väl att det blev mer 
spännande att knycka hans päron. 
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— Jävlar, Gustavsson! sa vi om höstkvällarna när vi 
smugit in i hans trädgård och hörde löven prassla. Nu 
är vi bergis dödens. 

Och så rös vi av den behagliga skräck våra fantasi-
er själva manat fram. 

Men så, en kväll, hände det värsta som kunde hända. 
Vi hörde grinden gnissla bakom våra ryggar. Och där 
stod Gustavsson med en hacka i handen. 

— Så det är alltså ni, sa han. Ulf, Klas-Göran, Bertil 
och källarmästarens son. 

— Ja, muttrade vi och tog liksom ett stumt farväl av 
våra korta liv. 

— Jahaja, sa han. Jo, jag ville bara säga att ni får ta 
så mycket päron som ni orkar äta. Jag kan ändå inte 
ta hand om alltihop. Men akta grenarna så är ni snäl-
la. Ja, det var bara det jag ville säga. God natt. 

Så gick han in. Och vi gick aldrig mera dit. Han  

hade krossat och kokat våra drömmar. Han hade 
hänsynslöst stigit ur den roll vi hade tilldelat honom. 

— Vad ska vi göra nu? suckade Berra. 
— Vad säger ni om Eskilsson i färgaffären? sa Klas-

Göran och petade sej i örat med en kvist. Han har 
både päron och hörapparat. 

D et var så jag minns det. Av nästan ingenting så 
gjorde vi någonting. Vi hade tid att ha det lång-

tråkigt. Och leda och fantasi hr som bekant det konst-
närliga skapandets grund. Våra historier var nästan 
jämt bra. Vi gjorde dom själva, utifrån våra egna 
behov. Underlaget fick vi hjälp med av filmindustrin. 

Varje söndag gick jag och mina kamrater på 
matinéföreställningen på biografen Corso på Tussmö-
tesvägen. Högst upp på utomhustrappan stod maski-
nisten med cowboyhatt på huvudet och såg lika farlig 
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ut som John Wayne. Han skulle skjuta oss direkt om 
vi försökte att trängas. 

Sedan gick vi in och visslade i biljetterna och kasta-
de stanniolpapper i luften. 

Det gjorde jag inte när jag gick med mamma. 
Hon älskade, liksom jag, att gå på bio. Vi såg Prin-

sessa på vift med Audrey Hepburn, liksom Fröken 
April med Jarl Kulle. Pappa följde inte med. Han ville 
göra tandbryggor istället. För övrigt var han en funda-
mentalistisk realist. 

— Film är bara påhitt, sa han. 
— Ja, det är det som är så bra, sa jag. 
För det var för dom goda historiernas skull som jag 

gick på bio. Och jag visste redan då att den goda his-
torien inte har någonting med ytlig sanning att skaffa. 
Den söker sin egen äkta sanning i lögn och påhitt. 

— Ha det så roligt då, sa pappa. 
— Tack det samma, sa mamma. 
Jag tror att han hade det. Och vi hade det alldeles 

säkert. Mamma skrattade så snart det fanns minsta 
förevändning. Tårarna strömmade nerför hennes  

sfäriska kinder, rakt ner i urringningen. Då och då 
kiknade hon så att jag måste puffa till henne. Sedan 
fortsatte skrattet att överrösta ljudanläggningen. 

— Jaså, fru Stark var på bio igår, sa grannarna. 
— Såg ni mej? sa mamma. 
— Nej, men vi hörde, sa grannarna. 
Sådant hade kunnat få ens håg att vända sej bort 

från biografsalongerna. Men magnetismen var för 
stark. Det var trolleri, det var andakt och mystik — det 
var rörliga bilder. Och det fick bara upplevas en gång i 
veckan, då inte mamma tog en med. 

Fascinationen hade att göra med att film fortfaran-
de var en relativ bristvara. 

Till och med filmerna i skolan gjorde mej hänryckt. 

Då fanns inte skolbio. Bio tillhörde den ringaktade 
populärkulturen. Det var som att läsa serietid-

ningar och kolorerad veckopress. Men jag fängslades 
bara av detta att se rörliga bilder. 

— Nu drar vi för gardinerna, sa fröken ibland. Nu 
ska vi se film! 
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Då stängdes den vanliga världen ute och det blev så 
mörkt att vi kunde nypa varandra i låren och göra 
skuggfigurer på den vita duken. 

— Nu ska ni titta på filmen, sa fröken. 
Då gjorde vi det. 
Det var Sotlugg och Linlugg. Men det kunde också 

vara Från ax till limpa. Den sistnämnda var en mycket 
populär film på den tiden. Den handlade om hur man 
mej ade ner en massa veteax och malde dom i en 
kvarn, så att dom till sist kunde förvandlas till deg 
och bröd. 

Jag torkade bort en tår just då ljuset tändes. 
— Tyckte du synd om dom där stråna med? undrade 

min vän Berra. 
Han hade varit med mej och sett Bambi, en oför-

glömlig och smärtsam film. Jag grät som en vat-
tenkran då Bambis mamma dog. Men nu hade min 
ovän Klas-Göran borrat in en blyertspenna mellan 
mina skulderblad. 

— Visst, sa jag. Det var en sorglig historia. 
— Jag tyckte att den var spännande, jag, sa Klas-

Göran. 
— Helt klart, sa Percy. Jag ser redan fram mot del två. 
—Vilken då? undrade jag. 
— FRÅN LIMPA TILL SKIT, sa han. 
Då skrattade vi tills fröken sa att vi skulle dra isär 

gardinerna igen och prata om havre. Det är sådant 
man minns. 

jag minns det till exempel när jag kommer ut till 
skolklasser för att tala om mina böcker. Innan vi 

går in tar ibland en lärare tag i min axel. 
— Så bra att du kom, säger hon och ser mej i ögonen. 
— Ja, säger jag och känner mej smickrad. 
— Tala nu om för dom hur mycket bättre det är att 

läsa en bok än att se på film, säger hon. Tala om hur 
viktigt det är att man lär sej att skapa egna bilder. Så 
där som man gör när man läser en bok. 

— Javisst, säger jag. 
Sedan går vi in i klassrummet. 
— Vad har jag sagt? säger fröken. Jag har sagt att ni 

ska ta av er mössorna. 
Då tar jag av mej min mössa. 
— Läs en bok, säger jag. Helst en av mina. 
Sedan kommer jag ihåg hur jag älskade själva lukten 

i min barndoms biograf. Och jag minns min förväntan 
när ljuset hade släckts och man fick se den svenska skå- 

despelerskan Yvonne Lombard, som nu är gift med 
Lennart Hellsing, ta ett bett av en kaka märkeschoklad. 

— Mmmm, sa hon med spelande ögon. Mmmm... 
Marabou mjölkchoklad. 

Det var i sådana ögonblick man önskade att man 
var gjord av choklad. 

Sedan kom huvudfilmen med Gary Grant, Kalle 
Anka, Zorro — eller Errol Flynn som det fanns ett foto 
av i biograffoajén. Errol Flyän hade mycket smala 
mustascher av en typ som jag själv tänkte skaffa mej 
när jag blev vuxen. Robin Hood slogs ner i en bäck av 
broder Tuck. Diligensernas hjul snurrade baklänges, 
fastän dom for framåt. Och Zorro hängde i en lamp-
krona och fäktades. 

Det var allt sådant man själv ville vara med om. 
Lite senare tog amerikanska damer av sej det mesta 

av sina kläder på biografen Hollywood, mellan 
Hacke Hackspett och en rolig journalfilm. Och lite 
senare ändå så tog jag med mej egna unga damer på 
bio för att njuta av högkulturella filmer av Chabrol 
och Godard. 

Det var underbart. Man satt tätt tillsammans. Och 
man slapp att prata på minst en och en halv timme. 

— Nå, vad tyckte du om klippningen? undrade jag 
sedan när vi var på väg hem med den omogna cineas-
tens spruckna röst. 

— Jodå, sa hon. Men var det inte lite långt i nacken? 
Vad svarar man på sånt? 
—Jo, det är klart, sa jag. Och så var det synd att 

han skulle bli skjuten på slutet. 
— Mmm, sa hon. 
— Marabou mjölkchoklad, flikade jag snabbt in så 

att hon skulle förstå vilken repliksnabb toppenkille 
som gick vid hennes sida och önskade att hon skulle 
ta hans hand i sin under gatlyktans honungsgula sken. 

Detta tänker jag när jag står med eleverna framför mej. 
— Läs gärna böcker, säger jag. Men se på film också. 
— Vadå, säger läraren. Men dom inre bilderna då? 
— Dom kommer, säger jag. Dom föds när ljuset har 

släckts. Det är som att gå in i en dröm som vi alla som 
sitter där drömmer tillsammans. Och där finns allt. 
Om det bara är en god historia. Där finns äventyr, 
kärlek, överraskning, smärta, liv och död. 

— Och vad är då en god historia? undrar läraren 
slugt. 

— Det kommer jag till sen, säger jag. 
Sedan tänker jag: Herre Gud! Vad ska jag säga? 
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Vad vet jag om vad som är en god historia? Är en 
historia som är god för mej också god för alla andra? 
Nej, så vet jag ju att det inte är, trots att jag egentli-
gen inte kan fatta hur någon kan ha en annan smak 
än jag. Och vad som ytterligare komplicerar det 
hela: Jag har läst och sett minst tusen goda historier. 
Men dom har allihop varit olika. Finns det då något 
som förenar alla dessa, men som inte finns i dom 
usla. 

— När då? När kommer du till det? undrar läraren. 
— Inom kort, säger jag. 
Jag har ännu tid på mej. För i minnet är jag fortfa-

rande ett litet barn på väg hem från biografen Corso 
med mamma vid min sida. Vi har varit och sett Revi-
sorn med Danny Kaye. Och mamma har fortfarande 
tårar kvar i ögonvrårna. 

— Skrattade jag mycket högt? undrar hon oroligt. 
— Näe, det var inte så farligt, säger jag som den 

gode son jag är. 
När vi kommer hem har pappa varit händig. Han 

har kokat te. Han skiner som en elektrisk brasa av 
stolthet. 

— Nå Ulf, säger han. Var det strunt? 
—Jaa, jublar jag. Och det var härligt! 
— Ska vi lyssna lite på Paganini, då? undrar han. 
— Det kan vi göra, säger jag. But first we drink. 
Vi dricker teet, som är gott och starkt om än fullt 

av små teblad. Sedan lägger vi oss ner på den orienta-
liska mattan i vardagsrummet och lyssnar på Pagani-
ni. Pappa säger att han tänker så bra till Paganini. Jag 
ligger med huvudet mot hans mage och försöker 
tänka jag med. Magen guppar upp och ner. Jag tänker 
på ett hav och på en jättelik val. Sedan är stycket slut. 

— Jag har legat här och funderat på en sak, säger 
pappa. 

— På vad då? frågar jag. 
—Jag tror att jag ska ta och bygga oss en tv. 
— En vadå? 
— En tv, säger han. Det är som en radio med rörliga 

bilder. Det är någonting alldeles nytt. Du ska få se! 

Så byggde pappa oss en tv. Han köpte den från 
Amerika, via en sändaramatörskollega från 

Sundbyberg. Den levererades som byggsats i en jät-
testor låda. Pappa vecklade upp ritningar stora som 
sjökort och bredde ut tiotusen små delar på vardags-
rumsgolvet. 

— Nu dammsuger inte du på ett tag, sa pappa. 
— Nej, sa mamma. Jag går och sätter på strömming 

så länge. 
Hon var van vid pappas påfund. Pappa älskade 

allt elektriskt. Vi var först med high fidelity också. 
En väldig bashögtalare monterades in under trap-
pan och fick hela huset att skälva som en aladåb 
under Beethovens nia. 

Nu satt han soft en mager Buddha på golvet med 
en lödkolv i ena handen och kopplingsschemat i den 
andra. Han suckade av välbehag. Då och då kom 
någon annan sändaramatör som var ingenjör och 
hjälpte till med transformatorerna, rören, mot-
stånden och härvan av kulörta sladdar. 

— Sådärja, sa dom. 
— Är det klart nu? undrade mamma och tittade på 

dammsamlingen i hörnen. 
— Snart, sa pappa. Kom så får du en puss. 
Efter ett antal pussar så var den äntligen klar. Den 

stod som en gigantisk insekt på fyra teakben. I den 
gråa bildskärmen kunde vi se oss själva återspeglade 
med gapande munnar. 

—Nu! sa pappa. 
Han blinkade med röda ögon och tryckte in start-

knappen. Det hände absolut ingenting. Det syntes 
bara en liten lysande punkt. Sedan försvann den 
med. 

— Har du satt i kontakten, Kurth? undrade 
mamma. 

Pappa tittade på henne med ett förorättat uttryck. 
— Det tar bara ett tag innan den blir varm, sa han. 
Efter ett tag började den lukta bränt damm. Och 

sedan hände det. Det kom en blek indian med siffror 
på. Det var provsändningarnas testbild. Pappas öron 
lyste av stolthet. 

— Detta, utropade han. Detta, min käraste familj 
kommer att förändra mer än ni någonsin tror. 

Vi trodde honom inte. Men vi var glada för hans 
skull. 

— Det var verkligen en trevlig bild, sa mamma. 
Men nu sätter jag fram strömmingen. 

NI-u vet jag att han hade rätt. Nästan ingenting 
har förändrat vår fritid och vårt familjeliv som 

den apparaten. Och knappast något har förändrat 
våra barns mentala miljö i lika hög grad. Jag betrak-
tar med viss melankoli min son som trycker fram fil- 
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Sir 

mer på tv-skärmen där människor skjuter hål i 
varandra och spränger varandra i luften. 

- Är det där roligt, det där? undrar jag. 
- Nej, säger han. Jag önskar att det skulle betyda 

något att nån dog. 
- Jag med, säger jag. Då måste man visa att det 

betyder något att leva först. 
- Hur då? säger han. 
Så berättar jag historien om två pojkar, en som 

har en morfar och en som inte har det. Men som får 
det så småningom då den första tar med honom till 
ålderdomshemmet och presenterar honom för den 
gamle mannen Nils. 

- Han levde där som om han inte levde, säger jag. 
Men så kom dom två pojkarna och väckte honom 
till liv igen och firade hans födelsedag, så att han 
skulle kunna dö på riktigt sen. 

- Hur gjorde dom då? 
- Dom gjorde så här. 
Och så berättar jag historien Kan du vissla Johanna, 

som ska bli min allra bästa bok som jag senare ska 
skriva om till min allra bästa film. 

Ulf Stark har skrivit ett stort antal barn-
och ungdomsböcker av vilka flera blivit 
film. Han har själv omarbetat sina böcker 
till filmmanus för tv-serierna Dårfinkar och 
dönickar, Min vän Percys magiska gymnas-
tikskor och Min vän shejken i Stureby som 
visats i Sveriges Television. Ulf Stark har 
också skrivit manus till långfilmen Sixten 
och till kortfilmerna Hunden som log och 
Kan du vissla Johanna. 

Några av Ulf Starks böcker har blivit lång-
film där manus skrivits av andra än han själv: 
Låt isbjörnarna dansa och Karlavagnen 
samt boken Maria Bleknos som filmatise-
rats under titeln En häxa i familjen. 

Ulf Stark har skrivit manus till långfilmen 
Tsatsiki, morsan och polisen som bygger på 
Moni Nilsson-Brännströms böcker Tsatsiki 
och morsan och Tsatsiki och farsan. Han 
har också svarat för tv-bearbetningen av 
Hjalmar Bergmans roman Herr von 
Hancken för Sveriges Television. 

Mati Lepp är tecknare och formgivare som 
skapat illustrationer till bilderböcker till-
sammans med författare som Ulf Stark, 
Birgitta Stenberg och P.C. Jersild. 

Mati Lepp går ofta på bio och har sedan 
1962 sparat alla sina biobiljetter. (Ett bra 
sätt att föra dagbok.) 
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