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Carl-Einar Häckner har
bytt Berlin mot London för
en tid. På The Roundhouse
i Camden, i den brittiska
huvudstadens norra delar
har trollkarlen, stå-upp-ko-
mikern och varietéartisten
slagit läger under tre
veckor.

– Den brittiska publiken
är fantastisk, säger Carl-Ei-
nar Häckner

– De är liksom på hugget,
och har en rolig inställning
till komik. Men så är de ju
bäst i världen på det.

Ödmjuk
Han uttrycker sin beund-

ran inför brittisk humor.
Samtidiga är han ödmjuk
inför sitt möte med eng-
elsmännen. Det var med
viss anspänning han änt-
rade scenen på premiärk-
vällen.

– Jag har alltid varit in-
tresserad av engelsk hu-
mor och velat lyckas här.
Men språket har hindrat
mig. Det är en utmaning att
vara rolig på ett nytt språk,
säger Häckner.

Skämten ändras
Han berättar att skämten

ändras beroende på var
han befinner mig; Berlin,
Göteborg, London eller
Sydney.

– Visst kan humorn ib-
land vara gränslös, men
vissa saker fungerar helt
enkelt inte i de olika län-
derna, konstaterar han.

”Big in Sweden” spelar
mycket på svensk tafatthet.

”En ljuvligt förvirrad Ikea-
narr på uppåttjack som
sprutar ur sig tricks och
trollkonster”, lyder en av
recensionerna. Publiken
tjuter av skratt när Häck-
ner försöker sätta hop gi-
tarren Elvis eller när han
river av ett gäng egenhän-
digt komponerade sånger
på träflygeln där en Ikea
prislapp fortfarande ding-
lar.

Ett hektiskt år
– ”Big in Sweden” var en

utveckling av den energi
som kom till under turnén
med varietéföreställningen
”La qlique”, förklarar Carl-
Einar Häckner.

2010 har varit ett hek-
tiskt år för honom. Dels ett
intensivt turnerande med
”La qlique”. Dels med solo-
föreställningen som tog ho-
nom till Australien under
tre månaders tid.

Återvänder till Liseberg
Dit planerar Häckner att

återvända med en ny en-
mansshow. Denna gång ti-
tulerad ”Swedish meat-
balls”. Däremellan väntar
musikstudier i Berlin. Han
hoppas också på att åter-
vända till Liseberg till som-
maren för femtonde året i
rad med sin egen varietéfö-
reställning.

Emelie Krugly Hill
noje@gt.se

FOTNOT: ”Big in Sweden”
spelas i London fram till
och med den 22 december.

KUL I LONDON. Carl-Einar Häckner har fångat londonbornas intresse med sin blandning av ståupp och
magi. Foto: EMMA WIESLANDER

LONDON. ”En mästerlig artist med en föreställning
som innehåller både illusion och magi. Jag
skrattar ihjäl mig, ring ambulansen.”

Brittiska recensenter strör rosor över Carl-Einar
Häckner soloföreställning ”Big in Sweden” i
London.

Och The Times jämför honom med den legenda-
riske brittiske komikern Tommy Cooper.

m 2009 var danska Vol-
beat ett av toppnamnen
vid Metaltown. I höstas
sålde bandet ut Scandina-
vium. 

Nu är det dags för grup-
pen att göra sin andra spel-
ning på Metaltown 17–18
juni i Göteborg. Sedan tidi-

gare är det också klart att
System Of A Down, At
The gates, Cradle Of
Filth, Soilwork, Parkway
Drive, Ghost, Raubtier,
Black Dahlia Murder och
Graveyard kommer till
hårdrockfesten.

KAI MARTIN

Volbeat till Metaltown

Redo för comeback.

m På 80-talet flyttade Bor-
längebandet Sator till Gö-
teborg. 

På 90-talet blev gruppen
en internationell angelä-
genhet som turnerade fli-
tigt i både Europa och
USA. Under 2000-talet har
gruppen legat lågt. 

Men nu har Sator börjat
röra på sig. Nästa år kom-
mer bandets definitiva
comebackalbum, ”Under
the radar” kommer den 18
februari. 

I samband med skiv-
släppet åker Sator på
turné. KAI MARTIN

Comebackalbum av Sator

Succé i England för
Carl-Einar Häckner
– jämförs med
legendariske
Tommy Cooper


