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Jonas Inde, 42, tar plats i  
publiken på Dramaten.

Bakom sig har han en lång 
period av alkoholmissbruk 
och psykiska problem.

Framför sig har han sina  
gamla vänner i ”Killing-
gänget”.

När applåderna rullar  
genom salongen kommer 
avundsjukan.

Och sorgen.
Det är den 29 januari 2005 och 

ett pressmeddelande dimper ner 
i Aftonbladets mejlkorg.

Jonas Inde, då 37 år gammal, har 
skickat det. 

”Jag är inte längre en aktiv 
medlem av det så kallade Killing
gänget”, skriver han. ”Efter tretton 
års samarbete har jag valt att fort
sätta med mitt”.

Hans före detta kollegor känner 
inte till beslutet. ”Jag trodde vi var 
kompisar”, säger Johan Rheborg 
med gråten i halsen. ”Och så gör 
han slut på det här viset”.

Ett drygt år tidigare har Jonas 
Inde försökt ta livet av sig. Efter en 
lång, svår kamp mot depression  

hoppar han från tredje våningen 
och vaknar upp med ett sprucket 
skallben på Södersjukhuset.

Fick sparken
De senaste åren har det varit 

glest mellan filmrollerna. I sep
tember – samtidigt som Killing
gänget hyllades för sin Dramaten
pjäs ”Drömmen om Herrön” – fick 
Inde sparken från Kjell Sundvalls 
film ”Bröderna Karlsson”. Res
ten av hösten och vintern har till
bringats i total medieskugga. Av 
förklarliga skäl, ska det visa sig.

När Nöjesbladet träffar Jonas 
Inde på ett fik i centrala Stock
holm är det först och främst för 
att ställa en väldigt enkel fråga.

Som får komplicerade svar.
Hur mår du?
– Jag är väck från kartan profes

sionellt. Men det är inte för att jag 
är kass. Jag är ganska säker på att 
jag har ett gott rykte. Anledning
en till att jag är väck från kartan är 
av privata skäl, som är konsekven
ser av min alkoholism. Och jag har  
tagit hand om den nu.

Han tar ett djupt andetag och 

bestämmer sig för att lägga alla 
kort på bordet.

– Jag aktiverade min alkohol
ism i mars förra året. Jag ville väl 
nyktra till efter några dagar redan, 
men det funkade inte. Så jag höll 
på till november. Då la jag in mig 
på behandling. Jag har varit på ett 
ställe i Dalarna i fem månader, och 
jag är på väg därifrån nu.

Vad var det som hände när du 
fick ett återfall?
– Jag fick inte ett återfall. Jag 

tog ett återfall. Och det berodde 
på att jag inte tog hand om mig. 

”Jag var 
full varje 
kväll”

Jonas Inde berättar om sitt självmordsförsök,  alkoholismen, och uppbrottet från Killinggänget
NYKTER SEDAN NOVEMBER Jonas Inde upptäckte att han var alkoholist när han var 25 år. Tre år senare checkade han in på behandlingshem för första 


