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– Madonna vill ha världens
hetaste dansare. Hon har redan gjort det i New York och

Madonna
är på jakt
efter dansare till
nästa turné. Foto: AP

nu har hon tagit med sig formatet hit till London, säger
en källa till The Sun, som
också avslöjar att det första
tillfället hölls i torsdags.
Torbjörn Ek

Bor: Stockholm. Inkomst: 426 769 kronor (taxeringsår 2009).

Robert Gustafsson, Andres Lokko, Johan Rheborg
och Jonas Inde tar emot Privatteaterchefernas pris
för ”I manegen med Glenn Killing” 1996.
Karriär i urval: Slog igenom i tvserien ”I manegen med Glenn
Killing” 1992, tillsammans med
humorgruppen som kom att
kallasKillinggänget. Tv-serierna
”NileCity 105,6” (1995), ”Percy
tårar” (1996), ”Kenny Starfighter”
(1997) och ”En klass för sig” (2000)
blev alla stora framgångar. Tillsammans med Killinggänget medverkade Jonas Inde i filmserien
”Fyra små filmer” (1999), där särskilt ”Torsk på Tallinn” hyllades.
Inde i ”Percy tårar”.
2004 kom filmen ”Fyra nyanser
av brunt”, som blev det sista
stora projektet Inde gjorde med
gruppen.På egen hand har Jonas
Indebland annat medverkat i tvserien ”Labyrint” (2007) och långfilmen ”Allt flyter” (2008). Han
skrev även boken ”Too fast for
love”(2004) tillsammans med
Jonas Inde, Henrik
serietecknaren Martin Kellerman. Schyffert och
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Det
här är Jonas Inde
Namn: Jonas Inde. Ålder: 42. Yrke: Skådespelare, manusförfattare.

Robert Gustafsson i
”Fyra nyanser av brunt.
Huvud
rollen i
”Allt
flyter”.

gången. Förra året var det dags igen. ”Jag fick inte ett återfall. Jag tog ett återfall”, säger han. Foto: MAGNUS WENNMAN

Inde och Gustafs
son i hyllade
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alkoholismen, och uppbrottet från Killinggänget
Det fanns ingen annan omständighet än det. Tar jag hand om mig
behöver jag inte dricka.

”Drack i tre år till”
Hur länge har du varit nykter?
– Sen den fjärde november.
När märkte du att du var alkoholist?
– När jag var tjugofem. Jag märkte att jag inte bestämde över det
själv, jag kunde bli full fast jag inte
ville det. Men det är en sak att erkänna att man är alkoholist, det är
en annan sak att acceptera det. Jag

är lyckligt lottad. En del inser att
de är alkoholister när de är tjugofem, och så dricker de i tjugofem
år till. Jag drack i tre år till, sen la
jag in mig på mitt första behandlingshem.
Jonas Inde utstrålar en försiktig optimism när han pratar. Som
att allt är på väg att ordna upp sig,
trots allt.
– Jag har inte lagt mig i någon
martyrgrupp och väntat på att
någon ska hjälpa mig. Jag jobbar
på med mitt och tar hand om det
jag behöver ta hand om. Genom

att ta den här behandlingen har jag
uppnått en stabil nykterhet igen.
Har du några skådespelarjobb
på gång?
– Jag har en komisk roll i Daniel
Fridells nästa film. Jag hoppas att
han kommer igång med den. Det
ser jag fram emot, jag har inte gjort
några komiska roller på länge.
Du hade en roll i Kjell Sundvalls
kommande film ”Bröderna
Karlsson”, men du fick sparken
i höstas. Hade det något med
dina alkoholproblem att göra?
– Jag vill inte prata om det. Jag

får inte prata om det, för det finns
en sekretessklausul. Annars kan
jag bli stämd. Men filmbolaget har
gjort rätt för sig, jag har inget otalt
med dem.

Har ingen kontakt
Du gjorde också nyligen en låt
till Robert Gustafssons dansbandsprojekt Rolandz.
– Ja, som han inte ville ha. Men
det var för att jag var alkad och betedde mig som en idiot. Han ville
tänka på saken, men jag blev otålig. Han var bara professionell.

Det sorgliga i det är att låten
hade passat Rolandz. Men jag
kunde inte höja mig ur min besvikelse och blev väldigt otålig. Jag
betedde mig som en idiot.
Har du och Robert någon
kontakt i dag?
– Nej.
Pratar du med några andra från
”Killinggänget”?
– Nej, nej. Jag tyckte vi nådde
vår peak med ”Fyra små filmer”
och ”Spermaharen”. Med tanke

Fortsättning på nästa sida S

