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på hur mycket svett och blod vi 
la ner på ”Fyra nyanser av brunt” 
blev jag besviken över att det inte 
blev något mästerverk. Jag tyckte 
att vi började dala där.

Såg du deras föreställning på 
Dramaten?
Jonas ler ett finurligt leende.  

Eller om det är sorgset; det är svårt 
att avgöra.

– Ja...
Vad tyckte du?
– Jag kan inte bedöma den fö

reställningen nyktert. Vad jag än  
säger, plus eller minus, så skulle det 
vara falskt. Jag ser helt andra saker i 
föreställningen än vad andra gör.

Hur kändes det att sitta där och 
se den?
– Jag blev lite ledsen när de gick 

ut på scenen och fick applåder. Jag 
saknade känslan av att ha gjort  
något tillsammans och sen få tack 
för det. Känslan av stolthet. Jag 
blev lite ledsen och avundsjuk.

Hälsade du på dem i  
logen efteråt?
– Jag hade gjort det om jag  

hade blivit inbjuden. Jag och min 
vän Peder köpte varsin biljett  
och satt på balkongen. Hade jag 
blivit... alltså...

Var du rädd att du inte skulle bli 
insläppt?

– Jo, men det tror jag att jag 
hade  blivit. Även om de inte hade  
velat att jag skulle komma så hade 
de gjort det... alltså, de är ju smart
ingar.

”Väldigt sorgligt”
Tycker du om dem fortfarande?
– (lång paus) Det har varit som 

det har varit för mig så... nej. Nej, 
jag saknar inte samarbetet och så 
där.

Om de skulle vilja ha tillbaka 
dig, vad skulle du svara?
– Grejen är så här: om man har 

problem att tycka om sig själv – 
som jag har – så blir det svårt att 
tycka om någon annan när man 
umgås med dem länge. När folk 
visar sina mänskliga sidor. Det är 
väldigt sorgligt, men jag tror det 
beror på det. Jag liksom... nej.

Tror du att de är besvikna på 
dig?
– Min alkoholism har inte... det 

fick en konsekvens när vi höll på 
med NileCity, för då var jag så skev 
att jag inte kunde vara framför  
kameran. Men desto mer krut la 
jag på att skriva manus, där funka
de jag som fan. Men då minns jag 
en gång att jag var full på jobbet. 
Jag tror det var Henrik (Schyf-
fert) som sa: ”men fan, Jonas, gå 
hem och lägg dig”. Jag tror det är 
enda gången det hände. När jag 

gjorde ”Labyrint” (dramaserie 
på TV4 som sändes hösten 2007) 
var jag full varje kväll, men jag var 
aldrig sen i sminket eller skarvig 
i studion. Jag hade en ölfeja som 
var brutal, men den passade ju  
karaktären.

När du lämnade Killinggänget  
skickade du ett pressmed
delande i stället för 
att prata direkt med 
de andra. Varför?
– Jag tyckte att det 

var viktigt att meddela. 
Jag försökte få ihop ett  
möte, men det gick  
inte. Då sa jag ”fuck 
you”, då gör jag så här 
i stället. Jag hade inte 
gjort så i dag, men jag 
har väldigt dålig im
pulskontroll.

Fått stöd av Kellerman
Han tar en tugga av sin sallad 

och fortsätter:
– Den starkaste drivkraften för 

oss var fåfänga. Jag undrar om 
jag någonsin har sett – och jag in
kluderar mig själv här – så skeva 
snubbar när det handlar om att 
framstå som si eller så för sin om
värld. Andres Lokko skulle hälsa 
på en kompis i London, och killen  
bad Andres att köpa med sig en 
stock snus från Sverige. Men 

Andres vägrade göra det, för det 
var för töntigt. När jag hörde det 
bara skrattade jag. Han kunde allt
så inte gå in på en Pressbyrå och 
göra det. ”Jag är Andres Lokko, jag 
kan inte köpa en stock snus.”

Känner du att du har fått det 
stöd du behöver av dina kolle
gor?

– Jag har fått jätte
mycket stöd. Framför 
allt av Martin Keller-
man (serietecknaren 
bakom ”Rocky”, reds 
anm). Men jag var så 
skev att han inte orkade 
med mig längre. Och jag 
förstår honom faktiskt.
Har du och Martin  
någon kontakt i dag?

– Nej. Jo, jag skickade 
en grej jag hade skrivit, en följe
tong om en serievåldtäktsman, till 
honom. Han svarade ”jag har ald
rig blivit så rädd sen jag var tio år 
gammal och läste ’The Shining’  
i ett tält” (skratt). Men han rata
de den. ”Jag kan inte ha den här 
bredvid mina djurserier, fattar du 
väl”.

Du har berättat om att du för
sökte ta livet av dig på hösten 
2003. Hur mår du i dag?
– Jag är manodepressiv. Jag fat

tade inte att jag behövde medici
neras. Jag var tvungen att hoppa 

ut genom fönstret – att bli manisk 
med såna konsekvenser – för att 
fatta det. Men nu äter jag litium, 
så jag har alla chanser att leva ett 
vanligt liv. 

När du tänker på framtiden, vad 
tänker du då?
– Så länge jag är nykter så känner 

jag att chansen finns. Jag är tack
sam för att det blev så illa i min  
alkoholism att jag fattar att jag inte 
har några marginaler längre. Det 
är ingen idé att medicinera med 
det längre.

Skriver musik
Jonas Inde räcker stolt över sin 

ipod och ett par lurar. 
– Jag och en kille som heter  

Peder Andersson gör musik. 
Vi är jätteglada över det, säger 
han.

Ur lurarna strömmar svensk  
gitarrpop med en ung tjej på sång. 
Musiken är sorglös och medryck
ande.

Texten är skri
ven av Jonas In
de på ett behand
lingshem i Dalar
na. Den är inte li
ka sorglös. ”Grått 
blod”, sjunger tje
jen glatt i refräng
en. ”Gud är inte 
god.”

’Jag är tacksam för 
att det blev så illa’

Den starkaste drivkraften för 
oss var fåfänga. Jag undrar om 
jag någonsin har sett – och jag 

inkluderar mig själv här – så skeva 
snubbar  när det handlar om att framstå 
som si eller så för sin omvärld.
 – Jonas Inde om Killinggänget.

Martin Kellerman.

S Fortsättning från förra sidan

ÄR MANODEPRESSIV Det tog ett tag innan Jonas Inde insåg att han behövde hjälp. ”Jag var tvungen att 
hoppa ut genom fönstret – att bli manisk med såna konsekvenser”, säger han.  Foto: MAGNUS WENNMAN

Killinggänget 1999 bestående av Andres Lokko, 
Henrik Schyffert, Jonas Inde, Martin Luuk, Robert 
Gustafsson och Johan Rheborg.


