




Vad tänkte du ...
... när du fick veta att Emma Bucht och Johan Rheborg 
ville sätta upp En man som heter Ove på scen?
Först och främst så var det ju Johan Jävla Rheborg som 
frågade. Jag är född 1981 så en brutalt stor del av min 
teknik för att dra ett skämt föddes under en uppväxt som 
kan spåras i ett rakt led från farsans Hasse & Tage-vhs:er till 
mina egna Killinggänget-dvd:er. Men framför allt vältes jag 
fullständigt av Emmas och Johans förklaring om vad de ville 
göra med Ove. Johan gick runt på min agents kontor och svor 

och skruvade på termostaten, och Emma ägnade hela mötet åt att prata om 
kärlek. Ove var liksom redan deras mer än han var min. I boken är det ju väldigt 
mycket humorn som står framför läsaren, och sorgen som kommer snett 
bakifrån, men det Emma och Johan ville göra var till stor del det motsatta. De 
ville inte låna en fiktiv karaktär, de ville utveckla en människa, och de gjorde 
det på ett sätt jag aldrig hade kunnat själv. 

Hur var det att se föreställningen första gången?
Det har varit en lång process för mig efter att boken kom ut att förstå att Ove 
betyder något för andra människor som inte har någonting alls med mig att 
göra. Jag har fått otroligt många mejl och brev från läsare som gillar honom 
så mycket att de är förbannade på mig för att jag har beskrivit honom dåligt: 
”Ove skulle för fan inte säga element när det heter radiator! Ove vet för fan 
skillnad på borr och bits, din idiot!”. Det finns läsare som häller så mycket egna 
känslor och erfarenheter i den här mannen att de ser historien som en biografi, 
inte som en roman. Det har givetvis varit fantastiskt, men också ganska 
känslomässigt omtumlande. Så när jag såg Johan på scen första gången var 
det helt ärligt också första gången som jag kände att jag på riktigt kunde 
släppa taget och låta Ove gå vidare. Jag tror att de som 
ser Ove på scenen nu kommer få något som jag inte var 
kapabel att ge honom, och jag kommer kunna smyga in 
längst bak i salongen några gånger under våren och se 
honom leva fritt utan min inblandning. Om man gillar att 
skriva om människor kan man nog inte hoppas på något 
större än så. Att människan blir så verklig att han flyttar 
hemifrån.
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