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Aktuelle Ronny Eriksson

”Det är oftast 
allra roligast att 

spela på små 
platser. Där går 
de man ur huse”

”Jag är en rätt 
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Han har ledsnat på att göra TV. 
I stället ska stå upp-komikern och 
pessimistkonsulten Ronny Eriksson 
på en landsomfattande turné med sitt 
band Euskefeurat. 
– Det är allra roligast att spela på små 
ställen. Där går alla man ur huse.
TEXT & FOTO JOAKIM NORDLUND 

id i natt, Ronny Eriksson 
show, Bondånger, Farmar-
tankar och Lösdrift – det var 

i TV svenska folket lärde känna 
Ronny Eriksson. Med norrländskt 
kärv humor har den självutnämn-
de pessimistkonsulten fått män-
niskor över hela landet att skratta, 
och redan innan jag får tag i Ronny 
Eriksson drar jag på smilbanden; 
domännamnet i mejladressen är 
densomleverfar.se.

– Det var en show 
som vi hade och då 
registrerade vi det 
namnet. Sedan blev 
namnet liggande och 
när jag köpte nya 
datagrejer tänkte 
jag ”det är väl lika 
bra att använda det på riktigt nu”.

Långt innan Ronny Eriksson blev 
ett namn i hela riket uppträdde han 
med bandet Euskefeurat. Om han är 
omtyckt i Sverige så är han älskad 
i norra Sverige. Det fi nns förmod-
ligen inte ett föreningshus 
eller ett Folkets hus i övre 
Norrland som Ronny 
Eriksson och Euskefeu-
rat inte har besökt.

– Det är nog något i 
den norrländska folk-
själen som vi har träffat, 
säger han.

Något lite 
buttert, kan 

tänka. Ordet euskefurat är pitemål 
och betyder olustig, valt för att det 
var det mest typiska Piteuttrycket 
de kunde komma på, men kanske 
ligger det mer bakom än så. 

Ingen lustigkurre
Trots att han är komiker kan man 
knappast kalla Ronny Eriksson för 
lustigkurre.

Du ler inte på någon av bil-
derna, heller.

– Nej. Jag bru-
kar inte göra det. 
Jag tycker det är så 
många som fl inar upp 
sig på bild ändå. Jag 
är i grunden en rätt 
allvarlig person.

Ronny Eriksson 
brukar öppna med ett rakt ”är du 
för eller emot”, sedan är det upp till 
var och en att ta ställning. 

Sedan många år tillbringar 
han så mycket tid han bara kan på 
golfbanan. Han har sina rötter i 
1970-talets vänsterrörelse och hade 

man vid den tiden ställt samma 
fråga till honom själv – för eller 
emot golf – hade svaret kommit 
snabbt.

– Visst hör jag till dem som 
kallat golf för moderatbandy, 

och än i dag fi nns det snobb-
ställen som jag inte ens 
skulle drömma om att 
spela på för att de är så 
snorkiga, säger han.

Som Falsterbo golf-
klubb, som han ring-
de upp i samband 
med att han var där 
nere på turné, och 
berättade att han 
var ensam men 
att han gärna 
gick ut och spe-
lade tillsam-
mans med 
någon annan. 

Svaret? ”Så gör vi inte här.”
– Jag kände mig som något kat-

ten hade släpat in. Men på de allra 
fl esta platser blir man väl motta-
gen. Här i Piteå är det bra, här är 
det alla sorter, unga och gamla, 
Assiarbetare och hockeyproffs.

Han har också gjort en sång om 
hemmabanan Nötöbanan som heter 
Nötöbanan blues, med 18 verser – en 
för varje hål.

– Golf är en komisk sport. Lugna 
och stabila människor kan bli som 
skogstokiga. Allt som står där har 
ju inte hänt exakt men mycket är 
faktiskt hämtat från de rundor jag 
gått, säger han.

Som textraden ”klåda eller 
eksem är inget stort problem men 
mot sådana utslag hjälper det inte 
ens med kortison”, fritt citerad efter 
läkaren som bor vid sjunde hålet.

Det återförenade Euskefeurat 
släppte en ny platta i våras, den 
åttonde i ordningen, och till hösten 
väntar en Sverigeturné. 

Vad ligger dig varmast om hjär-
tat, dina insatser som stå upp-komi-
ker, medverkan i de olika TV-pro-
duktionerna eller Euskefeurat?

– Euskefeurat är nog viktigast just 
för att det känns som om det träffat 
något. Det är väldigt mycket Norrbot-
ten. Från första början har det varit 
byn som varit utgångspunkten.

”TV är inte roligt längre”
Några fl er TV-produktioner fi nns 
inte i planerna.

– Det är inte roligt längre. SVT 
har ju blivit så att man gör inte 
något här uppe längre. Det är 
något naturprogram och någon 
helgmålsringning. Allt ska göras 
i Stockholm. Det kände vi av redan 
vid sista produktionen. Det fanns 
ingen budget. När det görs i Stock-
holm kallas det kultur och då är 
det dubbla budgeten. Attityden är 
att ”det ska göras i Stockholm för 
där kan de”.

Så spricker han upp i ett leende 
när han talar om Euskefeurat.

Lockar det att åka ut till 
byalokalerna igen?

– Ja, det gör det. På Sverigetur-
nén blir det lite större platser. Men 
det är oftast allra roligast att spela 
på små platser som Gunnarsbyn, 
Deppis eller Bredsel. Där går de 
man ur huse. Det är barn, det är 
gamlingar. Det är så uppskattat när 
man kommer ut. Det känner man 
när man står där på scenen.  ■

Den gamle vänster-
mannen Ronny 
Eriksson känner sig 
hemma på golfbanan. 



 allvarlig person”

Fixar gärna 
i stugan

Ronny Eriksson.
Euskefeurat där Ronny är 

sångare släppte i våras skivan Aldrig 
för sent att ge upp, och till hösten ger 
sig bandet ut på Sverigeturné. 
Ålder 57 år.

 Fru och tre barn. 
I Piteå.
Underhållare. 

Golf och byggpro-
jekt i sommarstugan. 

Scendebu-
terade 1972. 
Blev rikskändis 
som stå-uppare 
1989 med TV-
programmet 
Släng dig i Brun-
nen. Bildade 
bandet Euske-
feurat 1977 som 
hade uppehåll 
1994–2005. Har 
gjort Lid i natt, 
Bondånger, 
Farmartankar 
och var med i 
humorprogram-
men Snacka 
om nyheter och 
Har du hört 
den förut?. Äger 
tillsammans 
med sin fru ett 
kafé som heter 
Krokodil.

bästa tipsen 
från mitt Piteå5
Hamnviken i Öjebyn utanför 

Piteå. Älven går in och bildar en 
liten sjö. 

Stugbyn Kraja i Arjeplog. Att 
vakna och sedan gå ut och blicka ut 
över älven är verkligen fint. Bra mat 
har de också. 

 Under Piteå dansar och ler står 
det alltid en som säljer souvas kebab 
vid Handelsbanken. Det är en tradition 
att äta där. Annars äter jag gärna på 
Piteå golfklubb.

 Clas Ohlsson. Där är jag 
flera gånger i veckan, men så ligger det 
precis bredvid mitt och min frus kafé, 
Krokodil.  

Saltoluokta 
folkmusikfestival, 11–15 augusti. Däri-
från har jag många bra minnen, bland 
annat med Euskefeurat, och dit vill jag 
tillbaka. Där är det riktigt fint. 
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Underhållaren Ronny Eriksson 

stå upp-komiker i TV. Fritiden 
ägnar han mest på golfbanan. 
”Golf är en komisk sport”  

Här kan du se 
Euskefeurat

 Lycksele,  

Härnösand, 

Uppsala,  Norrtälje, 

Stockholm, 

 Örebro, 

Södertälje,  Linkö-

ping,  Västerås, 

Luleå,  

Arvidsjaur,  Boden.


