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Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

Trollkarl, ståuppkomiker, skådespelare, sångare,
låtskrivare och författare. Och en massa annat
däremellan. Under 20 års tid var Carl-Einar
Häckners varietéföreställningar på Liseberg ett av
Sommargöteborgs stående inslag. Varje år en ny show,
med nya nummer, inbjudna gäster och den ständiga
partnern Varietéorkestern. När samarbetet med
Liseberg upphörde 2016 blev det nödvändigt att hitta
nya vägar för att kanalisera energin och uttrycksbehovet. Under hösten 2017 och våren 2018 har CarlEinar Häckner uppträtt med sin nya föreställning och
enmansshow på Aftonstjärnan i Göteborg. Publikkontakten är total, liksom illusionen att allt faktiskt är
möjligt. Carl-Einar Häckner har fullständig kontroll
på läget, men känslan är fri. Hans egen beskrivning
»kvalificerat nonsens på toppnivå« stämmer bra, om
man låter begreppet nonsens vidgas till att omfatta
livets mest existentiella frågor.

Carl-Einar Häckner
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det tar ett tag innan vi lyckas bestämma tid och plats för
att träffas.
– Jag avskyr att välja, säger Carl-Einar Häckner. I morgon
kanske jag har ändrat mig.
Vi kommer till slut överens om att Aftonstjärnan blir en bra
mötesplats. Den atmosfärrika teaterlokalen på Lindholmen är
något av ett andra hem för Carl-Einar Häckner, som annars
sedan 2001 omväxlande bor i Berlin och Göteborg. Det har
gått några veckor sedan vi såg föreställningen på Aftonstjärnan.
Till hösten väntar turné runt om i landet med föreställningar
på bland annat Södra Teatern i Stockholm.
Aftonstjärnans lilla ombonade salong, där publiken verkligen
har närkontakt med scenen, passar perfekt för denna soloföreställning där Carl-Einar Häckner ensam håller greppet om
publiken i dryga två timmar. Slapstick, trolleri, magiska trick,
musik, monologer och berättelser där det komiska, absurda och
groteska blandas med exakt tajming.
Men det som kanske gör allra starkast intryck är den oavbrutna dialogen med publiken. Det är en föreställning som
blir till och lever i nuet. Hur skicklig, professionell, rutinerad
och föreberedd Carl-Einar Häckner än må vara, skulle den
enorma energi och värme som alstras i salongen aldrig uppstå
utan publikens reservationslösa gensvar och bekräftelse. Bara
så blir det där gemensamma språnget ut i en annan verklighet möjligt.
När Älvsnabben är halvvägs mot Lindholmen öppnar sig
himlen och åskan börjar att mullra. Vi hukar inne i porten när
Carl-Einar Häckner kommer körande. Hans svarta skor är för
säkerhets skull märkta med höger och vänster noterar vi när
vi går uppför trappan.
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– Måste ni spela in? Jag känner mig inte alls bekväm med det.
Ni kan väl bara skriva i stället, säger Carl-Einar Häckner när vi
slagit oss ner vid ett borden i det tomma kaféet.
Vi brukar alltid göra bägge delarna, säger vi. Och du pratar
ju så fort.
– Nejdå, jag skall prata jättelångsamt, säger Carl-Einar Häckner.
Det får bli som Carl-Einar Häckner vill. Långsamt går det definitivt inte och associationerna hakar i varandra i ett enda flöde.
På samma vis som i föreställningen uppstår de mest oväntade
och halsbrytande förbindelser mellan till synes oförenliga ting.
Hur det hela började har han berättat om många gånger tidigare.
Hur han och farmor i Jönköping i hemlighet tog ner pappas gamla
trolleriutrustning från vinden när han var fem-sex år. Hur han
fortsatte att trolla vid sidan av alla andra intressen som fotboll,
ishockey, bandy, schack och judo under uppväxten i Gårdsten.
Och om den stora, avgörande dagen i augusti 1981, när han som
elvaåring steg ut på Lilla Manegens scen på Liseberg för att göra
sitt första framträdande för publik.
– Mamma hade sett en affisch utanför Stekens Livs i Gårdsten där
det stod att man kunde anmäla sig till en trolleriskola i Conny Rays
regi och även få möjlighet att uppträda med ett eget nummer om
man ville, säger Carl-Einar Häckner. Jag var litet disträ och sade
väl, javisst, utan att riktigt fatta. Sedan övade jag som en galning.
Jag hade uppträtt hemma i vardagsrummet, för mamma och hennes
väninnor. Nu övade jag där och hemma hos pappa. De skildes när
jag var tre, men vid den här tiden hade vi återfått kontakten och
han hjälpte mig jättemycket med att förbereda mitt nummer om
min binnikemask Slinger. Det var mamma som kom på namnet.
Jag kommer fortfarande exakt ihåg hur det kändes att stiga ut på
scenen, det var kanske 2-300 åskådare. Det var det här jag skulle
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göra. Jag visste redan då att jag ville bli proffs. Bli bättre. Bäst!
– Trollkarlen Max Milton blev senare en nära vän och gav mig
massor av konstruktiv kritik under tonåren. Sedan gjorde jag ofta
tvärtom, och då blev det bra! Vi kände varandra i 25 år.
Efter det gick det snabbt. Tävlingar, uppträdanden på fritidsgårdar, fester, festivaler och så småningom större scener. Det har
hunnit bli 30 år som professionell trollkarl, underhållare och
komiker i egen regi. Soloshower, varietéer, teve och teater, turnéer
i Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Australien.
Men vad är det som driver honom? Vad är det som gör att han
fortsätter år efter år och ständigt letar efter nya sätt att uttrycka
sig på, nya vägar att nå ut, att hitta det där som överraskar både
honom själv och publiken?
– Varför man håller på? säger Carl-Einar Häckner. Man måste
ju få veta. Kan man göra så här? Vad händer då? Låta olika verkligheter krocka. På scenen kan man tillåta sig själv att drömma.
Påminna om allt vi delar. Få skratta, tillsammans. Nyfikenheten
är den främsta drivkraften. Det roliga i att hela tiden få lära sig
nya saker. Gå in i någonting fullt ut. På scenen är det 100 procent.
Man måste släppa fram det som bubblar och sprakar och vill ut.
Låta det komma naturligt. Mycket av det jag gör är förstås noga
förberett. Men det är tillsammans med publiken det sker. Vi gör
något mer, vi skapar något som är större, bättre, som man inte
kan göra ensam.
– Men först måste man göra sig ren. Jag har alltid en tältsäng
med på turnéerna och sover i två timmar före varje föreställning. 18-20 minuter innan vaknar jag och är fulladdad. Ingemar
Johansson sov tydligen också före sina matcher har jag hört.
Berätta mer om varietéen som uttryck och konstform. Vad den betyder
för dig och vad de 20 åren på Liseberg har inneburit.
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– Det har varit de bästa somrarna i mitt liv!, säger Carl-Einar
Häckner. Det går nästan inte att fatta att det har gått 20 år, det
är ett trolleritrick i sig. Jag trodde att det skulle bli ett, kanske
två år. Jag är verkligen tacksam över att ha fått möta publiken
på Liseberg, där allt som har krävts har varit en entrébiljett till
parken. Jag har kunnat arbeta fram enorma mängder material.
Leta upp och testa olika scenentréer, skapa en hel bank av nummer. Jag tror att jag har varit rätt man på rätt plats. Det är som
om jag och publiken har haft ett gemensamt projekt där jag har
varit deras guide in i varietéen. En länk i en lång tradition. Jag vet
att det har betytt mycket för dem som har varit där och enormt
mycket för oss som har hållit på med det.
Och varietéens form? Vad är det som gör den viktig för dig?
– Alla mina föreställningar är påminnelser om liv, säger CarlEinar Häckner. I allt jag gör letar jag efter en gemensam nämnare.
Det som förenar oss. Varietéen förenar, får oss att känna att vi
tillhör ett sammanhang, skapar en stämning som vi kan få hålla
oss fast i ett tag, som ger hopp. Man använder sig själv och sin
egen situation. För mig är varietéen livsnödvändig och dessutom
en sorts metafor för livet. Balanserar på linor gör vi alla. När man
ramlar ner får man försöka att ta sig upp igen. Varietéen är tidlös,
den kan nå människor i alla åldrar, i alla länder. Det finns något
ocyniskt som jag älskar. När något är tillräckligt bra, på riktigt,
när naturlagarna upphävs, då kan man inte värja sig. Man blir
berörd, fantasin går igång, man tappar garden.
– När det gäller hela vaudevilletraditionen, slapstick, clownnummer och konsten att hitta den exakta tajmingen, att förstå
komikens innersta kärna och väsen, har både Claes Eriksson
och Tomas von Brömssen betytt mycket för mig. Dels som
kungar och idoler, men också som vänner och samtalspartner.
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Claes och jag brukade titta på en massa Chaplinfilmer tillsammans.
Han är en person man alltid kan lita på, med osvikligt omdöme.
Jag kan pröva idéer, testa infall och hugskott. Få praktiska råd.
Vid något tillfälle när jag kände mig osäker, sade han »stora
komiker bestämmer själva vad som är roligt«. Det kommer
egentligen från Buster Keaton som formulerade något i den vägen.
Vi tittade faktiskt på några episoder av teveserien Herbert och
Robert från 1995 nyligen. Där spelar du Robert, halvbror till Herbert
(Tomas von Brömssen). Du dyker upp när Albert (Sten-Åke Cederhök)
just har dött. Det är en märklig upplevelse att se de där avsnitten
där så mycket försiggår på ett slags metaplan. Spelet mellan dig och
Tomas von Brömssen är fenomenalt och ger intryck av att i mycket ha
improviserats fram i stunden. Det måste ha varit speciellt att få ingå
i ett sammanhang som på ett så elegant och självklart vis förenar det
ytterst raffinerade med det genuint folkliga.
– Albert och Herbert är bland det bästa som gjorts i genren
och gjorde verkligen intryck på mig, säger Carl-Einar Häckner.
Att få komma in i fortsättningen Herbert och Robert var förstås
en dröm. Det skulle vara fantastiskt att få göra något tillsammans med Tomas von Brömssen igen. Han är precis det, raffinerad och folklig på ett oslagbart, unikt sätt. På Rödmosseskolan
i Gårdsten, där jag gick, hade jag hans fru som lärare ett tag.
Jag frågade om hon inte kunde ordna en autograf. Men det fick
jag fråga om själv, tyckte hon.
I din senaste föreställning spelar musiken en viktig roll. Du försöker
att spela gitarr med en arm, eftersom en isbjörn har råkat äta upp den
andra, och framför med hjälp av två modiga, intet ont anande personer
ur publiken, en sanslöst rolig och helt grotesk version av Evert Taubes
»Fritiof och Carmencita«. Men framförallt spelar du piano. Du framför
Robert Schumanns »Träumerei«ur Kinderszenen och spelar den med
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en sökande skörhet som gör melodin avskalat tillgänglig. Scott Joplins
»The Entertainer« får ett betydligt mer vildsint uttryck. På skivan som
kom i samband med föreställningen Skärvor finns flera låtar där du
sjunger till kända klassiska stycken. Månskenssonaten får till exempel
en egen text i »Beethovens resa«. Vad betyder musiken och vad betyder
det att du själv framför den?
– Jag började inte att ta pianolektioner förrän jag var 33–34,
säger Carl-Einar Häckner. När jag gav upp det där med banjo.
Jag övar enormt mycket faktiskt och har en pianolärare i Berlin.
Jag har hållit på med musik hela tiden, parallellt med allt annat.
Allt från hobbybandet Giant Laws – Jantelagen på svenska – till
mina egna visor. 1993 var jag med i en kabaret i Stenhammarsalen där Erik Risberg, Göteborgssymfonikernas pianist, tillsammans med några kollegor bland annat spelade verk av Schnittke,
Schumann och Schubert. Sedan dess är vi vänner och han är en
av dem som verkligen öppnat nya dörrar för mig. Han ger mig
dessutom praktiska råd om pedalteknik och annat. Han har ett
helt skåp med noter hemma hos sig, en skattkammare! Bernt
Andersson i Varietéorkestern är en annan av mina musikaliska
kompisar. Han gav mig Bachs C-dur-preludium att arbeta med.
Jag vill lära mig mer om musikens grammatik, parallelltonarterna,
kvintcirkeln, hur ackorden förhåller sig till varandra. Man måste
öva åtminstone litet grann varje dag, det är viktigt. Nu har jag
tänkt att lära mig att spela panflöjt också – ett instrument med
komisk potential, och väldigt svårt! Jag skall på kurs snart.
Orden i sången »Beethovens resa«, till första satsen ur Beethovens Månskenssonat, beskriver Carl-Einar Häckner som en
form av automatisk, undermedveten text, som bara växte fram
fritt, vid pianot. En sorts dröm där Tranströmers svarta sorgegondol glider förbi i sällskap med en Frölundavinst mot Färjestad.
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Mitt bästa verktyg är trollstaven.
För mig är den allt när jag uppträder.
Den är alltid där även om den inte syns.
Symboliskt för att göra det omöjliga möjligt.
En genväg till illusionen. En förklaring som
upphäver frågan och öppnar sinnet för det fantastiska:
Att allt är möjligt bara man säger hokkopokkopokko.
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– Vänta så skall ni få höra en ny låt!
Carl-Einar Häckner letar på mobilen och hittar till slut »Sommaren är här« och spelar upp den för oss. Melodin, som också
spelas av en trumpet, sätter sig omedelbart i huvudet.
– Tycker ni att man skall lägga till något?
Det tycker vi inte. Det är perfekt som det är. Nära, ofiltrerat
och väldigt fint.
– Den är inspelad i ett garage i Falköping, hos min tekniker Ronny
Hasselqvist. Väldigt enkelt. Jag har hållit på i två-tre år med det
här nu och spelat in en massa låtar. Det får ta den tid det måste
ta. Det kommer att bli en skiva för min egen skull, så småningom.
Vad har du för planer för framtiden, efter turnén med din
soloföreställning?
– Jag har en massa idéer om vad jag vill göra och hoppas kunna
presentera en ny föreställning på Aftonstjärnan 2019, säger CarlEinar Häckner. Och så skall jag fortsätta med musik, ta massor
av lektioner, lära mig mer. Pianospelet ger fokus, inramar föreställningen. Sedan får vi hoppas att folk inte börjar att skruva
på sig och tänka »Neeej! Nu sätter han sig vid pianot igen…«
Victor Borge, som är en av mina allra största idoler, turnerade
ju ännu i 90-årsåldern. Fortfarande nyfiken. En verklig mästare.
– Är ni inte törstiga förresten?
Vi hittar mineralvatten i köket. Carl-Einar Häckner stegar litet
rastlöst fram och tillbaka över golvet, medan han entusiastiskt
pratar om gamla stumfilmer, om Chaplin och slapstick. Plötsligt
avbryter han sig.
– Nej, nu måste jag nog trolla litet för er.
Och så trollar han bort mynt och plockar fram kort utan
att vi har en aning om hur det går till. Trots att vi försöker.
Han ser nöjd ut.
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