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NY På nyårsafton går
Sylvesterloppet i centrala Göteborg. Skånegatan
stängs då av för all spårvagnstrafik mellan cirka klockan 12.00
och 14.00. Under denna tid är
hållplatserna Ullevi södra och
Scandinavium indragna.
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Lägger av. Nu går radioprogrammet Christer i graven, efter elva år. – Hela mitt vuxna liv har utspelats under den här tiden. Jag har gift mig, fått barn, släppt min första skiva och gett ut en roman.

Men det känns bra att lägga av medan vi fortfarande är på topp, säger programledaren Christer Lundberg. I morgon har de avlutningsfesten ”Last Christer” på Pustervik, dit lyssnare från hela landet är
välkomna. 
Foto: Foto Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sista chansen med Christer
Spårvagn eller cykel, visst.
Annars springer han gärna
hela vägen hemifrån Majorna
till Sveriges Radios lokaler ute
på Lindholmen.
– Lite tungt över Älvsborgsbron, men på Norra älvstranden är det kanonfint, säger
Christer Lundberg.

Dagens resenär

Vuxna med periodkort
får ta med tre barn
utan extra kostnad!

Andra gånger vrider han om startmotorn på familjens gamla Skoda
som står parkerad ute på gatan när
han ska till jobbet. Inte det bästa för
miljön eller ekonomin. Men livspusslet med ungar som ska till dagis
på vägen sätter nivån. Det blir helt
enkelt för krångligt annars.
– Fast ska jag ner till centrum
med ungarna, då tar vi vagnen. Det
blir som ett äventyr, säger Christer
Lundberg.
I elva år har vi hört honom på radiokanalen P3, vecka efter vecka.
Christer och hans bästa kompis
Morgan Larsson har talat om relationer och spelat musik i programmet Christer. Och gått rakt genom
högtalarna, ut till svenska folket.

Christer Lundberg om …

personligt

… Morgan Larsson: ”Vi träffades när vi läste musikvetenskap på 1990-talet. Han satt i
bänken bredvid. På andra sidan satt Håkan Hellström.

Christer Lundberg
Ålder: 39 år.
Yrke: Journalist, programledare i radio.
Bor: Majorna.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Att skriva syntlåtar och
böcker.
Läser: Jag återkommer alltid till Röde orm
av Frans G Bengtsson, den har allt.
Lyssnar på: Kjell Höglund och Morrissey.
Åker: Spårvagn, båt, bil och cykel.

… att arbeta tätt ihop med samma person i många år: ”Det kan inte bli bättre, jag
jobbar ihop med min bästa kompis.”
… att bli igenkänd på spårvagnen: ”Människor känner inte igen mig så snabbt på utseendet. Men om jag börjar prata, då hajar en del till. Men det är nästan alltid positivt.”
… att tala om relationer (temat för radioprogrammet Christer): ”Jag trodde att det
skulle bli uttömt rätt snabbt när vi började med Christer. Men det verkar gå att variera i
oändlighet, det fungerade i alla fall i elva år.”
… sitt konstigaste spårvagnsminne: ”När jag var på turné med Universal Poplab i Tyskland. Ljudteknikern och en av musikerna hade varit ute och festat en natt och somnat på
en spårvagn i cirkulationsbana. Vilken stad? Det minns jag inte, det var så många ställen.
Men det var rätt stressigt när vi försökte köra i kapp spårvagnen med turnébussen, så att
vi kunde få av dem och hinna i tid till färjan tillbaks till Sverige.

Deras popularitet har stigit från noll
till nivåer som kan mäta sig med radiolegender som Sven Jerring, Sigge
Fürst och Kaj Kindvall.
Nu, när de står på ett slags topp …
då lägger de ner. Sista programmet
sänds på nyårsafton och den 28 december har de ett stort avslutningskalas med fri entré på Pustervik vid
Järntorget.
Trötta på varandra?
– Inte alls, säger Christer.
Men i Sveriges Radio-världen förnyas sådana här uppdrag ofta på
årsbasis. När de började var det ing-

en som trodde att det skulle hålla
mer än just ett år.
– Sedan har vi fått i uppdrag att
fortsätta, ett år i taget. Utom den
här gången, säger han.
Fast om någon trodde att beställaren på P3 tappat förståndet?
”De där killarna … nu räcker det.
Ut!”
Nej, nej. Christer och Morgan
kommer tillbaka.
– Vi blev helt enkelt tillfrågade
om vi ville göra ett annat program.
Den nya radioshowen som har
premiär i mars ska handla om

 ktualiteter, resten får Christer och
a
Morgan uppfinna själva, vilket de
inte ordnat än.
– Nej, vi ska sätta oss och göra det
nu, efter nyår. Men aktualiteter kan
ju vara nästan vad som helst.
Vad gör du annars?
– Försöker skriva färdigt uppföljaren till min roman Gräspojken.
Förresten … den 28 har ni
avskedsfest på Pustervik, till
tre på natten. Dagen efter är ni
i radio med en av de sista sändningarna av Christer.
– Du menar om jag har ett bra recept mot bakfylla? Nej, vi har bandat den showen i förväg, precis som
på julafton. Vi hoppas folk förstår.
Thomas Drakenfors

