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Karl Johans gt 37/43
Tlf. 22 42 58 20
Akershus Messingensemble, fra venstre Bjørn Marthinsen, Bjørn Aulie, Jarl Johansen, Finn Ringstad, Regi Enerstvedt og Helge
Johannessen. I tillegg medvirker Øivind Jøkling på trommer.
FOTO: SOL KRISTIANSEN

Det ligger an til mye
mimring når Akershus
Messingensemble blåser
i gang sitt nye Ernst Rolfprogram.
SOL KRISTIANSEN

Uheldig

– Mange tror dette selvmordsforsøket egentlig var et rop om
hjelp og at han hadde sørget
for at gartneren oppdaget

ham. Men uheldigvis hadde
han tatt med seg en grand danois, og hunden flekket tenner
da gartneren nærmet seg. Dermed gikk det for lang tid før
Rolf fikk hjelp, sier Jarl Johansen. Han spiller trombone i
Akershus Messingensemble og
skal også fortelle litt om Ernst
Rolf mellom sangene.

Grammofonsjarmør

– Mange av sangene han ble
kjent for har holdt seg frem til i
dag – som for eksempel Bättre
och bättre dag för dag og Jo
mer vi är tillsammans. Men få
av melodiene han fremførte
var komponert spesielt for
ham. Han var en ravn til å stjele låter. Og så fant han en god
tekstforfatter. Han spilte inn
hele 851 melodier på grammo-

fon, forteller Johansen.
Ensemblet har i flere år spilt
på eldreinstitusjoner og inviterer da også til allsang.
– Det er gjerne gamle, kjente
sanger. Det betyr mye for folk;
det vekker til live minner. Selv
de litt senile kan plutselig huske tekster når de hører en melodi. Det har til og med hendt
at folk har begynt å danse. Sånt
gir også oss mye.
– Stiller dere nå i Ernst Rolfs
varemerke – flosshatt og kjole
og hvitt?
– Nei, vi beholder vårt vanlige arbeidsantrekk – busserullen. Rolf begynte faktisk som
bondekomiker, så du kan si at
vi befinner oss i en tidlig fase
av hans karrière når det gjelder kostymer, sier Johansen.
sol.kristiansen@aftenposten.no

SuperSalg

PELS, PELSFORET, TOSCANALAM, ULL, etc.
Store avslag –
beste kvalitet

Nedre Slottsgt. 11 - Tlf. 22 39 66 80

Grünerløkka
Hegdehaugsvn. 30
Ski Storsenter
Karl Johans gt 37/43
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I vår reiser ensemblet – syv
menn i alderen 67 til 76 år –
rundt på flere av byens seniorsentre og sykehjem. I bagasjen
har de nærmere 20 av den legendariske svenske revykongens mange viser. Første opptreden er på Vinderen seniorsenter onsdag klokken 13.30.
Den neste blir på Majorstuen
seniorsenter fredag 30. januar
klokken 12.00. Senere skal de
til Tåsen, Simensbråten, Våler-

enga, Bøler og Rustad.
Si navnet Ernst Rolf til bestemor eller oldemor, og de får roser på kinn og stjerner i øynene. Med sitt blendende smil,
sin gode stemme og sin evne til
å finne fengende melodier, var
han et av de største idolene i
svensk – og etterhvert også
norsk – underholdningsverden fra midten av 1910-tallet
og frem til sin tragiske død 1.
juledag 1932. Han døde av lungebetennelse som han pådro
seg da han dagen før forsøkte å
begå selvmord ved å drukne
seg.

Svensk sanger, revyskuespiller og revydirektør.
Født Ernst Ragnar
Johansson i 1891, død 1932.
Begynte som bondekomiker
i 1906 på turné rundt
i Sverige. Året etter tok han
navnet Ernst Rolf.
Satte opp 24 revyer i løpet
av 13 år, blant annet på
Casino og Chat Noir i Oslo.
Spilte inn 851 melodier.
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Mimrer med
messing

Ernst Rolf

Karl Johans gt 37/43
Tlf. 22 33 26 30

www.kiman.no

