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”Skandal att det är
så fruktansvärt dyrt”
Oskarshamn
Johannes Brost, som
under 90-talet blev Joker i
Rederiet med hela svenska
folket, tycker till om färjetrafiken i länet.
I går kväll gästade Johannes Brost Oskarshamn med
föreställningen
Limpan.
En monolog som bygger på
Allan Edwalls roman med
samma namn.
– Det är ingen munter
historia, men allt behöver
inte vara muntert, säger Johannes Brost.
Något annat som inte är
muntert, enligt Johannes
Brost, är priserna på att ta
sig från fastlandet till Gotland.
Under tio års tid blev
han Joker i Rederiet med
hela svenska folket.
Då är det klart att vi
måste passa på att fråga
vad han tycker om Gotlandstrafiken.

”Kostar tusentals kronor”
Johannes Brost är en flitig färjeresenär, förra sommaren var han på Gotland
tre gånger.
– Det är skandal att det
är så fruktansvärt dyrt, det
kostar ju tusentals kronor

att åka med Gotlandsfärjan, säger Johannes Brost.
– Det är vansinnigt, det
tillhör ju Sverige!
Han menar att det inte är
så schysst mot barnfamiljer som gärna semestrar på
Gotland.
För samma pengar skulle
man kunna åka betydligt
längre.
– Ja, då kan jag lika gärna
lägga mig på någon medelhavsö, säger Johannes
Brost.
Som gammal bartender, vad tycker han om
barerna på färjan?
– Barerna är inte mycket
att hänga i julgranen. De är
inte sådär gemytliga. Jag
hyr en hytt och spenderar
resan i hytten och tittar på
tv.
Men var färjetrafiken
ska gå ifrån har inte någon
särskild åsikt om.
– Det fungerar väl att
de går ifrån Oskarshamn,
då behöver man väl inte
ändra.

?

Joker. Johannes Brost
spelade Joker
i Rederiet mellan 1992 och
2002.
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”Skandal”. Var färjetrafiken ska gå har Johannes Brost, Rederiet-Joker, ingen särskild åsikt om men priserna tycker han är
alldeles för dyra. Foto: Tomas Königsson

Projektarbete.

På onsdagen fylldes matsalen på Lars Kaggskolan med utställningsbord och godisskålar. Avgångseleverna visade upp sina
projektarbeten med allt från balklänningar till nyskrivna böcker. foto: ulrika bergström

Eget bygge. Olle Davidsson spelar på elgitarren som han
byggt själv som projektarbete. Men den är inte som alla andra,
den är extra ergonomisk. Han har byggt lite på sina gitarrer
hemma innan men det här är första gången han har byggt en
gitarr helt från början.

Lars Kagg 2013. Axel Palmqvist och Oscar Johansson som läser sista året på dator- och elektronikprogrammet har byggt en
egen lysdiodsglob. Det tog en vecka att bygga och programmera den. ”De används bland annat på mässor men då är de jättestora”,
säger Oscar Johansson.

Kinesisk uppfinning. Sofia Johansson, Hanna Jakobsson,
Sanna Olsson och de andra två medlemmarna i UF-företaget
Lockit har importerat vakuumlock från Kina. Försäljningen hittills har gått bra. ”Locken gör att salladen håller i många dagar”,
säger Sanna Olsson.

