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Ola Salo lyfter arken i nya 

krogshowen 
KULTUR  I dag 00.17 , uppdaterad I dag 07.57 

Vad är väl The Ark-låtarna utan själva The Ark? Jo, de lever i högsta grad, med 

Ola Salo och med andra musikanter. ”It takes a fool to remain sane” på Rondo i 

Göteborg är en storartad krogshow, men visst saknar jag själva bandet. 
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Ola Salo är i högform och musiken , ja den lever. 

”It takes a fool to remain sane” 

Ola Salo 

Krogshow på Rondo, Göteborg 

Premiär 24 januari 

Bäst: En riktigt tät show utan några fallgropar 

Sämst: Det tar slut alldeles för fort 

Snart åtta år har gått sedan The Ark lade fjädrar och paljetter på hyllan. När Ola Salo 
fick chansen att göra krogshow på sina gamla låtar tog han den. Han har letat upp 
fjädrarna igen, 40-plussaren är mogen för en rejäl krogshow och det på Rondo i 
Göteborg.  

Showen spänner över tiden som tonåring hemma i Rottne, med drömmarna om att 
bli rockstjärna, till nutid med gräsklippning och körning av barn till fritidsaktiviteter. 
Men man ska inte sluta drömma för att man blir vuxen, man ska vårda drömmarna, 
säger Ola. 

Man ska inte sluta drömma för att man är vuxen, menar Ola Salo. 
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Ola Salos viktiga budskap om att leva som man själv vill leva, ska man dansa ska man  
dansa som man själv vill och inte som någon annan vill och så vidare, det tar han 
också med sig till Rondo. 

Han öser på med glitter och glamour precis som det anstår Ola Salo från Rottne. De 
klassiska låtarna avlöser varandra en efter en, som ett gigantiskt pärlband, ”Echo 
chamber”, ”Absolutely No Decorum”, ”Clamour for glamour”, ”Let your body decide”. 

Så längesen man hörde dem live nu. Det är bara att njuta av stunden och nostalgin. 
Ola Salo levererar som aldrig förr med ett band som fungerar mycket fint, med 
hälften killar, hälften tjejer. Bara en sådan sak. Därtill kommer tre dansare som höjer 
showen ytterligare. 

Ola Salo har tagit på sig vingarna och lyfter sig själv till nya höjder. 

Showen är en fröjd för ögat, färgerna skiftar, scenen byter skepnad. Ola sparar inte på 
krutet. Det är spektakulärt och överdådigt. 

Mellansnacken är föredömligt paketerade av Henrik Schyffert. Prästsonen Ola 
berättar om en uppväxt omgiven av religion, älskade det storslagna och mystiska med 
religionen, orgelpipornas brus, körklangen och psalmerna. Men han trodde inte på 
Gud. Dags för det oundvikliga: ”Breaking up with God”. 



I ”Father to a son” har vi faktiskt hela bandet på scenen, på en skärm visserligen, men 
där har vi dem. Hela The Ark. Visst känner man ett stråk av melankoli över att bandet 
inte finns längre. Det är den sorgsna känslan som dröjer kvar i hjärtat när ljuset har 
slocknat och musiken tonat ut. 

Krogshowen bjuder på mycket nostalgi. 
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