
dagen Onsdag 14 mars 2012 1 5

M at i l d a  ■ är ett kvinnonamn med tyskt ursprung 
som betyder styrka och strid. Namnet är också en 
sammansättning av fornnordiska namnet Hild.
M a u d  ■ är ett kvinnonamn som är en engelsk och 
fransk kortform för Matilda.

dagens namn Onsdag

14
mars
Matilda
Maud

Riksmötet för den svenska fria kristenheten fick i går sin imponerande upp-
takt i Immanuelskyrkan. Det blev från början en mäktig manifestation av ge-
menskap och enhet de många samfundsgränserna till trots, och de toner som 
anslogs bådar gott.

dagen för 65 år sedan: Positivt på kristet riksmöte

Jubilaren

Lage har många roller
”de verkar ofta vilja ha gråhåriga äldre män – så jag ligger bra till” 

g i l l a r  o M by t e .  På den stora bilden syns Lage Eckeskog (till höger) bredvid skådespelaren 
John Nettles, huvudrollsinnehavare i tv-serien ”Morden i Midsomer”. Lage har också, bland 
många andra roller, spelat präst, polis och ”gubbe”.  FOtO: Privat

Han syns i tv nästan dagligen. Ändå 
är Lage Eckeskog ingen kändis. Men 
vid sidan av jobbet på second hand-
butiken i Upplands Väsby så älskar 
han att vara statist. I diverse reklam-
filmer och tv-serier har han spelat 
både kyrkoherde och zombie.

S å  f o r t  J u b i l a r - i n t e r vJ u n 
är avslutad ska Lage Eckeskog 
iväg på en provfilmning. Nå-
got han gör titt som tätt, han är 
knappast nervös längre. Den-
na gång är det ett bensinbolag 
som söker tankande statister 
till en ny reklamfilm och Lage 
hoppas på att få en roll.

– De verkar ofta vilja ha grå-
håriga äldre män så jag ligger 
bra till. Man brukar få en li-
ten slant för uppdraget, men 
jag gör det för att det är så kul, 
förklarar Lage.

Det var hans fru Kristina 
som först kom med förslaget 
att han skulle söka statistroller, 
för att på så sätt få utlopp för 
en del av sin kreativitet. 

Han älskar att prata, träffa 
människor och agera – tre för 
ändamålet användbara förmå-
gor. En annan egenskap som 
verkar vara nödvändig att ha 
under inspelningarna är tåla-
mod.

– Det krävs en hel dags in-
spelning för några sekunders 
film. Man filmas ofta från olika 
vinklar och får upprepa samma 
sak hela tiden. Men man hin-
ner prata en hel del med de 
som man jobbar tillsammans 
med och verkligen lära känna 
varandra, så det är kul.

J u S t  n u  v i S a S  tv-serien ”Den 
sista dokusåpan” på tv6. Där 
spelar Lage en zombie som får 
en yxa i huvudet av skådespe-
laren Cecilia Forss.

– Vi använder mängder av 
låtsasblod och jag har blod i 
munnen också som jag dreglar. 
Det tog flera timmar att sminka 
mig. Vi började sju på morgo-
nen och jag åkte hem först åtta 
på kvällen.

En annan kändis han fått 
jobba med är John Nettles 
som innehar huvudrollen i tv-
serien ”Morden i Midsomer”. 
Teamet för tv-serien spelade in 
en reklamfilm på Grand Hotel i 

Stockholm och Lage fanns för-
stås med. 

at t  h a n  g å r  i n  i sina roller 
med inlevelse råder det ing-
en tvekan om. När han vid ett 
tillfälle spelade kyrkoherde i 
Höga lidskyrkan var det någon 
som verkligen trodde att han 
hade sadlat om.

– Det roligaste är att få spela 
något annat än sig själv, som 
präst eller maffiaboss. I filmen 
”Snabba cash 2” som kommer 
snart spelar jag en polis som 
utför en trafikrazzia i Söder-
ledstunneln. Innan fick vi gå en 
kurs för att lära oss hur poli-
sen gör.
Har du någon drömroll?

– Nej, det får man inte ha i 
det här läget. Man får ta det 
som bjuds.

d e t  ä r  i n t e  b a r a  inom fil-
mens värld han har en bred 
kompetens, denna ständigt 
fotograferande 60-åring. Ge-
nom åren har han hunnit med 
att testa en mängd olika yrken, 
bland annat taxichaufför, väk-
tare, snickare och begravnings-
entreprenör. 

Han växte upp i Norr- och 
Västerbottens inland, men se-
dan 1970-talet har han hållit sig 
till Stockholmsområdet. Sedan 
fem år tillbaka är det pingstkyr-
kans second hand-butik ”Sko-
pan” i Upplands Väsby som är 
hans arbetsplats. Ett jobb som 
ligger honom varmt om hjärtat.

– Jag arbetar halvtid som 
allt-i-allo och gör allt från att 
fotografera varor och lägga 
upp på hemsidan, till att laga 
saker och formge broschyrer 
och skyltar. Bland annat.

– Det går våldsamt bra för 
butiken. På en genomsnitt-
lig lördag säljer vi för 120 000 
kronor, det är helt fantastiskt! 
Du borde komma dit.
När är det bäst att komma då?

– Strax efter klockan tio på 
en lördag. Då har den långa 
kön hunnit komma in i butiken 
så du slipper vänta.

snabba: 

Digitalt ❍
Analogt ❍

Film   ❍
Reklamfilm ❍

Zombie   ❍
Präst ❍

Västerbotten   ❍
Stockholm ❍

Husbil   ❍
Flygplan ❍

Lage Eckeskog
aktuell:  
Fyller 60 år den 
16 mars.
Bor: Märsta.
Familj: Gift 
med Kristina, 
fem barn från 
ett tidigare 
äktenskap: Lu-

kas, 35, Jonas, 
29, tomas, 28, 
tobias, 28 och 
Elin, 19. två 
barnbarn.
Firar: ”arbetar 
på dagen så 
det blir partaj 
på kvällen på 

restaurang. På 
lördag har vi 
öppet hus för 
alla som vill 
efter klockan 
14.”
Önskar: ”Man 
får gärna 
skänka pengar 

till raitis Lett-
landsmissionen 
som vi stödjer 
genom second 
hand-butiken 
Skopan.”
Motto: ”Hjälp 
oss hjälpa 
andra.”

Intressen: 
Familjen, fo-
tografering, 
statistroller och 
husbilen.

JoseFIN LILJa
josefin.lilja@dagen.se

08-619 24 85


