
Pelle	  Sandstrak,	  Mr	  Tourette	  on	  tour.	  Brombergs	  förlag.	  	  

	  

Att	  få	  en	  diagnos	  kan	  för	  någon	  vara	  en	  dom.	  För	  någon	  annan	  innebär	  det	  vägen	  ut	  ur	  

lidande	  och	  ångest.	  När	  Pelle	  Sandstrak	  fyllde	  25	  år	  fick	  han	  diagnosen	  Tourettes	  

syndrom.	  	  År	  av	  tvång,	  tics,	  impulsivitet	  och	  omvärldens	  kritik	  fick	  därmed	  sin	  förklaring	  

och	  Pelle	  Sandstrak	  kunde	  äntligen	  söka	  adekvat	  hjälp.	  När	  han	  så	  skrev	  boken	  ”Mr	  

Tourette	  och	  jag”	  (2008)	  	  blev	  sjukdomen	  också	  en	  möjlighet	  att	  föra	  dialog	  och	  komma	  

till	  tals	  med	  den	  värld	  som	  innan	  ständigt	  missförstått	  honom.	  Efter	  succéboken	  som	  

översatts	  till	  många	  språk	  har	  Pelle	  Sandstrak	  turnerat	  som	  en	  mycket	  uppskattad	  

standupkomiker	  och	  föreläsare	  världen	  över.	  	  

I	  uppföljaren	  ”Mr	  Tourette	  on	  tour”	  (en	  typisk	  ordlek	  för	  den	  som	  bär	  på	  Tourettes	  

syndrom)	  berättar	  författaren	  om	  händelser	  och	  möten	  under	  dessa	  turneringar	  världen	  

över.	  Läsaren	  får	  följa	  honom	  på	  näsan	  i	  en	  vattenpöl	  i	  Kabul,	  utan	  bensin	  i	  

Newfoundland,	  krogslagsmål	  i	  Osnabrück	  och	  hjälplös	  i	  Kvissedeforsen	  eller	  på	  jakt	  

efter	  bästa	  torkade	  fisken	  på	  Lofoten.	  Hans	  impulsivitet	  utsätter	  honom	  inte	  bara	  för	  

faror,	  den	  leder	  honom	  också	  till	  oväntade	  och	  sällsamma	  möten	  

Pelle	  Sandstrak	  är	  en	  skicklig	  berättar	  som	  har	  blick	  för	  detaljer	  och	  udda	  karaktärer.	  

Stilen	  är	  essäistisk	  och	  närheten	  till	  en	  annan	  globetrotter,	  Bruce	  Chatwin,	  är	  påtaglig.	  

Kanske	  är	  det	  så	  att	  Pelle	  Sandstrak	  genom	  sin	  sjukdom	  har	  en	  särskild	  sensibilitet	  att	  

känna	  igen	  människor	  som	  bär	  på	  unika	  egenskaper	  kombinerat	  med	  en	  extrem	  

sårbarhet.	  Likt	  en	  magnet	  dras	  han	  till	  udda	  gestalter	  vi	  andra	  skulle	  undvika.	  Det	  gör	  

hans	  berättande	  rikt.	  Vi	  möter	  många	  av	  dem	  i	  hans	  berättelser	  från	  världens	  alla	  hörn,	  

som	  exempelvis	  den	  lesbiska	  prästen,	  tillika	  kantor	  och	  lastbildschaufför	  i	  Kanadas	  

vildmarker.	  

”Mr	  Tourette	  on	  tour”	  är	  en	  empatisk,	  associationsrik	  och	  underhållande	  bok	  som	  ger	  

eftertanke	  och	  insikt.	  Den	  är	  inte	  självupptagen	  utan	  nyfiket	  undersökande.	  Han	  lär	  oss	  

att	  varje	  människa	  bär	  på	  en	  unik	  berättelse.	  Det	  gäller	  bara	  att	  nyfiket	  våga	  lyssna.	  

	  

Jakob	  Carlander	  


