
Tidning för Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige • Nr 1/2012

Wigström & webben

• Revy-Sverige mot ny kurs
• De coola kvinnorna i Kallax 
• Kalmar FF:s Henrik Rydström

Transportledare, brinnande ideell, eller snäll?



EKSONS Postorder

Det kompletta maskeradvaruhuset
med allt för revy- och teaterscenen!

Scenkostymer, peruker, 
teatersmink, dekor mm

15% rabatt till LIS-medlemmar
Tala om att du är medlem när du beställer

Har du inte fått årets Maskeradkatalog?
Ring oss! 

EKSONS Postorder
684 31 Munkfors • tel 0563-511 11 •  fax 0563-506 80 •  order@eksons.se

Vår hemsida uppdateras ofta med nya produkter!

www.eksons.se

15% 
rabatt



Innehåll
  4 Ordförande: Nu blickar vi framåt
  4 Kansliet: Viktiga nyheter
  5 Styrelsen: Medlemskontakt
  5 Tankar från redaktören
  7 Välkommen till Karlskoga
  8 Upptäck LIS nya hemsidor
  9 Revy gav Bullaren en bygdegård
10 Örnsköldsviks revykung
12 En revy som inte är helt hundra
13 Blekinges revyer prisades
14 Hallå Henrik Rydström!
16 Gå på kurs!
17 Katrineholm
18 Besök i södra revy-Sverige
19 Det gamla revygänget i Olofström
20 De coola kvinnorna i Kallax
22 Nya medlemmar

LIS styrelse
Ordf: Stig Josfalk Bergman, Eskilstuna
Vice ordf: Owe Martinsson, Köpingsvik
Ledamöter: Lennart Sydh, Iggesund
Anton V Härder, Växjö 
Monica Goossens, Piteå
Suppleant: Håkan ”Bruno” Brunosson, 
Katrineholm

LIS-aktuellt ges ut av
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
och produceras av Elgkraft

Adress
LIS-aktuellt
Landbogatan 4
521 42 Falköping

Ansvarig utgivare
Stig Josfalk Bergman 
Tel 016-640 16

Redaktör
Stina Elg, Elgkraft
Tel 0220-100 13 / 070-263 39 68
info@elgkraft.se  www.elgkraft.se

Annonser & prenumerationer
Marita Kallin, LIS kansli
Tel 0515-185 20
lis@artech.se

Annonspriser 2012
Helsida 2 900:-
Halvsida 1 750:-
Kvartssida 1 100:-
(Pris exklusive annonsproduktion)

Prenumeration
Helår (4 nummer) 125 kr

Pg 14 25 73-5
Bg 5427-6068

Tryck
Trydells Tryckeri AB
www.trydells.se
ISSN 1100-5521

LIS webbmästare
Christer Wigström
christer@wigstrom.se

www.lis.nu

Till vänster: Mats Eklund är en av 
dem som leder kurs i revytext. 
Läs mer på sid 16-17. 
Omslagsbild: Christer Wigström. 

Minus 30 grader visade termo-
metern i Kallax när LIS-aktuellt 
intervjuade Eva-Britt Landelius  
från Kallax Teateramatörer. 
Sidan 20.



LIS-aktuellt 4

Nu blickar vi framåt

Viktiga nyheter

Hösten och 
vinterns 

arbete för 
styrelsen har 
till stora delar 
handlat om 
förändrings
processer och 
framtidsvi
sioner. Den 
nya hemsidan 
är nu sjösatt. 

Har ni inte besökt den på länge så gör ett 
besök snarast. Där finns många nyheter 
som alla har till syfte att förenkla för våra 
medlemmar. Det är ett stort och viktigt 
arbete som Christer Wigström har lagt ner 
för att förnya hemsidan, så hav tröst om 
allt inte fungerar till 100% från början. 
Ta kontakt med Christer eller kansliet om 
ni har några problem, eller om ni tycker 

Tre adres-
ser till LIS-
aktuellt.
Enligt LIS 
årsmötes
beslut så 
kommer 
500 kr att 
faktureras till 
alla medlems
grupper, som 
en engångs

debitering. Detta för att rädda vår tidning 
LISaktuellt i tryckt form. Kommande tre 
år får därför varje medlemsgrupp ytterli
gare tre exemplar av tidningen, (utöver det 
redan befintliga friexet)

Har ni inte skickat in namn och adress 
till kansliet, så kommer dessa extra tre 
exemplar av LISaktuellt att hamna hos er 
kontaktperson, som får distribuera ut dem 
i gruppen. 

att det finns ytterligare förbättringar som 
kan göras.

Styrelsen har även via telefon kontaktat 
samtliga revygrupper. Det har i alla fall 
varit vår ambition. Tyvärr så stämmer 
inte alltid de kontaktuppgifter som finns i 
LIS medlemsregister, vilket medförde ett 
merarbete innan vi kom i kontakt med 
vissa revygrupper. Ett fåtal grupper har vi 
inte kunnat nå, trots ihärdiga försök. Jag 
måste medge att jag blev glatt överraskad 
över den positiva respons vi har fått via 
dessa samtal. Själv tänkte jag att i dessa 
revytider har väl ingen människa tid att 
offra 30 minuter på att diskutera hur LIS 
ska forma sin framtid, men ack vad jag 
bedrog mig. Många bra tankar och idéer 
lyftes fram, vilka kommer att tas upp på 
debatten i Karlskoga.

Som ni säkert minns så anmälde sig 
runt 20 personer till den så kallade 

Hör omgående av er med adresser så 
att adressetiketterna stämmer till nästa 
nummer av vår medlemstidning.

Det gör ju livet enklare! 
När ni ändå är igång och skriver – 

förbundet önskar ytterligare en mejladress 
till varje revygrupp, så om ni inte redan 
lämnat uppgiften – bifoga även en epost!

Anmälningarna till Revy-SM sker 
via hemsidan. I år kommer inga anmäl
ningsblanketter via brev som tidigare. 
Istället går ni smidigt in via hemsidan 
www.revysm.se för att anmäla era täv
lingsbidrag. 

Där hittar ni tävlingsregler och infor
mation om hur ni går tillväga. Detta 
snabbar upp och förenklar hela anmäl
ningsproceduren, men se som vanligt till 
att ni har alla tillstånd klara, för de måste 
som vanligt bifogas för att anmälan skall 
vara giltig. 

kreativa gruppen som i första hand skulle 
diskutera hur de framtida rixdagarna 
skulle se ut. Dessa personer delades in 
i geografiska grupper och ska nu spåna 
fram idéer, i första hand fram till den 
14 april. Då samlas samtliga grupper i 
Stockholm och sammanfattar sitt arbete. 
Resultatet redovisas sedan på Rixdagen i 
Karlskoga. 

Så kära medlemmar, Rixdagen i Karl
skoga kommer att vara ett viktig avstamp 
för hur LIS ska verka i framtiden och 
vilken form och innehåll våra Rixdagar 
och RevySM ska ha. Därför är det vikti
gare än någonsin att så många som möj
ligt ställer upp första veckan i augusti. För 
som vanligt är det så att de som deltar i 
möten är också de som formar framtiden.

Stig Josfalk Bergman, 
ordförande LIS 

Sista anmälningsdatum är därmed 
framflyttat till söndagen den 18 mars kl. 
23.59. Därefter börjar jurygrupperna sitt 
arbete, varför inga efteranmälningar kan 
ske. Varmt välkomna med tävlingsbidrag!

Spännande kurser i vår! Ni har väl fått 
vårt mejl med kursinbjudan? Om inte, så 
innebär det att kansliet inte har en fung
erande mejladress till er förening! 

All information och alla anmälnings
blanketter finns på www.lis.nu under 
”övrigt”. Intresserad? Anmälningstiden 
har gått ut, men anmäl dig omgående, så 
har du chans att få en eventuell restplats. 
Mer om kursutbudet kan du läsa om här i 
tidningen.

Glad vår önskar jag er alla!  

Marita Kallin,
LIS kansli

Stigs hörna

LIS-kansliet
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Det är lika bra att erkänna: Jag är 
korsordsberoende. Som många 
andra kvällar satt jag igår med 

ett kryss i näven. ”Tidigare toalett” blev 
”KABINETT”. Aha! tänkte jag och lade 
tidningen åt sidan. Såg sammanhanget. 
Ludvig den XIV hade en personlig 
läkare vid namn Daquin som hade stu-
derat vid Sorbonne. Där hade han lärt 
sig att kroppens värsta infektionshärd 
var tänderna. För att rädda den kung-
liga hälsan drog han därför ut Ludvigs 
friska tänder och råkade få med en del 
av käken på köpet. Ludvig klarade apti-
ten men, sägs det, fick en vedervärdig 
andedräkt. Matsmältningen tog stryk 
och kungen fick fistlar i analen. Han lär 
ha regerat en hel del från den kungliga 
toaletten i Versailles. 
Här kommer korsordsfrågan in. Toalett 
kallades alltså även kabinett. Så nästa 
gång du sitter hemma på hemlighuset 
och skriver ner revyideer på en bit 
dasspapper, kan du titulera dig själv 
kabinettsekreterare. Tjusigt va!
På tal om titlar: I Örnsköldsvik har det 
hållits en minnesstund för en äkta revy-
kung, Erik Törnqvist. I norrbottniska 
Kallax finns en amatörteater som består 
av enbart scendrottningar. De spelar 
revy för att värna om gemenskapen i 
byn. Detsamma gör Bullarerevyn.
Christer Wigström från Västerljung kan 
titulera sig LIS nye webbmästare, sedan 
han erbjöd sig att ta hand om hemsi-
dorna www.lis.nu och www.revysm.se 
helt ideellt.
Du kan läsa om dem alla i detta nummer 
av LIS-aktuellt. Nästa nummer ägnas 
bland annat åt unga revymanusförfat-
tare och aktörer. Och så rapporterar vi 
från vårens kurser i Skövde och Stock-
holm och avslöjar mer inför sommarens 
revyrixdagar och Revy-SM i Karlskoga.

Stina Elg
Red. LIS-aktuellt

Medlemskontakt?
Styrelsesnack

Ja, och nu ska vi se, 
de sista siffrorna är då 
3 7 5 9 riiing, riiing, 
riiing … hoppas att de 
är hemma klockan är 
ju …

– Gustavsson!
– Hej! Jag heter 

Anton Härder och 
ringer från Lokalre
vyer i Sverige och jag har lite information 
... Är det inte du som är kontaktperson 
längre? Jaha, men vem ska jag då kont … 
Göran. Och har du något telefonnum
mer till honom? Ja jag väntar ... ja, samma 
riktnummer och 17656 … ah! 57 var det 
på slutet, då ringer jag honom istället. 
Men varför har ni inte meddelat kansliet 
att ni har bytt kontaktperson? … Jaha 
du lämnar över posten till dem, men du 
är inte med …, och det har du gjort de 
senaste åren, men då säger jag till Göran 
att meddela Marita på kansliet att det är 
han som … ja ha det så bra. Klick!

Detta är ingen ovanlighet när vi från 
styrelsen nu har ringt upp medlemsgrup
perna för att informera om LISaktuellt 
och att tävlingsbidragen och all informa
tion kring RevySM finns på vår nyfixade 
hemsida. Hoppas att ni har varit inne 
och sett den och samtidigt ”gillat” den på 
Facebook! 

Att kontakuppgifterna i medlems
registret inte stämmer!  Detta var något 
som Eslövsrevyn uppmärksammade när 
de inför Revy SM 2011 kontaktade alla 
medlemsgrupper. Ni måste meddela 
kansliet när ni utser ny kontaktperson, an
nars får inte er revygrupp informationen 
från förbundet och det är väldigt synd. 
För att ytterligare säkerställa att varje 

revygrupp får information, vill vi att det 
finns ytterligare en mejladress och namn 
på en revymedlem i er grupp! Så gör två 
flugor på smällen: Samtidigt som ni kollar 
in vår nya hemsida lis.nu så klickar ni på 
medlemmar och ser efter så alla uppgifter 
är uppdaterade!

Även om telefonnummer inte stämt, så 
har både jag och övriga i styrelsen blivit 
hänvisade till rätt person när vi ringt runt. 
Kan bara säga: Vad roligt det har varit att 
få prata med er alla! En del av er var mitt 
upp i revypremiärer, några var inne på 
”sista föreställningarna” och några hade 
redan spelat färdigt eller hade bara pro
duktion vartannat år. Samtalen utvecklas 
alltid lite olika, men det som så tydligt 
förenar oss är inte bara glädjen av att spela 
revy, utan också gemenskapen som detta 
ger! De jag pratade med hade också sålt 
bra med biljetter och recensionerna hade 
varit helt okej. De flesta använde sig av 
Textbanken och tyckte att den var bra, 
vår försäkring framhöll några och alla 
kontakter man får under revyrixdagarna, 
ni verkade nöjda med förbundet. Om ni 
har någon fundering över något är det 
bara att kontakta mig eller någon annan i 
styrelsen. Våra kontakuppgifter finner ni 
på hemsidan, under medlemsinfo. Förres
ten, jag skulle ju ha kontaktat Marita och 
ändrat mina …

Anton Härder

LIS får 50 000 kr från Kulturrådet!
NYHET: LIS får bidrag från Kulturrådet 2012 med 50 000 kronor för att stärka vår 
kursverksamhet. Detta innebär att vi nu har möjlighet att subventionera kurskostnaden 
för vårens kurser till våra medlemmar så att fler har möjlighet att delta. 
Läs vidare på sidan 16-17 här i LIS-aktuellt och i kursinformationen.
www.lis.nu

Tankar 
från redaktören
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Allt koncentreras till Karlskoga, 
vilket innebär att det är gångavstånd 
till det som kommer att ske under vecka 
31, den 25 augusti. Karlskogas vackra 
Stadsteater ska användas för RevySM:s 
föreställningar.  

Det kommer att bli en del ändringar 
i programmet, enligt önskemål från 
förra årets debatt. Invigningen hålls på 
fredagen, vilket medför att årsmöte och 
debatt flyttas till lördagen. Revygolfen 
utgår tyvärr. Flera bra workshop är som 
vanligt självklara inslag. Avslutningsfesten 
blir i form av ett mingelparty, ingen sit

Välkomna till Revy-SM 
i Karlskoga – igen!

tande bankett. Det viktigaste för oss alla 
på RevySM är att få möjlighet att umgås 
med andra revygrupper och utbyta idéer 
och erfarenheter. Vi har också ordnat 
så att det alla kvällar kommer att finnas 
en bar, där man kan sitta och prata med 
varandra, piano finns tillgängligt för 
spontana framträdanden… Och när man 
umgås och pratar mycket blir man torr i 
halsen, därför har vi fixat en revybar med 
mycket bra priser!

Sist men inte minst har vi den självklara 
supersuccén från förra gången vi arrang

Gôrskôj har fått förtroendet att ännu en gång arrangera 
Revy-SM. Vilket hedersuppdrag! Vi ska göra allt för att få 
det ännu bättre än förra gången vi arrangerade:

erade – Karlskogas egen livekaraoke!  
Vår förhoppning är att hela revySverige 

tar chansen att träffas på RevySM och 
då redan på torsdag. Det kommer att bli 
tokigt, roligt, enastående, spännande och 
alldeles, alldeles underbart! Välkomna 
med er anmälan  blanketterna kommer i 
början av maj! 

Gôrskôj garanti: Vi kommer att göra 
allt för att ni ska trivas.  

Välkomna önskar all världens 
Gôrskôjingar!

Text: Christer Sohlberg
Foto:  Gôrskôj och Stina Elg



LIS-aktuellt 8

Upptäck LIS nya hemsidor! 
Den 1 februari slog LIS och RevySM:s nya hemsidor upp sina portar.
Bland nyheterna märks text banken, som fått en ordentlig uppfräschning.

Textbanken
Här kan alla gå in och se vilka texter som 
ligger uppe. För närvarande 1294 stycken! 
Du kan sortera efter olika kategorier, eller 
textförfattare. Fördelen är att det blir lättare 
för dig som medlemsgrupp att hitta de 
texter du vill. 

För att ladda hem texter måste du logga 
in dig som medlemsgrupp. Detta gör du 
via er kontaktpersons e-postadress och 
det lösenord du får genom att välja ”glömt 
lösenord” på hemsidan. När du loggat in 
i Textbanken kan du antingen skriva ut 
listorna och ta med till medlemmarna i din 
revyförening, eller så kan du ladda hem 
den valda texten direkt till din dator. Så fort 
du gör detta, får respektive textförfattare 
ett meddelande skickat till sig att din 
revygrupp valt att ladda ner dennes text. 

Vissa textförfattare har valt att inte lägga 
ut sina alster under Textbanken. Dessa får 
istället ett meddelande sänt till sig om att 
din revygrupp önskar få texten levererad.

Fördelen med denna nya version av 
Textbanken är att du när som helst, dygnet 
runt, kan ladda hem en text, vilket kan vara 
bra vid exempelvis kollationering.

Som textförfattare och medlem i LIS 
kan du själv lägga upp dina revymanus 
iTextbanken, eller ändra och ta bort de 
manus som du tidigare har lagt upp.  

Facebook
En annan nyhet som tillkommit på 
hemsidan är att du kan ”gilla” Lokalrevyer i 
Sverige på Facebook. Där hoppas vi kunna 
nå ut med snabb information till er som 
gillar oss. 

Färska nyheter
LIS@nyhetsbrev är ett gratis nyhetsbrev 
som berättar om det senaste i förbundet.

Under menyn revygrupper kommer vi 
att ungefär varannan vecka skriva lite om er 
revygrupper därute i Sverige. För att göra 
detta kommer vi att skicka ut ett mail till er 
där vi önskar att ni skriver lite om er. Har ni 
dessutom något filmklipp, bilder så kommer 
vi att försöka visa detta på sidan. 

Under menyn övrigt kan du som medlem 
hitta allt från kursinformation till, speldagar, 
viktig information och revybloggar.

Webbmästaren
Jag som byggt de nya funktionerna 
hoppas att ni ska tycka om LIS nya hemsida 
och har ni frågor eller tips och ideér så är ni 
välkomna att mejla mig Christer Wigström, 
christer@wigstrom.se 

www.lis.nu
www.revysm.se
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Bullaregårdens byggnadsförening 
bildades och revygruppen blev en del 
av den. Gruppen spelade in en miljon 
kronor innan bygget, och nu för tiden 
går överskottet till driften. Efter sju år i 
skolans gymnastiksal, kunde Bullarerevyn 
i januari 1995 flytta in i vår egna bygde
gård. Den har blivit hela bygdens stolthet, 
då den bygger på en massa ideella insatser.

Det som började med två bestämda plus 
fyra extra föreställningar har nu blivit 
till 15 fasta. Vi tar in 240 personer per 
föreställning. De första åren spelades mest 
små stycken, men de senaste åren har det 
varit ren nummerrevy.

Som en del i bygdegården är vi medlem
mar i Bygdegårdarnas amatörteaterfören
ing som vartannat år arrangerar en festival 
någonstans i Sverige. Där medverkar 
vi, och har genom åren fått en del tips 
och goda råd, samt ett gäng med glada 
revyvänner.

Årets revy har sex aktörer på scenen, 
och sex scenarbetare som gör olika stora 
inhopp. Vi har en tvåmansorkester, och 
en duktig sömmerska som syr våra fina 
avslutningskläder.

Första söndagen i september samlas vi 
för att kolla att alla skall vara med, och 
vad som har hänt som går att skriva om. 
De flesta av oss har varit med i 15 till 25 
år, men två yngre har kommit med på 
senare år. Så det är ett gott sammansvetsat 
gäng som träffas en till två gånger per 
vecka för att spåna och skriva sketcher 
med något fyndigt slut.

Vår revy är drygt två timmar lång och 
består av 2530 nummer. En tredjedel av 
dessa är sångnummer. Våra sångtexter är 
nästan alltid självskrivna, och sketcher 
försöker vi skriva så gott det går. Här 
kommer vårt medlemskap i LIS in. Vi 

skickar alltid efter en hög med texter, och 
några gånger hittar vi något som vi tycker 
är bra, och passar hos oss. Vi köper också 
filmen från RevySM, för det är alltid 
roligt att se vad andra har gjort med olika 
nummer.

Vi har alltid premiär på trettondagsaf
ton, och biljetterna släpps första söndagen 
i december. Biljetterna går åt väldigt fort 
nu får tiden, men vi minns tider då vi fick 
plocka bort stolar vid några föreställ
ningar. Cirka 25 bussar kommer varje år. 
Flera stora resebolag arrangerar resor till 
Bullarrevyn både två och tre gånger.

Runt allt detta jobbar det ett 100tal 
personer ideellt med allt från parkerings
vakter och lotterier till kiosk, kaffeserver
ing, städning och bakning.

Revy gav Bullaren 
en bygdegård 

I Bullaren fanns det en bygdegård som brann ner på 40-talet. Det dröjde 
ända tills 1987 innan någon kom med idén att starta en teatergrupp för att 
samla in pengar till en ny.

Detta var lite om vår verksamhet i Bul
laren, och jag avslutar med några rader 
från årets avslutningslåt:

När höstens mörker kommer 
då samlas åter vi
För vi kan inte låta bli, 
spela revy!

Text: Rita Johansson
foto: Annica Torgare

Bullaredsrevyn gör det igen och igen och igen. Nu har de fyllt ett helt kvartssekel!

Fakta Bullaren
Bullaren är en serviceort som består 
av Backa och Östad. Två mindre 
samhällsområden belägna intill varandra 
vid norra änden av Södra Bullaresjön. 
Bullaren hör till Tanum, Bohusläns till 
ytan största kommun.
Källa: www.tanum.se
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För Örnsköldsviksborna var under många år Domsjövägen 
69 lika klassisk för landet Nolaskogs egen rolighetsminister och 
cykelreparatör som Downing Street 10 i London. Skillnaden var 
att Erik Törnqvist, när han inte stod på scenen, lagade cyklar, 
medan de ministrar som bodde på Downing Street inte så sällan 
var ute och cyklade…
När Erik Törnqvist avled den 21 april 2011, 86 år gammal, var 
det många som sörjde mannen som under ett halvt sekel roat 
Örnsköldsviks kommunmedborgare. Tidigt började man prata 
om att ”vi måste göra en minnesafton och hylla vår revykung” 
– men av skilda anledningar kom det att dröja till en onsdag i 
november. Platsen var väl vald, Domsjögården. På plats fanns 
många av hans kamrater genom åren.

Margareta Norberg var en av dem. Redan som 14åring fick 
hon påringning av Erik som gärna ville att hon skulle komma och 
provsjunga – han hade hört talas om hennes skönsång.

Väl på scenen levererade hon och Margareta Norberg blev 
också en av ”Eriks jänter”. Under minneshögtiden berättade hon 
om Eriks förmåga att ge sina killar och tjejer regi. Till henne sa 
han direkt: Ge faan i att sjunge så vackert. Ta i utifrån magan i 
stället se folke hör vad du sjung”! Han hade heller inte mycket 
till övers för den nya tekniken, med mikrofoner och sådant. ”Ni 
behöv bara tala högt och artikulera”, var hans råd.

   Det blev en tre timmar lång och skrattrik minnesrapsodi 
serverad av Törnqvists revykollegor som, förutom Margareta 
Norberg, var AnnMarie Holmberg, Vivianne Hägglund, Hildur 
Alstergren, Eva Åhlén och BengtErik ”Benka” Forsberg 

   Den här eftermiddagen fick vi också se och höra en ny gläd
jespridare, om han själv vill, kusinbarnet Mikael Hedlund. Han 
berättade inte bara känslosamt om sin relation till Erik Törnqvist, 
han sjöng och avslöjade en del av tokigheterna han upplevt under 
de 20 år han fick tillsammans med mammas kusin:

– Erik blev som en morfarfarfar för mig under åren jag bodde 
i samma hus. Han bodde på övervåningen och när han ville ha 
sällskap knackade han i golvet. Inte så sällan spelade vi mäster
skap i femkort. Nivån berodde lite på hur fort han vann. Men 
det hände att vi passerade både VM och OS och när han till slut 
kapitulerade, så hade han alltid något att skylla på… 

Mikael lockade fram många skratt och han fick också välför
tjänta och varma applåder.

Örnsköldsviks revykung 
hyllades med minnesstund
Säg Flygresan, Grundskolan eller Tjyvkäringen och alla som fyllt några tiotal 
år i Örnsköldsvik med omnejd spricker upp i ett leende, men så är det också 
tre av många klassiska revyinslag signerade revykungen Erik Törnqvist.

Mikael Hedlund, Erik Törnqvists kusinbarn visade att det fanns en blivande 
revymakare i honom också. Hans fina framträdanden väckte både känslor, näst 
intill tårar, och många glada skratt. Men så hann han också lära känna Öviks främste 
revymakare under 20 år. Nu har han tagit över fastighet gjort om den välbekanta 
cykelverkstan till museum. Foto: Jerry Erixson.
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Nu, snart ett år efter Törnqvists död, har Mikael tagit 
över såväl Törnqvists fastighet som verkstad. Och till verkstan 
skall man fortsättningsvis kunna komma och ta en kopp kaffe, 
lyssna på Törnqvistskivor, se det karaktäristiska från den arbets
plats han gärna beskrev som: ”Hit behöv man rakt int gå för att ta 
i. Hit kan man bara komma och håll igång lite lätt – osså är det 
bra för man kom se upp på morron”. 

Själv lärde jag känna Erik Törnqvist under senare delen av 
60talet, när han satt några rader nedanför pressläktaren och såg 
hockey i Kempehallen. Han var en hängiven Modosupporter, 
missade inte frivilligt en match. Men hans hjärta fanns också i 
Domsjö IF och han led alla möjliga kval när hans gäng hängde på 
fallrepet – och det var fler än en gång.

Men jag minns honom också, utöver hans revyer och monolo
ger på skiva, som glädjespridare i Klubb 15, ett väldigt speciellt 
kamratgäng för enbart Domsjöbor. Det fick bara vara 15 och först 
när någon avled fick det komma in en ny. Det blev inte många 
nya i det gänget förrän den också somnade in av ålderdomsskäl…

Jag minns också med glädje en middag med honom, han var då 
73 år. Vi skulle komplettera en CD där han delade spår med Olle 
Norell. Vi åt en god middag och som av en händelse passerade 
det även något drickbart emellanåt. Det var tokigheter made in 
Domsjö för hela slanten, skratt av näst intill kramptillstånd ända 
tills inspelningsteknikern, som åt middag med oss och hyllade 
Ramlösan, tyckte att det var dags att sitta ner för inspelning.

Erik reste sig upp från bordet, satte sig tillrätta och levererade, 
utan att staka sig en enda gång, sju nya fräscha spår. Imponerade! 
Vi var sex personer på plats som fick vara med om den historiska 
inspelningen.

I Domsjögården var det däremot lapp på luckan och fler än en 
gång fick vi höra: Det är som om Erik finns med oss här!

Det låg mycket i det.

Text och foto: Jerry Erixson

Många av Erik Törnqvist fanns på plats när revykungen hyllandes. Från vänster Vivianne Hägglund, Mikael Hedlund, Margareta Norberg, Ann-Mari Holmberg, 
Hildur Alstergren, Benka Forsberg, Hans Nordin, minnesaftonens konferencier, samt Jerry Erixon.

Mikael Hedlund tillsammans och Margareta Norberg fanns på plats när Erik Törn-
qvist hyllades. Margareta debuterade hos revykungen redan som tonåring.

Nöjestips i Ö-vik: Nu är det klippt!
Nyskriven fars i hår- och tatueringssalong av producenterna 
bakom “Liket Som Visste För Mycket” och “Pengarna Eller Livet” 
Förvecklingarna på salong Boris & Boris är hårresande. Brudparet 
Elin och Andreé har bokat tid för att göra sig fina. Inget blir som 
någon tänkt sig. Svartsjuka fruar, skatteinspektörer och en missnöjd 
svärfar kommer och går och kaoset på Salong Boris & Boris består. 
Nu är det klippt! spelas på Nolan i Örnsköldsvik. Premiär i april.
Medverkande: Carina Lidbom, Janne ”Loffe” Carlsson, Sanna 
Ekman mfl. Daniel Träff, Mattias Olofsson och Janne ”Loffe” Carlsson. Foto: Andreas Planck
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I fjol fyllde Ronneby Teater hundra 
år. Betydligt yngre är Ronneby Folkteater, 
en förening som bildades inför 2010 års 
uppsättning av Ronneby Blodbad. Fören
ingen har högtidlighållit teaterjubileet på 
flera sätt under året, och till nyår var det 
dags för nyårsrevyn som givetvis fick titeln 
Inte helt hundra. För teatern må visserli
gen vara hundra år, men det finns mycket 
annat i kommunen och i världen som inte 
är helt hundra.

Det är alltså en ganska ung förening 
som övertagit revystafettpinnen på Ron
neby Teater. Några i ensemblen har lång 
scenvana, andra har 
inte så många uppsätt
ningar i bagaget. Det 
är stor spännvidd på 
aktörernas ålder. Äldst 
är Anders Gustavs
son, som visserligen 
inte spelat i så många 
revyer, men i kabaréer 
i nästan hela sitt 
67åriga liv. Detta är 
hans andra revy med 
Ronneby Folkteater.

– Det är stimule
rande att se hur de 
yngre utvecklas på 
kort tid. De utvecklas 
mest av alla, säger 
Anders, som arbetat 
med individ och 
organisationsutveck
ling i sitt yrkesliv och 
vet vad han talar om.

Anders barnbarn 
Tuva Gustavsson är 
tolv år. Hon tycker att 
det är roligt att spela 
revy med farfar, han 
ser till att det alltid 

finns godis i logen när man är trött. Tuvas 
pappa Daniel är också med i revyn, så det 
är faktiskt tre generationer Gustavsson på 
scenen. Alla tre var också med i förra årets 
revy. Då var också mamma Anette med på 
scenen, i år finns hon med på teatern men 
står i pausserveringen. 

– Det är en fördel att hela familjen 
är engagerad, säger Tuva, det är bra att 
kunna göra något ihop.

Allra yngst i ensemblen och revydebu
tant är Moa Swanström Borenberg, som 
fyllde tolv i januari under spelperioden 
och alltså var elva år vid premiären. Hon 

En revy som inte är 

helt hundra
Vid en föreställning i det gamla Fridshemmet runt 1908 slocknade scenens 
fotogenramp, som så många gånger förut. Stadens borgare bestämde sig 
för att bygga ett riktigt teaterhus. Arkitekt Alfred Arwidius, anlitades och 
1911 stod den nya jugend inspirerade teatern klar. 

tycker att det är jätteroligt att vara med i 
ett gäng i alla åldrar, man kan ta lärdom 
av de som är äldre. Revyn känns nästan 
som en extra familj.

Tuva och Moa gör ett nummer tillsam
mans där de är ensamma på scenen. De 
spelar två teaterspöken som berättar tea
terns hundraåriga historia i dans, tal och 
sång. Båda är överens om att det numret 
är det som är roligast att göra. Det är an
norlunda. Ett annat sångnummer, där de 
får dansa med pompompinnar, är förstås 
också roligt. Över huvud taget är det ro

ligt att stå på scenen, 
säger Moa, hon vill 
knappt gå av.

Anders är impo
nerad av ungdo
marna. – De har en 
helt annan säkerhet 
jämfört med vad jag 
hade, när jag var så 
gammal, säger han. 
Bland numren i årets 
revy har förstås han 
också en favorit. Det 
är avslutningsnumret 
i första akten, som 
handlar om äldrevår
den. För det har ju 
visat sig att den inte 
är helt hundra.

Text och foto: 
Urban Jönsson

 

Teaterspöken. Moa 
Swanström Borenberg och 
Tuva Gustavsson berättar 
teaterhusets historia, utan 
att skrämmas.
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Sveriges Radio Blekinges årliga revy
pris RevyRichard delades ut i direktsänd
ning en fredag i slutet av januari. Studion 
i radiohuset var fylld till brädden av glada 
och förväntansfulla revymänniskor från 
länets revyer. Priset är förstås uppkal
lat efter revynestorn Richard Frigren 
(19132002) och delades i år ut för nionde 
gången.

Från en stor banderoll i studion blick
ade Richard Frigren ut över revygänget 
medan programledarna Daniel Kjellander 
och Jenny Lindeborg ledde sändningen. 
Juryn Martin Hult och Carina Henriks
son hade rest runt och sett samtliga revyer 
i Blekinge för att kunna göra en så rättvis 
bedömning som möjligt.

Bästa revyorkester blev Jubileumsorkes
tern från Olofström. De tog hem samma 
pris förra året. Håkan Robertsson i Ron
nebyrevyn blev utsedd till bäste manlige 
revyartist, medan Anita Stark från Det 
Gamla Revygänget i Olofström blev bästa 
kvinnliga.

Blekinges revyer prisades
Till bästa revynummer utsågs Strånga

målarevyns ”Swing it”, som Tommy 
Nilsson skrivit och framförde tillsammans 
med Ellinor Andersson.

I en av kategorierna kunde inte juryn 
påverka utgången. I stället hade en 
omröstning anordnats på Sveriges Radios 
hemsida, där publiken kunde rösta på 
revyernas utvalda inspelade nummer. 
Publikens pris togs hem av Klantarna från 
Jämjö, för deras nummer ”Jag – Du – 
Han – Vem”.

Bästa revy i Blekinge 2012 blev Ron
nebyrevyn ”Inte helt hundra”, med juryns 
motivering ”I denna till synes sovande 
stad, finns det i alla fall en revy som gör 
en glad. Publikens reaktion var gott och 
väl hundra. Vad hette revyn? Ja, det kan 
man undra.” Det var andra året i rad 
som Ronneby Folkteater gjorde den bästa 
revyn i Blekinge.

Text och foto: Urban Jönsson

”Va?! Vann Ronnebyrevyn?!” Efraim Laksman, Joline Sandström, Johanna Månsson, Mia Österhof och Christoffer 
Österhof, repeterar. Här är de ännu ”inte helt hundra” på att de ska utses till årets bästa revy i Blekinge. 
Foto: Urban Jönsson.

Kalmarsundsrevyn inleder årets revy 
med ett filmat inslag där fotbolls/
blogg/tevekändisen Henrik Ryd-

ström medverkar som speakerröst till 
den GPS som frun köpt in, när paret ska 
åka till Kalmar Teater för att se årets revy. 

Vid denna inspelning valde vi att köra 
på en liten gata i förorten Smedby. Eva 
Milesson skulle ratta bilen och spela 
frun i huset medan Peter Ludvigsson 
var mannen som var tvungen att ta sig 
en jäkel för att vara säker på att ha roligt 
under kvällen. 

Inspelningsteamet hade skaffat en 
ganska ruffig bil och dessutom, av inspel-
ningsskäl, tejpat för sidorutorna.

Det blev till att köra ett antal gånger 
fram och tillbaka på denna gata för att 
få bästa möjliga resultat. Givetvis såg 
detta ganska skumt ut. Därför var det 
kanske inte så förvånande att det till 
slut dök upp en polisbil. Polismännen 
närmade sig försiktigt den skumma bilen 
där nu Eva och Peter storskrattade. Eva 
fick öppna dörren och när polismannen 
kikade in dök regissören Martin Rydell 
upp från baksätet, där han hela tiden 
legat under inspelningen.

Nu fick även poliserna sig ett gott 
skratt medan regissör Martin hade svårt 
att få inspelningen avslutad med två 
skådespelare som hela tiden garvade. 

Kan tilläggas att denna inledning på 
revyn blev mycket uppskattad och för 
första gången kanske vi får ett filmat 
inslag inskickat till Revy-SM.

Läs förresten intervjun med Henrik 
Rydström på nästa uppslag.

Owe Martinsson
Kalmarsundsrevyn

Noterat av 
LIS-aktuellt

Det 
oförutsedda

Kom-ihåg-rutan
Anmäl er till Revy-SM 2012 online via www.revysm.se
senast söndagen den 18 mars 2012 kl 23.59

Kursanmälan (ev restplatser) görs via www.lis.nu under
rubriken övrigt. 500 kronor rabatt, tack vare Kulturrådet!
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 Kalmar FF:s lagkapten, tillika känd idrottsprofil i Sverige, med-
verkar i en filmad sketch i årets Kalmarsundsrevy. Att spela sketch 
och leverera repliker – är det något för Henrik Rydström?

– Det går väl att applicera det på fotbollsplanen, för man går 
till viss del in i en roll. I alla fall gör jag det. Sedan försöker man 
spela den så väl man kan. Det här är svårare, mer nyanser.
Då måste jag ställa en fråga: Det här med att du snackar och får 
varningar, är det en roll där du ger en signal till lagkamraterna?

– Ja, faktiskt. Det finns en del sanning i det. Dels får man vissa 
roller i en grupp, automatiskt. Hos oss är rätt många tysta. Jag är 
galen på planen, många gånger. Sådan är jag ju inte normalt men 
det är nog en sida av mig som jag förstärker. 
Du är inte ensam. Jag har slagit ned folk på planen som målvakt och 
tänkte mig faktiskt för innan jag sökte till polisyrket. Nu hamnade 
du som Henrik Rydström i en sketch. Hur känns det?

– Jag är hedrad. Även om ni driver med mig, tar jag det som 
något positivt. Man har ju någon form av självdistans, tycker att 
jag kanske hade förtjänat fler hugg. Jag kom lindrigt undan. 
Du förekommer på fler ställen i revyn, Henrik. Du sticker fram 
hakan en hel del. Känner du att du blir påhoppad för det?

– Jag har förlikat mig med att är man någorlunda offentlig, så 
får man räkna med en del stryk. Det ska man kanske också ha. 
Jag sysslar ju inte enbart med fotboll, utan har gått utanför de 
gränserna i mitt tyckande. När det gäller gränser är det inte så 
farligt. Visst kan jag få något hotmejl ibland, men att folk har 
åsikter om att jag är dryg har jag inga problem med. 
Du vet ju att jag har ett rött och varmt Kalmar FF-hjärta och det är 
roligare att skoja med någon man tycker om. Sticka kniven i folk är 
inte speciellt roligt och definitivt inte för publiken.

– Nä, då blir det ju bara syniskt och inte kul. Det bör nog 
finnas någon form av värme.
Hur många år har du varit i FF nu?

– Vågar man räkna det? Tobbe Karlsson räknar lite konstigt 
och tycker han har varit med längst, eftersom han kom ett halvår 
innan mig. Att han var i Norge i tre år ska inte räknas. Det blir 
19 säsonger. 
Vad har du för relation till revy?

– Om folk ser mig och läser det jag skriver, så tror de att jag 
är otroligt smal och bara vill ha det finkulturella. Min dotters 
mamma, min dåvarande flickvän, spelade revy i Kalmar och då 
insåg jag att ”fan, det här är ju kul!” Jag har sett merparten av 
revyerna i Kalmar, tycker därför att jag har fått ett bra begrepp 
om det, gillar att man träffar brett och att det rör sig om det 
lokala under året som gått. Jag tycker det är jäkla roligt. Man 
behandlar nyheter och samhällsföreteelser. 
Du har fotbollen som yrke men har en annan bra utbildning.

– Ja, är utbildad lärare i grunden och med lite påbyggnad. 
Jag vet hur du ser ut på matchen, men hur är innan match?

– Alltså, man kan säkert jämföra det med scenångest, eftersom 
jag känner en rätt stark press innan matcher. Ju äldre man blir, 

– Hallå 
Henrik 
Rydström!

desto mer förstår man konsekvenser av saker och ting. Med ny, 
fantastisk arena står så mycket på spel i och med att FF äger 
arenan. När jag var 17 år brydde jag mig bara om hur det gick i 
matchen.  
Att du stiger in på Guldfågeln Arena inför 11 000, kan det jämföras 
med att ställa sig på en teaterscen?

– Jag skulle ha ännu mer ångest på en teaterscen än på fotbolls
planen. Tror det är snarlika känslor. Det enda som jag kan tänka 
mig är behagligare med att vara skådespelare är att man har väl
digt mycket i sina egna händer. Ni har ingen motståndare. Det är 
inte elva på scenen som vill sabotera för er. Vi har elva jävlar som 
vill åt oss. Jag kan inte kontrollera resultatet fullt ut. 
Jag blir sur när Kalmar FF förlorar matcher. Hur mycket fotbolls-
nörd är du. Hur mycket påverkas du?

– Jag har försökt odla andra sidor, för jag har en stark idrotts
identitet. Resultat och prestation under matcher och även träning 
påverkar mycket. Det är bra att ha en stark drivkraft, men det är 
jobbigt för du kan också hämmas. Du kanske helt enkelt är rädd 
att misslyckas. Jag försöker mentalt lära mig de här bitarna, men 
det är så ingrott i en så man kommer inte ur det. 
Nu är det semester. Du framträder i teve, bloggar i tidningar, 
manne kängar, recenserar musik, ger intervjuer. Tränar du också?

– Ja, ju äldre man blir ju mer måste man träna. Man kan inte 
vara ledig länge, för då tappar man direkt. Jag har fått in trä
ningen i blodet. Sedan är det skönt att till exempel spela tennis, 
vilket man inte kan under säsongen. 
Får du hålla på med annan idrott under säsongen?

– Ja, nä, det är väl lite outtalat att vi helst bara ska träna, 
matcha och därefter vila, sova och äta bra. 
I en revy är det mycket viktigt med klädseln till varje nummer. Jag 
vet att även du är speciell när det gäller shortsen.

– Inför varje säsong får vi testa shortsen och jag blir alltid 
besviken, även de minsta storlekarna är för stora. De jag fick förra 
säsongen fick faktiskt en sömmerska sy in. När de skrattar åt mig, 
undrar jag om de sett brassarna 1982. Otroligt små shorts som är 
nästan perversa, rent stilmässigt. Det är därför jag haft två katter 
vid namn Zico och Sócrates. 
Som supporter tycker jag att 2012 ser bra ut med en satsning på nya 
unga spelare.

– Ingmar Bergman har sagt inför premiärer att han alltid 
utgick från att det skulle gå åt helvete. Känslan man har vet man 
inte om den kommer att gälla, när man tänker på hur säsongen 
blir. Jag kan hålla med om att det känns som att Kalmar FF har 
gjort bra ifrån sig med värvningar. Plockat hit rätt typ av spelare. 
Sedan ska det funka i gruppen. Viktigt är att spelarna vill komma 
till oss. Den sociala biten i gruppen har vi väl gemensam med er.
Den är mycket viktig. Hur kommer det att påverka Kalmarsundsre-
vyn att vi tagit med Henrik Rydström?

– Det kan slå tillbaka på er, men jag hoppas att jag har stående 
plats på revyn.

Text: Owe Martinsson

Henrik Rydström, lagkapten i Kalmar FF,  har scenångest innan match. Mycket står 
på spel, precis som i en föreställning. Foto: Kalmar FF
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Gå på kurs!
Impro - fantasi och 
sceniskt berättande
Kursledaren Robert Pukitis är regis-
sör och producent inom både scen och 
film samt en skicklig och erfaren teaterpe-
dagog. Robert har regisserat Huddingere-
vyn de sex senaste åren och har undervisat 
i Impro sedan 1988. På meritlistan finns 
också: huvudlärare på Teaterlinjen i 
Jakobsbergs, utvecklingskonsult på Sveriges 
Improvisationsteater och konsultuppdrag 
gentemot företag sedan 1991.

Innehåll: Improvisation är ett grundläg-
gande verktyg för skådespelare att nå sina 
uttryck – så ta chansen att känna dig säkrare 
på scen!
Det här är en lekfull kurs med betoning 
på enkelhet, humor och nyfikenhet.  Vi 
stretchar fantasin, vidgar hjärnvinden lite 
och går igenom konkreta element som 
spontanitet, lyssnande, kroppssignaler, 
återinkorporering, mantra, status m.m. 
Genom improvisationer och berätterier 
kommer vi att stegvis närma oss det 
sceniska berättandet.
Här kan såväl nybörjare som de med mer 
erfarenhet delta och utvecklas. 
Ta med sköna och oömma kläder.

Lördag 17- söndag18 mars 2012
Karstorps konferenshotell, Skövde 
Se ytterligare  kursinformation och 
priser på www.lis.nu

Vill du lära dig att skriva revymanus? Bli bättre 
på att improvisera? Sminka och maskera? 
Få en effektivare publikkontakt? Anmäl dig till 
LIS kurser i Skövde och Stockholm.

Text: Marita Kallin och Stina Elg

Revytexter – spåna, 
skriva och analysera 
Kursledaren Monica Hassle började 
sin revykarriär i Botkyrkarevyn och har de 
senaste åren hjälpt många revyer med regi 
och manus genom sitt och Lena Kjellanders 
företag Revyakuten. Monica har skrivit 
många egna manus, men har även stor vana 
att skriva manus i grupp.

Mats Eklund är revyfostrad i Horndal, 
Dalarna, men återfinns sedan 14 år tillbaka 
i Östersundsrevyn. Mats har också skrivit 
många egna manus, men skriver sedan tolv 
år tillbaka mestadels med Patrik Zackrisson.

Innehåll: Ett seminarium som tar oss med 
på textens hela resa från idé till färdigt och 
finslipat manus. Under två dagar kommer 
de att dela med sig av praktiska tips och 
förslag på arbetsmetoder, samt praktiska 
övningar. Vi kommer också att dela upp oss 
i grupper och arbeta med att skriva.
Seminariet är riktat till alla med intresse av 
att skriva och regissera revynummer – såväl 
nybörjare som erfarna textskribenter är 
välkomna att delta. 

Lördag 17- söndag18 mars 2012
Karstorps konferenshotell, Skövde 
Se ytterligare  kursinformation och 
priser på www.lis.nu

Smink – karaktärer, 
hår och peruker 
Kursledaren Elisabeth Wigander
är perukmakare, frisör och maskör. Hon 
har arbetat med stora uppsättningar 
på ”gamla Storan” i Göteborg inom 
balett, opera, operett och dansteater 
såsom Animalen, Carmen, Mahagonny 
och Cabaret. Elisabeth har, under sin 
anställning på Göteborgs Stadsteater, 
ansvarat för maskdesign och bidragit till 
succéer som Sista Dansen, Klaras resa och 
Påklädaren. Hon har lett kurser i maskering 
för högskolespex, balettakademien och 
estetiska program och arbetat inom teve 
och film. Masken, de sanna karaktärerna, 
ligger henne varmt om hjärtat!

Innehåll: Vi börjar med teori, ser på hur 
en bra grund för sminkning på scen görs 
och hur vi på ett snabbt sätt kan plocka 
fram karaktärer. Vi får tillfälle att praktiskt 
öva på de olika momenten. Scensmink 
finns, men ta gärna ta med egen mascara. 
Vi ser också på hur vi kan förstärka 
karaktären, ta fram spännande figurer och 
förstärka känslan av typiska tidsepoker.
Seminariet är riktat till såväl nybörjare som 
den med mer erfarenhet av smink. 

Lördag 17- söndag18 mars 2012
Karstorps konferenshotell, Skövde 
Se ytterligare  kursinformation och 
priser på www.lis.nu

Mats Eklund
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Scenframställning – 
med Babben Larsson
Kursledaren Babben Larsson är en 
scenräv i alla bemärkelser. Hon är utbildad 
skådespelare vid Scenskolan i Stockholm, 
men hoppade av yrket 1988 då stand 
up kom till Sverige. Hon har hela tiden 
undervisat andra parallellt med sina egna 
framträdanden, bl.a. på Teaterhögskolan 
och Dramatiska Institutets stå upp-kurser 
under 90-talet. Hon har spelat revy i sin 
ungdom och har stor respekt för genren.
 
Innehåll  En intensiv kurs på två dagar 
där fokus ligger på framförande av redan 
befintliga texter. Genom att på ett lekfullt 
sätt jobba med attityder, huvudord och 
fysiska uttryck kan ytterligare humor kramas 
ur de flesta texter. Ta med dig texter du 
redan kan men vill utveckla ett steg till. Kör 
hellre en kollegas monolog du själv velat 
göra eller den där egna storyn som aldrig 
riktigt lyfte så mycket du hade hoppats på 
än dina paradnummer. Då finns det mer att 
utveckla!
Vi kör masterclass – d.v.s. alla tittar på alla 
för att kunna få så många tips som möjligt.

Lördag 28 - söndag 29 april 2012   
Hotel Oden, Stockholm
Ytterligare kursinformation och priser 
på www.lis.nu

Katrineholm
Kärlekstörstande tanter och vänskapsvädjande 
unga män. Skrämmande framtidsscenarion. Som-
marens tragik i Oslo. Levande orkester, spän-
nande koreografi och en final i hårdrock. En revy 
hade inte kunnat bli ”Så himla mycket bättre”.

Text och foto: Stina Elg

Kvinnor på jakt efter kavaljer till kvällens sista dans. Foto: Stina Elg.

Framtiden är nära.Revyns ”tråkigaste” nummer drog kanske mest skratt.

Babben Larsson
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Besök i södra revy-Sverige

Fredag och lördag innebär revybesök 
och denna lördag styr jag mot Kalmar 
och Kalmarsundsrevyn. Skönt att vara ute 
i god tid, man vet aldrig hur väglaget är 
och om man hitta rätt, någon GPS har jag 
inte införskaffat även om jag borde varit 
den förste att inhandla en sådan, det är 
med Guds försyn att jag bruka komma 
rätt! Jag kommer i god tid och hittar en 
trevlig restaurang, jämte den anrika tea
tern i staden. Först mat sedan går jag över 
till teatern och hälsar på ensemblen innan 
föreställningen börjar. Klockan har hun
nit bli 15.35, en timma till föreställningen 
börjar och jag hör hur ensemblen sjunger 
upp när jag öppnar dörren till teatern. 
Jag går med raska steg mot salongen och 
rycker upp dörren och ska precis säga 
något när jag upptäcker att det sitter fullt 

med folk i salongen. Herregud! Det är 
ingen uppsjungning, de är mitt i öpp
ningslåten! Vilken tur att jag inte beställde 
in efterrätt.

Det är en traditionell nummerrevy och 
scenbilden består av ett vardagsrum med 
enormt stora möbler och golvlampa. I 
dessa möbler är orkestern placerad. I år 
har jag tänkt lyfta fram ett nummer från 
de föreställningar jag sett och som berört 
mig. I Kalmarsundsrevyn är det Peter 
”Ludde” Ludvigssons nummer Populär 
Erik Saades låt, där han gestaltar Håkan 
Juholt, som vill bli populär. Det numret 
får representera alla de ”Juholtnummer” 
som förekommit i årets revyer. Men jag 
tyckte lite synd om ”Ludde” när Juholt 
mitt i revysäsongen valde att avgå. Så får 
man inte göra mot revySverige Juholt!

Eksjörevyn fick besök lördagen därpå 
och denna gång var jag på plats samtidigt 
som de första revyaktörerna anlände. 
”Är du redan här Anton!” Ja man vill ju 
inte missa något. Eksjörevyn har en ung 
ensemble som levererar en fartfylld revy, 
det är sketcher och dansnummer i ett högt 
tempo och varierande musik och sång
nummer. Sara Gunnarssons vackra sång 
till musik av Jocke Berg och en text om de 
tragiska dödsskjutningarna i Norge, fick 
oss alla i publiken att minnas det ofattbara 
terrordådet från i somras. Vacker scenbild 
och ljussättning och de varma och långa 
applåderna visade att vi berördes. För det 
ska en revy göra, den ska beröra.

Sara Gunnarsson och Gina Persson fick 
båda mottaga bronsdiplom för sitt revyar
bete. Vid middagen mellan föreställning
arna fick jag möjlighet att säga några ord 
till alla som var engagerade i revyn. 

Vetlandarevyn bjöd på kaffe när jag 
kom, lördagen den 28 januari! ”Du är väl 
lite frusen”, sa Pontus Schoede, ordfö
rande för Vetlandarevyn och Per Yngves
son som är regiassistent och försåg mig 
med nybryggt kaffe! Årets revy hade gått 
väldigt bra berättade de och recensionerna 
hade varit positiva. Det skulle bli dip
lomutdelning även denna kväll, silver
diplom till ThorBjörn Johansson för 20 
års revyengagemang. Det var en mycket 
rörd och förvånad ThorBjörn som mottog 
detta diplom till publiken stora jubel. Jag 
har tidigare sagt att jag ska lyfta fram ett 
nummer från varje revy, men nu gör jag 
ett undantag, för Vetlandarevyn berörde 
publiken med ett hyllningsnummer till 
sin revykamrat Cidde som tragiskt lämnat 
oss. ”Tack för alla skratten”. Ett inle
dande potpurri med Ciddes oförglömliga 
repliker och en sång (musik/text Cathrine 
Fundin) som framfördes med värme och 

LIS-styrelsens utsände, Anton Härder har rest på sin årliga revyrunda med 
diplomutdelning. Här är hans reserapport från Kalmar, Eksjö, Vetlanda, 
Hovmantorp, Halmstad och Tomelilla.

Fortsättning sidan 21
Ett bildklipp ur Halmstadsrevyn Göörglads inledningsfilm som revyn traditionsenligt kör varje år vid uppsätt-
ningen. 2012 valde Göörglad ett pirattema.. Foto: Johan Lindström.
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Det Gamla Revygänget 
i Olofström har varit 
LIS-medlem i många 
år, men aldrig blivit 
ordentligt presente-
rade i LIS-aktuellt. 

Så när jag nu skulle dit och se deras 
revy tyckte jag det var dags att förena nöje 
med nöje och skriva några rader om det 
tjugoårsjubilerande gänget.

Jag får en pratstund med Patrik Sjöstedt 
och Zoltan Gergelj i revyn. Ingen av dem 
har varit med sedan starten för tjugo 
år sedan, men med nio respektive fem 
revyer i bagaget får de ändå anses som 
väl ingrodda medlemmar av Det Gamla 
Revygänget.

Förresten, varför heter en förening Det 
Gamla Revygänget? Jo, under några år 
bestämde sig de dåvarande förenings
medlemmarna för att göra annat än revy. 
Under tiden började ett annat gäng spela 
nyårsrevy i Olofström, när nu den scenen 
så att säga stod tom. När sedan det gamla 
revygänget återupptog sin revytradition, 

fanns det plötsligt två nyårsrevyer i lilla 
Olofström. För att skilja dem åt började 
man nu kalla sig Det Gamla Revygänget.

Tjugo uppsättningar har det alltså 
blivit. Det förpliktigar. Jubileet till ära har 
de satt samman en revy som till hälften 
består av gamla favoriter i repris. Ett 
lyckat grepp som gick hem hos publiken. 
Men samtidigt en risktagning. Tänk 
om publiken bara tycker om de gamla 
numren, när de ser dem i kontrast mot de 
nya? Ingen risk. Det Gamla Revygänget 
balanserar skickligt buskis med politiska 
gliringar, precis som det ska vara i en 
lokalrevy.

Det har varit ett bra år för revyma
kare, säger Patrik och Zoltan. Vi tar upp 
både lokala händelser i kommunen och 
sådant som hänt i landstingspolitiken, på 
riksnivå och i världen. De gamla numren 
har vi fräschat upp en smula så att de 
också ska passa in. Det är därför revyn har 
fått namnet ”Gott & blandat. Nået gött å 
sua pau”. 

Vad är speciellt med just Det Gamla 
Revygänget, frågar jag. Det är konti
nuiteten, svarar Patrik. Här finns de som 
varit med sedan starten och som man 
kan fråga om allt. Det brukar också vara 
veteranerna som drar igång på nytt varje 

år, annars skulle det kanske inte bli någon 
ny revy. Det är en god sammanhållning i 
gruppen, ett gott gäng som trivs ihop.

Och det märks på scenen att de har 
roligt. Det som slår mig mest är den oer
hört duktiga och välljudande orkestern. 
Nog måste väl de ha varit med i gänget 
under hela revyarbetet, så intrimmade 
som de verkar vara? Nej, säger Patrik, 
faktum är att de bor utspridda under 
resten av året. De sammanstrålar hemma i 
Olofström bara någon vecka innan jul och 
repeterar ihop sig med revyn. Men de är 
erfarna och vet precis hur revymusik ska 
göras.

När jag går därifrån har jag med mig 
en känsla av att det här gamla gänget 
kommer att hålla på i tjugo år till. Sug på 
den!

Text och foto: Urban Jönsson

De
t g

amla revygänget i O
lofsström fyller

 20
 å

r!

Fakta Olofström
Olofströms kommun är en av fem 
kommuner i Blekinge län. Här bor cirka 
13 000 invånare. Inom kommunens 
gränser finns över 200 sjöar och i 
tätorten Olofström möts tre åar, vilket är 
både unikt och attraktivt. 

Källa: www.olofstrom.se
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De coola kvinnorna i Kallax

Målsättningen var att samla de boende 
i byn till trivsamma stunder med lättsam 
underhållning för att öka gemenskapen 
och sammanhållningen mellan de olika 
generationerna. Sedan dess har gruppen 
anordnat fester för pensionärer, företag 
och föreningar och deltagit vid den årliga 
GrandKallax Surströmmings premiärfest. 
Sedan 1991 har Kallax Teateramatörer 
spelat revy, gästspelat på MoiRana 
Teater festival och deltagit i Revyernas 
Revy för hela Norrbotten. 

Idag består Kallax Teateramatörer av 
åtta skådespelande kvinnor i olika åldrar. 
Några veckor innan premiär tar de hjälp 
ett par dagar av Norrbottens länsregissör 
för att finslipa detaljerna.

– Det var inte meningen att vi skulle 
vara bara tjejer, vi hade en man med från 
början. Men han tyckte det var träligt när 
det inte kom några fler karlar, förklarar 
EvaBritt Landelius.

 1998 fick gruppen ta emot ett stipen
dium ur Emma och Karl Olssons Min
nesfond för konst och kultur i Luleå. 

– Vi blev ditlurade och överraskades 
med 25 000 kronor. Bland annat för att 
vi inte har med några karlar, så nu tar vi 
inte ut några. Men vi tycker det är kul 
att träffa andra grupper som är blandade, 
tycker EvaBritt.

Hittills har Kallaxrevyn köpt in 
flertalet textmanus, men nu väntar en ny 
utveckling. Förra året hade föreningen 
uppehåll från scenen efter ett majoritets
beslut, istället gick alla skrivarkurs för 
Catherine Parment.

– Hon har jobbat på Dramaten och är 
en tillgång för oss.  Det var väldigt förlö
sande för oss. I år är vi så jätteduktiga på 
att skriva stick mellan sketcherna. Vi har 
så himla mycket mer aktivitet nu och det 
är så bra, säger EvaBritt och berättar att 
Kallax Teateramatörer väver ihop numren. 

Kallax Teateramatörer bildades 1990 som en studiecirkel. Föreningen har 
besökt Revy-SM flera gånger, utom tävlan, och varit jurygrupp ett par 
gånger. Inget unikt med det, tänker du som läsare. Men Kallaxrevyn, som 
de kallas i folkmun, bryter av på ett sätt – alla i revyn är kvinnor.

Många är inne på scenen samtidigt 
och övergångarna flyter på. De senaste 
åren har föreställningarna utspelats i en 
bestämd miljö; Ett vardagsrum, Kallax 

flygplats. I år bär det av till sjöss, avslöjar 
EvaBritt Landelius:

– Vi gör en singelkryssning och båten 
heter MS Solo. Den har en receptionist, 

Eva-Britt Landelius i Kallax bygdegård där revyn repeterar. Foto: Privat.
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en journalist, och en som vunnit sin 
resa. En kapten, en tjuv och en världsvan 
resenär. Vår kapten är piccolo, maskinist 
och allt i allo.

Kallaxrevyn har ingen service runt 
omkring de åtta aktörerna. De sköter allt 
själva, utom biljettförsäljningen som lagts 
ut på Kulturens Hus i Luleå. Rekvisitan 
och kläderna handlas in från Röda Korset. 
De har dragit ner på antal klädbyten och 
jobbar mer med karaktärerna.

– Det tar så mycket energi med snabba 
byten. Vi försöker komma ifrån hetsen. 
Man gör ett bättre jobb på scenen om 
man är lugnare, säger EvaBritt.

En sak till – i Kallax bjuds det inte på 
någon traditionell nyårsrevy. 

– Vi spelar alltid vecka 17, så måndagen 
den 23 april 2012 har vi premiär. Vår 
första föreställning är alltid för NHR, 
Neurologiskt Handikappades Riksför
bund. De kan inte komma när andra 
kommer, eftersom de har rullstolar och 
permobiler. De får köpa en föreställ
ning för femtio platser och vi gör ett 
bra arrangemang. De får nästan aldrig 
komma in någonstans, så vi är så glada att 
de vill komma till oss. De får premiären, 
sedan kör vi för annan publik från tisdag 
och framåt. Vi är jättenöjda med uppläg

get. ”Valborgsbakelsen” bjuder vi på, det 
är en rulltårtsbakelse som ingår i entrén 
tillsammans med kaffe. Folk vet vad de 
får i pausen och vill ha traditionen kvar.

Byn Kallax har en bygdegård, en gam
mal skola med fast scenbelysning och plats 
för 80 i publiken. 

– Kallaxrevyn har underbara förutsätt
ningar när vi har tillgång till kåken. I 
och med att vi alla verkar i byn och den 
är till för byaktiviteter får vi nyttja den. 
Vi jobbar på att inte vår revygrupp ska 
läggas ner. I och för sig är vi inte så aktiva 
rekryterare, men alla tjejer från 16 år och 
uppåt i byn är välkomna. Tre i vår grupp 
bor i Luleå – det är bara en mil dit, säger 
EvaBritt.

Kallax Teateramatörer har aldrig sänt 
in något bidrag till RevySM, däremot är 
de med i Revyernas Revy som är i ATR:s 
regi.

– I år blir det i Luleå i maj, för oss ligger 
den jättebra till. Där ska vi vara med på 
stora scenen på Norrbottens teater. Roligt 
att få vara där proffsen är, tycker EvaBritt 
Landelius som till vardags jobbar som 
receptarie på apotek i länet. 

Text: Stina Elg
Foto: Kallaxrevyn

Tidigare Kallaxrevyer
1990 Konsten att hålla masken 
1991 Tomtarnas paneldebatt
1991 Guldkalven
1992 Gunsans salong
1993 Sandlådan
1994 Packat och klart
1995 I klostret
1996 Stjärnklart
1997 Gott och blandat
1998 Aprilskämten
1999 Världens metropol
2000 Nytt och nött
2001 GoSpel
2002 Osäkert
2003 Spridda skurar
2004 Klarspråk, Framtidslandet
2005 Navet vid havet
2006 På tapeten
2007 Grymt sjukt
2008 Kallax Hilton 
2009 Det stora lyftet
2010 Rena Medicinen 20-års jubileum

...och så har de förstås
deltagit på Grand Kallax
Surströmmingspremiär.

kärlek, det berörde. 
Det nummer som jag log lite extra 

åt var Äta ute eller inte? Handlade om 
äldreomsorgen och pensionärernas mat, 
när saker privatiseras och förändras. Bra 
framfört av Martin Hallberg Jarflod och 
Kalle Nilsson. Även här bjöds det på 
middag, man kan verkligen inte säga att 
smålänningar är snåla!

Hovmantorpsrevyn hade sin finalfö
reställning den 4 februari och naturligtvis 
var jag på plats för att dela ut diplom till 
en av revyns duktiga aktriser, Carina 
Engman, för mer än tio år på revyscenen! 
Carina blev överraskad när jag ropades 
upp på scenen och meddelade att ikväll 
skulle en av aktörerna, som under många 
år med sina olika gestaltningar lockat till 
skratt, få ett diplom. Ett oförglömligt 
minne för mig själv var när Carina för 
många år sen gestaltade Lena Ph och på 
Kostadialekt, sjöng ”Det gör ont det gör 
ont” och samtidigt använde mikrofon
stativet på ett sätt som fick publiken i 
extas! Även kvällens publik var i extas, för 
ensemblen och orkestern gjorde sitt yt
tersta för att roa publiken lite extra när det 
var final! Ska jag lyfta fram ett nummer 
ur årets föreställning få det bli ensemblens 
Lady Gaganummer, andra aktens öpp

ningsnummer. Snyggt koreograferat, bra 
sång och text med lokalt innehåll Född i 
fel kommun!

Nya Halmstadsrevyn hade Pirattema 
och scenbilden bestod av ett sjörövar
skepp, där orkestern var placerad och ak
törerna agerade på däck. En fartfylld revy. 
I de flesta numren lyfts de lokala händel
serna fram. Det är show över föreställ
ningen, snyggt koreograferade nummer, 
snygga byten. Ett svettigt gäng mötte mig 
efter föreställningen. Biljettförsäljningen 
har gått bra, berättade Niklas Nilsson och 
den lite mindre Figarosalen på Halmstad 
Teater fungerar utmärkt, då närheten till 
publiken stärks. Det här med att bara 
lyfta fram ett nummer och ge er ett litet 
smakprov på vad som uppmärksammats 
på årets revyscener blir svårare och svårare 
ju fler revyer man ser! Från Halmstad, 
det japaninspirerande numret där man 
sjunger om Fredrik san Ljungbergs övergång 
till den japanska klubben Shimizu S-Pulse!

För första gången fick Spjutstorpsre
vyn i Tomelilla besök från förbundsstyrel
sen. Revyn hade nämligen 20årsjubileum 
och även fått Tomelillas kulturpris! Ett 
varmt mottagande fick jag av AnnInger 
Persson, revymamma och Ingvar Gustafs

Forts från sid 18: Besök i södra revy-Sverige
son, ordförande.  Jag hade i telefonsamta
let med AnnInger tidigare i veckan, när 
jag skulle få vägbeskrivningen, berättat att 
jag är förtjust i Spettekaka, något som det 
bjöds rikligt på under besöket! 
AnnInger och Ingvar berättade att revyn 
startade för 22 år sedan i Spjutstorp 
och att de spelat de senaste revyerna på 
Teaterhallen i Folkets Park. Revyn är 
en traditionell nummerrevy och de har 
valt att köpa in nästan allt textmaterial. 
De har stor nytta av LIS textbank och 
sedan kompletterar de med eget material 
för att lyfta fram de lokala händelserna i 
kommunen. De är sju aktörer på scenen, 
samt fyra musiker. Det är högt tempo i 
föreställningen och valet av manus lockar 
till många skratt!  Det nummer jag vill 
lyfta fram är ett Owe Törnqvist medley där 
de tar upp lokala företeelser. Sedan måste 
jag nämna Allan Perssons porträttlika 
gestaltning av Selma Lagerlöf, när han gör 
entré genom 20kronorssedeln på scen! 
Den röda tråden med sedeln i affisch, pro
gramblad och entré är mycket snyggt! 

Det som slår mig när jag kör hem från 
Tomelilla och summerar årets revyturné 
är vilka fantastiska revyföreställningarna 
jag har fått se i år och att samtliga dessa 
revyer har en revyorkester! 

Anton V Härder
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LIS välkomnar nya medlemmar!
Revygrupper:
Revyarna i Torsås, Torsås
Helsingborgsrevyn, Helsingborg

Enskilda medlemmar:
Rune Björkdahl, Alingsås
Ann-Mari Magnusson, Torsås
Gunder Magnusson, Torsås
Maria axmon, Gränna
Birgitta Martinsson, Kalmar
Lars-Göran Andersson, Tvååker
Annette Stenlund-Karlsson, Bergkvara

Hej Ann Milesson och Revyarna i Torsås, välkommen till 
LIS! Berätta om föreningen.

– Vi har haft vår första spånarträff. Vi är ett 20tal medlemmar, 
en del vill stå på scenen, andra vill jobba omkring. Och så har vi 
levande orkester.
Hur långt har ni kommit i revyplaneringen?

– Vi har haft vår första spånarträff och hoppas att kunna pro
ducera en hel del eget material. Jag ska gå skrivarkursen som LIS 
arrangerar i Skövde, två av de andra ska gå kurs i improvisation.
Revy i Torsåstrakten, det hör inte till ovanligheterna.

– Nej, Mönsterås, Ruda och Kalmar har revyer, så det är 
mycket runtomkring. Torsås har knappt 7 000 invånare och 
kommunen har haft det lite motigt på senare år. Därför är det 
viktigt att det händer saker här.

Text: Stina Elg

Nytt gäng i LIS:
Revyarna i Torsås

Ett glatt hej från Revyarna i Torsås: 
Nedre raden: Fredrik Magnusson, Kent 
Adenås,  Dan Lindgren, Peter Sjöstrand. 
Övre raden: Anita Hagström, Monica 
Gullin, Linda Magnusson, Kerstin Olsson, 
Ann Milesson, Malin Ekelund. (Ett gäng 
medlemmar saknas på bilden, men de 
hälsar så gott). Foto: Ann Milesson.
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Biljetter: 040-43 79 11, www.arlovsrevyn.se eller hos ditt lokala 
bussbolag samt i teaterns kassa 1 timme före föreställningen

Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.

Siw Malmkvist • Kent Nilsson • Jennie Rosengren
Anders Aldgård Magnus Kviske • Håkan Brinck

Fira påsk på Arlövs Teater!

”Arlövsrevyn firar myndigt med en 
fullfjädrad Siw Malmkvist” 

Kvällsposten

”Fullträff för 18:e Arlövsrevyn” 

Skånska DagbladetSkånska Dagbladet

”Populistisk revy i högsta växel” 
Sydsvenskan

Kvällsposten

”Revyn är en riktig höjdare” 

Spegeln

Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.

Spegeln

”Ett extra plus att man åter 
infört årskavalkaden” 

SR Malmöhus

Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.

Sydsvenskan

Spelas på Arlövs Teater t.o.m. 8 april.

”Kul, knasigt och träffsäkert!” 

Malmo-time.se

Falkenbergs Stadsteater 
5 januari – 31 mars 2012

Fre 15.30 & 19 • Lör 15.30 & 19 • Sön 14.30 & 18

BiljettBokning!
0346-170 49 

Köp biljetter dygnet runt på 
falkenbergsrevyn.se

”toPPBetYg! 
landets bästa nyårsrevy”

kjell-Åke Dahlin, Borås tidning

”Sanslöst underhållande revy.”
Marianne Holm, Hallands nyheter & Hallandsposten

Hela SverigeS nYÅrSrevY!

rabatt 
med ICA-kort
Fre & Sön!

Över
23000
köpta!

Med svart och vit payoff och streck

Utan payoff med svarta och vita streck

HUDDINGEREVYN PRESENTERAR STOLT

3 mars - 24 mars
Ons, Tors & Fre 19.00
Lör 17.00 | Sön 15.00

Biljettbokning
www.huddingerevyn.se

eller 1 tim innan
föreställningen äger rum

- en glad revy i baktider
Sockerkickar

och surdegar

LIS-aktuellt åt alla? 

Under 2012 satsar förbundet extra på vår 
medlemstidning. Fyra exemplar gånger 
fyra nummer ingår i den avgift som 
kommer att debiteras alla grupper, enligt 
Revyrixdagens enhälliga beslut.

Så därför ...

Meddela LIS-kansliet vilka adresser 
tidningen ska nå.

Tel 0515-185 20   lis@artech.se



Posttidning
Returadress: LIS-kansliet
Landbogatan 4
521 42 FALKÖPING

PORTO
BETALTB


