
Mölndalsrevyn föräras 2012 års Hatten; pris för revynummer i Karl Gerhards anda. Samtidigt riktas en 
vink till övriga revysverige att följa i Mölndalsrevyns fotspår och inte vara rädda för allvaret. 

Priset tilldelas Mölndalsrevyn för numret 22 juli, skrivet av Göran Ljungkvist. 22:a juli handlar om de fruktans-
värda händelserna på Utøya förra året. Låten har fått fantastisk respons för sin finstämndhet och det kurage 
som den rymmer.  

–Jag är jätteglad och stolt över priset. Karl Gerhard har alltid varit en förebild i mitt skrivande och att få ett 
pris i hans namn som premierar texter och innehåll känns stort, säger Göran Ljungkvist. 

Hatten delas ut till ett satiriskt nummer som speglar tidens ansikte i Karl Gerhards anda. En jury från Karl 
Gerhard-sällskapet utser en vinnare och i år blev det alltså Mölndalsrevyn. Priset delades ut i samband med 
Revy-SM 3-4 augusti i Karlskoga. Utöver Hatten var Mölndalsrevyn nominerade i Revy-SM i kategorierna 
bästa monolog och bästa sketch. 

Motivering: Ibland räcker orden inte till heter det. För Göran Ljungkvist förefaller dock detta främ-
mande. Genom sin text gör han det ofattbara; detta att sätta ord på det ofattbara. Snarare är det så 
att ibland räcker inte satiren till. 22:a juli är inte satir i vanlig mening utan en välskriven visa med ett 
starkt humanistiskt patos. Att numret skulle tilldelas årets Hatten var dock självklart. Modet att ha 
med ett sånt här nummer i en revy visar på kurage och vilja att gå utanför allfartsvägarna. Priset blir 
också en tydlig vink till revysverige: var inte rädda för allvaret!

Mölndalsrevyn vinner Hatten 2012 –för revynummer i Karl Gerhards anda

Sångerskan och skådespelaren Karin Mickelbo och textförfattaren Göran Ljungkvist från Mölndalsrevyn tog emot 
Hatten 2012.                        Foto: Hanna Johansson

För mer information eller intervju med Göran Ljungkvist, vänligen kontakta:
Christina Dawson, producent 073 181 57 00
Hanna Johansson, producent 070 761 4770

MÖLNDALSREVYN är en förening som varje år spelar nyårsrevy på Teaterhuset i Mölndal. Föreningen har 
ca 40 medlemmar, som alla på sin fritid arbetar ideellt och har blivit experter inom sina områden: textför-
fattare, skådespelare, ljus-, ljud- och scentekniker, publikvärdar mm.
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