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kultur

LokaL
revyn
håLLer ångan uppe

Mölndalsrevyn jubilerar med en pigg 
och välgjord revy utan ålderskrämpor.
Men 2013 har svårt att sätta sin prägel 
på nyårsrevyerna. Falkenberg glittrar 
utan vassare udd, Lerum tar nya tag 
med Muren och Alingsås satsar på 
snäll skrattåtervinning.

ÄMNET
Tänk vilken lust och energi det 
finns i denna tradition, skriver 
Lis Hellström Sveningson som 
sett nyårsrevyerna i Mölndal, 
Falkenberg, Alingsås och Lerum.

SKRIBENTEN
Lis Hellström Sveningson är 
kritiker och medverkar regel
bundet i GP. Skrev senast om 
Sven Wollters bok Pojke med 
pilbåge.

D
et är länge sedan nyårsrevyerna fak
tiskt hade premiär på nyårsafton. De 
flesta släpps numera någon vecka in 
på det nya året. Kanske för att pu
bliken hellre har annat för sig den 

magiska afton då siffran skiftar. Men det kan 
också handla om att några ”lediga” dagar i 
helgerna behövs för att hinna med de sista 
repetitionerna. 

I allmänhet är ju revymakandet en ideell 
syssla. Ett gäng glada underhållare samlas 
på sin fritid och snickrar ihop texter, gör 
musikaliska arrangemang, syr kostymer, 
bygger scenografi, ritar affischer, riktar strål
kastare, säljer biljetter och repeterar, in i det 
sista. Tänk vilken lust och energi det finns i 

denna tradition. Och glädje, det är den och 
gemenskapen som brukar framhållas av dem 
som håller på.

I 40 år har människor samlats för att skapa 
Mölndalsrevyn. Och varken revyn eller de 
som gör den ser inte ut att krokna, tvärtom. 
Årets jubilar, 40 år på tronen, är pigg och väl
gjord. Så satsar man också på kvalitet med 
professionell regi och musikalisk ledning. 
I år är Guje Palm Ahlsell regissör, Tomas 
Hagby ansvarig för musikinstuderingen och 
Anna Jansson koreograf.

Vid jubiLeer Lurar alltid nostalgifällan. 
Mölndalsrevyn undviker den skickligt. 

Här råder tidsandan 2013, men minnes
snacket får en naturlig roll i Alena Watten
bergs och Tobias van Hals sammanhållande 
ramberättelse. De tar publiken med back
stage. Kjell Samuelsson har gjort en fiffig 
scenografi med två bågar, under den ena sit
ter orkestern medan den andra är svängbar 
och vips förvandlar scenen till sminkloge. 
I bytena mellan numren får skådespelarna 
både bygga karaktärer och lufta gamla min
nen. Lösningen ger också åskådarna en extra 
känsla av delaktighet.

Karin Mickelbo är notoriskt effektiv med 
solfjädern – eller vad hon råkar få fatt i att 
fläkta sig med mot dålig ventilation och kli
makterievall. Kent Vickell går som klockan 

med sitt chevalereska ”är damerna påklädda” 
innan han stiger på, medan Christer Thun
bergs kontaktsökande dysterkvist tar alla 
tillfällen till feminin handpåläggning. Bara 
som några exempel ur denna populära meta
del, där Ulla Karin Olsén i producentens roll 
för in revyns krassa realiteter och Mathias Ab
rahamsson gör teknikerns viktiga roll synlig.

Naturligtvis finns också ett särskilt 
minnes nummer, en bildkavalkad som in
leder andra akten. Och så räcker det med 
jubileum.

upptakt ocH finaL präglas av glitter, men 
däremellan är det vardagen i Mölndal som 
roar oss. Om jag tittar i ett större svep verkar 
2013 inte erbjuda Västsveriges revyförfattare 
stoff av det stora och vassa slaget. Men skri
vargruppen i Mölndal har en fin känsla för 
att plocka fram och skruva till det lokala.

De värmer upp med Västtrafiks biljett
system där idéerna landar i en betalnings
modell hämtad från ryska posten. Riktigt 
bra är kvitto valsen som skadeglatt betraktar 
utsvävningarna i Göteborg. Damer svärmar 
i svart negligé, med prislappens kulina
riska beteckning fritt dinglande, runt Kent 
 Vickells representerande man. 

Swing it är ett roligt missförståndsnummer 
som håller hela längden. Ett nybörjarpar i 
golf hamnar fel och swing partyintroduktio

NYÅrSrEVY

MölNDalSrEVYN
40 år på tronen
Texter: Lenny Alvefelt, Erik Jensen, Johan Leion, 
Göran Ljungkvist, Stefan Sjö, Tobias van Hal, Alena 
Wattenberg
Regi: Guje Palm Ahlsell
Koreograf: Anna Jansson
På scen: Sandra Andersson, Lena Gustafsson, 
Karin Mickelbo, Christer Thunberg, Kent Vickell, 
Ulla Karin Olsén, Daniel Pawholm, Mathias 
Abrahamsson
Bandet Hovkapellet: Thomas Hagby, Janschie 
Börjes son, Markus Dahlén, Martin Egnell
Spelas t o m 1/3

40-åring. Även kungen, i Daniel 
Pawholms gestalt, platsar 
i Mölndals revyns lokala gemyt.
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nen ger uttryck som att ligga över eller under 
par hisnande betydelser. Ett bra exempel på 
detaljerat textarbete som följs upp med väl-
tajmad regi. 

Hästköttsnumret Karré, karré får mig också 
att skratta gott. Det bygger på överraskning 

och jag vill inte förstöra nöjet, men håll koll 
på Christer Thunbergs sätt att hantera tång-
en, det är en finess!

Av trängselskAtten  blir ett debattspel där 
Sverigedemokraterna är Svarte Petter. Mode-
raterna och Socialdemokraterna byter hellre 
ståndpunkt än hamnar på samma sida som 

SD. Och politikernas dåliga koll på institutio-
nerna för äldrevård blir ett nämndsamman-
träde med komisk rundgång. Som hatobjekt 
är parkeringshuset i centrum cementerat.

Allvaret försummas inte heller hos denna 
goda jubilar. Nelson Mandela lyfts fram 
som ett ljust minne i Lena Gustafssons sång. 
 Sandra Andersson sjunger med respekt och 
sorg Arabisk höst till ett bildspel om rasande 
krig. Hon återkommer också med ung och 
agiterande proggkänsla i sången Sluta skjut 
där varje ord och känsla går fram. 

Revyn blandar fint sketcher och musik-
nummer, av de senare måste jag också fram-
hålla Karin Mickelbos urläckra Regnbågs
naglar, en fräckt personlig version av Over 
the rainbow.

Behöver jAg sägA att stämningen lyfter 
mot taket i Teaterhuset, som numera är 
hemmascen för Mölndalsrevyn? Till och med 
kungen, med 40 år på sin tron, smälter in i 
det lokala gemytet. Daniel Pawholm plockar 
komiska poänger utan att bli plump.

Skulle nu vintern slå till, banga inte, sätt 
på broddar, dem kan du stampa takten med 
i Broddway, där hela revyensemblen goes Put
tin’ on the Ritz. Inga ålderskrämpor i sikte hos 
Mölndalsrevyn.

Lis HeLLström sveningson

Hästköttsnumret 
Karré, karré får mig också 
att skratta gott. Det bygger 
på överraskning och 
jag vill inte förstöra 
nöjet, men håll koll på 
Christer Thunbergs sätt 
att hantera tången,  
det är en finess!

Bild: HaNNa jOHaNSSON

lokAl skruv. Mölndalsrevyn bjuder på både bra textarbete och vältajmad regi. 

I numret Köttberget agerar Lena Gustafsson, Ulla Karin Olsén och Karin Mickelbo 

samt bakom dem Kent Vickell, Mathias Abrahamsson och Daniel Pawholm.

Mer småskoj än satir

Om det verkligen finns något som heter revy-
pappa hör nog Rune Björkdahl till den arten. 
En lokal entusiast som gör det mesta själv för 
att sno ihop en revy och roa en publik. 20 av 
25 nummer har han skrivit själv, förutom att 
han spelar, sköter teknik och administration.

I en liten källarlokal på Nordostpassagen 
17 i Alingsås har han fogat unga Lovisa Tolf 
och Rebecca Eliasson till revyfamiljen. Gun-
no Fransson sitter stadigt vid pianot sedan 
länge. I somras gick revyn Trängselskratt och 
i god återvinningsanda återkommer nu hälf-
ten av materialet i nyårsversionen med till-
lägget Omröstningen och en rad nya nummer.

Den som väntAr sig gisslande kritik av 
trängselskatten blir besviken. Skatten före-
kommer mest som ordvits. I stället får man 
några mer allmänna kupletter, Björkdahl 
förvaltar en klassisk tradition. Sketcherna 
är snällt småskojiga, mer än satiriska. En 
lektion i genuskunskap skulle inte skada 

revyförfattaren, men unga Tolf och Eliasson 
reder sig bra, både med sångerna och snärt i 
poängen.

Här blandas högt och lågt ur privat och of-
fentlig sfär, bara lite är lokalt. Men alltid står 
en enskild människa i centrum.

Lis HeLLström sveningson

revypAppA. Rune Björkdahl gör det mesta 

i Alingsåsrevyn. Här i numret Frid.

NYÅRSREVY

AliNgSÅSREVYN
Trängselskratt Omröstningen
Spelas t o m 18/1

Musik och tjôt av gott slag

Falkenbergsrevyn glider som en läcker lust-
jakt i revyernas folkliga flotta. Med lika delar 
framgång, tradition och professionalitet som 
grund bullar det säkra gänget upp årets revy 
Mitt i smeten. Så mycket baktema blir det nu 
inte, titeln är en förevändning för att bjuda 
på pastellpuddingar i öppningslåten. 

Det jäser inga surdegar i bilden av 2013. 
Faktiskt är det ont om udd och flera nummer 
är alldeles för långa. Inte ens den traditions-
enliga årskavalkaden lyfter innehållsmäs-
sigt. I övrigt passerar sådant som mobiltele-
fonernas avskärmade effekt, bostadsbrist och 
hästköttsskandalen förbi utan att ta skruv. 

Bäst är fAktiskt tjôtnumret där Bengt 
Ivarsson och Håkan Runevad som supportrar 
väntar på våren och Falkenbergs allsvenska 
entré. Nykomlingen Andreas Sköld har ett 
tamt startnummer, men platsar snart fint i 
gänget.

Som alltid är musiken ett starkt kort. Här 
räddar sånginslagen tempo och tryck flera 

gånger om. Skaldernas kamp, som korskopplar 
Evert Taube och Magnus Uggla, till exempel. 
Det svänger verkligen om Falkenbergsrevyn. 
Med musik talar ensemblen även allvar, i år 
är det Nelson Mandela som hyllas stilfullt 
med Lena Petersson som försångare.

Lis HeLLström sveningson

NYÅRSREVY

FAlkENbERgSREVYN
Mitt i smeten
Spelas t o m 1/3

vår BereDskAp är goD. Bengt Ivarsson, 

Andreas Sköld, Eva-Lotta Bernström i Falken-

bergsrevyn.

Vinna eller försvinna? Efter några år med 
vikande intresse stod Lerumsrevyn inför ett 
val. Föreningen bestämde sig för att göra som 
idrotten; satsa sig ur underläget. David An-
thin och Niclas Ericsson engagerades för att 
skriva manus. Anthin är dessutom regissör 
och Ericsson har arrangerat musiken för en 
levande orkester om fyra personer.

Det var ett klokt beslut. Duon har lockat 
fram energi och spelglädje. Dessutom har 
ensemblen fått några nya, unga tillskott. 

resultAtet, muren,  är en revy förankrad i de 
lokala händelserna och platserna, men den 
lyfter också perspektivet med musik som 
skapar variation. Muren är bullerplanket 
som delar samhället. Den präglar första ak-
ten, som har några riktigt dråpliga nummer 
– ofta med Anders Nordahl som motor. Kyr-
kans försök att popularisera verksamheten 
och kommunens sätt att sköta budgetpoli-
tiken hör till det som nagelfars friskt. 

Andra akten är en glittrande show. Ett sätt 
att testa olika förhållningssätt. 

Som helhet är några nummer för långa, 
men det glömmer man lätt när Annica Ehr-
mans Madde och Victoria Sandbloms Vickan 
kvickt sätter sprätt på pappa kungens apa-
nage.

Lia HeLLström sveningson

NYÅRSREVY

lERumSREVYN
Muren
Spelas t o m 1/2

prinsessAn på smällen. Annica Ehrman 

i numret Det tar pappa på apanaget.

Dråpligt på flera nivåer


