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Som vanligt kryllade det 
av känt folk i Berga Tea-
ters foajé på premiären 
av jubileumsrevyn ”Åkers-
bergarevyn ON ICE”. 

Tänker ni av någon egen-
domlig anledning bara 
se en revy i år, lyd då ett 
gott råd:

Gå och se Åkersberga-Revy-
ns 30-årsjubileum ”Åkersber-
garevyn ON ICE!

Varför? Jo, av den enkla 
anledningen att bättre än så 
här kan knappast en revy bli!

Och glöm allt snack om 
lokalrevy och glada amatörer 
- ON ICE är en gnistrande, 
sprakande fullblodsshow med 
superproffsiga artister.

Åkersberga-Revyn har två 
gånger utsetts till Svenska 
Mästare i revy. Allt talar för 
att det blir en tredje titel.

I ett avseende är Österåker 
en lyckligt lottad kommun - 
när det gäller begivenheterna 
på Berga Teater.

Är det inte köraftnar eller 
musik- och dansfester så är 
det revy. Och vi snackar fort-
farande inte om glada amatö-
rer utan om etablerade, erfarna 
och proffsiga underhållare.

Favoriter i repris
Äldst och, törs jag påstå idag, 

bäst är Åkersberga-Revyn. 
Jubileumsrevyn ”Åkersber-
garevyn ON ICE” eliminerar 
alla tvivel kring detta! Frågan 

är rentav om detta inte är den 
habilaste revy den nu 30-års-
jubilerande Åkersberga Revy-
förening presterat.

Därmed infinner sig natur-
ligtvis även frågan om det 
inte är den bästa någonsin. 
Personligen tycker jag att det 
är lika dumt som att fråga om 
1994 års svenska landslag i 
fotboll (bronslaget) var bättre 
än dagens. Sådana jämförelser 
låter sig inte göras.

Även om vi här får chansen. 
Revymakarna har nämligen 
tagit med några ”favoriter i 
repris”, ett antal nummer häm-
tade ur tidigare upplagor. En 
nästan omöjlig uppgift tycks 
det med tanke på såväl bredd 
som antal. Men urvalet är 
helt OK och många igenkän-
nande applåder mötte numren 
premiärkvällen. Vilket också 
visar att Åkersberga-Revyn är 
etablerad som ”folkets revy” i 
Österåker.

Eftersom detta är en jubi-
leumsrevy har naturligtvis 
ingenting sparats på dekor, 
kostymer och effekter. ON 
ICE är från början till slut en 
fest för ögat.

Regissören Johan Schildt 
och koreografen Ola Grönberg 
har dessutom komponerat en 
föreställning som har både 

flyt, charm och högt tempo.
Men det som lyfter revyn 

till höjder den knappast varit 
uppe på tidigare är aktörerna. 
Inte en enda av de elva med-
verkande faller någonsin ur 
ramen. Däremot är det många 
som gör insatser som tål att 
kallas succéartade.

En ny humor...
Dit hör i första hand Lena 

Ottosson, Anna Ellison, Robin 
Muhr och Sebastian Eriksson.

Lena Ottosson bär ett allt 
tyngre lass för varje uppsätt-
ning och kan nu definitivt 
kallas Åkersbergas ”revy-
mamma”, och då inte bara för 
sina insatser på scenen. Hon 
gör ett jättejobb även som 
producent.

Robin Muhr och Sebastian 
Eriksson representerar en ny 
slags humor som nu florerar 
på Stockholms klubbar. En 
bitsk humor där aktörerna 
vänder sina skrattspeglar 
mot företeelser och händel-
ser i etablissemanget. Robin 
och Sebastian gör det med en 
utstuderad men ändå osökt 
finess. Imponerande!

Svante Ottosson är tillbaka 
och han har inte lagt av sig. 
Tvärtom. Han är oerhört säker 
i allt han gör och han svarar 
också för föreställningens pre-
station i ”Tjurige Ferdinand”, 
en favorit från förr där han gör 
5-6 olika röster. Per Wallgård 
envisas själv med att kalla sig 
en ”glad amatör”. Det är dags 
att ändra på det nu, Per!

Anna Ellison är en naturlig 
comedienne som dessutom 
är utrustad med en fantastisk 
sångröst vilken hon får till-
fälle att lämna många prov på. 
Emma Cassberg är fortfarande 
en outsprungen ros i samman-
hanget men även hon är utrus-
tad med en pipa långt utöver 
det vanliga.

De fyra tjejerna i baletten, 
Karolina Öwre, Maria Eric-
son, Anna Brundin Ottosson 
och Linnéa Lundström, kan 
inte ”bara” dansa. Också de är 
fullfjädrade aktörer och deltar 
utöver härlig dans med såväl 
sång som sketcher.

En följsam och välspelande 
orkester under ledning av Jerk 
Norman fulländar uppsätt-
ningen och gör ”Åkersber-
garevyn ON ICE” till en alla 
tiders revy.

Åtminstone i ett 30-årsper-
spektiv!

Christer Ottosson, 
frilansjournalist

Så bra att bättre kan det inte bli!
Åkersbergarevyn ON ICE:
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Svante Ottosson ställer alla begrepp på huvudet i ”ON ICE”.

Artister från Kungl. Huvudsta-
den blandade sig med lokala 
kändisar och Kanalens egen 
Gala-Peter, alias Christer Bäck, 
hade fullt sjå att hänga med med 
kameran.

Stämningen var hög och de 
allra flesta besökarna öste beröm 
över det de hade sett så långt.

Mingelfotograf:
Christer Bäck

Shirley Clamp är numer en flitig gäst på Berga Tea-
ter. Här poserar hon för fotografen tillsammans med 
medproducenten Alberto Mena och koreografen Ola 
Grönberg.

Två vackra kvinnor som båda väntar tillök-
ning, medproducenten Sara Rådström och 
förra danserskan Kristin Andersson, utbytte 
blivande-mamma-tips i pausen.

Många kvinnor (och, för all del, 
män också) kastade intresse-
rade ögonkast efter Andreas 
Lundstedt, ”Sveriges sexigaste 
karl”, när han läskade sig mellan 
revyakterna.

Daniel Ottosson som var på 
plats för att spana in syrran 
(Lena) passade på att testa 
en schnitsel.

Amanda Martinez och Ann-
Sofie Berggren har gjort ett 
styvt jobb med kostymerna till 
ON ICE och var väl värda pre-
miärchampagnen.

Oppositionsledaren Björn Sundman med sam-
bon Ewa är numera flitiga premiärgäster på 
Berga Teater.

Golfpron Lasse Bröms hade hjärtligt roligt både åt revyn och i pausen. Kanske för att kvällen gästartist, 
Lennart Witoslaw (till höger), just sagt något vitsigt.

- Det här är en revy som inte går att beskriva, sa 
bl a Erik Jansson, trogen premiärgäst. Den måste 
ses! Leif Areskog tycks hålla med.
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