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ÄLVÄNGEN. Premiä-
ren av Kulturföreningen 
Teatervindens Rävfäl-
lan blev en stor succé.

Skratten var många 
och långa på Repslagar-
museet i lördagskväll.

Förvecklingar, intri-
ger, förtjusande sång, 
underhållande poesi och 
en diamant på vift fång-
ade publikens uppmärk-
samhet i två timmar.

Rävfällan är en fristående 
uppföljare till Fröken 
Anderssons äventyr och om 
det nu är möjligt så var upp-
följaren minst lika bra som 
den första historien på Pen-
sionat Solberga. Hedda, som 
spelas av Lindha Törnqvist, 
blir snabbt publikens stora 
favorit. Hon återger sin för-
virrade, men ack så charmiga 
rollfigur så komiskt att bara 
upplevelsen av ”Hedda” är 
värt entrépengen. Vi förstår 
omgående att hon kommer 
att hamna i centrum, då hon 
får ta del av ”försvarshemlig-
heter” och bereda major Gla-
diolus ett rum. Hans närvaro 
på pensionatet får inte föras 
vidare, men Hedda lyckas 
inte bevara hemligheten mer 
än någon minut. Å andra 
sidan har hon svårt för namn 
och majoren får heta både det 
ena och det andra.

Producent på 
scen 

Major Gladiolus 
spelas av Gunnar 
Bergevald, som för 
övrigt också är före-
ställningens pro-
ducent, och rollen 

är som klippt för honom. 
Majorens uppdrag är centralt 
i föreställningen, men då han 
har en förmåga att slå i huvu-
det och därmed tappa minnet 
blir det händelserikt att följa 
hans öde. I hans förflutna 
finns också en förlorad kärlek 
i Bella Carlsson (Christel 
Olsson-Lindstrand) som 
tillsammans med Ella Carls-
son (Ulla-Britt Sandgren) 
av en händelse är inbjudna till 
pensionatet. Av en händelse 
är kanske fel uttryckt, de är 
fastrar till allas vår Hedda. 

Grevparet
Hit anländer också det nervösa 
grevparet Werner och Judith 
von Lövenheim (Andreas 
Hector och Matilda Sjö-
holm) som har flytt från 
Tyskland. I en rävboa har de 
tagit med sig den värdefulla 
gula diamanten – Rävögat. 
Detta har naturligtvis spritt 
sig till såväl ärliga som mindre 
ärliga personer. Redan i första 
scenen får vi stifta bekantskap 
med den mystiska mannen 
(Kent Carlsson) som över-
talar självaste ”fältprästen” 
(Ronny Schäfer) att försöka 
komma över diamanten mot 
en mindre betalning.

Första akten bjuder på 
strålande underhållning och 
publiken roas rejält åt alla nya 
lustiga bekantskaper som pre-
senteras. Hedda rör till det 
mesta och som roligast har 
publiken, då hon förklarar att 
major B Gladiolus ligger på 

rummet 
m e d 
självaste 
fältpräs-
ten...

O m 
d e n 

första delen gav skratt-
musklerna en omgång så blir 
det mer betoning på spänning 
efter ärtsoppan som Skepp-
landa Hemvärn och kultur-
förening bjöd på i pausen. 
Det är fullt sjå att hålla reda 
på rävögat, den åtråvärda 
diamanten som kommer på 
vift och inte återfinns förrän 
i slutet. 

Det är en härlig bland-
ning av humor och seriös 
underhållning med musik 
av bästa märke. Sångerna är 
särskilt njutfulla när Johanna 
Hector och Åsa Lindstrand 
får ta i. 

Handlingen utspelar sig på 
1940-talet och avslutningen 
blir ett gjädjerus, då majoren 
meddelar att andra världskri-
get är slut. Sång och musikva-
let skapar en tidsenlig atmos-
fär. Ja, det är inte svårt att 
förstå att de som minns tiden 
lever upp lite extra när de ser 
Teatervindens föreställning. 
Vi andra ångrar att vi inte 
blev födda tidigare, för oj 
vilka roliga figurer det fanns 
på den tiden… 

Eftersom det ännu är svårt 
att vrida tillbaka tiden så får 
vi hoppas att poeten, Axel 
Ehnerskough (Mattias Bak), 
gör som han lovade och ger 
ut sin diktsamling ”I trygga 
händer mot ilskna rävar”. 
Med ”Rävfällan” som mark-
nadsföring lär samlingen bli 
en storsäljare. Vilken enastå-
ende poet!
Fotnot: Rävfällan är skriven av Kent 
Carlsson och Christel Olsson-Lind-
strand i regi av Vanja Nilsson.

En uppföljare värd namnet
– Rävfällan lika bra som Fröken Anderssons äventyr

Ulla-Britt Sandgren suverän 
i rollen som Heddas faster.

Dessa attraktiva soldater (Mattias Bak)...

Johanna Hector både sjöng och spelade teater, fiolen lät 
hon vara denna gång. Vilken talang detta är! För att inte 
tala om vilken fantastisk poet Axel Ehnerskough (Matti-
as Bak) är.

Fältprästen (Ronny Schäfer) i ett hemligt möte med 
den mystiska mannen (Kent Carlsson)...

...och visst slutför han sitt uppdrag och 
Rävögat är plötsligt i mystiska händer.

Till Pensionat Solberga skulle det egentligen inte komma någon förutom fastrarna och syster 
Nora, men det var inte särskilt många gånger de fick tid för sig själva...

...ty det ramlade in både en major (Gunnar Bergevald) och ett tyskt grevpar (Andreas Hector 
och Matilda Sjöholm) på pensionatet.

LÖDÖSE MEDELTIDSSPEL

Lördag            31 maj kl 17.00
Söndag              1 juni kl 15.00
Tisdag              3 juni kl 19.00
Onsdag              4 juni kl 19.00
Lördag              7 juni kl 21.00
Söndag              8 juni kl 15.00
Måndag              9 juni kl 19.00
Tisdag            10 juni kl 19.00
Fredag            13 juni kl 21.00
Lördag            14 juni kl 17.00
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Allas vår Hedda (Lindha Törn-
qvist) charmade allt och alla, in-
klusive soldat Valdermar Rask 
(Sigge Fabiansson)
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