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Lördag & söndag 19-20 nov kl 11-17
Försäljning av hantverk och kaffeservering 
i ett julpyntat magasin.

Korv- och hamburgergrillning

Restaurangen serverar 

JULBUFFÉ 150:-
Inklusive kaffe

Förboka gärna på 0303-33 65 70

på Repslagarmuseet i Älvängen
Lördag 26 november kl 11-15

Traditionell
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30-tals hantverkare visar och säljer sina alster

Massor med erbjudande och fynd

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!
Julpyssel, sagohörna, fiskedamm, 
häst & vagn, julklappsjakt, glögg, 
adventkaffe, korvgrillning, 

lotterier, m.m
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0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

NÖDINGE. Förra tors-
dagen vreds klockan 
tillbaka och teatersa-
longen på Ale gymna-
sium förvandlades till 
60-talets glammiga 
schlagerscen där Anita 
Lindblom var stjärnan. 

När den kritikerro-
sade krogshowen Anita 
Lindblom x 3 drog 
igång hade publiken 
svårt att sitta still.

Höga klackar, glittriga klän-
ningar, taktsäkra finger-
knäppningar och små nätta 
danssteg. 60-talskänslan 
infann sig samma stund som 
Malena Jönsson och syst-
rarna Gabriella och Sofia 
Lockwall trippade ut på 
scenen i sina blonda peruker. 

Inför de drygt 100 be-
sökarna skildrade de en av 
vår tids största schlageriko-
ner. Välkända sånger varva-
des med inlevelsefullt skåde-

speleri som fick historien om 
Anita Lindblom att växa fram 
på ett mycket trovärdigt sätt. 

Bakom glamouren fanns 
en annan sida som kantades 
av skandaler, kärleksaffärer 
och självmordsförsök. Såväl 
press som myndigheter för-
följde henne och löpsedlarna 
lyste i folkets ögon. 

Karaktärerna i Anita x 3 
skildrade Anita Lindblom 
utifrån hennes tre motsägel-
sefulla sidor, den hon är, den 
hon vill vara och den offent-
liga bilden.  

Hennes många roman-
ser, bland annat med box-
aren Bosse Högberg och 
skådespelaren och regissö-
ren Gunnar Hellström, var 
som julafton för pressen, för 
att inte tala om hennes skat-
teknipa som så småning-
om fick henne att fly landet. 
Hennes dåliga nerver och 
sammanbrott gick som en 
följetång i media. 

Kvicka repliker
I showen berättades det om 

hennes första år i Gävle, 
sonen Jörgen som hon födde 
blott 17 år gammal och om 
jakten på kärlek och självres-
pekt. Även de rättsliga tvis-
terna med en flyttfirma som 
förstörde alla hennes möbler 
i flytten till Frankrike var ett 
återkommande ämne.

Bitterljuv underton
Kvällen genomsyrades av den 
tapperhet som Anita Lind-
blom, trots sin bräckliga och 
förvirrade personlighet, höll 
fast vid. 

Att publiken hängde med 
i såväl berättelserna som lå-
tarna gick inte att ta miste på. 
Instämmande nickningar och 
uppskattade handklapp talade 
sitt tydliga språk.

De kvicka replikerna hade 
en bitterljuv underton som 
väckte nyfikenheten kring 
denna mångsidiga kvinna. 
Hon har nu hunnit fylla 73 
år och är bosatt i en mindre 
studio i Frankrike tillsam-
mans med sin katt.

Glammigt med rätta 60-talskänslan
– Anita Lindbolm x 3 intog scenen på Ale gymnasium

I PUBLIKEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

Trippelt upp. I showen Anita Lindblom x 3 gestaltades den berömda schlagerstjärnan utifrån tre av hennes många sidor. 

Kvällen bjöd på såväl humor som bitterljuva känslor.Kvällen bjöd på såväl humor som bitterljuva känslor.


