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Förord

Vi är några i styrelsen som besökt bibliotek och universitet och grävt i gamla protokoll för att 
finna teaterföreningens själ och dess historia. Vi har sökt i tidningsarkiv på Växjö Universitet, 
vi har besökt Blekingearkivet, vi har varit i kontakt med museum och vi har pratat med gamla 
styrelseledamöter och ordföranden. 

Många timmars ideellt arbete ligger bakom den skrift som Du nu håller i Din hand. Men det 
har varit både ett roligt och intressant arbete att sätta sig in i teaterföreningens historia. Karls-
hamn har ända sedan 1898 erbjudit sina invånare teater och olika teaterföreningar har arbetat 
fram en god och trevlig repertoar. Även idag är Karlshamn en stor musik- och teaterstad. 
Staden satsar på kultur och detta visar sig bland annat genom kommunens satsning på dans-
scenen i Lokstallarna och en ny konserthall ute på Piren. 

Med åren har det vuxit fram många föreningar som arbetar med musik och teater och Karls-
hamn har flera fria teatergrupper.

I vår enkla och på inget sätt vetenskaplig undersökning har vi tyvärr inte funnit tillräckligt 
med material för att skriva en uttömmande kronologisk historia över vår teaterförening utan 
vi får nöja oss med några korta nedslag i historien. 

Sist men icke minst vill jag rikta ett stort tack till Lasse Hasselgren som tagit rollen som 
projektledare och författare till denna jubileumsskrift. 

Karlshamn i september 2021

Britt Kilsäter

Ordförande
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1897 – Teatern kommer till Karlshamn
En kall novemberdag år 1897 stod Karlshamns Teater färdigbyggd, då i samma fastighet som 
Järnvägshotellet. Den pampiga byggnaden var täckt av rött tegel med vita inslag. En byggnad 
med karaktär. Teaterbyggnaden låg nere vid gamla järnvägsstationen vid Norreport, strax väs-
ter om Mieån. Förutom teatersalong fanns här både hotell och restaurang.

Första premiären – och sista
Tisdagen den 1 februari 1898 var det stor premiär på teatern 
och helt säkert spelades det för utsålda hus eftersom några 
större konkurrenter inom nöjesbranschen inte fanns då. 
Tyvärr är byggnaden numera riven. Detta var man tvungen till 
eftersom hela huset sakta men säkert gled ner mot ån. Huset 
var helt enkelt dåligt förankrat i lerjorden. På grund av de sätt-
ningsskador som drabbade teaterhuset gick ridån ner för gott 
den 27 mars 1965 och Karlshamns första teaterhus gick i gra-
ven. Men det som framkom i våra undersökningar var att det 
säkert har spelats teater i Karlshamn allt sedan februari 1898 på 
ett eller annat sätt. Men hur det varit med teaterföreningarna 
under årens lopp är lite svårare att svara på. Vi vet att det fun-
nits en teaterförening en publikförening och vi vet att det fanns 
personer med ett starkt engagemang för kultur och teater i Karlshamn vid den här tiden. Men 
tyvärr har vi inte hittat några dokument som stödjer detta. Vi måste fram ända till 1960-talet 
innan vi finner relevanta dokument som handlar om Karlshamns Teaterförening, Karlshamns 
Publikförening och Länsteaterföreningen.

Karlshamns första teaterhus
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1965 – Karlshamns nya stadsteater invigs
Lördagen den 10 april 1965 invigdes Karlshamns nya stadsteater med operetten ”Kyska Su-
sanna”. Teatern byggdes efter senaste rön och med bästa teknik till en kostnad av 3,5 miljoner 
kronor. Teatersalongen hade 634 sittplatser och intill teatersalongen ligger Österslättskolans 
matsal där hungriga teaterbesökande kan erhålla en mindre förplägnad. Vid invigningen läste 
bland annat den Karlshamnsbördige skådespelaren och författaren Per Ragnar en egenskriven 
invigningsdikt. Sedan invigningen 1965 har alla skådespelare som stått på Stadsteaterns scen 
kunnat skriva sitt namn på väggarna. Idag finns här många tusen kända och okända namn 
nerklottrade på väggar och tak ända ner i källarplanet. I Stadsteaterns foajé hade man placerat 
en replik av den mycket vackra skulpturen ”Snöklockan” av ronnebykonstnären Per Hassel-
berg. Snöklockan står ännu kvar i foajén. Stadsteatern fungerar även som Österslättskolans 
aula. En ekonomisk kompromiss som med tiden skulle visa sig inte så lyckad för stadsteatern.

Karlshamns Stadsteater

Per Ragnar, bördig 
från Karlshamn, fram-
förde en egenskriven 
dikt vid invigningen av 
Stadsteatern 1965. 
(fotot är av senare 
årgång)

På väggarna bakom 
scen, kan man finna 

både kända och 
okända namn.
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1966 – Karlshamns Riksteateravdelning
Karlshamns Riksteateravdelning öppnade säsongen den 29 september 1966 med den omtalade 
och säregna dramatiseringen av ” Trumpets of the Lord”, som framfördes av ensemblen ”The 
New York Company”.

Uppe i kungliga huvudstaden arbetade man vid den här tiden, juli 1966, fram en samman-
slagning mellan Riksteatern och Svenska Teatern. För vår del i Karlshamn medförde detta att 
medlemskapet i Karlshamns Riksteateravdelning automatiskt överfördes till den nybildade 
föreningen Karlshamns Riksteater. Det nya medlemskortet kunde man hämta på RESO i Karls-
hamn samtidigt som avgiften erlades. Vid den här tiden kunde man abonnera på platser i tea-
tern, vilket var mycket populärt. Många abonnemang löpte årsvis och teatern hade en mycket 
trogen publik.

I samband med sammanslagningen av svenska teatern och Riksteatern framhöll Karlshamns 
riksteateravdelning att de gångna åren varit mycket framgångsrika. Medlemsantalet hade suc-
cessivt ökat från 256 medlemmar till hela 416. Detta berodde naturligtvis på hårt och enträget 
rekryteringsarbete men kan också delvis ha berott på att Karlshamn fick sin nya stadsteater 
1965.

1971
1 januari 1971 organiserade sig Karlshamns Riksteaterförening och gjorde en anmälan både 
till Skatteverket och bolagsverket och blev tilldelat ett offentligt organisationsnummer. Detta 
datum har vi i styrelsen valt som starten på vår teaterförening. Men vi vet att olika typer av 
teaterföreningar, teateravdelningar och publikföreningar funnits längre än så i Karlshamn. 
Teatern kom ju till Karlshamn redan 1898.

1977
Karlshamns Riksteaterförenings Publikförening

På våren 1976 tog Riksteaterns kongress ett beslut att anta nya stadgar. Detta beslut påverkade 
många lokalföreningar och den 30 augusti 1977 beslutades att Karlshamns gamla teaterför-
ening skulle byta namn till Karlshamns Riksteaterförening och arbeta efter Riksteaterns nya 
stadgar.

I de nya stadgarna var det skrivet att organisationer skulle vara medlemmar i teaterföreningar. 
Nu var det alltså organisationer som skulle vara medlemmar i teaterföreningen. Karlshamns 
Riksteaterförenings medlemmar fick nu i stället söka inträde i Karlshamns Riksteaterförenings 
Publikförening, som bildades vid ett sammanträde i Folkets Hus den 30 augusti 1977. Teater-
föreningen skulle ta in organisationer som medlemmar och arrangera föreställningar. Publik-
föreningen skulle värva intresserade medlemmar, erbjuda föreläsningar och sprida kunskap 
om kulturen. Svenska Riksteaterns normalstadgar antogs också.

Publikföreningens första ordförande blev Stig Persson och föreningen fick 101 medlemmar 
inom en kort period. Årsavgiften 1977 var 10 kronor.
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1978
År 1978 blev Stig Persson omvald till Karlshamns Riksteaterförenings ordförande. Eftersom 
båda föreningarna hade samma ordförande måste vi anta att det var ett nära och gott sam- 
arbete mellan de båda föreningarna. Karlshamns Riksteaterförening hade nu 22 medlems- 
organisationer.

1979
Under detta år var ekonomin i teaterföreningen mycket svag och många liknade den vid Eb-
beröds bank. Styrelsen var tvungen att uppvakta både kommunen och kommunalrådet. Kom-
munalrådet gav vissa förhoppningar om bidrag. Under senare delen av 1979 skrev styrelsen i 
teaterföreningen även ett brev till kommunen angående upprustning av stadsteatern.

Karlshamns Riksteaterförening hade nu vuxit lite och hade 25 medlemsorganisationer under 
Leif Håkanssons ordförandeskap. Intresset var stort, 740 personer var i Bellevueparken och såg 
”Får jag lämna några blommor”. Men styrelsen tyckte att Riksteaterns utbud var dåligt. Styrel-
sen ville ge folket det folket ville ha inte vad Riksteatern erbjöd. Man konstaterade att folk ville 
ha roliga pjäser.

Den 18 september 1979 blev föreningen Norden medlem i Karlshamns Riksteaterförening. Nu 
hade Stig Persson lämnat över ordförandeklubban till Else-Marie Jagemar. Detta år hade också 
Riksteatern kongress i Östersund. Karlshamns Riksteaterförening skrev två motioner som våra 
kongressdeltagare tog med sig till kongressen. Tyvärr har vi inte hittat några uppgifter om vad 
motionerna handlade om. Men vi tror att en av motionerna handlade om frihet till de lokala 
teaterföreningarna att kunna välja repertoar i stället för att Riksteatern skulle anvisa vissa fö-
reställningar. Den andra motionen handlade förmodligen om riksteaterns policy att fakturera 
lokalföreningen efter antalet sittplatser i salongen. Detta gynnade inte Karlshamn eftersom vår 
stadsteater rymmer nästan 600 platser.

Senare under hösten 1979 kom ett efterlängtat kommunalt bidrag på 20 000 kronor och fören-
ingen klarade även denna ekonomiska kris.

Kulturnämnden utsåg Signe Nilsson till kommunens representant i Karlshamns Riksteaterför-
ening.

1980
Den 19 november 1980 hade Publikföreningen sitt årsmöte under ordförande Kurt Karlsson. 
Det bör påpekas att även Publikföreningarna var stadgebundna av Riksteaterns stadgar.

Våren 1980 var det mycket oroligt inom teaterbranschen. Det var strejker och blockader. Detta 
resulterade i att många föreställningar fick ställas in över hela Sverige och även i Danmark. 
Men i Karlshamn var intresset för teater fortfarande stort så när teaterföreningen erbjöd ”Tig-
garstudenten” kom inte mindre än 653 besökande till Bellevueparken. Men för styrelsearbete 
var intresset lite mindre. Ingen ville vara ordförande ej heller sekreterare. Men till slut tog 
Else-Marie Jagemar på sig rollen som ordförande och drev Karlshamns Riksteaterförening vi-
dare. Teaterintresset hos Karlshamns invånare kvarstod. Inte mindre än 814 personer kom till 
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Bellevueparken den 29 juli 1980 och såg ” Med sång i beredskap”. Den 13 september spelades 
”Så länge skutan kan gå” med Per Grundén inför en publik på 623 personer.

I mars 1980 avgick Signe Nilsson och ersattes av Berith Johansson som kommunens represen-
tant.

1981
Åren inom Karlshamns Riksteaterförening rullade vidare men ekonomin var det ständiga 
bekymret. Så 1981 var det dags igen att gå till kommunen med mössan i hand. Denna gång 
träffade man kommunalrådet Bertil Danås. Bertil var en man som hade kulturen nära sitt hjär-
ta, så det kom snabbt fram ett extra kommunalt bidrag på 50 000 kronor. Trots detta enorma 
bidrag var ekonomin i teaterföreningen knapp. Styrelsen planerade för tre föreställningar på 
våren och tre till hösten samt en sommarteater. Men hur man än räknade på detta räckte inte 
pengarna till. I ett försök att rädda föreställningar sänkte styrelsen sitt arvode rejält. Men trots 
detta kunde man inte få balans i ekonomin. För att få ordning på ekonomin var styrelsen åter-
igen tvungen att ansöka om ett nytt och högre kommunalt bidrag för det kommande verksam-
hetsåret.

1982
Riksteatern fyller 50 år. Teaterintresset håller i sig och ekonomin är god med 50 000 kronor i 
extra anslag från Karlshamns kommun. Karlshamns Riksteaterförening visar ”West Side Story” 
på Stadsteatern och 610 personer fyller hela salongen.

1983
Antalet medlemsorganisationer har ökat till 47 och arbetet i styrelsen rullar på under den nya 
ordföranden, Stig Torstenssons ledning. Det här året visas ”Can Can” och 601 personer fyller 
stadsteatern. Föreningen brottas återigen med dålig ekonomi på grund av lågt kommunalt an-
slag. Karlshamns Riksteaterförening måste ansöka om en höjning av det kommunala bidraget. 
På stadsteatern hade man mottagit många klagomål angående hörslingan som inte fungerade 
och beslut togs att byta ut den.

1984
Karlshamns stadsteater renoverades hösten 1984. Detta gjorde att teatern var stängd från 
augusti till oktober. När sedan stadsteatern öppnade igen bjöd teaterföreningen på ”Tiggar-
studenten” med Stockholms operettensemble. Ekonomin var fortfarande det stora problemet 
och föreningen brottades med stora förluster. Detta trots att man hade ett stort publikunder-
lag. Under verksamhetsåret 1984/1985 hade man en publik på hela 3429 personer. Men för att 
rädda ekonomin fick det bli en ny ansökan om extra kommunala medel. Ansökan gick in om 
25 000 kronor i extra bidrag. Efter någon månad kom besked att 20 000 kronor tilldelades te-
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aterföreningen. Även Publikföreningen hade en svår tid. Publiken kom till teatern men någon 
annan verksamhet var man inte intresserad av. Med andra ord var det ingen bra organisation 
att dela upp verksamhet mellan en förening för organisationer och en förening för Karlshamns 
invånare. På ett styrelsemöte kom frågan upp om man skulle lägga ner teaterföreningen. Kas-
sören Curt Carlsson kallade till ett årsmöte den 20 oktober 1983. Då det endast kom en med-
lem kunde inget årsmöte hållas.

1985
Publikföreningens styrelse beslutade att lägga verksamheten vilande stora delar av 1984 och 
1985. Samtal inleddes med Karlshamns Riksteaterförening och man beslutade att Publikfören-
ingens tillgodohavande. 3 696:49 kronor, skulle lämnas över till Karlshamns Riksteaterfören-
ing. I och med detta beslut kan vi konstatera att Publikföreningen inte längre finns utan nu är 
det bara Karlshamns Riksteaterförening för såväl juridiska organisationer som fysiska med-
lemmar.

År 1985 var det åter dags för Riksteatern att ha sin kongress. Karlshamns Riksteaterförening 
skickade ordförande Stig Torstensson. Senare samma år skriver Stig Torstensson till Karls-
hamns kommun att han vill bli entledigad från uppdraget som ordförande i Karlshamns 
Riksteaterförening. Detta på grund av en kulturdebatt som pågått under flera veckor. 
Stig Torstensson känner sig träffad och motarbetad. Han sitter kvar till den 13 februari 1986 
innan han avgår.

Efter kongressen och under de kommande åren fram till 1988 levde teaterföreningen ett lite 
lugnare liv med något färre föreställningar. Detta på grund av ständiga ekonomiska problem. 
Karlshamns Riksteaterförening ville ge publiken mer än vad ekonomin tillät. Föreningen hade 
vid den här tiden inte mindre än 50 medlemsorganisationer. Men trots detta fick föreningen gå 
till kommunen 1988 och ansöka om ett bidrag på inte mindre än 200 000 kronor för att klara 
sin verksamhet. Senare kom beskedet att 135 000 kronor hade beviljats Karlshamns Riksteater-
förening.

På årsmötet i november 1988 avgick Stig Torstensson och Britt Gnistring valdes till ordförande.

1990
Nu var det dags igen. Många klagade på att hörslingan på stadsteatern var av dålig kvalité och 
ljudet bara sprakade. Nu togs ett beslut att hörslingan skulle bytas ut under 1990. Vid den här 
tiden hade ordförande Britt Gnistring avgått och Berith Johansson valdes till ny ordförande.

1991
Till årsmötet 1991 utsåg kommunstyrelsen Karl-Einar Svensson som kommunens representant 
i teaterföreningens styrelse. Även detta år var ekonomin god så telefon installerades och 0454-
158 05 blev teaterföreningens telefonnummer. Även styrelsearvoden infördes. Ordföranden 
fick 9 000 kronor i årsarvode och kassören fick 5 000 kronor, minst fick sekreteraren som fick 
2 000 kronor. Men glädjen varade inte länge. Redan den 12 november var det dags för nästa 
ekonomikris. Inga pengar, ingen publik och bara krav från Riksteatern. Kassören meddelade 
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att skulderna översteg tillgångarna. Styrelsen var tveksam om Karlshamns Riksteaterförening 
kunde fortsätta i nuvarande form. Samarbetet mellan Riksteatern och regionerna hade inte 
alltid varit så lätt. Men till slut kom styrelsen fram till att föreningen skulle vara kvar men man 
måste dra ner på utbudet rejält. Efter några månader meddelade kassören att man fått förskott 
på det kommunala bidraget. Nu var allt frid och fröjd igen. Men för att förbättra ekonomin 
skrev man ut till samtliga medlemsorganisationer och bad om extra stöd. Samtidigt lämnade 
man in en ansökan till kommunen om förlustavdrag på 366 000 kronor.

1992
De ekonomiska problemen tar aldrig slut. När kassören meddelade styrelsen att pengarna var 
slut 1992 blev det dystert i styrelsen. Det fanns fortfarande fakturor som skulle betalas. Fören-
ingen väntade på det kommunala bidraget och hoppades på ett förskott. Efter lång väntan kom 
bidraget som var på 275 000 kronor för år 1992. Mycket pengar på den tiden.

Operett bjöd Karlshamns Riksteaterförening på redan 
1965. Självklart skulle detta ske även 1992. Kontrakt 
skrevs med Stockholms operettensemble och man 
erbjöd ”Wiener Blut” som blev mycket uppskattad. 
Kassören var nöjd när han kunde betala hyran för loka-
lerna. Alla i styrelsen var så glada att man bjöd in hela 
kommunfullmäktige till teaterpremiären. Hur många 
som kom förtäljer inte historien. Men det var en fin 
tanke och det är ju tanken som räknas.

Hörslingan på stadsteatern fungerade fortfarande inte 
tillfredsställande och klagomål hade inkommit till sty-
relsen. Styrelsen kunde inget göra utan skickade frågan 
vidare till kommunen. Nu var ekonomin god igen och 
man köpte in utrustning till sitt kontor på Folkets Hus. 
Men telefonuppkopplingen tyckte styrelsen kostade för 
mycket. Hela 1290 kronor för inkoppling och sedan 
223 kr i kvartalet.

1993
Samma år anordnade teaterföreningen Göla-träffen med 
tipsbingo. Det kommunala bidraget uppgick 1993 till 
272 000 kronor. Åren gick och ekonomin svajade rejält 
men på något sätt fick styrelsen ihop redovisningen och 
föreningen fortsatte arbeta. Berith Johansson var fortfarande 
ordförande och uppmanande styrelsen till arbete.

Operetter gick hem hos folket i Karlshamn så nu erbjöd 
man ”Fågelhandlaren” med Stockholms operettensemble. 
Karlshamns Riksteaterförenings kommunala bidrag uppgår 
nu till 277 000 kronor men nu drar regeringen i bromsen. 
Regeringen stryper kulturbidragen och det uppstår teater-

Wiener Blut, affisch från första 
gästspelet 1965

Fågelhandlaren
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kris i hela landet. I Karlshamn har man krismöte. Vad göra? Kan vi vara kvar? Men på något 
konstigt sätt reder styrelsen ut stormen och Karlshamns Riksteaterförening kan vara kvar.

Detta år byter Kronobergsteatern namn och Regionteatern Blekinge/ Kronoberg uppstår. 
Samtidigt säger länsteatern i Blekinge upp sin del i vår gemensamma lokal och en lätt eko- 
nomisk kris uppstår. Har föreningen råd att vara kvar blir den stora frågan.

1995
Frågan stöts och blöts i olika omgångar men 1995 beslutar styrelsen att säga upp lokalen. 
Utbildning är fortfarande viktig för en styrelse. Styrelsen måste hålla sig alert och kompe-
tensutvecklas varje år. Nu är det dags för en datautbildning. Det framkommer inte vilken typ 
av utbildning det var frågan om, men huvudsaken är att styrelsen hänger med i den tekniska 
utvecklingen.

1999
Som en liten anekdot kan vi avslöja att Margareta Krooks besök i Karlshamn slutade med att 
vi var tvungna att beställa två taxibilar till flyget i Kallinge. Det hela började med att Margareta 
Krook och Nils Eklund skulle komma ner till Karlshamn med föreställningen ”Lyckliga dagar”.

Lyckliga dagar hade gjort stor succé i Stockholm och därför hade 
teaterföreningen beslutat att de skulle få göra ett gästspel i Karlshamn. 
Lördagens föreställning gick som planerat men någon succé blev det 
inte. Endast 130 personer kom till Stadsteatern. Efter föreställningen 
kom plötsligt turnéledaren och sa att vi var tvungna att flytta morgon- 
dagens föreställning till klockan 16.00, för Margareta Krook skulle 
flyga upp till Stockholm direkt efter föreställningen.

Vi protesterade eftersom det var över 100 bil-
jetter sålda och föreställningen var beställd till 
klockan 18.00. Hur skulle vi kunna kontakta 
alla dessa människor och berätta, att föreställ-
ningen var framflyttad till 16.00? Det gick 
som det gick och folk blev mycket missnöjda. Men Margareta Krooks 
vilja var lag.

Efter föreställningen hade vi beställt en taxi som skulle köra Margareta 
och Nils till flyget. Men det gick inte för sig. Margareta Krook vägrade 
att åka i samma bil som Nils. Så det var bara att beställa fram en taxi 
till, en till Margareta och en till Nils. Så kunde det gå till på den tiden 

och stora teaterstjärnor var riktiga divor.

Vid den här tiden hade Riksteatern nationellt 18 700 medlemmar.

2005
Tommy Larsson tog över ordförandeklubban 2005 och var ordförande fram till 2010.
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2006
Karlshamns Teaterförening erbjuder fyra föreställningar detta år. Föreställningen ”Det nya 
hembiträdet” visades på Stadsteatern och blev mycket populär. Men även ”Vem har lurat bar-
nen” på Lokstallarna drog en trogen publik.

2007
Teateråret 2007 inleddes stort med Ulla Skoog som intog 
Stadsteatern den 3 mars. Ulla med sin vassa tunga gjorde 
naturligtvis succé. Efter Ulla kom Peter Harrysson och Mi-
kael Samuelsson och spelade ”Marknadsafton” på Stadstea-
tern. På höstkanten stod Björn Gustavsson och Meg Wester-
gren på scen och spelade ”Medan tiden går” på Stadsteatern. 
Ett bra teaterår med stora stjärnor.

2009
Riksteatern nationellt firar 75 års jubileum.

2010
Under åren 2010 – 2014 var Patrik Ohlsson ordförande i vår förening. Patrik såg till att styrel-
sen fick en utbildning i IT-kunskap och sedan fokuserade man mycket på medlemsfrågor. Vid 
den här tiden var det vanligt att föreningen erbjöd sommarteater, antingen i Bellevueparken 
eller ute på Kastellet. En sommarutflykt gick till Kastellet, där man såg ”Ödets Makt”, som blev 
väldigt uppskattad. Ytterligare fem föreställningar spelades i Karlshamn under året.

2011
Till och med 2010 hade kommunstyrelsen haft en 
ledamot i Karlshamns Teaterförenings styrelse. Men 
i protokoll från 2011-03-01 finner vi att Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutat att ” kommunsty-
relsen fortsättningsvis inte kommer att utse någon 
representant i föreningens styrelse”.
Under våren 2011 spelades ”Kabaré kalabalik” på 
Stadsteatern. Vidare erbjöd föreningen en bussresa 
till Karlskrona för att se ”Unknown pleasures”, en 
dansföreställning som blev mycket lyckad. Under 
hösten 2011 erbjöd föreningen sex föreställningar, 
bland annat ”En stjärt på himlen” med Cecilia Frode.

Meg Westergren och Björn Gustavsson
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2012
Under verksamhetsåret 2012 slog man på stora trumman och arbetade fram inte mindre 
än 15 föreställningar under året. Bland annat var Eva Rydberg och Tomas von Brömssen på 
Stadsteatern och spelade ”Obesvarad Kärlek” En succé. På hösten visade man ”Macbeth”, ett 
av Shakespeares mest berömda verk.

2013
För att vidga styrelsens vyer antog man ett projekt, SBAIT 2013, tillsammans med 43 ungdo-
mar från Klaipeda och Gdynia. Ett internationellt ungdomsprojekt, där Karlshamns Rikstea-
terförening visade sig från sin bästa sida och tog hand om alla gästande ungdomar.

Utbildning var populärt så styrelsen fortsatte sin kompetensutveckling i marknadsföring och 
digitala medier.

På våren 2013 var Arja Saijonmaa på besök och spelade ”Den hemliga stranden”. På komedi-
sidan kunde vi se Ulla Skog och Claes Malmberg spela ”Ladykillers”. Under 2013 arrangera-
des ”Blekinges Dansfestival” och Riksteatern erbjöd dansföreställningar runt om i Blekinge. 
I Karlshamn kunde vi se ”Bartolomeo”, ”Tänja tid och kröka rum” samt föreställningen ”Les 
Trois Femmes”. Tyvärr var publikunderlaget sviktande. Tidigare år hade föreningen runt 2000 
personer i publikantal per år. Nu hade detta sjunkit till 1016. Styrelsen diskuterade problemet 
och kom fram till att mer marknadsföring skulle kunna lösa situationen. Vid den här tiden var 
det kommunala anslaget 155 000 kronor. Denna summa räckte inte till alla de föreställningar 

Eva Rydberg och 
Thomas von Brömssen 
i ”Obesvarad Kärlek”

Arja Saijonmaa

”Lady Killers” med 
Ola Forssmed, 
Ulla Skog och 

Claes Malmberg
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föreningen ville erbjuda Karlshamn. Bland annat anser styrelsen att barnteater är viktig för att 
visa den yngre generationen vad teatern har att erbjuda.

2014
Lördagen den 14 augusti 2014 firade Sparbanken i Karlshamn 185-års jubileum. Sparbanken 
bjöd på stor fest i Rosengården och dagen till ära fick alla närvarande föreningar en check på 
2 000 kronor. Trots dålig ekonomi och en svikande publik satsade teaterföreningen på 16 före-
ställningar under året. Bland annat framförde Helge Skoog dikter ur Harry Martinsons 
”Aniara” till Gunnar Edanders musik. Lite senare kom Stefan Sauk till Karlshamn och gjorde 
enmansshowen ”Sauk fortfarande skeptisk– and some fucking music...” på Stadsteatern.

2015
Styrelsen blickar tillbaka och ser med glädje att hårt arbete lönar sig. Satsningen på barnteater 
har gett god respons och fullsatta salonger. Samarbetet med andra föreningar har också gett 
goda resultat och kommer att fortsätta under åren framöver. Publikantalet ökade med 150% 
mot föregående år men trots detta minskade det kommunala bidraget.

Den 15 mars höll föreningen ett välbesökt årsmöte. I samband med mötet visades föreställ-
ningen ”Var la jag mitt liv” med Catherine Westling. Den föreställning som drog mest publik 
var ” In the Shadow of Altars” med 17 dansare från Klaipeda. En mycket bra dansföreställning 
som gav mersmak. Även bröderna Luuk drog publik. Det var Kristian och Martin Luuk som 
spelade upp ”får man göra slut med sitt syskon”. En både gripande och rolig föreställning.

Gunnar Edander och Helge Skoog

”In the Shadow of Altars” Bröderna Luuk

Stefan Sauk
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ić



14

Detta år beslutade styrelsen att i stället för sylt och marmelad 
ge skådespelarna ett gåvobevis på en get. Varje skådespelare får 
ett gåvobevis på en tiondels get. Geten går sedan till en familj 
i Zimbabwe. I Zimbabwe kan en get förändra livet för en hel 
familj.

I början av november arrangerar vi ” Music for Life”. Det är 
en 8-mannaorkester, Shapor’s Band, från mellanöstern som 
bjuder på musik från den arabiska kulturen. I orkestern finns 
även två vokalister som kommer att bjuda upp till dans. Det 

är glad musik som håller 
människor i rörelse. Vi 
går ut med inbjudningar 
till alla flyktingar som 
bor i kommunen. Vi affischerar och sprider 
arrangemanget via alla flyktingsamordnare. Vi erbjuder 
två föreställningar under eftermiddagen och alla som 
anmäler sig hämtas med bussar. Sammanlagt kommer 
cirka 320 personer till Lokstallarna. I samband med detta 
arrangemang kommer även föreningens första publik-
värd, Marita Gill, att introduceras. Efter föreställning-
en återvänder bussarna till respektive bostadsområde. 
Sammantaget ett mycket lyckat arrangemang som kunde 
genomföras med pengar från Riksteatern nationellt.

2016
”2016 var inte året då vår slägga slog slagserier 
mot den rådande ordningen. Snarare var vi drop-
pen som försiktigt försökte urholka stenen. Eller 
kanske ändå ett uppfriskade skyfall som spred 
teater över hela kommunen”, skrev föreningens 
ordförande 2016, Pergunnar Carlsson.

Under året erbjöd teaterföreningen ett 20-tal 
föreställningar. Den som utan jämförelse drog 
mest publik var Carl-Einar Häckner med sin 
föreställning ”Skärvor”.

Det kommunala bidraget valde politikerna att inte 
sänka utan man beslutade att det skulle utgå med 
145 000 kronor även i år. Men om vi indexuppräk-
nar bidragen från 1980-talet skulle vi haft 550 000 
– 600 000 kronor varje år. Då skulle vi verkligen 
kunna erbjuda bra teater.

För att nå ut till en bredare publik har teaterför-
eningen fortsatt arbeta med de sociala medierna, 
främst Facebook. Detta har resulterat i att vi fått 
betydligt fler följare än föregående år.

Carl-Einar Häckner
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Riksteatern nationellt arrangerar musikföreställningar för flyktingar på olika platser i Sverige. 
Vi arbetar medvetet för att kunna erbjuda dessa föreställningar. När Karlshamns kommun 
avsatte medel för integrationsfrämjande insatser passade vi på att skrida till handling. Vi sökte 
och beviljades pengar för ett Parkour-projekt. Under Kulturnatten fick Karlshamns invånare ta 
del av en eldfängd och välljudande projektinledning. Projektet fortsatte under våren 2017 och 
avslutades i samband med Östersjöfestivalen.

2017
Karlshamns Riksteaterförening skall stimulera till eget tänkande. Då skapar vi individer vars 
kraft behövs i ett samhälle, där vi bland lättköpta nöjen och frestande överkonsumtion för-
dummas och blir till manipulerade marionetter. Om vi genom våra föreställningar lyckas 
skapa självständiga individer med eget tänkande får väl framtiden utvisa men vi gör allt vad vi 
kan för att erbjuda god teater till invånarna i Karls-
hamn. Vårt motto är ”Scenkonst för alla överallt”.

Teaterföreningen satsar hårt och planerar för 36 
föreställningar under året. Ett exempel på god teater 
är pjäsen ”Rikard III”, som spelades av Özz Nujen. 
Pjäsen spelades på Bokelundskolan i Sölvesborg och 
föreställningen var ett samarbete mellan oss och 
Sölvesborgs Riksteaterförening. Tyvärr lockade inte 
föreställningen någon stor publik.

Eftersom många teaterpjäser har en litterär förlaga i 
form av en novell eller roman beslutade styrelsen att 
erbjuda bokcirklar detta år. Kontakt togs med Vuxen-
skolan och Karlshamns bibliotek, vilka erbjöd bok-
cirklar för att öka både läsandet och teaterbesöken. 
Vi började med Hjalmar Bergmans roman ”Clownen 
Jac” som spelades av Evabritt Strandberg. Det blev väl 
inga ofantliga skaror som anmälde sig till bokcirk-
larna men några kom i gång. Efter Clownen Jac hölls 

Özz Nujen som Rikard III

Parkour på Lokstallarna
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även en bokcirkel om ”Kejsaren av Portugallien” 
av Selma Lagerlöf. Publiken erbjöds specialpris 
om man anmälde sig både till bokcirkeln och 
teaterpjäsen.

Under Östersjöfestivalen fick karlshamnsborna 
möjlighet att se Evabritt Strandberg i ”Clownen 
Jac” när hon gick med i festivaltåget detta år. 
Aldrig har väl så många sett Evabritt Strandberg 
i rollen som Clownen Jac. För övrigt kan nämnas 
att hela teaterföreningens styrelse var utklädda 
till Clownen Jac.

Under året hade tre föreställningar från Rikste-
atern ställts in och styrelsen beslutade kalla ner 
Riksteaterns VD, Magnus Aspegren, för ett all-
varligt samtal. Magnus kom ner till Karlshamn 
samma dag som ”Den sista föreställningen” 
skulle spelas. Tillfällighet eller symbolik? Magnus förstod vårt dilemma och lovade att Rikstea-
tern skulle arbeta fram en hel del insatser för att undvika detta i framtiden. Som kompensation 
fick vi ett erbjudande om föreställningen ”Bläck och Blod” till ett starkt reducerat pris. Detta 
erbjudande accepterades med glädje. Föreställningen spelades den 27 november och det kom 
hela 267 personer till Stadsteatern.

2018
Styrelsens strävan och förhoppning är att erbjuda scenkonst för alla. Vi hoppas att Du håller 
med oss när vi påstår att teater påverkar, väcker känslor och skapar dialog. Vi hoppas att vårt 
teaterutbud är till belåtenhet.

På årsmötet den 24 januari 2018 fick publiken se ”Föregångerskan” med Catherine Westling. 
Pjäsen handlar om kampen för den kvinnliga rösträtten. 
Britt Kilsäter valdes in som ordförande.

Fredagen den 16 februari var det dags för Rickard 
Söderberg att med en kombination av svärta och 
glimt i ögat lotsa publiken genom en scenshow 
med allt från opera och musikal till pop och 
schlager. Det blev naturligtvis publiksuccé med 
580 betalande gäster i publiken. En annan som 
drog stor publik var Maria Lundqvist med ”Shir-
ley Valentine”. Stadsteatern var i princip fullsatt.

Under året har inte mindre än 27 föreställningar 
spelats upp i Karlshamn. Endast en föreställning 
fick ställas in på grund av sjukdom. Hela 3 693 
personer har tagit del av vår scenkonst. Under 
året har det också förekommit några möten 
med Riksteatern i Hallunda. Mötena har syftat 
till att utveckla publikarbetet, i synnerhet när 
det gäller att locka den yngre publiken till våra 

Rickard Söderberg

Evabritt Strandberg i ”Clownen Jac”
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föreställningar. Under året tog vi även fram en motion 
till Riksteaterns kongress 2019. Motionen handlade om 
publiksamtal, det vill säga samtal med skådespelarna 
efter föreställningen. Denna motion kom sedermera att 
bifallas av kongressen.

2019
Arbetet med scenkonst fortsätter. Vi strävar efter att göra skillnad och vi vet att scenkonst på-
verkar både själ och hjärta. Vi arbetar alltjämt under mottot ”Scenkonst för alla överallt”.

Medlemsrekrytering är och blir allt viktigare. Vårt mål var att passera 300 medlemmar och vid 
årsskiftet var antalet medlemmar 313. Under året har vi haft medlemsmöten, ofta tillsammans 
med Pro Musica och Jazzföreningen Munthe. Att vara medlem i Riksteatern skall ge ett mer-
värde. Därför kommer vi att fortsätta erbjuda våra medlemmar medlemsaktiviteter av olika 
slag.

Den föreställning som drog mest publik var ”Svante möter Beppe Wolgers”. Det är en intim 
och personlig föreställning där Svante Thuresson tolkar många av Beppe Wolgers mest älskade 
texter. En annan föreställning som drog publik var vår gemensamma picknickföreställning ” 
Best of opera med Divine – eller fredag hela veckan”. Ett program fullt av kända hits, färgade 
med en kärleksfull twist som kännetecknat just Divine Opera.

Maria Lundqvist i ”Shirley Valentine”

Best of opera med DivineSvante Thuresson tolkade Bebbe Wolgers texter
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Under året spelades 19 föreställningar i Karlshamn. Vi arrangerade 21 men två fick ställas in. 
Sammanlagt kom 2112 personer och njöt av våra föreställningar.

2019 minns vi som det år då vårt arbete uppmärksammades på riksnivå. Vår motion till kon-
gressen angående eftersamtal med skådespelare antogs på kongressen i Karlstad. Vid kongres-
sen representerade ordförande Britt Kilsäter vår förening.

2020
År 2020 skulle visa sig bli ett mycket annorlunda år, inte bara för oss utan för hela världen.

Vi planerade för att arrangera 14 föreställningar under året. Vi började i februari med en 
musikföreställning, ”Emil Ernebo & Filip Jers”. Föreställningen gavs som en picknickkonsert 
och det kom 183 personer.

Vi arrangerade några till men i mars kom chocken. Pandemin, 
Covid19, hade tagit världen i ett fast grepp. All teaterverksamhet 
ställdes in med omedelbar verkan. Ingen teater, ingen bio, ingen 
publik på sportarrangemang. Alla som kunde skulle jobba hem-
ifrån och inte umgås med andra än den egna familjen. Samhället 
fullkomligt stängdes ner på en dag. Vi fick ställa in alla resterande 
föreställningar under våren.

Eftersom vi inte fick ha några möten med fler än fyra personer, fick 
vi snabbt lära oss om den digitala tekniken. Vi kom i kontakt med ZOOM. Medlemsmöten var 
inte att tänka på, ej heller föreställningar eller föreläsningar. För att överhuvudtaget ha kontakt 
med våra medlemmar började vi skicka ut mejl med information.

Sommaren gick och pandemiläget blev lite bättre, så vi körde i gång med en höstteater. Det var 
”I kulissen” med Kerstin Ryhed och Britt Bergström. Efter den visade vi ”Chefen” på Stadstea-
tern. Ett något mörkt kontorsdrama om våra innersta begär. Sedan var det dags igen att stänga 
ner samhället. Resterande föreställningar fick ställas in.

Filip Jers och Emil Ernbo
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Under pandemiåret 2020 kunde vi endast räkna hem 538 besökare till våra få föreställningar. 
Nu gäller det hösten 2021, bara Covid håller sig borta. För övrigt har styrelsen redan tagit nya 
tag och redan börjat arbeta med repertoaren för våren 2022.

2021
År 2021 började inte bra. Pandemin 
härjade fortfarande ute i världen och i 
Karlshamn. Inga teaterföreställningar 
fick genomföras utan det var bara att 
ställa in åtta av vårens nio planerade 
föreställningar. Vi hoppades länge att 
vi kunde få arrangera vår föreställ-
ning, ”Lise & Gertrud”, den 30 maj, 
men även den fick ställas in. Summa 
summarum fick vi inte erbjuda en 
enda föreställning under våren 2021 
på grund av pandemin.

Vi har i stället ägnat tiden åt kom-
petensutveckling av styrelsen. Vi har 
lärt oss mer om Word, om Excel, om 
de sociala medierna Facebook och 
Instagram. Vi har haft ZOOM-möten 
med Riksteatern i Hallunda. Genom 
våra ZOOM-möten har vi också lärt 
känna många kamrater inom rikstea-
tern runt om i landet.

Styrelsen har haft ett vintermöte uppe på 
Nytorpet, då vi grillat korv och pratat om 
vårens alla föreställningar samt den rådande 
pandemin. Styrelsen kunde även konstatera 
att Riksteatern nationellt har 32 755 medlem-
mar varav 400 kommer från vår förening.Vi 
har även arbetat med digital scenkonst genom 
att tillsammans med Gnosjö Riksteaterför-
ening visa tre föreställningar via Facebook. 
Den föreställning som var först ut var ”123 
Schtunk”. En av Sveriges roligaste teater-
grupper. Efter 123 Schtunk var det dags för 
Carl-Einar Häckner att trolla lite. Vi avslutade 
vårt digitala projekt med ”Fröken Elvis”, fem 
unga damer som spelar Elvislåtar.

Under våren 2021 drog Riksteatern nationellt 
i gång ett projekt, som de kallade ”Hej Politi-
ker”. Målet var att lokala riksteaterföreningar 

Styrelsemöte vid Nytorpet
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skulle kontakta sina kulturpolitiker och diskutera kulturutbudet i kommunen. Vi gick in i pro-
jektet och bjöd in våra kulturpolitiker till ett ZOOM-möte, där vi presenterade vår verksamhet 
och därefter diskuterade vi kulturfrågor under drygt en timme. Vi fick bra kontakt med våra 
kulturpolitiker och det blev ett lyckat möte att rapportera till Riksteatern.

Eftersom vi inte kunnat 
erbjuda våra medlemmar 
några teaterföreställ-
ningar beslutade vi att 
till sensommaren bjuda 
in till en kulturdag på 
Tjärö. Utomhusaktiviteter 
rekommenderades från 
Folkhälsomyndigheten. Vi 
började dagen med kaffe 
och dopp på den soldränk-
ta bryggan. Sedan infor-
merade vår ordförande 
Britt Kilsäter om höstens 
teaterprogram. Därefter 

tog författaren Leif Olsson ut oss på en vandring runt ön och berättade om hus och gårdar 
som en gång var bebodda. En kulturdag i Blekinge skärgård.

I slutet på 2020 installerades en ny och modern hörslinga på Stadsteatern. Eftersom pandemin 
härjade i vårt land under våren 2021, hade vi inte kunnat erbjuda någon föreställning och icke 
heller kunnat testa hörslingan. Men i samband med vår Kulturhelg i september kunde vi för 
första gången testa den och den höll måttet.

Men, trots allt, Karlshamns Riksteaterför-
ening firade 50-års jubileum 2021. Detta 
firades bland annat med en stor Kulturhelg, 
där vi erbjöd många olika arrangemang, 
de flesta helt utan entréavgift. Inför Kul-
turhelgen hade vi planerat åtta olika ar-
rangemang, som vi erbjöd under tre dagar 
i september. Vi tryckte upp ett speciellt 
jubileumsprogram som vi spred i kommu-
nen. Vi satte upp affischer och gick ut med 
annonser såväl i pressen som i radio och 
TV. Vi arrangerade en musikföreställning 
på &VIN, det var Carlshamn Punch Big 
Band som spelade. En härlig musikupp-
levelse alldeles intill havet. På lördagen 
hade vi en cirkusbåt i hamnen. Innan dess 
bjöd vi på en barnteater på torget. 
På lördagskvällen var det fullt ös på 
Stadsteatern. Det var BeatUs som bjöd på 
Beatleslåtar. En musikföreställning som 
fick hela stadsteatern att gunga. 
Vi avslutade vår kulturhelg med Gospel 
Stompers. Den konserten erbjöd vi i 
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Carl Gustafs kyrka. En konsert så populär att vi fick erbjuda den två gånger! Under hela helgen 
arbetade styrelsen tillsammans med våra publikvärdar och såg till att varje föreställning tog 
hänsyn till pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans skapade 
vi en innehållsrik och spännande kulturhelg som toppade vårt jubileumsår 2021. Vi anser att 
ett samhälle utan kultur är ett samhälle utan själ och då passade det bra att avsluta hela kultur-
helgen med lite själavård i Carl Gustafs kyrka.

Efter vår succéfyllda kulturhelg tog höstens teaterprogram över och vi fortsatte vårt jubileums-
år med ett antal intressanta föreställningar.

För att sprida kulturen runt om i kommunen beslutade styrelsen att erbjuda teaterföreställ-
ningar ute i våra mindre orter. Först ut var ”Som ett jävla solsken” som vi arrangerade i Åryds 
hembygdsgård. Föreställningen blev så populär, att vi fick sätta i många extra stolar i lokalen. 

Söndagen den 3 oktober kom Özz Nujen till stadsteatern och bjöd på föreställningen ”LAIKA”. 
En föreställning där det fanns mer att önska enligt många av våra besökare. Har vi erbjudit 
teater i kommunens östra delar, måste vi naturligtvis även arrangera något i väster. Det blev 
”TAGE & MONICA”, som besökte Svängsta medborgarhus den 23 oktober. En härlig musik- 
afton som vi sent skall glömma. På höstlovet erbjöd vi en barnteater på Lokstallarna. Det var 
”DUMMA TECKNING” som spelades för vår yngre publik.

Söndagen den 7 november bar det i väg till Malmö Opera. Vi var ett 40-tal medlemmar som 
klev på bussen i Karlshamn för att resa ner till Malmö och se ”Sound of music”. Första stoppet 
blev Hurva Gästgivargård. Där bjöds vi på en förträfflig lunchbuffé. Mätta och belåtna åkte vi 

Storbandsjazz med Carlshamn Punch Big Band på Restaurang &Vin

Özz Nujen

”Tage & Monica”
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sedan vidare söderut mot Malmö. Sound of music visade sig vara en fin och trivsam musikal 
med mycket fina skådespelare. Den minsta lilla flickan Gretl, hade rötter från Karlshamn. Efter 
föreställningen tog bussen oss hem och vi var alla överens om att det blivit en lyckad söndag i 
Malmö. 

Höstens stora och mest spännande satsning 
var ”SURPRISE TONIGHT”. En scenkon-
staktivitet för ungdomar gjord av ungdo-
mar. Ett samarbete mellan Karlshamns 
fritidsgårdar, Karlshamns musikskola, 
Teatersmedjan, Le Piqué och Karlshamns 
Riksteaterförening. Ungdomarna bjöd på 
dans, musik och teater. Inte mindre än 150 
intresserade personer satt på läktaren och 
njöt av ett 50-tal ungdomar som uppträd-
de på scen. Kvällen blev en stor succé och 
gav mycket mersmak för framtiden.

En av Karlshamns stora kulturpersoner är 
Alice Tegnér. Sandelius Kultur & Nöje har 
producerat en musikalisk monolog, ”UR 
HJÄRTATS VRÅ”, som handlar om Alices 
Tegnérs liv. Vi erbjöd den som en sopp- 
teater på Folkets Hus i Karlshamn.

En föreställning som gick för fullt hus 
var höstens picknikföreställning ”FLA-
MENCONS MAGI”, som genomfördes 
den 21 november på Lokstallarna. Den-
na föreställning var ett samarbete mellan 
Bibliotek & kultur, Pro Musica, Jazzföreningen Munthe och Karlshamns Riksteaterförening.

Vårt jubileumsår avslutade vi med en härlig 
komedi, ”SÅDAN FAR”. En mycket tänkvärd 
komedi med en av Sveriges roligaste skådespelare, 
Claes Månsson. En mycket uppskattad föreställ-
ning och ett bra slut på vårt 50-årsjubileum 2021. 
Även om vi fick ställa in hela vårens program, 
tycker vi nu när vi ser tillbaka, att vi fått ihop vårt 
jubileumsår rätt bra. 

När vi summerar våra aktiviteter efter jubileums-
året kan vi konstatera att samtliga förställningar 
fungerade bra och att kulturhelgen blev kronan på 
verket. Nu smider vi planer för de kommande 50 
åren! 

Claes Månsson och Ola Hedén i ”Sådan Far”
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Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra medlemmar och vår publik. Utan er hade det 
inte funnits någon teaterförening, ej heller någon scenkonst att kunna presentera. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Karlshamns kommun, som genom åren stöttat kulturen i 
Karlshamn på ett förnämligt sätt. Detta har inneburit att Karlshamns musik- och kulturfören-
ingar har kunnat växa och med tiden utvecklat Karlshamn till en stor kultur- och musikstad i 
södra Sverige. 

Nu har planeringsarbetet med 2022 och 2023 års teaterprogram börjat och vi ser fram emot att 
kunna presentera ett digert och spännande program för Dig. Naturligtvis hoppas vi kunna få 
fortsätta att träffa Dig vid våra föreställningar framöver. 

Ett samhälle utan kultur är ett samhälle utan själ.
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