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Lill Lindfors sjöng i Sandvik
Vid det femte av sommarens sex frukostmöten i
Sandviks hamn, arrangerade av Öland kust till
kust intresseförening, var Lill Lindfors gäst.
Sandvik. I ”ett musikaliskt
föredrag” med överskriften
Nu är det gott att leva bjöd
Lill på både sång och nedslag
längs sin långa karriär. Hon
inledde frukostmötet med
Olle Adolphsons sång - Nu är
det gott att leva - och började
sedan berätta om sin resa,
som tog sin början för snart
55 år sedan. Då fick hon frågan från Hagge Geigert om
hon ville vara med i nyårsrevyn i Uddevalla.
– Det var 1961 och det räknar jag som mitt första professionella år, säger hon.

Lill delade även med sig av
en del av sin uppväxt. Bland
annat berättade hon minnen från barndomen i Helsingfors där hon är född, om
hur hon med obehag minns
när en främmande man bar
ner henne i skyddsrummet i
krigstid för att hennes
mamma bar hennes två
småsyskon.
Hennes pappa var inkallad.
När hon kom till Sverige och
Stockholm upplevde hon
det som ett paradis.
– Man fick ju öva på uttalet
och det var viktigt att snabbt

bli så rikssvensk som möjligt.

Efter nyårsrevyn 1961 rul�lade åtagandena på. Hon
blev kallad till audition på
Cirkus i Göteborg och blev
godkänd av dem som
bedömde henne, däribland
Karl Gerhard och Povel
Ramel.
Hon kom så att vara med i
Karl Gerhards sista revy,
Ursäkta handsken.
– Det var en fantastisk
skola, Karl Gerhards skola
har verkligen danat mig som
artist.
Lill berättar att han bland
annat sa att man aldrig ska
sitta i scenkläderna. En gång
råkade hon ändå göra det
och fick en tillsägelse av
Karl.
– Jag reste mig snabbt upp
och sedan har jag aldrig mer
suttit i scenkläderna.
Andra samarbeten hon
berättade för sin öländska
publik om denna onsdagsförmiddag var det med Owe
Thörnqvist.
Då hade Lill planerat att
fortsätta sina studier men

fick alltså nya erbjudanden.
Det här var i mitten av
60-talet och det var, som
hon uttrycker det, ett händelserikt årtionde. Hon jobbade i flera år tillsammans
med Owe och han skrev
bland annat Fröken Anderssons vittnesbörd, som Lill
framförde ett litet smakprov
på i Sandvik.

Det blev lite sång och musik
längs föredragets väg och
gitarristen Mats Norrefalk
stod för musiken.
En glad och lite lekfull stämning omgav frukostmötet
och det var många som kommit för att se och höra Lill.
Gästerna strömmade till och
fyllde Sandviks Fisk och
Hamnkök till bredden.
När tiden började närma sig
slut passade hon på att ge en
hyllning till den nyss bortgångne Robert Broberg,
som hon också jobbat
mycket ihop med.
– Han var en fantastisk
kompositör,
ordflängare
och ordvävare. Robban
skrev bland annat Mitt lilla
face och jag, till mig.
Därefter sjöng hon den

Lill Lindfors och gitarristen Mats Norrefalk bjöd på en duett en bit in i frukostmötet.
Foto: Carin Svensson

och ytterligare en låt som
han skrivit till henne, Älskar
du mig också när du vaknar.

Lill berättade även lite om
sitt engagemang i Unicef och

hur hon vill hjälpa utsatta
barn. När det var dags att
avrunda fick hon frågan av
en åhörare om hon kunde
sjunga Du är den ende. Och
det gjorde hon.
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Simskola

UPPLEV ÖLAND
MED BUSS
Välj mellan sex olika turer mellan juli och november,
sammanlagt 14 avgångar. Många turer går på kvällstid
och några är heldagar. Vi reser med Tomas Buss i bekväma
luftkonditionerade bussar och äter lunch på utvalda restauranger och fikar i naturen. Alla turer leds av Ölandsguider.
Datum
Tor 2 jul
Ons 8 jul
Ons 15 jul
Tor 16 jul
Ons 22 jul
Tor 23 jul
Tor 30 jul
Tor 6 aug
Ons 12 aug
Tor 13 aug
Sön 6 sep
Sön 20 sep
Sön 11 okt
Sön 8 nov

Tid
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 18-21
kl 10-19
kl 10-19
kl 9-16
kl 9-16
kl 9-16

Hållplats ............................... Evenemang
Färjestaden .........................................Världsarv och borgar på Södra Öland
Byxelkrok ............................................Sött, sant och saltat i norr
Sandvik ..............................................Sött, sant och saltat i norr
Borgholm ............................................Magiska Mittlandet
Byxelkrok ............................................Sött, sant och saltat i norr
Färjestaden .......................................Världsarv och borgar på Södra Öland
Borgholm ...........................................Magiska Mittlandet
Borgholm ............................................Magiska Mittlandet
Borgholm ............................................Magiska Mittlandet
Kalmar, Färjestaden ...........................Sinnenas Öland
Kalmar, Färjestaden ...........................Sinnenas Öland
Kalmar, Färjestaden, Borgholm ........Skumtimmens Öland
Kalmar, Färjestaden, Borgholm ........Skumtimmens Öland
Kalmar, Färjestaden, Borgholm ........Skumtimmens Öland

För mer info se: www.olandsguiderna.se

Avslutning. Fredagen den 17 juli var det dags för årets simskoleavslutning i Mörbylånga Hamn. Cirka 60 barn har deltagit i simskolan i Kastlösa
och Mörbylånga. Simläraren Frida Sigvardsson har lett årets simskola tillsammans med assisterande simledare Tilde Henell och Felicia Nordqvist.
Jörgen Ohlsson lämnade över ordförandeskapet till Anneli Nordqvist efter
många år posten.
Årets Pil- och Ekkranstagare: Kandidater: Pernilla Kyhlberg, Mattias Larsson, Tanja Karlsson, Wally Ideström, Nellie Björk Olsson, Elias Nordqvist
och Alma Belouin. Järnmagister: Pernilla Kyhlberg, Elias Nordqvist, Lovisa
Reitz, Matilda Forsberg och Edvin Larsson. Bronsmagister: Lovisa Henell
och Edvin Larsson Silvermagister: Wanda Ideström
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