
 

H u v u d s a k e n  ä r  

a t t  m a n  ä r  f r i s k  

Unga Ramp 
 presenterar stolt 

Stort Tack till våra sponsorer  
och samarbetspartners: 

Vi l l  du också vara med i  Ramp?   
B l i  med lem!  

 
 
 
 
 
 
 

Kontak ta os s  på  
i n fo@rampihovet . se  

 
Fö r  mer i n format ion om vad v i  gör  och  

p lanerar  f ramöver ,  gå i n  på vår  
hems ida 

www.rampihovet .se  

Lessebo Kommun 

Lars Bil & Lackcenter 

Hovmantorps Bildemontering 

Ica Supermarket Hovmantorp 

Motell och Restaurant Glasblåsaren 

L G Maskin AB 

Edbergs Transport AB 

Teaterborgen 

Konditori BM:s 

Lotta-Salongen 

ABF Västra Kronoberg-Glasriket 

Hovmantorps Folkets Hus 

 ATR 

A s t r i d  L i n d g r e n  

Författarinnan firar 100 år i år. Hon föddes som 
Astrid Anna Emilia Ericsson på gården Näs i när-
heten av Vimmerby här i Småland den 14 november 
1907. 

1911 fick Astrid sin första egna bok, Snövit  
Barnens julkalender, med ”underbara berättelser” 
som flickan lärde sig utantill. 

Hon gick ut skolan 1923 med goda betyg, bästa 
ämnet var svenska. Hon tyckte om att dansa, på 
den tiden var det folkdans och jazz som hägrade. 

Året därpå, 1924,  började Astrid arbeta på 
Wimmerby tidning. 1926 flyttar hon till Stock-
holm och föder sitt första barn, som får bo hos 
en fosterfamilj i Köpenhamn, tills Astrid 1930 
gifter sig och blir hemmafru och mamma på  
heltid. Hon publicerar ett antal julberättelser i  
ett par tidningar under åren som följer, får en 
dotter 1934, och extraknäcker som stenograf 
vid ett arbete på ett kompendium i kriminal- 
teknik… 1940 får hon hemlig anställning på 
underrättelsetjänstens avd. för brevcensur (där 
man läser de inkallades brev). 

1941, ligger dottern i lunginflammation och 
ber mamma berätta om ”Pippi Långstrump”, 
vilket utmynnar i många galna historier -  
med ett sånt namn kunde det ju inte bli annat, 
verkar Astrid ha tyckt. 

1945 vinner hon en tävling med just Pippi och 
1946 kommer första boken och pjäsen om 
Mästerdetektiven Blomkvist... Och dessförin-
nan kom ”Huvudsaken är att man är frisk”. 

(källa: www.astridlindgren.se, där det bl.a. går 
att läsa om Astrids första dag i skolan) 

 av 
Ast r id  L indgren 

 

Unga Ramp  är  en  tea te r fören ing  dä r  barn  
och  ungdomar  få r  chans  a t t  s tå  på scen  och  

lä ra  s i g  mer  om  tea te r .  



H u v u d s a k e n  ä r  a t t  
m a n  ä r  f r i s k  P Å  S C E N  

Nobban  
- Evelina Abrahamsson 

1. Tjorven, för Julia har spelat  
    henne 
2. Vafö, vafö, vafö gö di på  
    detta viset? - vafö ska jag  
    ha en motivering? 
3. Jag var schizofren innan,  
    men vi mår bra nu 
4. Potatisgratäng, de är gott 

 

Lena 
- Julia Atterheim 

1. Rasmus på luffen - han vill leva livet 
2. All makt åt Tengil, vår befriare - en  
    lajvares ordspråk 
3. Teaterapa på heltid 
4. Skumt - passar in på allting 

 

Monika & Alfredsson 
- Victoria Sandqvist 

1. Karlsson på taket, han är glad och  
    nöjd… 
2. Det är ingen gris, det är en gris- 
    björn! 
3. Sover fortfarande med min nalle  
    Lille vännen 
4. Perfa - egetuppfunnet ord, passar  
    till allt 
 

Klas & radioröst 
- Oscar Abrahamsson 

1. Gående man B i Saltkråkan  
    avsnitt 12 - en klassiker 
2. Jag vill inte ha en trehjuling -  

    återspeglar min 15-årsdag 
3. Lära mig ”Havet är djupt” på alla  
    språk 
4. Alfamentylfenyletylamin, jag blir  
   glad när jag säger de 

Är Astrid Lindgrens första pjäs. Den skrevs 

1945 och handlar om några ungdomar som 

beger sig till familjens sportstuga. Väl där 

finns inte mycket att göra, dåligt väder och 

”äkta syskonkärlek” råder. 

Tjejerna lyssnar en stund på radion och 

får höra att det smyger omkring en rån-

mördare i området…  

När vädret väl blir bättre stannar lilla-

syster kvar i stugan medan de andra 

beger sig till handelsbon. Då knackar 

det på dörren och vem kommer in om 

inte en rånmördare… 

 

En pjäs för hela familjen, om för-

växlingar, falukorv och syskonkär-

lek… och så några wienerbröd 

och en överkonstapel Blomkvist 

med partner. 

Nobban gömmer sig för ”rånmördaren”. 

Fritjof Karlsson Rask Fagerlund 
- Daniel Stjerna 

1. Bröderna Lejonhjärta  
   - aldrig har en papier- 
   maché-drake varit så  
   övertygande 
2. Jag ser ljuset! - så kändes  
    det efter Gudrun 
3. Jag har samma skostorlek  
    som Henrik Larsson -  
    ja… när han var 12 år 

4. Videkiss, fluffigt ord för en fluffig sak 

 

Överkonstapel Blomkvist 
- Ellinor Stjerna 

1. Lotta på Bråkmakargatan - hon är  
    lik mig när jag var liten 
2. Varför gör de på detta viset? 
3. Sjunger hela tiden, pratar hela tiden,  
    folk blir galna 
4. Muppigt - kan betyda nästan vad  
    som helst 

 

Göran samt Regissör 
- Christel Johansson 

1. Vildvittrorna i Ronja - jag skulle  
    vilja flyga…  
2. Aaaaaaaaahhhh!! (Ronjas vårskri)  
    - ja, varför inte? 
3. Sjunger jämt, inte bara i duschen 
4. Sorgsenvemod - vackert…,  
    och jag avskyr sär skrivning! 

 
Regissör 
- Frida Andersdotter 

1. Jag gillar Bamse… 
2. Jag vill ha min sed, kom tillbaka  
    till min sed, grymma barndom… 
3. Jag är normal… 
4. Skrotum, de är latin…  

 

1. Vilken 
är din favorit-Astrid 

Lindgren-karaktär? 

2. Ett uttryck du gillar som en 
Astrid Lindgren-karaktär sagt? 

3. En egendomlighet hos dig 
själv? 

4. Favoritord? 
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