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Bästa revymakare!
Förhoppningsvis ska väl coronaviruset ha tröttnat framåt nyår så att det går att
spela revy igen. Och då kanske några revytexter kan vara bra att ha …
I denna enkla publikation hittar ni beskrivningar av ett gäng revytexter som jag
har på lager. De allra flesta har spelats i små och stora revyer runt om i landet (i
några fall även i Danmark). Men en del nummer är så nya att de ser fram emot
sina uruppföranden!
Den som vill bese några texter är välkommen att mejla så skickar jag över dem
för påseende. Är ni medlemmar i LIS är det enklaste att ladda hem texterna från
LIS hemsida (Textbanken).

Må väl

Staffan Bjerstedt
staffan.bjerstedt snabel-a tele2.se
www.staffanbjerstedt.se

Staffan Bjerstedt

Björnramsvägen 32, 722 42 Västerås
Tel: 070-2016249
E-post: staffan.bjerstedt snabel-a tele2.se

Har medverkat med texter hos över hundra revysällskap runt om i Sverige. Har skrivit en
stor del av Växjörevyns nummer sedan 1990, var huvudförfattare till Vallbyrevyn i Västerås
2003-2011. Har bidragit med texter i flera humorprogram i TV och var häromåret
medförfattare till en kabaré på Dramaten. Belönad med utmärkelserna Povels Penna och
Karl Gerhard-hatten. Mejla Staffan för att få nummer för påseende, alternativt ladda ned
dem från LIS hemsida. Se även: www.staffanbjerstedt.se

1. Gevalia mellanrost

6. Akutpryo

sketch med fem roller
Tre blekfeta charterturister sitter på ett
medelhavscafé och gnäller på att invandrarna
hemma i Sverige inte har någon stil, inte vill
anpassa sig, osv. Samtidigt sitter de själva och
svinar, tafsar på servitrisen, osv. ”Revyns allra
starkaste sketch” tyckte en recensent.

sketch med tre aktörer
Sjukvårdens nedskärningar har resulterat i att
en pryoelev är akutens enda anställde. Den
uttråkade tonårstjejen tycker att den blödande
patienten som kommer in är bara för jobbig
alltså, typ ba. Tacksam rollfigur.

2. På brandstationen
sketch med två roller
En brandman på en brandstation ute i obygden
får besök av en bonde vars gård står i lågor.
Över en fika resonerar de mycket sävligt om
huruvida man borde åtgärda saken på något
sätt. Har blivit ett toppnummer i flera revyer.

3. DC 9:a på avvägar
sketch med två roller
En måttligt nykter pilot kommer in på
hittegodsavdelningen. Han har slarvat bort sin
DC 9:a och ger en livfull skildring av det han
minns från senaste resan. ”Ett paradnummer”,
enligt en recension och Revy SM-finalist 1998.

4. Kompostmaskarnas klagan
sång med minst fyra aktörer
Ett antal kompostmaskar sticker upp ur en
kompostlåda och sjunger svängigt om all äcklig
mat de tvingas tugga sig igenom. Mel: Hooked
on a feeling.

5. Sexiga brandmän
sketch med tre roller
Brandmän är ju de sexigaste männen, enligt
vad kvinnor säger i enkäter. Här möter vi ett
par grabbiga brandmän som dock tycker att
machobilden är jobbig att bära. När de börjar
byta om får vi se hur de gör för att leva ut sina
kvinnliga sidor… Tacksam sketch.

7. Ullared-shopping
sång för två aktörer
Ett par sjunger om den märkliga företeelsen att
åka över halva landet för att shoppa i Ullared.
Kvinnan är entusiastisk, mannen hunsad bärare
av kassar. Har blivit ett toppnummer i flera
revyer. Mel: Islands in the Stream

8. Tack för att du väntar
sketch med tre aktörer
Gick till final i Revy-SM. En SJ-kund blir i
biljettluckan utsatt för en inte så serviceminded
biljettförsäljare.

9. Familjeliv på stan
sketch med minst sex aktörer
Utspelar sig på stan där inte bara Föräldrar på
stan utan även föreningarna Styvmorsor på stan
och Frånvarande fadersgestalter på stan, med
flera, dyker upp och bråkar om vem är bäst
vuxna förebilder.

10. Tack själv
sketch med två aktörer
Den svenska seden att tacka för allt parodieras i
detta sävliga nummer. Ett av de mest
beskrattade nummerna i det årets upplaga av
Växjörevyn.

11. Tråk-Måns
sketch med två roller
En man söker hjälp på apoteket för sin
extrema tråkighet. Klockor i hans närhet
stannar och hans hund har fått skyddad
identitet för att slippa sin husse. Ett
toppnummer i flera revyer.

12. Lite osäker
sketch med tre aktörer
Bankerna hänvisar till Internet och blir allt
ovilligare att ta emot kunder inne på
bankkontoret, vilket parodieras i denna
tacksamma sketch. Möjligen mitt allra mest
spelade nummer.

13. Inga fördomar
sketch med två aktörer
Två personer generaliserar om folk i
kringbygderna på samma sätt som om
invandrare. Lokala ortnamn ska läggas in.
Har bland annat gjorts av Falkenbergsrevyn.

14. Ekologisk musik
sketch med fem aktörer
Ett gäng entusiaster har gått en studiecirkel i
ekologisk musik och ger nu konsert. Det
spelas på purjolök och myrsloksbajs mm.
Drift med miljöflum. Toppnummer i Vallby
sommarrevy.

15. Ge fasen i min grill
sång med minst tre-fyra män
Att grilla är mannens revir, oavsett
matlagningskunskaper i övrigt. Komik att
känna igen sig i. Inleds med parodisk,
smäktande kärlekssång till grillen, övergår i
hurtig dansbandssång.

16. Självständiga kvinnor
sketch med fyra roller
Två moderna kvinnor pratar om att vara
oberoende, men förvandlas till flamsiga våp
varje gång deras killar kommer in. Om att
säga en sak och göra en annan.

17. Sammanfattningsvis
sketch med två roller
Livet på två minuter. Sketchen börjar med
ragg på krogen, går via gnat på ungarna till ett
farväl på ålderdomshemmet. Har gjorts med
framgång..

18. Livet är fullt av val
sketch med två roller
Man och kvinna vid frukostbordet
kommunicerar via en talsvarsfunktion.
Kvinnan kräver att mannen anger tydliga
alternativ genom att trycka siffror.

19. Hur var dejten?
sketch med fyra roller
En man och en kvinna refererar samtidigt
samma dejt de haft med varandra – med helt
olika uppfattningar om hur lyckat det var.

20. Statisten
sketch med fyra roller
En statist ska leverera en enkel stickreplik i
en Lars Norén-pjäs, men vill helst vara i
centrum själv. Han driver regissören till
vansinne allt eftersom han lägger till allt mer
högljudd buskis.

21. Sura gubbar
sketch med två roller
Intervju med drivkraften i föreningen Sura
gubbar i X (landskap). Uffe Larsson gjorde
numret i både Växjö och Eskilstuna.
Tacksamt och lätt att lokalisera.

22. Hembygdsextremisterna
sång med tre roller
Tre hembygdspatrioter i knätofsar, från
föreningen Radikala Hembygdsextremister,
drar igång klämkäck allsång om hur konstiga
alla andra människor är. Bejublat i både
Vallby sommarrevy och Eskilstunarevyn.
Mel: Skona mitt hjärta.

23. Tankspriddas förening
sketch med två roller
En herre anländer till expeditionen för
Tankspriddas förening för att söka
medlemskap. Det går inget vidare, eftersom
både han själv och kanslisten har svårt att
hålla reda på vad som just sagts. Har använts
av flera revyer.

24. Jag flyttar gärna på mig
sketch med tre roller
En manlig tågresenär orerar om hur viktigt
det är att ge plats åt kvinnorna i samhället.
Den kvinna som har platsbiljett till hans plats
får dock dåligt med respons av den
självupptaget pladdrande mannen.

25. Brutale Brynolf
Sketch med tre roller
Hunsad man på familjeterapi med hustrun.
Med flackande blick försöker han övertyga
om att han är för auktoritär.

26. Ohlson i mitt hjärta
sång med tre-fyra roller
Country-sentimental sång om mäns
förtjusning i Clas-Ohlson prylar. Finalist i
Revy-SM 2005. Mel: Mama don´t let your
babies grow up to be cowboys.

27. Raggarcharmörerna
sång med minst tre roller
Ett antal grovhuggna män sjunger om att
riktiga karlar luktar motorolja och vet var
oljefiltret sitter på en Cheva. Allt till klämmig
dansbandsmusik. Mel: Guld och gröna
skogar.

28. Morfar på stan
sketch med fyra roller
En gamling vill göra en god insats för
ungdomar på glid och lanserar sig som
”Morfar på stan”. Han är dock dåligt
uppdaterad på ungdomsspråket och tilltalar
dem som i en klämkäck 40-talsfilm. Har
gjorts av flera revyer.

29. Julplanering
sketch med fem roller
Några anhöriga gläds inför att få samla hela
släkten på jul. Ända tills de försöker få ihop
ett schema för att undvika att exmakar och
exälskare stöter ihop. Om dagens
tillkrånglade familjer.

30. Äktenskapsproblem
sketch med tre roller
Ett par på äktenskapsrådgivning är förtvivlade
över att de inte har några som helst problem.
Alla andra tycks ju ha det svårt, varför är
deras äktenskap så olidligt perfekt?

31. Tidspessimisten
monolog
En kvinna som väntar på sin man berättar om
tillvaron som tidspessimist. Hon låter alltid
väckarklockan ringa redan på kvällen, för
säkerhets skull. Och även om hon är ung vill
hon redan gå med i PRO, osv.

32. Du är min spann
sketch/sång med två roller
Vissa använder sina vänner för att kräkas upp
alla sina problem på. Vare sig vännen vill
eller inte. Här möter vi en sådan duo.
Toppnummer i Vallby sommarrevy. Mel: Du
är min man

33. Dagens ungdom
sketch med tre roller
Generationsgräl i omvända familjen.
Flummiga hippieföräldrar tycker inte att det
är nån ordning med dottern som vägrar röka
brass och som vill gifta sig i domkyrkan.
.

34. Kunna lita på ungen
monolog för kvinna
Mamma pratar i mobil med ettåringen som är
hemma själv. Hon guidar honom i hur man
byter blöja själv, fixar lite käk och kör och
handlar.

35. Himmeln fäller sina tårar
sång för en eller flera aktörer
Ett seriöst nummer om klimatförändringarna.
Höjdpunkten i Eskilstunarevyn 2014, tyckte
en recensent. Mel: Life on Mars (David
Bowie)

36. Doktor 2019
sketch för tre-fyra aktörer
I en variant av Idol får vinnaren bli kirurg. En
17-årig tjej som tycker att allt är ”en
spännande utmaning” får här visa sina
kunskaper på ett par stackars patienter.

37. Motionstrender
sketch för två aktörer
Två motionärer visar entusiastiskt de senaste
motionsknepen för varandra – som ”Power
sitting” och ”Stick standing”. Effektiv sketch
om fåniga trender som bland annat gjorts av
Falkenbergsrevyn.

38. Banken informerar
sketch för två aktörer
En bankman på kundmöte presenterar de
vanligaste flosklerna. Bredvid står en
dövstumtolk och tecknar vad tompratet
egentligen betyder.

39. En fin kärlekssång
sång för två aktörer
Högtravande kärlekssång om saknaden efter
en bortopererad blindtarm. In kommer en
blindtarm och dansar jättefint i bakgrunden...
Roligast i Vallbyrevyn 2009, tyckte en del.
Mel: Don´t cry for me Argentina

40. Kött på väg
sång för en aktör
En tjur sånger glatt om hur alla kroppsdelar
ska transporteras runt i Europa. ”Mitt lår ska
till Skövde och min fot till Aten...”, osv.
Mel: Min soldat

41. Kemtvätten
Sketch för två aktörer
Skruvad fyllekomik. En kraftigt påstruken
man besöker kemtvätt för att höra vad det
skulle kosta att rengöra hans medhavda
elefant.

42. Festligaste bibliotekarien
Sketch för två aktörer
Intervjusketch där Årets festligaste
bibliotekarie frågas ut. Han/hon visar sig vara
en dammig figur med blygsamma krav på
begreppet festlig.

43. Fått nåt på halsen
sketch för två aktörer
”Jag har fått något konstigt på halsen”, klagar
en patient hos doktorn. Och mycket riktigt, en
annan person sitter ihop med patienten – som
dessutom oavbrutet sjunger på ”Flickor bak i
bilen”. Galet kul nummer, bland annat i
Eskilstunarevyn.

44. Rastgården

50. K-ordet

sketch för två aktörer
Två ägare av dammsugare möts i rastgården
där de jämför hur väldresserade deras
dammsugare är. Riktigt kul i flera revyer.

sketch för tre aktörer
På bankerna råder kontantskräck. Här är det
en kund som försöker ta ut pengar – och
reaktionen blir hysterisk när han säger det
hemska k-ordet. Uttagen till Revy-SM 2014.

45. Uppkopplat
sketch för tre aktörer
Ett par gifter sig framför prästen. Kvinnan är
lite ofokuserad för hon måste ju samtidigt
Facebooka och Twittra om varje moment.
Numret har gjorts av flera revyer.

46. I väntan på...
sketch för två aktörer
Att stå och vänta på SJ:s försenade tåg är som
att vänta på Godot – det är osäkert om någon
nånsin kommer. Belönades med utmärkelsen
Karl Gerhard-hatten 2013. Johan Ulveson och
Andreas T Olsson har gjort den på Dramaten.

47. Litteratursamtal
sketch för tre aktörer
Tre finkulturella personer analyserar en
barnbok om bajs på ett allt mer högtravande
sätt. En av dem är Björn Ranelid som svävar
ut i självupptaget pladder. Roligt i bland
annat Östersundsrevyn.

48. En rak fråga
sketch för två aktörer
En person vill påpeka för en annan att han är
förbaskat korkad. Men han använder allt mer
skruvade omskrivningar - från "har inte alla
hästar hemma" till egna uttryck som "har du
en grankotte i fontanellen". Språklig humor
som gått hem utmärkt där sketchen använts.

51. Pension vid 65 – glöm det
sång för minst tre aktörer
Apropå att vi ska jobba allt längre upp i åren.
En åldring vårdas på hemmet av ännu äldre
vårdare som bland annat sjunger om att
patienten, som ännu har tänder, får tugga
deras mat åt dem. Mel: Slit och släng.

52. Planera lite
sketch för två aktörer
Ett modernt par i IT-åldern försöker få ihop
almanackan. Det är ju så mycket man måste
hinna med – Facebooka, slösurfa, näthata,
porrsurfa, etc.

53. Ekologisk kyckling
sketch för fyra aktörer
Ett par på restaurang är angelägna om att all
mat ska vara ekologisk och närproducerad.
Krögaren tar in den ännu levande kycklingen
– som visar sig vara dansk och salmonellasmittad.

54. Facebook-soaré
sketch för fyra aktörer
Som en poesiafton – fast vad de högtravande
personerna läser är sina egna triviala inlägg
på Facebook. Parodi på alla fåniga
uppdateringar på nätet. Ett toppnummer i
Dramatens kabaré Improvisation på slottet.

49. Har du hört

55. Vad kul!

sketch för sex aktörer
Ett rykte sprids och växer snabbt. Ett antal
personer utbyter information och för varje led
blir historien allt mer fantastisk. Bland annat
Arlövsrevyn har gjort den.

sketch för två aktörer
En parodi på hur folk stirrar in i sina
smartphones utan att märka vad som händer
runt omkring. Två personer slentrianpratar,
men ingen lyssnar på den andres svar.

Slakterirasism

56. Förebilder

62. Kvotering

sketch för tre aktörer
En poängtät intervjusketch med två gamlingar
på 96 bast som fortfarande jobbar för fullt och
som staten därför utsett till förebilder. Även i
övrigt visar de sig ha unga sinnen i behåll.
Uttagen till Revy-SM 2014,

Sketch för fem aktörer
Hur ska det gå till när alla grupper ska
kvoteras in i styrelser? Kanske så här, i en
sketch om en hembygdsförening som kämpar
tappert för att för att få med etniska och
sexuella minoriteter i styrelsen.

57. Nyopererad

63. Språkinlärning

Sketch för två aktörer
En person vaknar efter operation, samtidigt
vaknar den berusade läkaren som kombinerat
operationen med en rejäl personalfest.
Blindtarmsoperationen har haft vissa
komplikationer, visar det sig.

Sketch för fyra aktörer
En paneldebatt om hur svenska elever kan bli
bättre i ämnet svenska. En debattör håller på
vokalmetoden, att bara prata med vokaler. En
talar med bara konsonanter. Och en kör med
5:2-metoden, säga 5 ord, hoppa över 2.

58. Otakt

64. Billig i drift

Sång för tre-fem aktörer
En artist sjunger och dansar konsekvent i
otakt med övriga i ett band. Själv undrar hen
varför de andra inte kan hålla takten. Mycket
lyckat i Eskilstunarevyn och Östersundsrevyn
2014. Mel: Hon kommer med solsken.

Sketch för fyra aktörer
Ett kommunalråd vill spara genom att snåla in
på äldreomsorgens utepromenader, men blir
själv bortrationaliserad. In kommer en billig
och upphandlad indier som tar över jobbet.

59. Putin på tråden
Monolog
Högaktuellt nummer där Gotlands ende soldat
blir uppringd av Putin som vill boka tid för
invasion. Soldaten försöker hitta tid i
almanackan mellan vabbande, tandläkarbesök
och annat som går före.

Sketch för fyra aktörer
En nervös kille ska träffa flickvännens
föräldrar för första gången. Det går inte så bra
eftersom de visar vara svårartade knäppgökar
- endast intresserade av frukt respektive
grönsaker. En galen situation som får sin
förklaring i slutet.

60. Administrationsgalan

66. Akut läge

Monolog
Vinnaren av utmärkelsen ”Årets
administratör” håller ett tacktal där han/hon
hyllar samhällets allt mer utsatta byråkrater.
Gjordes av Falkenbergsrevyn 2015.

61. Den nye Zlatan
Sång för minst tre aktörer
Fartfylld sång om idrottsföräldrar som hetsar
sina barn. In kommer en jättebebis – han som
ska bli den nye Zlatan. Mel: Kongen av
campingplassen

65. Frukt & grönt

Sketch för tre aktörer
En man med blödande finger söker hjälp på
akuten. Det visar sig att sjukhuset beställer
vården hos en privat utförare och att få lite
sytråd att sy fingret med blir en omständlig
process. Uttagen till Revy-SM 2015
(Växjörevyn).

Slakterirasism

67. Klantkocken
Sketch för sex aktörer
Parodi på alla matlagningstävlingar i tv.
Några kockar försöker laga pulvermos och
bre en ostmacka men schabblar till det mesta.

68. Bara det nödvändigaste
Sketch för tre aktörer
Snart går flyget till Kanarieöarna och paret är
nöjt med sin lätta packning. Fast en elektrisk
apelsinpress vore ju praktisk att ha med. Och
en verktygslåda. Och en…

69. Det var enklare förr
Sketch för tre aktörer
Två gamlingar sitter på hemmet och minns
hur enkla leksaker de hade som barn – en
Ipad, Nintendospel och nånting som kallades
Iphone 6. Ung skötare skakar på huvudet och
visar en ny innovation – en bok.

70. Jazznörden
Monolog för en man
Inkrökt jazzgubbe är ordförande i förening
som bara godkänner bebopjazz från 1948-51.
Mannen – som inte kan stava till självkritik –
framför själv några klassiska solon. Ingick i
en Dramaten-kabaré 2016.

71. Julspecial med GW
Sketch för fem-sex aktörer
Parodi på Leif GW Persson som ska försöka
lösa mysteriet med den rödklädde person som
varje julafton dyker upp hemma hos folk.

72. Mer effektivt
Sketch för tre aktörer
En person behöver hjälp hos folktandvården
men i en ”effektivisering” har landstinget
bestämt att olika kliniker har ansvaret för
olika tänder i hans/hennes mun. Enkel att
placera lokalt.

73. Emigranterna
Sketch för två aktörer
Parodisk sketch där Karl-Oskar och Kristina
har bestämt sig för att emigrera – från
landsbygden till stan. De har hört rykten om
att där både finns mobiltäckning och
bredband. Uttagen till Revy-SM 2016.

74. Bankdirektören
Sketch för två aktörer
En självbelåten finansman låter sig intervjuas
och viftar glatt undan alla frågor om girighet,
mygel och förskingring. Leds till slut ut av
två vakter – för vidare transport till
Kumlaanstalten. Gjord med framgång

75. Kaffeabonnemang
Sketch för fem aktörer
Om kaféer var som teleoperatörer. Ett par
fikasugna gäster blir påtvingade fleråriga
kaffeabonnemang efter att ha beställt kaffe.
Gjord av bl a Östersundsrevyn.

76. Glade snickaren
Sång för fyra-sex aktörer
Vad som hände innan Arge snickaren dök
upp. En familj sjunger om den glade men
inkompetente hantverkaren som vände upp
och ned på deras hus. Under sången snubblar
hantverkaren runt bredvid. Mel: Sånt är livet.

77. Smittad av Dramaten
Sketch för två aktörer
En patient vill ha hjälp att sluta tala så
tillgjort. Tacksamt nummer om man vill
parodiera finteater.

78. Önskas sittplats?
Sketch för två aktörer
En poängtät dialog med en resenär som flyger
med lågprisflyg. För att få sittplats krävs
tilläggsavgift, liksom för att få besöka
toaletten, med mera.

Slakterirasism

79. Du känns lite bekant
Sketch för två aktörer
Ett tidigare sambopar har svårt att placera
varandra när de stöter ihop. ”Hade vi inte en
hund ihop?” ”Ja, eller var det kanske barn?”.
Osv.

80. Manligt lidande
Sång för tre-fyra aktörer
Om fenomenet mansförkylningar. Snuviga
män sjunger ut om hur döende de känner sig.
Mel: Vägen ut (Little Gerhard)

81. Säljsamtal
Sketch för tre aktörer
En telesäljare från sjukhuset ringer patient
och försöker kränga blindtarms- och
gallstensoperationer till förmånliga priser.

82. Vi är stolta campare
Sång för ett antal aktörer
En lätt ironisk hyllning till den svenske
camparen och dennes kläd- och matsmak.
Mel: Mel: Okie from Muskogee (Sosse från
Bagarmossen)

83. Senaste tekniken
Sketch för två aktörer
Två vikingar möts och förundras över den nya
informationsteknologin – runstenar. Kul i
Växjörevyn. Även gjord av Nyköbing F
Revyen, en av Danmarks största
sommarrevyer.

84. Skaffa humor
Sketch för två aktörer
En äldre herre som vill följa med sin tid har
bestämt sig för att skaffa sig humor. Besöker
butik där olika humorformer erbjuds.

85. Koppla in hemtjänsten
Sketch för tre personer.
Kommunen har skickat en ung slyngel för att
”koppla in hemtjänsten” hos en gamling.
Tjänsten består mest av obegripliga tekniska
funktioner. Men en hemtjänstrobot fixar både
snaps till gamlingen och att slänga ut den
odräglige teknikern.

86. Du gamla

*

Sång/sketch för två persner
En sångare framför Sveriges nationalsång
medan en annan person nervöst försöker tona
ned de nationalistiska tongångarna i texten.
Gjordes i Dramaten-kabaré 2017.

87. En kille från Södermalm
Sketch för tre personer.
En stockholmare på middag hos ett par ute i
landet är kräsen - vill bara ha öl från Wales
och kaffe från Burundi osv. Drift med
övertrendiga 08:or. Lätt att placera lokalt.

88. Skolköket
Monolog
Chefen för ett skolkök går för personalen
igenom allt mer utflippade önskemål om
specialkost för eleverna. Dessutom finns nu
toaletter för alla kön och intresseområden,
verkligen alla. Kul i flera revyer, uttagen till
Revy-SM 2017 (Revyarna i Torsås).

89. Knäppt val
Sketch för två personer
Parodi på teleföretagens support. En kund
besöker en butik där expediten pratar som en
telefonsvarare som erbjuder olika alternativ.
Mycket skratt i Växjörevyn.

Slakterirasism

90. Statens humorråd

96. Pianoläraren

Monolog
En mycket torr representant för myndigheten
Statens humorråd reder ut vad man inte får
skämta om i dessa tider. Det blir en lång och
allt märkligare lista.

Sketch för två personer
En duktig pianoelev undervisas av en tondöv
musiklärare med stort självförtroende. Plats
för musikalisk komik. En av aktörerna bör
kunna spela piano.

91. Uppsnack med Toffa

97. Ringa när som helst

Sketch för två personer
En förskolechef som snackar som en
hockeytränare berättar om truppen för nästa
säsong. Elsa ”Kräksjukan” Bengtsson är en
tung värvning, liksom Anton ”Snorsträngen”
Gustafsson.

Sketch för två personer
En sketch om det hopplösa i att försöka få
telefonkontakt med en vårdcentral. En
sköterska skyller på allt mer långsökta
orsaker till varför det inte går att nå dem.

92. Bästa människan

Sketch för två personer
Två skådisar är enormt imponerade av
varandra – av att de talar som man hör, av att
de kan vissa repliker utantill, av att de har
samma peruk på sig i hela pjäsen, osv.

Sketch för två personer
Utfrågning av person som FN utsett till
världens bästa människa. Själv tar han/hon
det hela med ro – alla vet ju redan hur
fantastisk människa hen är.

93. Hamlet
Sketch för två personer
Shakespeare försöker sälja in sin tv-serie
Hamlet till Kanal 5. En producent förklarar
att manuset måste vässas – mer biljakter och
mindre konstiga dödskallescener.

94. Retorikexperten
Sketch för två personer
En expert ska tala om retorik. Han visar sig
vara en usel talare som mumlar och läser
innantill i sitt papper. Tacksam roll.

95. Kontanthantering
Sketch för två personer
Drift med bankerna. En sliten figur vill ha en
slant till en kaffe. Men han vägrar ta
kontanter och tar saftiga avgifter för kortköp.
Om en tiggare var som en bank.

98. Vad bra du var!

99. Kolla upp fakta
Sketch för två personer
Två personer överträffar varandra i brist på
källkritik. Mediers fake news tror de inte på,
däremot på allt som de råkar hitta på nätet.

100. Förberedelser
Monolog för kvinna
En något överambitiös kvinna berättar –
gärna med Powerpoint-bilder – hur hon
förbereder sitt revybesök. Hon pluggar in alla
skämt i förväg och provar alla kostymer bl a.

101. När du får oönskat besök
Sketch för fyra personer
En boende har drabbats av värsta ohyran – en
flinande Dressman-modell som går runt och
intar grabbiga poser. En Anticimex-person
försöker hitta en bra bekämpningsmetod.

Slakterirasism

102. Power-tanten

108. Medlemsförmåner

Sång för kvinna
Stor, stark och 87 år gammal. En arbetsvillig
åldring sjunger om hur hon kör truck på
måndagar, är IT-konsult på tisdagar, osv.
Mel: Big, Blonde and Beautiful.

Sketch för två personer
Om akuten på sjukhuset vore som dagens
butikskedjor, med medlemskap, kundrabatter
och spännande erbjudanden. En skadad
patient får ingen hjälp förrän en beskäftig
sköterska sålt in akutens koncept.

103. Adoption
Sketch för tre personer
Ett par besöker ett adoptionscentrum eftersom
de längtar så efter en ”minsting”. Det visar sig
vara en Iphone som de kärleksfullt tar hand
om.

104. Årsmötet
Sketch för två personer
Årsmöte hos Näthatarnas Riksförbund. Två
mycket mesiga personer går igenom skällsord
de lanserat under året – av typen pojkvasker,
luspudel och mespropp.

105. Vid båten
Sketch för två personer
En miljöinspektör slår till hos en folkilsk
sjöbuss som inte är intresserad av att följa
några utsläppsregler. Språklig humor där
gubben svänger sig med allt knäppare
sjötermer.

106. Monarkin räddad
Sång för ensemble
Kungafamiljen producerar nya prinsar och
prinsessor i imponerande takt. Här sjunger
drottningen/kungen om alla bebisar. Har
blivit ett kul och fartfyllt nummer i både
Eskilstuna och Växjö. Mel: Bragdmamman.

107. En grillad
Sketch för tre personer
En person ska köpa sig en snabb grillad korv
med bröd, tror han. Men korvgubben har
attityd som en hovmästare på lyxkrog och vill
stila med sina kunskaper.

109. Normkritisk polis
Sketch för tre personer
Polisen har fått order att vara ”normkritiska”
och därför ska konstaplarna bejaka olika
sorters uniformer. Ett vittne som förhörs har
svårt att fokusera när gravallvarliga poliser
uppträder i tokiga kostymeringar.

110. Samtal på buss
Sketch för tre personer
En telefonsäljare ringer till en kund – när
båda två står bredvid varandra på en buss.
Parodi på säljsamtal.

111. Live-frieri
Sketch för tre personer
En kille friar till sin tjej, men hon tvekar
eftersom han är så dålig på sociala medier.
Om man inte funkar ihop på Facebook – hur
kan man då vara ihop? Till slut kliver Mark
Zuckerberg in i scenen och löser situationen.

112. Trafiksäkerhet
Sketch för två personer
Två företrädare för Föreningen för tråkigare
trafik serverar tillskruvade pekpinnar av
typen: ”Om du kör bil berusad ökar risken att
du är full.”

Slakterirasism

113. Dåliga mobilvanor

119. Åldringsvård på rull

Sketch för fyra personer
Föräldrar och deras uttråkade tonårsson är på
besök hos psykolog. Paret är oroligt för sonen
och hans mobilvanor. Det visar sig att sonen
är helt ointresserad av att sitta och stirra i
mobilen och mycket hellre vill läsa böcker.

Sketch+sång för ett antal personer
Istället för mobila förskolor – mobila
ålderdomshem för det allt mer åldriga
klientelet av raggare. Mel: At the Hop

114. Gräva hål
Sketch för två personer
Två gatukontorsfigurer sitter i ett hål i gatan.
Den ene är nyutbildad på att gräva hål, den
andra har tillbringat många år sittandes i
gropar. Drift med långsamma gatuarbeten.
Lätt att placera lokalt.

115. Jobba på ackord
Sketch/sång för fyra-fem personer
En pensionär tvingas jobba efter 65 – som
slavande dansbandsmusiker. Mel: De sista
ljuva åren/Peppelinos bar

116. E de bra?
Sketch för två personer
Två bekanta möts vid busshållplatsen.
Sedvanligt kallprat övergår i oväntade
djupsinnigheter och existentiell ångest.

117. Lösningen på allt
Sång för ensemble
Ständigt denne Leif GW Persson. Här
parodieras förväntningarna på att den folkkäre
professorn ska ha svar på allt. Mel: Think

118. VAR är du?
Sketch för fem personer
Tuff match mellan två syskon om vem ska få
ratta tv-spelet refereras av tv-kommentatorer
(plats för parodi på Glenn Strömberg).
Domaren/föräldern skipar rättvisa med VAR,
videogranskningar.

* = Nytillkommet nummer i katalogen 2020

120. Sista skjortan
Sketch för tre personer
Apropå pås-skatten. En kund som vill köpa en
påse utsätts för korsförhör i butiken.

121. Fuskarnas fuskare
Sketch för tre personer
Parodi på Nattduellen i Mästarnas mästare. I
en hård kamp möts en bidragsdribblande
politiker och en bankchef som är svensk
mästare i fallskärmsavtal.

122. Bank med koll
Sketch för två personer
En bankman gömd i bankomaten börjar fråga
ut kunden. Apropå misstänksamma banker
som själva sysslar med penningtvätt.

123. Namnbyte
Sketch för två personer
En man ansöker hos Skatteverket om att få
byta namn till en hostning.

124. Husförhör
Sketch för fem personer
Husförhör hos Karl-Oskar och Kristina. Inte
om bibeln utan om hur mycket de tänker på
klimatet. Flygskam och Greta nämns.

125. Så länge det finns liv

*

Monolog
En framtidsvision där Greta Thunberg, 86 år,
klimatstrejkar från ålderdomshemmet. En
monolog på vers.

Slakterirasism

126. Tupp i hals

*

Sång för en person
Sång för en person. Till melodin Stad i ljus
sjunger en Tommy Körberg-wannabe om att
alltid drabbas av "Tupp i hals". Vilket är just
vad som sker – sångaren kraxar på lämpliga
ställen.

127. Koll på pappa

*

Sketch för fyra personer
En vuxen behandlar sin gamla pappa som om
han var en ostyrig tonåring, med många
förmaningar om vad man inte bör göra. Om
att se på gamla som mindre vetande.

128. Åldersbestämning

*

Sketch för tre personer
M-ledaren Ulf Kristersson i skepnad av
Mowgli i Djungelboken frestas av den
oseriöse men populäre Baloo/Jimmie Å.
Annie L/Bagheera försöker få Ulf K på bättre
tankar.

130. SM i poesi

133. Dr Trump ordinerar

*

Sång för tre fyra personer
Donald Trump tyckte att rengöringsmedel i
lungorna var en bra idé för att mota coronan.
Här lanserar han och ett par cowboys idén,
samtidigt som de sprayar sig i halsen.
Svängig country. Mel: Down to the
Honkeytonk.

134. GPS för hemmet

*

Sketch för tre personer
Ibland skulle man kanske behöva en gps även
som vägledning i privatlivet. En man har
skaffat en gps-robot för att hitta fram till sin
fru.

135. Hitta rätta koden

*

Sketch för tre personer
Pappa försöker prata med sin tonårsdotter.
Måste ha både pin-kod och inloggning för att
få access och för att prata om känsliga saker
dessutom ladda ner en app.

*

Sketch för fyra personer
Två poeter tävlar inför ett par upphetsade
sportkommentatorer som tar varje misslyckat
rim på största allvar. Mycket skratt i
Växjörevyn.

131. Balkongmöte

Sketch för tre personer.
En viss Anders T från Folkhälsomyndigheten
ingriper vid ett bankrån genom att
”rekommendera” bankrånaren att ge upp.
Drift med FHN:s mjukislinje.

*

Sketch för två personer
En drift med ovetenskapliga
åldersbestämningar. En gamling som vill ha
färdtjänst utsätts för knasiga ålderstester.

129. Politisk djungel

132. Bankrån rekommenderas inte *

*

Sketch för två personer.
Drama på vers med Romeo och Julia vid
balkongen. Julia nobbar Romeo för att han är
hopplöst dåligt uppdaterad på mobiltekniken.

* = Nytillkommet nummer i katalogen 2020

136. Hemmafixarna

*

Sketch/sång för ett antal män
Ett par medelålders män tuppfäktar om vem
som bygger största verandan, lägger om taket
snabbast osv. Övergår i ironisk sång om
klantiga hemmafixare. Två roller i sketchen,
fler kan ansluta i sången. Mel: Lumberjack
song

