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DOKUMENT: ALLSÅNGEN

Den 1 maj 1935 arrangera-
des den första allsången på 
Skansen av musikläraren 
Sven Lilja. Hans röst och 
hans eleganta vita kostym 
drog snabbt stockholmarna 
till Skansen, och 1938 slogs 
publikrekordet när 16 000 
åskådare kom för att sjunga 
med. Av Skansens två mil-
joner besökare det året räk-
nar djurparken med att 
400 000 kom för att sjunga 
allsång och avsluta kväl-
len med Hugo Alfvéns 
”Sveriges fl agga”.

Allsången var 
en given program-
punkt på Skansen 
fram till 1948 – men 
intresset ebbade ut 
efter kriget. 1951 dog Sven 
Lilja och då även allsången.

Allsången tystnar i åtta år
Det tog sedan fem år inn-
an kapellmästaren Egon 

Kjerrman, med Ra-
diotjänsts varie-
téorkester, axlade 
manteln efter Sven 
Lilja. Då var allsången i 
radions regi och program-
met hette ”Bästa man på 
Skansen”. Avslutningslå-
ten hette ”Auf wiedersehn” 
och var omåttligt populär 
– även om Kjerrman också 
var känd som mannen bak-
om uttrycket ”Jag sjunger 
hellre än bra”. Egon Kjerr-

man gjorde sin sista all-
sång 1966.

Sedan var det 
tyst på Soliden i 
åtta år innan en viss 

tv-profil vid namn 
Bosse Larsson tog tag 

i micken 1974. Men Bos-
se Larsson hade det ganska 
kämpigt till en början. Det 
var först när Sveriges Te-
levision började direktsän-
da allsången, den 3 augusti 

1979, som det tog skruv på 
riktigt. Till första tv-sänd-
ningen såldes 20 000 all-
sångshäften. Allsången på 
Skansen blev då en riksan-
gelägenhet.

Fast det dröjde till 1987 
innan ”Allsång på Skan-

sen” blev en regel-
bunden program-
punkt i SVT (sedan 
dess har den sänts 

varje sommar).

Berghagen-fenomenet
År 1994 jublade de som fö-
redrog Lasse Berghagen 
– som den sommaren fi ck 
klä sig i blå kavaj och ta 
över stafettpinnen som all-
sångsledare. Jublade gjor-
de också SVT som efter 
Lasse Berghagens entré på 
Skansen fick se tittarsiff-
rorna öka från 600 000 
till över två miljoner 
i slutet av 1990-ta-
let. Några återkom-
mande punkter i 
Lasse Berghagens 
program var besök av 
komikern Robert Gustafs-
son och djurexperten Jonas 
Wahlström.

År 2001 öppnade en liten 
kille från Västra Frölunda 
dörren till den som många an-

såg lite töntiga allsången när 
han inför en skrikande publik 
sjöng ”En vän med bil”.

Sedan Håkan Hellströms 
besök har de fl esta av Sve-
riges populärartister gäs-
tat ”Allsång på Skansen”. 
Även utländska stjärnor 
som Ricky Martin och Wy-
clef Jean har stått på Soli-
dens scen.

Andra bullar 2004
Sommaren 2004 ställde 
sig den senaste allsångs-
ledaren på Sollidens scen, 
i form av den gamle ”Bul-
len”-programledaren An-
ders Lundin.

Och Lundin har hållit 
allsångstraditionen vid liv. 
Tittarrekordet slogs 2007 
då 2 265 000 såg Anders 
Lundin leda programmet 

med gäster som The 
Ark, Pernilla Wahl-
gren, Maia Hira-
sawa och Electric 
Banana Band.

Hur framtiden ser 
ut återstår att se, men 

en sak är väl säker: Stock-
holm kommer även i fort-
sättningen ”genom Mäla-
rens kärlek till havet vara 
en blandning av sött och 
salt”. PONTUS HELLSÉN

Vår älskade 74-åring tar 

1979
FÖRSTA TV-
ALLSÅNGEN

Redan på vikingatiden började vi 
med allsång. 1979 började vi sända 
det i tv. Och i morgon är det dags för 
ännu en upplaga. City satte luppen 
på ett av Sveriges största sommar-
fenomen – allsång på Skansen.

23
JUNI

Måns Zelmerlöw, 
 Tomas Ledin, Henrik 

Dorsin, Anna Maria Espi-
nosa och Owe Thörnqvist.

30
JUNI

A Camp, Malena Ernman, 
Lisa Ekdahl, Johan Palm, 

Ann-Louise Hanson, Mia Skä-
ringer och Klara Zimmergren.

Artisterna 
på Skansen 
i sommar

7
JULI

Caroline af Ugglas, 
John ME, Claes Eriks-

son, Anne-Lie Rydé och 
Lotta Ramel, Rolandz.

14
JULI

Alexander Rybak, Larz 
Kristerz, Marcus Birro, Eli-

sabeth Andreassen, Pauline, An-
na Book, Stockholms Gosskör.

21
JULI

Lars Vegas Trio, Lili & Susie, 
Monica och Carl-Axel Domini-

que, Wille Crafoord, Magnus Carls-
son, Jack Vreeswijk, Jonas Karlsson.Zelmerlöw. Ernman. af Ugglas. Book.

� ”Stockholm i mitt hjärta”, 
Lasse Berghagen.
� ”Sommaren är kort”, To-
mas Ledin.
� ”Högt över havet”, Arja Sa-
jonma.
� ”Musik ska byggas utav 
glädje”, Lill Lindfors.
� ”Rosen”, Arne Qvick.

� ”Visa vid vindens ängar”, 
Mats Paulson.
� ”Sommartider”, Gyllene Tider.
� ”En kväll i juni”, Lasse Berg-
hagen.
� ”Sol, vind och vatten”, Ted 
Gärdestad.
� ”Ta mig till havet”, Peter 
Lundblad.

 KLASSISKA ALLSÅNGSLÅTAR 2,265
MILJONER TITTARE 

ÄR REKORDET

1935
SKANSENS FÖRSTA 

ALLSÅNG

� Anders Lundin 
har lett allsången 
sedan 2004.

DE SJUNGER FÖR DIG I SOMMAR
� Här ser du de flesta av som-
marens artister i allsången sam-
lade på Sollidens scen.
 FOTO: CARL-JOHAN SÖDER/SVT 
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KONSERT

Följande artister har med-
verkat flest gånger på ”All-
sång på Skansen”:

1 Kalle Moraeus

14 gånger (varav 6 
 gånger med Benny Anders-
sons Orkester)

2 Robert Gustafsson

12 gånger (1995 och 
 därefter varje år sedan 
1997)

3 Helen Sjöholm 
9 gånger (varav 2 gånger 

sommaren 2002)

4 Tommy Körberg 
8 gånger

5 Lill-Babs

8 gånger

sig ton igen

28
JULI

After Dark, Malena 
Tuvung, Timo Räisä-

nen, Per Myrberg, Glada 
Hudik Teatern, H.E.A.T.

4
AUG

Svenska Lyxorkes-
tern, Allmänna Sång-

en, Markus Krunegård, 
Bosse Larsson, Björn Skifs.Räisänen.

ALLSÅNGSKRIG 
MED ENGBERG
� I sommar får Anders 
Lundin det svettigare om 
öronen än vanligt. Från och 
med i kväll sänder nämli-
gen TV4 allsång från Lise-
berg, med Lotta Engberg i 
spetsen. 
”Äntligen, tänker jag. Vi 
har haft så otroligt kul 
i fem år och jag hoppas 
verkligen att fler ska vilja 
se det”, säger Lotta Eng-
berg, i en intervju i Svd, 
som sedan 2004 har gett 
göteborgarna ”Allsång på 
Liseberg”.
I kvällens avsnitt får Lotta 
Engberg besök av Chris-
ter Sjögren, Ola Svensson, 
Brolle Jr och Nanne Grön-
wall.  CITY · FOTO: SVT

Allsångsledare på 
Skansen genom åren:
1935–1950: Sven Lilja.
1956–1966: Egon Kjerrman.
1978–1993:  Bosse Larsson.
1994–2003: Lars Bergha-
gen.
2004–: Anders Lundin.

Allsångsledare vi vill se 
efter Anders Lundin:
� Håkan Hellström.
� Olle Ljungström.
� Sahara Hot-
nights.
� Ebbot Lundberg.
� Timbuktu.
� Catti Brandelius.
� Thomas Öberg.
� Ola Salo.

Hellström.

Ljungström.

 ARTISTTOPPEN

� Under Lasse Bergha-
gens regi exploderade 
allsången i popularitet.

� I ett lokstall bredvid 
ett enormt ICA Maxi och 
en började pophistoriens 
mest konsekventa myt med 
”This charming man”, till 
ett stenhårt rockkomp. Han 
gled in från vänster, i turkos 
skjorta och skrek “Borååås! 
Brace yourself!”.  
� Efter låten kom dagens 
första punchline: ”Welco-
me to hell!”. 
� De 1 500 på plats kän-
de omedelbart att lokaltid-
ningens krigsrubrik kunde 
ha en poäng: ”Det största 
som hänt Borås sedan Beat-
les var här 1963”. 
� ”Oj vad han sjunger bra, 
helt otroligt”, sa min kom-
pis som aldrig sett Morr-
issey förut. Jo, rösten är i 
fi n form.
� Folk längst fram började 
omedelbart kasta upp chok-

ladbitar av märket Plopp. 
Detta härrör från ett Ho-
vet-gig 2002, då Morrissey 
sa att han gillade - Plopp. 
� Mikrofonsladd-piskande 
är en tradition som Morr-
issey under åren har för-
fi nat med envishet och en 
enorm grace. Nu inte lika 
aggressivt som i typ Solna-
hallen 1996, men snyggt är 
det. 
� Under ”Let me kiss you”, 
och raden ”you see someo-
ne you physically despise”, 
tog han – oerhört medve-
ten om motsatsförhållan-

det – av sig skjortan och 
kastade ut i publiken. Lite 
som när Elvis kastade ut 
svettiga handdukar i Vegas. 
Ett smärre upplopp följde. 
� Tre personer försökte 
kasta sig upp på scen och 
omfamna sin idol, även det 
en stabil tradition. En lyck-
ades nästan, vakterna var 
måttligt roade. 
� Eftersom herr Elton 
John skulle spela i Borås 
två dagar senare var det en 
besvikelse att Moz inte ut-
vecklade sitt legendariska 
citat om att Eltons Johns 
huvud på ett fat skulle vara 
”one of few occasions when 
meat is not murder”.

JESPER LARSSON

Fotnot: Morrissey spelar 
på Hovet på onsdag. I kväll 
spelar han i Göteborg, på 
Scandinavium. 

På onsdag spelar nyblivne 50-
åringen Morrissey på Hovet. Det 
kommer naturligtvis att bli fantas-
tiskt. City såg hans första Sverige-
spelning, i Borås, dagen innan mid-
sommar. Mycket fastnade, detta 
var några av höjdpunkterna. 

Morrissey 
håller Hov 
– detta 
kan du 
vänta 
dig

FAN-TASTISKT
”Borås! Brace 
yourself! Wel-
come to hell!”
MORRISSEY TILL PUBLIKEN

9 STRÅLANDE SKÄL
� Det presenterar vi ned-
an för att du ska gå och 
se Morrissey på Hovet på 
onsdag. FOTO: SONY BMG


