
Gamla Carlscrona firar med 

en riktig Jubelkväll 
Det har gått 70 år sedan starten. 

I år jubilerar Föreningen Gamla Carlscrona. 
BLT KARLSKRONA 7 september 2015, uppdaterad 7 september 2015 

 
Bakre raden: Britt Hillborg, Föreningen Gamla Carlscrona, FGC, Annika Refwelin, 

Sonja Pettersson och Gudrun Oscarsson från Nöjesklubben QL. Främre raden: Göran 

Mårtensson, ordförande i FGC, Christer Peters och Lars Molander från Nöjesklubben, 

samt Rolf Andersson, vice ordförande i FGC. 
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FAKTA 

Föreningen Gamla Carlscrona 

Fyller 70 år i år, den 18 december. 

Har drygt 3 000 medlemmar. 

Cirka 500 av dessa är utflyttade från Karlskrona. 

Är en av landets största hembygdsföreningar. 

Det blir ett jubileumsår fyllt av aktiviteter och evenemang för Föreningen Gamla 

Carlscronas medlemmar. Och höjdpunkten i programmet är den jubileumsrevy som 

anordnas av Nöjesklubben QL. 

I år har Nöjesklubben planerat för tre föreställningar under en helg i mitten av oktober, 

och intresset kan bli stort. 

– Då har vi utrymme för en fjärde föreställning, säger Christer Peters, som står för 

texter och manus. 

Föreställningen har fått namnet Jubelkväll och Christer Peter förklarar att det inte blir 

en revy i vanlig bemärkelse. 

– Nej, vi har valt att kalla den för en soaré eller kavalkad. Föreställningen kommer att 

pågå under två timmar och det blir ett snabbt tempo med nyskrivna revynummer. 

Samtidig som han beskriver föreställningen som lättsam underhållning, blir det även en 

del allvar. 

– Vi ska försöka tillgodose de allra flesta, där vi bjuder på lokala och roliga saker, men vi 

reflekterar också över vad världen går igenom just nu. 

Föreningen Gamla Carlscronas styrelse är glad över att ha engagerat Nöjesklubben ännu 

en gång. Senast var för tio år sedan, när föreningen firade 60-årsjubileum. 

Även då satte Christer Peters upp en revyföreställning som lockade en stor publik. De då 

planerade tre föreställningarna blev i stället elva, eftersom intresset från allmänheten 

var så stort. 

– Vi är glada över att kunna engagera Christer Peters och gruppen. Nu förväntar vi oss 

en stor rusch efter biljetter, säger Rolf Andersson, som är vice ordförande i föreningen 

Gamla Carlscrona. 

 


