
Midtfyns 
Amatør-Scene 

 
- var også min dejlige legeplads 
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Denne side: 

I 1993 og igen i 2006 spillede vi  ”Så længe mit 

hjerte slår - en nat med John Mogensen”. 

Et døgn på et værtshus fulgte vi John, hans 

sange og alle de ”skæbner” der kom og gik.  

Kæmpesucces. ”Piphans” var en af de figurer, vi 

mødte, som jeg lagde figur til. Stum rolle. Mu-

ligvis retarderet. I hvert fald ”underfrankeret”. 

Han nyder sine daglige røde Tuborg og pludse-

lig begynder ”gadens letlevende kvinde”, Connie 

at synge ”Men’sker bli’r spist i Polynesien”. 

Om det er Connie eller sangen, der ”rører” ham 

er uvist, men til sidst i sangen er han lige ved at 

forgribe sig på Connie. 

Ét blik fra de øvrige stamhusgæster og 

”Piphans daffer a”. Herlig rolle. 
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Midtfyns Amatør-Scene 
– en dejlig hobby 

Midtfyns Amatør-Scene er et kapitel for 

sig, for det har fyldt utrolig meget i mit 

(og vores) liv. 

 

Kapitlet vil hovedsageligt bestå af billed-

sider med tilhørende kommentarer. 

Der er naturligvis kun billeder fra nogle 

af de forestillinger, hvor jeg selv har væ-

ret med og ikke af alle de medvirkende.  

 

Ej heller er det alle forestillinger, der er 

blevet fotograferet. Det, du ikke kan fin-

de, må du lede efter i MAS’s arkiv. Fotos, 

plakater, programmer, videooptagelser, 

DVD-optagelser m.m. 

 

Rose og børnene er heller ikke medtaget i 

mine ”meriter” på de skrå brædder. 
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Denne side tv.:: 

Diverse teaterkurser bl.a. på Herning Højskole i 

60’erne i DATS (Dansk Amatør Teater Samvir-

ke’s) regi, blev en af hjørnestenene i MAS’s  ud-

dannelse og udvikling. Det var ”fede” tider og 

en helt ny verden, der åbnede sig. 

Teatermæssig udvikling, personlig udvikling, 

nye venskaber, skæg og ballade, natlige raids i 

svømmepølen. 

Hele verden lå åben. Alt skulle prøves og afprø-

ves. Jeg droppede lige ned, hvor det var rigtig 

sjovt. 

De årlige DATS Landsstævner var et andet  

”must”. Det gav inspiration og vi lod os inspire-

re. Lærte en masse nyt, som vi kunne bruge. 

 

Modstående side: 

Dilettantstykket ”Brdr. Østermanns Huskors” 

var min debut som ”skuespiller” i vinteren 

1966. 

Siddende (brødrene Østermann) Poul Jensen, 

Chr. Hansen og John Christiansen (m. paryk). 

Stående fra venstre: Erik (Foto) Pedersen, Son-

ja Lorentsen, Mary Ravn (”Huskorset”), Marie 

Holtvig, Peder Rasmussen, Inge ”Barber” Mad-

sen, Torben Olsen (det er mig), Lotte Vejen 

Madsen og Bent Karlsen. 

Stykket blev instrueret af lærer ”Teddy” Neiss. 

1978: ”Sigismund” i Sommer i Tyrol. 
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Det hele startede en dag, hvor jeg gik 

hjemme og rev gårdspladsen foran min 

far's og mor's hus. 

Karl Lund Jensen, som jeg godt kendte 

og som arbejdede inde ved Faber's kom 

tilfældigvis gående forbi på vej til arbej-

de. 

Han standsede op, da han så mig og vi 

faldt i snak. Og så spurgte han mig, om 

jeg ikke havde lyst til at prøve at spille 

dilettant. 

Det vidste jeg jo godt, at han og Esther 

(hans kone), sammen med mange andre, 

havde gjort i flere år. 

 

Hvert år overværede vi jo Sangforenin-

gens dilettantforestilling i Ryslinge For-

samlingshus, hvor kendte indbyggere fra 

Ryslinge og omegn forsøgte sig i skuespil-

lets svære kunst, med større eller mindre 

held. 

Nu manglede man så åbenbart flere unge 

mennesker, som havde lyst til at være 

med. 

 

Jeg ved ikke, 

hvordan det gik 

til. Men Karl 

Lund havde en 

forunderlig evne 

til at snakke med 

mennesker og få 

dem overvist om, 

at de var helt 

uundværlige, også 

når det drejede sig 

om dilettant. 

Han fik i hvert fald overtalt mig til at 

prøve.- Måske havde jeg ”en skuespiller i 

maven”. 

 

Og inden jeg så mig om, var jeg i hvert 

fald med til dilettant og i Sangforenin-

gens bestyrelse, deltog i deres bal-fester 

og jeg ved ikke hvad. Det gik sandelig 

stærkt. 

Men sådan er det jo, når man hele tiden 

kommer med idéer, tager initiativ og 

blander sig. Så bliver man brugt. 

 

Ryslinge Sangforening 
– det var her det hele begyndte 
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PR: 

De første ”plakater” var duplikerede,  som 

øverst til venstre. Men så fik jeg fremstillet et 

antal silketryksrammer, så ”Cocktail” og 

”Landmandsliv” er  fremstillet på denne måde. 

Knokkelarbejde. Først da jeg blev ansat hos Tri-

er Schou i Odense, kunne de første trykte plaka-

ter se dagens lys. Der var vi nået til 1973. 
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Sangforeningens bestyrelse bestod på det 

tidspunkt af 7 medlemmer, men de stod 

lige og manglede en formand. 

Det kunne jeg da godt være, sagde jeg. 

Og så blev jeg valgt. 

Heldigvis kun for en kort periode i efter-

året 1964. Men af et avisudklip fremgår 

det, at jeg vist også var formand i 1968. 

Det husker jeg ikke. 

Denne side: 

Øverst: ”Charleys Tante” i 1977. 

Nederst: 1981. I ”Arsenik og gamle kniplinger”, 

som en ”kugleskør” Teddy Roosevelt. 
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Denne side: 

I 1983 spillede vi revy for første, sidste og der-

med eneste gang. 

Gas-en-Mas skrevet af redaktør Werner Ras-

mussen. Sjovt, men som altid - hårdt. 

De tre billeder er fra min optræden. 

Senere på året lavede vi en HCA-cabaret. 
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På en ekstraordinær generalforsamling i 

Ryslinge Sangforening den 29. januar 

1965 blev det vedtaget at oprette en ama-

tørteatergruppe med samme forenings-

mæssige rettigheder og forpligtelser som 

foreningens sangkor. Karl, Sonja og jeg 

kom til at arbejde med teaterdelen.  

Hermed var startskuddet affyret, Midt-

fyns Amatør-Scene (MAS) var en realitet 

og et omfattende pionerarbejde kunne på-

begyndes. 

 

Allerede  året forinden havde man påbe-

gyndt byggeriet af den nye, faste scene i 

Ryslinge Forsamlingshus. Den blev indvi-

et i maj 1965. 

Og med MAS, som en del af Sangforenin-

gen, voksede medlemstallet støt. 

Vi tog på kurser, både i skuespilteknik og 

lys og lyd. 

Vi indrettede scenen og rummene under 

scenen. Vi byggede kulisser og samlede 

Midtfyns Amatør-Scene 
– blev ”min” forening 

1981: ”Arsenik og gamle kniplinger”. 

Mig og Esther Lund Jensen, Karls kone. 

Hun var den ene af tanterne. 

1981: ”Arsenik og gamle kniplinger”. 

Mig som den kugleskøre ”Teddy Roosevelt”, der 

har bygget Panama-kanalen, meddeler han. 
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rekvisitter og syede kostumer. Der blev 

investeret i lys- og lydudstyr. Og vi spille-

de amatørteater. I starten vistnok noget 

dillettant-agtigt og mindre stykker 

(énaktere). Men lidt efter lidt kastede vi 

os ud i større produktioner, ikke mindst 

operette- og musicalforestillingerne blev 

nogle store forestillinger. 

 

MAS fik tag i publikum. På det tidspunkt 

var konkurrencen fra andre amatørtea-

tergrupper ikke så stor. Så MAS 

"oparbejdede" sammen med værtsparret i 

Forsamlingshuset, Edith og Børge Simon-

sen, nogle koncepter, hvor kaffe og kage 

eller mad og drikke indgik som en del af 

teateroplevelsen. 

 
Vore vej skilles 

MAS voksede, men det gjorde Sangkoret 

og de andre aktiviteter også. Så i 1976 

enedes man om, at dele den nu meget sto-

re forening i to. MAS blev en selvstændig 

forening og det samme gjorde Ryslinge 

Sangkor/Sangforening. 

 

Men MAS og alt vores udstyr manglede 

plads. Vi lånte lokaler her og der, men 

det var ikke optimalt. Lader og tilfældige 

tomme lokaler, hvor der var fugtigt, var 

ikke ideelt. 

 
MASken 

Så i 1978 fik vi 1. salen på Graabjergvej 6 

stillet til rådighed af Ryslinge Kommune. 

Den gamle sogneskole. 

 

Her blev der indrettet et lille intimteater 

med ca. 40 stole fra den gamle biograf i 

Ringe, garderobe til alle MAS' kostumer, 

mødelokale, kontor og sminkerum. 

 

Pludselig voksede antallet af årlige fore-

stillinger fra 2-4 til 6-8 og medlemstallet 

steg til over 100. 

Vi blev kendt i vide kredse, som et re-

spekteret og prof-arbejdende amatørtea-

ter. Det var sjovt. Og vi knoklede og nød 

det. Tog på flere kurser og spillede ekspe-

rimenterende forestillinger på MASken 

(nu MAS's lille teater) og musicals, lyst-

spil og farcer i Ryslinge Forsamlingshus, 

hvor publikum strømmede til. Det var 

tider.  

 

Jeg var med alle årene. Rose kom med. 

Og Sune og Tanja kom også med, da de 

blev store nok. Og vi var ikke den eneste 

familie, der deltog sammen. Andre famili-

er gjorde det også. Der opstod naturligt 

en masse nye venskaber, hvoraf flere sta-

dig er vores venner. 

 

Modstående side: 

I 1983 var jeg også med i disse 2 forestillinger. 

”Bunburry” og HCA-cabaret’en. 

 

Nederst er det jubilæumsforestillingen 

for 200-året for stavnsbåndets ophævelse: 

”Frihed - og hva’ så ?”  spillet i Bøgegrotten i 

Brangstrup, sommeren 1988.  

Friluftsspil havde vi ikke prøvet før, det var 

spændende, krævende, men sjovt. Især da det 

blev en succes. 

 

Denne side: 

Et billede af Edith og Børge Simonsen, 

værtsparret i Ryslinge Forsamlingshus, som 

MAS havde et fortræffeligt samarbejde med i 

mange år. 

Edith og Børge Simonsen. 
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I en periode var jeg sågar formand i 

MAS. Fra 1989 til 1995. Det var nogle 

hæsblæsende år. Familie. Arbejde. Hob-

by. Venner. Festival. Skiture. Det gik 

over stok og sten. Men vi havde lysten og 

energien, så vi følte det, som det naturlig-

ste i verden - og vi havde det sjovt. 

 
”Mine” forestillinger 

Utallige er de forestillinger, jeg har været 

med i. 

Mest som "skuespiller", men også som 

instruktør. 

 

Noget af det ypperste nåede jeg/vi i "Den 

grønne Elevator" anden gang, vi spillede 

den. I 1989. 

Et fremragende team, instrueret af Ib 

Skou, i Erik Skøtts dekoration. 

Med en ligeså fremragende Jette Bendt 

som min kvindelige modpart har jeg al-

drig, jeg gentager ALDRIG, oplevet en 

bedre partner. 

Hvad Ib, Jette og jeg ikke udsatte os selv 

for i det stykke, ja det ryster vist selv den 

mest garvede amatørskuespiller i bukser-

ne over. 

Der røg nogle kilo og liter sved undervejs. 

Og h... kæ.., hvor var det hårdt og sjovt 

og irriterende og trættende og dejligt  

og... 

Jeg har altid bevæget mig "i den lette 

genre", lystspil og farcer var mit gebet. 

Her fik jeg virkelig min sag for -

naturligvis delvis selvforskyldt. Men vi 

havde noget, som lød som fy-fy-ord. Vi 

havde nemlig ambitioner. 

 

Kig på siderne og se nogle af de forestil-

linger, jeg har været med i. 

Det var en dejlig og uforglemmelig perio-

de i mit liv. 

 
Slut med MAS 

Men alting har en ende. Efter "Momo" i 

2008 besluttede jeg at stoppe. Helt og al-

deles. 

 

Alt det, som førhen var smaddersjovt, var 

blevet lidt træls. Jeg syntes, jeg havde 

svært ved at lære replikkerne, svært ved 

at lære sange og synge dem. Jeg orkede 

ikke at tage del i alt det arbejde, der er i 

forbindelse med en teaterforestilling. Jeg 

var nok det, man kalder udbrændt. 

Modstående side: 

Ved årsskiftet 1989-90 deltog fam. Olsen og 

fam. Nørregaard i en lille nytårsspøg, som Fyns 

Amts Avis havde tilrettelagt. PR selvfølgelig. 

Resultatet blev uafgjort. 

Nederst: De 3 formænd forsamlet til MAS’s 25-

års jubilæum: - Fra venstre Karl Lund Jensen, 

MAS’s 1. formand, Dorrit Nørregaard, MAS’s 

2. formand og jeg selv, som MAS’ nuværende og 

3. formand. 

 

Denne side: 

”Den grønne Elevator” i 1989. 

Den kedelige Billy og hans lige så kedelige over-

bo keder sig, mens ægtefællerne ”går i byen”.  
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”Den grønne Elevator” i 1989: 

Vennen (overboen), Blanche’ mand: Du griber 

sagen helt forkert an, gamle dreng. Du skal hol-

de Laura ”i ånde”. 

 

Billy: Ved De hvordan man mixer. 

Blanche: Jeg har set, at Jack ryster sådan her. 
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En tango for to i en brandert kan danses på 

mange måder. 

Jette og jeg holdt, men stolen brød sammen un-

der os til stor morskab for publikum og til stor 

overraskelse for os. 

Der var kun én ting at gøre: Spil videre, for 

sa…, publikum tror, det er sådan hver gang. 
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Jeg kan kun sige: Det var sjovt, så længe, 

det varede. Men det er også dejligt nu 

"kun" at være publikum til MAS's fore-

stillinger. 

 

Hvis du vil vide mere om Midtfyns Ama-

tør-Scene, så gå ind på deres hjemmeside 

og læs hele historien og se de mange bil-

leder. 

 

Måske er jeg også med på nogle af dem. 

 

http://www.mas-scenen.dk/ 

Modstående side: 

De 2 øverste billeder er også fra ”Den grønne 

Elevator”. 

 

Underneden  og på denne side er det billeder 

fra John Mogensen-cabaret’en. 

Ursula og ”Lille” Kaj i heftig diskussion om  

Kaj’s mulige rømning fra statsfængslet i Hor-

sens, hvorfra han er ”hjemme” på udgang. 

Rollen som ”Lille” Kaj var en anden sjov karak-

ter at spille. 
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Modstående side: 

”Lille” Kaj forsøger at indynde sig hos Ursula. 

Men da han hører, at en af den andre værtshus-

gæster har kysset på ”hende, de kalder Hesten”, 

hidser han sig op og vil slås. 

Men ved en hurtig indgriben fra et par af værts-

husmusikerne , får Kaj en ”flyvetur”, som brin-

ger ham ”ned på jorden” igen. 

Og så skrider han ud. Vi ved ikke om han tog 

tilbage til Horsens igen. 

Denne side: 

I 1999 spillede vi ”Nødebo Præstegaard”, vist-

nok for 2. eller 3. gang. 

Jeg havde rollen som Lars Gaardskarl. 

Med sjællandsk accent tog jeg til København for 

at overbringe de 3 studenter en invitation, så de 

kunne tilbringe julen i Nødebo. 

I studenterhyblen blev han budt på en dram. 

”Jow, en bajer kaa’ man vel alti’ klemme nør”. 

Og det gjorde han så, godt hjulpet af Nikolaj. 



66  

Denne side: 

I ”Solstik” - en rablende vanvittig farce i 2001 

var jeg dr. Graa, psykiater med hang til store 

sprøjter, hvor jeg bl.a. sang ”Fandens Olde-

mor”. Kugleskør. 

 

Herunder (2003). En af troldene i ”Hobitten”. 


