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VIKINGARNAS ÅTER  FÖRENING
Magi i luften vid

Stämningen i lokalen var magisk redan under eftermiddagens 
repetitioner. Och när Vikingarna äntligen äntrade scenen ville 
jublet aldrig ta slut. Många hade tagit sig långväga ifrån för 
att på plats uppleva det historiska ögonblicket när Vikingarna 
återförenades under tv-inspelningen i Göteborg.
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edan flera timmar innan det var 
dags för publikinsläpp i Bingo-
lotto-studion i Göteborg stod det 
mängder av människor i trappan 

utanför och ville in. Mest damer, men även en 
del karlar, syntes i skaran och stämningen var 
uppsluppen och förväntansfull.

Inne i studion pågick repetitionerna för 
fullt. Det var trots allt tolv år sedan Viking-
arna stod på samma scen och spelade ihop.

– Jag tycker det är fantastiskt. De kom hit, 
satte upp sina grejer och efter att de hade spe-
lat i fem, tio minuter så lät det precis som för 
tolv år sedan, sa Thomas Deutgen en av de två 
programledarna och redaktör för programmet.

Det helt nya programmet Tack för dansen 
sändes under några lördagskvällar i januari 
och en av de som tittade, och gillade program-
met, var Christer Sjögren. Thomas fick höra 
talas om det, så när TV4 beslutade sig för att 

R
spela in och sända ytterligare tre program så 
inledde han en intensiv övertalningskampanj 
för att få Vikingarna att återförenas.

Och efter några möten med Christer och 
Vikingarnas manager och tidigare medlem 
Jörgen Arnemar så stod det klart. Vikingarna 
skulle återförenas för en kväll när Tack för 
dansen skulle spelas in i början av juni.

När FÅR JAG LOV, som första tidning, i 
april presenterade nyheten spreds den som 

en löpeld bland alla lyckliga Vikingarnafans. 
Vissa spekulationer hördes också, bland annat 
om hur mycket pengar Vikingarna skulle få för 
att spela ihop igen.

– Inget alls, berättade Thomas då för FÅR 
JAG LOV. De gör det enbart för att de tycker 
det är kul.

ALLT SOM VANLIGT
När Vikingarna strålade samman i tv-studion 
kändes det i luften direkt att det skulle bli ett 
fantastiskt program. Om skaran som trängdes 
utanför var uppsluppen och förväntansfull 
så kan det med råge sägas gälla även med-
lemmarna i Vikingarna och gästerna som var 
inbjuda att medverka.

Repetitionerna drog igång och låt efter låt 
avverkades. Efter ett tag reste sig Erik Lihm 
från sin keyboard och hämtade några små-
kakor och la bredvid sin keyboard. Då och 

Vikingarna
• Bildades i Arvika 1957 och 
spelade med olika sättningar 
fram till 2004.

• När Vikingarna upplöstes hade 
gruppen sålt 11 miljoner skivor 
varav cirka 500 000 i Norge.

• Vikingarna gjorde sin sista 
offentliga spelning i Arvika 
Folkets park i juli 2004.  
Då bestod bandet av Christer 
Sjögren, sång; Tony Eriksson, 
saxofon; Erik Lihm, keyboard; 
Kenth Andersson, bas;  
Lasse Wellander, gitarr och 
Johan Norgren, trummor. 
Samma medlemmar spelade 
under inspelningen av  
Tack för dansen.

”Det här trodde jag 
inte ens själv skulle 

hända. Men oj så kul 
det var att träffa alla 
och spela ihop igen”

CHRISTER SJÖGREN

Vikingarna, förstärkta 
med Tommy Andersson 
på steelgitarr och gitarr, 
framförde sina största hits. 
Tony Eriksson till vänster och 
Christer Sjögren till höger.

Stämningsfullt med 
kandelabrar och stråkar 
när Christer med inlevelse 
sjöng Den stora dagen.

En lättsam och trevlig stämning genomsyrade 
hela programmet, fr v programledarna Elisa 
Lindström och Thomas Deutgen samt de tre 

Vikingamedlemmarna som varit med i bandets 
senaste sättning under längst tid; Christer 

Sjögren, Tony Eriksson och Erik Lihm.


