
SPF Seniorerna i Stora Skedvi rockade loss 

 Vi var ett 30-tal förväntansfulla pensionärer som fick lyssna till Björn Hemstad 

från Rönninge utanför Södertälje med rötterna i Särna.  Som pensionär fick 

Björn tid över och bildade en orkester, orkestern det är Björn och hans 

inspelade musik på en rad instrument. Björn härmar inte Elvis, han tolkar 

musiken och kör sin version av låtarna. 

Som det stod som inledning ”Elvis kommer inte, Björn får duga” och det gjorde 

det verkligen.  

Programmet var uppbyggt med Elvis historia från 1953 till 70-talet. Förutom 

bilder från Elvis liv hade Björn även lagt in historiska bilder från den tiden. Vi 

blev påminda om hur det var att leva som svart i USA. På grund av att Sun 

Records letade efter en vit man som hade samma rytm som en svart man kom 

Elvis att bli berömd. Nu började svarta och vita att lyssna på samma musik, 

detta skapade väldiga protester.  

Björn avverkade en rad kända låtar, som inledning ”Teddy Bear”.  

Vi 40-talister har blivit rock-pensionärer. Vi var de första ungdomarna, före oss 

gick man från barndom direkt till att bli vuxen. Med oss kom tonårsrevolten. 

1953 spelade Elvis in sin första skiva ”My happyness” en skiva tillägnad hans 

mamma, samtidigt kom Coca Cola till Sverige. 

1954 kom ”Good rockin tonight” här hemma skapade Lennart Hyland 

Frufridagen, alla fruar skulle få en ledig dag, vilken röra det blev i köket. Audrey 

Hepburn med filmen ”Prinsessa på vift”, vi flickor ville se ut som Audrey. 

1955 kom ”How do you think I feel” då provflögs draken här i Sverige, 

telefonen Kobra blev populär och vi fick chans att äta Kalas Puffar. 

1956 första filmen där Elvis var med spelades in ”Love me tender” samtidigt 

vinkade Ria Wägner till oss från TV-rutan och CG Hammarlund startade 

”Sveriges bilradio”. 

Upplägget av programmet fortsatte på samma vis, Elvis låtar och filmer 

samtidigt som vi fick en upplevelse om vad som hände i Sverige och i världen.  



Vi 40-talister var med och skapade ungdomskulturen nu är det dags för ”Rock 

pensionärerna”. Det är intressant med en tillbakablick på vad som hände i 

världen, samtidigt som vi fick en helt ny musikstil. 

Björn avtackades med rungande applåder, som någon i publiken sa, det här kan 

vi lyssna på igen. 

Efter Björns framträdande rockade vi vidare mot kaffe med smörgås, även det 

var uppskattat. 

Vi fick även information om vad som är på gång inom vår förening. Vår nästa 

träff blir den 23 november då Katrina Oskarsson kommer och berättar om 

Guckumadamens historia vi får även en presentation från en resa till Polen.   

 


