
 

 

Ett 40-tal SPF-are från Fyrklövern Vansbro, beslutade sig för att åka till 

Stockholm och uppleva ”Revanschen på Skansen” med Björn Skifs och 

Tommy Körberg den 26 augusti. 

En resa som började med strul för Barbros Buss, men hon ordnade upp det, 

genom att hyra in en buss med chaufför från Söderbärke Buss, själv fick hon åka 

på en ishockeyturnering och missade den fantastiska föreställningen på Skansen, 

med genomgående 60-talsmusik, som tycktes sitta på rätt plats för oss alla. 

Vi bodde på Hotell Scandic Hasselbacken, ett stenkast från Skansen, den något 

moderna menyn gjorde några av deltagarna en aning besvikna, Hotell 

Hasselbacken väcker hos oss ”åldringar” höga kulinariska förväntningar, men 

rummen var bra och personalens bemötande utmärkt. 

På tal om ”Strul” var det inte bara en film med Björn Skifs, utan också de 

sittplatser vi först fick på Skansen, vi hamnade i en motbacke så när vi satt i våra 

stolar sågs endast taket på scenen, men efter inte allt för vilda protester, fick vi 

alla de mest fantastiska sittplatser, där vi kunde uppleva denna färgsprakande 

och musikaliska föreställning. 

Efter en skön natt på hotellet, och inte minst efter den rikliga hotellfrukosten, 

hade vi fritt program fram till kl. 15.00. Vissa tog Djurgårdsfärjan in till stan 

andra passade på att gå upp till Skansen där Sveriges Hembygdsförbund firade 

100 år och Hembygdsföreningarna 125 år där länsförbunden hade olika montrar 

och uppställningsplatser, de presenterade sig med olika alster och sevärdigheter 

från sin bygd, Dalarna var magert representerade endast Våmhus med sina 

korgmakare och hårkullor, men på det stora hela var det ett innehållsrikt utbud, 

och man hann inte uppleva allt, för klockan närmade sig alldeles för snabbt 15. 

När vi samlades vid hotellet för hemresan nåddes vi av meddelandet att Björn 

Skifs insjuknat under natten och kommande föreställningar var inställda vilket 

väckte förstämningen inom gruppen men också tacksamhet att vi fick uppleva 

denna tillställning. 

 

 

 



 

 

 


