
Lunchteater i Uppsala med SPF Seniorerna Enabygden 
 
På måndag den 17 januari gjorde Enabygden en något annorlunda utflykt. Christer från 
Axelssons körde en nästan full buss till Uppsala dit vi kom i god tid för att hinna in på 
Stadsteatern och lunchen där. Denna bestod av pytt-i-panna med rödbetor och gurka 
samt stekt ägg. Tyvärr svalnade äggen nästan helt på uppläggningsfaten. Pytt-i-pannan 
hade en annan sammansättning än vanligt med nästan lika mycket morötter som potatis. 
Men det bara förhöjde smakupplevelsen. Vatten och kaffe på maten ingick. Men de som 
så önskade kunde förgylla tillvaron med ädlare drycker. 
 
När klockan slog tolv hade de flesta av oss gjort av med lunchen och njöt av sina 
kaffekoppar. Då stormar två orangeklädda renhållningsarbetare in i lunchlokalen och 
börjar gasta. Föreställningen hade börjat. Den hette Det ska va gamla låtar och det just 
vad det blev, en låtervinning från vårt ljuva sextital för att citera Britta Borg. Allt från 
sextitalet skulle sparas. Hur många sextitalslåtar, som Göran Engman och Kettil Medelius 
hann riva av, gick knappt att räkna, men ett dussin framfördes i stort sett fullständigt 
under den timme som föreställningen pågick. 
 
Det blev en nostalgisk resa i snabbt tempo med både skämt och allvar mellan 
sångnumren som framfördes till eget ackompanjemang på gitarr, orgel, trumpet. munspel 
och banjo. Synbarligen uppskattades framförandet som belönades med många skratt och 
applåder. 
 
Oturligen fastnade bussen på återvägen i en lång kö på grund av en kollision mellan buss 
och lastbil vid Nåsten något efter Stenhagen. Men vår chaufför såg en lucka och gjorde 
en raggargir tvärs över 55an. Sedan svängde han mot Sala och fann en tvärväg förbi 
olycksplatsen. Ett par möten klarades av trots att bussen knappt själv fick plats på den 
smala och kurviga vägen. 
 
Tack till reseledning, chaufför och Uppsala stadsteater för en trevlig dag. 
 
Vid pennan 
StigF 
 
 
 



Följande 60-talslåtar framfördes i sort sett i sin helhet: 

Det börjar likna kärlek banne mig, 1968 Claes-Göran Hedenström 
Han måste gå, 1960  Gunnar Wiklund 
Judy min vän, 1969 Tommy Körberg 
Bygga upp ett stort berg, 1963 Jan Malmsjö 
34-an, 1964 Per Myrberg 
Mälarö kyrka, 1968 Lenne Broberg (Sven Lindahl) 
En natt i Moskva, 1962 Jan Høiland 
Nana, 1969 Arne Lamberth 
Edelweiss, 1959 trad. 
Alla springer omkring, 1969 Robert Broberg 
Alla andra får varann, 1960 Anna-Lena Löfgren 
Vem frågar vinden, 1967 Towa Carson 
Det ska va gamla låtar, 1967 Family Four 
 


