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2019-06-01 

Bosse och hans gitarrister på Puben  

Långt innan gästerna anlände till maj månads Pub övade Bosse och hans gitarrister 

för att få det rätta soundet i lokalen på Skeppet. 

 

Det lät riktigt bra och man insåg lätt att det kommer att bli en bra kväll. 

Förhandsbokningen indikerade på att det kommer att bli helt fullsatt också denna 

kväll. 
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Det nya greppet inför kvällens föreställning var att alla i orkestern hade fått valt en 

favoritlåt som de skulle sjunga solo med ackompanjemang av de övriga. 

Allra först fick vi dock höra Wild Rover (No Nay Never) som de alltid börjar med, 

därefter fick vi höra bland annat följande soloinslag som blandandes med många 

andra kända låtar. 

Aili Korhonen – Mitt hjärtas fågel /Mikael Wiehe/ 

Gunnar Malmström – Hönan Agda /Cornelis/ 

Bertil Jonson – En glad calypso om våren /Olle Adolfsson/ 

 

Kent Lundqvist- Sally var en reko brud /Björn Skifs/ 

Kickan Walander – I just call to say I love you /Stevie Wonder/ 

Bo Lundgren – Blue eyes crying in the rain /Willie Nelson/ 

Göran Hellman – Fragancia /Evert Taube/ 

Jan Westergren – What a wonderful world /George David Weiss och Bob Thiele/ 

Karl-Åke Palm – Ett Sven-Ingvars medley (naturligtvis) 

Yngve Wikström – And I love here /Paul McCartney/ 
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Någonstans mitt bland alla låtar fick vi en 

paus och då serverades en riktigt fin Pub-

tallrik vilken avnjöts tillsammans med det 

vi köpt att dricka i den välsorterade baren. 

Kvällen fortsatte med många fler örhängen 

och publiken verkade njuta i fulla drag, 

speciellt med tanke på att många sjöng 

med i flera av låtarna. Kanske tack vare de 

sångtexter som Bosse så påpassligt lagt ut 

på borden. 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 
SPF Seniorerna Håbo - Pub-kväll i maj 2019     Sida 4 av 4 

Naturligtvis fick vi vara med och sjunga ”Whiskey in the jar” innan gitarristerna 

tackade för en trevlig kväll. 

Applåderna uppmanade dock dem att spela två låtar till och äntligen kom 

Amazonen under starkt jubel, framförd av Karl-Åke Palm med bravur.  

Jag har aldrig varit nån entusiast 

Vad det gäller låtar som handlar om bilar 

Det vill jag slå fast 

Men så fick jag höra, en dag på radion 

Det var nån som spela 

En komposition som handlade om 

En gammal Amazon 

Med lister och krom 

Ratt i bakelit 

Californiavit 

Äkta galon 

I skinnimitation 

En gammal Amazon 

En gammal Amazon 

Alla de över 100 personerna på Skeppet tackade för en genomtrevlig kväll och ser 

fram emot deras nästa spelning hos SPF Seniorerna Håbo. 

/Kent Magnusson 


