
  
SPF Seniorerna / Jössebygden Arvikas månadsmöte, 
torsdagen den 18 oktober 2018! 




Ännu en vacker hösttorsdag. Alla parkeringsplatser 
runt Korpralen är upptagna, och in genom porten 
kommer en strid ström av medlemmar. 


Borden är redan dukade av köksgänget när vi 
kommer, och folk bänkar sig, sugna på att få något 
gott att äta. 





Ordförande Birgitta önskar oss 
välkomna, och presenterar 
dagens program, som börjar med 
just detta: Vi serveras en god 
höstsoppa med bröd, från Elins 
Bakgård.




Därefter var det dags för dagens underhållning! Leif Hultin från Molkom. Med sina 85 år på 
nacken har Leif en lång och gedigen bakgrund som underhållare inom musikens värld 
bakom sig. Han är idag känd för ett brett utbud av sång- och pianoframträdanden. Det är 
mycket musikkåserier och mycket nostalgisk musik, just för äldre personer. 


Denna dag bjuder han oss ett program om Svens-Ingvars 
orkester, om deras historia och med ett axplock ur deras 
repertoar.


Främst är det de tidiga åren det handlar om: Hur Ingvar 
Karlsson och Sven-Erik Magnusson möttes i tidiga 
tonåren, i Slottsbron, en liten bruksort med musikkår. Då 
de började spela samman var det på dragspel och 
klarinett. I takt med rockens intåg byttes dock dessa 
instrument ut mot gitarrer och en något annorlunda 
repertoar. 


Det var ju ändå dansmusik som var deras ursprung, och 
trots alla influenser från brittisk/amerikansk musik på den 
här tiden så höll de ändå fast vid sin tradition att sjunga 
på svenska, exempelvis gamla shillingtryck, och liknande. 


Leif varvar berättande med att själv sjunga och spela på keyboard, till i ackompanjemang av 
inspelad musik. Den första låten vi får höra idag är den gamla  När alla vägar bär till Rom, 
följd av andra klassiker som Börja om från början, och Te dans med karlstadstöserna.  

Leif berättar vidare att Sven-Ingvars fick ett ett ordentlig karriärgenombrott med den 
sistnämnda, och med Luffarvisa 1959. När sedan Fröken Fräken kom fick Sven-Ingvars 
guldplatta, med 100.000 ex sålda på tre månader! Min Gitarr var en annan succe´ vid den 
här tiden. 


Åren 1964-67 snurrade fort, och det blev många och 
långa turnéer genom Sverige med husvagn för 
gruppen. 


De hade denna tid ett jobb med att finna bra låtar, men 
de hade mycket glädje av ett samarbete med bl.a. 
Rune Wallebom som låtskrivare. Denne stod bl.a. för 
låtar som Börja om från början, Kristina från Vilhelmina, 
Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske och Vid din 
sida.  

Leif varvar sina musikaliska framföranden av de här 
gamla melodierna, med roande anekdoter om hur de 
en gång kom till. 


Efter flera års musikaliska framgångar satsar Sven-
Ingvars sedan på att göra film, - Under ditt parasoll, 
1967. Detta blir en katastrof, med stora skulder som 
följd. Många spelningar på Baldakinen-restaurangerna 
gjorde dock att Sven-Ingvars, med hårt arbete, kunde 
betala av skulderna och fortsätta sin karriär. 




Nästa period  i Sven-Ingvars karriär började med en ny succé´: Skivan med Frödinglåtar 
kom! Töntstämpeln ersattes med en kultstämpel, och gruppen blev erkänd även på 
tidningarnas kultursidor. 1973 fick Sven-Ingvars Frödingstipendiet. 


Och väl framme vid detta avslutar Leifs sitt program för dagen. Birgitta tackar Leif för den 
musik och de historier vi fått, och sedan är det dags för kaffet. 


Därefter följer några informationspunkter: Undertecknad, 
Annelise webredaktör, har lovat att visa och berätta lite om hur 
vår hemsida är uppbyggd och hur man kan söka olika slags 
information där. Bara på första Startsidan finns mycket 
information att hämta, främst genom alla direktlänkar att klicka 
på!


Jag gör en genomgång, och hoppas med det förstås att locka 
fler besökare till sidan! Läser Du detta, så har jag naturligtvis 
redan nått dig! Genom du ändå finner det svårt att finna någon 
specifik information, så vill jag i första hand hänvisa till att läsa 
fliken Hitta på hemsidan, i menyraden. Här finns en beskrivning!  


Hjälper inte det, är du alltid välkommen att skriva några rader till 
mejladressen spfseniorerna.arvika.webgmail.com och fråga!! 


Nästa informationspunkt består av ett besök av Christopher 
Edgar från Annas artistagentur, som gör reklam för den 
musikunderhållning som han och några vänner, Pontus och 
Marcus, nu erbjuder oss. Det handlar om musikprogrammet om 
Cornelis Vreeswijk, som de framför i puben på Parkhallen lördagen den 27 oktober, kl 19.00 
- 21.00. Mer information om detta finns att läsa i Kalendern! Det läggs ut listor, där 
intresserade kan teckna sig för ett 
förköp! Pris 100 kr. 


Senare samma kväll, kl. 22 - 01.00, 
fortsätter Pontus och Marcus att spela 
vidare på Parkhallens ordinarie PUB-
kväll, men då under namnet Pommac, i 
något annorlunda skepnad och med 
annan musik. 


Christopher berättar även om ytterligare 
planer de har att erbjuda olika 
musikprogram med musik av olika 
artister, för senare tillfällen, - kanske då på Korpralen, kanske i samarbete med PRO? Det är 
fritt för oss att komma med förslag och önskemål på musik man vill lyssna till!  Birgitta är 
kontaktperson! 


Dagens sista punkt blir så den sedvanliga lotteridragningen, där några av oss går hem än 
mer nöjda än vi andra, som inget vann! 


Styrelsen önskar även alla välkomna till nästa månadsmöte, då vi kommer att få smaka fyra 
olika italienska viner och få gott, passande tilltugg till detta! Pris 200 kr/ person, - det är en 
kostnad som föreningen har subventionerat ordentligt!  Observera även tiden - kl. 16.00!, 
men på Korpralen, som vanligt.


- Vid kamera och dator, 
Annelise Paulsen, webbansvarig. 

http://spfseniorerna.arvika.webgmail.com



