
Piaf med favoriter från förr – 

”God hållbarhet” 

MARKARYD På programmet stod favoriter från förr – eller som Mats Öberg 

uttrycker det ”melodier som ni glömt bort att ni kommer ihåg”. 

Öberg är en fjärdedel av bandet Bolmsö Old Stars, som i torsdags underhöll 

publiken i hembygdsparken i Markaryd. Tillställningen är ett inslag i 

pensionärsföreningen SPF:s nya projekt med syfte att bryta ofrivillig isolering 

och skapa arenor för social samvaro. 

– Cirka 100 personer fanns i publiken, säger föreningens ordförande Lennart 

Karlsson. 

Mats Öberg beskriver repertoaren hos Bolmsö Old Stars. 

– Det är melodier med god hållbarhet, alltså melodier som ni glömt bort att ni 

kommer ihåg. 

Dessa ”Favoriter från förr” – som programmet i Markaryd rubricerades – är en 

blandning av mycket – jazz och evergreens, visor och folkmusk, svensk populärmusik 

från 30- och 40 talet, franska valser, Evert Taube – och sist men inte minst Edith Piaf. 

– Låtvalet är inriktat på den mognare publiken och till personer som tycker om att 

sjunga, för det ges många tillfällen att sjunga med, säger Öberg. 

Bandet uppträder som duo eller kvartett. 

Grundbesättningen består av Mats Öberg, dragspel och sång, och Inge Palm, 

klarinett. Båda har ett långt musikaliskt förflutet med medverksan i många orkestrar 

och konstellationer, Öberg till exempel i 60-talsbandet Lille Mats, och Palm bland 

annat i Jazz i Baljan och Olle Rydells. 

Förstärkning kallas ibland in från Sösdala Swingers, Lars-Åke Martinsson på bas och 

Conny Lindberg på trummor. 

I Markaryd var det den förstärkta versionen som fanns på scenen. 

Med i Markaryd var också Irene Olofsson, Bolmsös egen Edith Piaf, som framför 

melodier ur Piafs repertoar och berättar om den franska ikonen. 

Redan nu på onsdag väntar nästa tillställning i regi av SPF. Då är det dags för Mona 

G (G som i Gustafsson) att medverka i SPF:s gratisunderhållning. Kronobergs 

dansbandsdrottning, som numera helst sjunger country, står då på scenen i 

hembygdsparken i Strömsnäsbruk. 



Söndagen den 1 augusti finns SPF vid VSK Svanens anläggning i Strömsnäsbruk i 

samband med SM-tävlingarna i vattenskidor. Då bjuder föreningen SM-publiken på 

lunchunderhållning med ståuppkomikern Göran Ebenhart. 

– Vi vill helt enkelt visa vad som finns i kommunen, säger Lennart Karlsson. 

Christer Gustafsson 
 


