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PA Bjurling, dagens underhållare



”En nostalgisk resa med gamla godingar” eller ”Skivor till kaffet”

Med modern teknik och ett brinnande intresse har PA Bjurling, vår 

webbansvarige- och redaktör, letat fram en skrälldus ”gamla 

godingar” från 50-60-70-talen. I eftermiddags samlades ett 30-tal 

nostalgiker tillika SPF-are i Rosa Huset för att lyssna när han med 

dator och projektor spelade upp några av numren.

Det var blåsigt, kallt och förbaskat halt ute, men väl värt besväret. 

Gamla minnen dök upp. Elvis på den där billiga plastiga 

grammofonen, Fats Domino utan bashögtalare, nätter med 

hitlistor från Radio Nord och Radio Luxemburg.



Mitt eget starkaste minne, när jag som salongsuppassare i m/s Elsie 

Winck, mitt ute i Nordatlanten på väg till Amerika, började komma in i 

den  kakafoni av radiostationer på mellanvåg som strålade ut från 

kontinenten i väster. Radiotjänst i Motala försåg oss med 

”Grammofonmusik” varje kväll mellan 1800 och 1900 men jag minns 

aldrig någon ungdomsmusik.

Naturligtvis fick vi oss en kopp, som vanligt med muffins från Solveig, 

och som avslutning spelades min önskeskiva. Eftersom jag har viss 

kännedom om vår DJ:s musiksmak, förstod jag att han inte tänkte spela 

något för mig och överrumplade honom med begäran om ”Får jag inte 

en korv så hoppar jag i älven vid Kopparberg”. Faran och spänningen 

med direktval på YouTube visades genom att texten bitvis var åt det 

ekivåkaste hållet - men jag hörde åtminstone några damer skrocka.



Nostalgikerna samlas, nyfikenheten är stor. Något nytt!



Dator, projektor och förstärkare 
testas. 



Åsa-Nisse spelar 
med Little Gerhard



Marlene Dietrich

Where have all
the Flowers
gone



Beatles och alla tjejerna. Elvis och alla tjejerna. Ricky Nelson och alla 
tjejerna. Lill-Babs och alla killarna.



Bosse Påhlssons och gänget från 
Millegarne. Alla utom Bosse i Rosa
Huset.





Jag har just fått
reda på att min
önskelåt skulle
spelas.







Solveig och John bakar, dukar, diskar, serverar och vi 
ska vara så tacksamma. Dessutom alltid på gott humör. 



Fån´t ja´ en körv så hoppe´ ja´ i älva
Ve´ Köppebe´


