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Hackor och jackar och rockor och 
kappar. Trångt, fullsatt, trevligt.



Jonathans program 
fick mig direkt att 
tänka på Lars 
Ulvenstams intervju-
bok hemma i bok-
hyllan.

Imorgon flyttar 
boken ned till Rosa 
Huset och det är fritt 
fram att låna den.



”Jag är så gammal och skrynklig så jag får snart gänga på mig 

hatten.”

Det är årets första månadsmöte, SPF Ronneby har med 75 

medlemmar fyllt Bergslagskrogen. Det sorlas och stimmas, ljuset är 

nedtonat och idag har jag turen att ha hittat ett bord där jag får gå 

till köttgrytorna redan i andra omgången. Vi trängs och vi pratar och 

vi väljer och nästan bäst av allt, jag kan återigen få mig två härliga 

glas lingondricka.



När vi så småningom börjat dricka kaffe ger Kerstin klartecken till dagens 

underhållare, Jonathan Nilsson, ursprungligen från Mörrum, men numera 

bosatt i Karlshamn. Han är musiklärare, halvtid hos Studieförbundet 

Vuxenskolan och resten egen företagare i musik. Skolor, kyrkor, bröllop, 

äldreboenden mm. Han har spelat med Sven-Ingvars och han har turnerat 

med Carola och jag tycker att han är väldigt bra.

Det som går rätt in i själen är hans programidé, att berätta hur han kom 

dit han kom i eftermiddag.

Från ett enda mål i livet, att spela ishockey. Och han var skicklig. Han var 

proffs och han levde på sin hockey.  18 år. På väg till Canada.  Och så gick 

hälsenan av. Ingen plan B. Hur han hittade musiken, Jämshögs

folkhögskola, Musikhögskolan och så står han här.



Citatet i rubriken är från en bok som radioprofilen Lars Ulvenstam 

skrev 1976 – ”Så blev mitt liv”. De noggrannaste planer räcker inte 

långt, de slår sällan in och livet tar sina egna vägar på gott och på 

ont.

Min Ulla fick boken av mig när hon var 28 år och hon har aldrig glömt 

hans intervjuer med de gamla. Nu ställer vi ned den i Rosa Huset och 

hoppas någon lånar hem den och kopplar av en regnig dag och njuter 

av Ulvenstams mästerverk. Ulvenstam gjorde också flera program 

”Sommar i P1” och jag skickar med en länk till ett av dem.

















En hjärtefråga! 
Följ med till 
Göteborg och 
se opera.

Nils Ingmar Thorell 
medlem i Ronneby, 
tillika ordförande i 
Blekingedistriktet 
av SPF Seniorerna.
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