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Denna onsdag var det åter dags för den 

traditionella julkonserten i Hörsalen, den som 

alltid ska börja kl 11.33. Det satt lite långt 

inne att få ihop nya, aktuella texter till kända 

melodier, och nåt tydligt tema fick vi inte till, 

men som vanligt droppade det ändå in den 

ena texten efter den andra. Niklas var den som 

satte igång oss med en variant på 

”Förunderligt och märkligt” och fortsatte: 

”omöjligt att förstå, hur många vägarbeten 

som man kan hitta på…” Bertil hakade på och 

använde ”Giv mig ej glans” bl.a. om att vänta 

och vänta på t-baneutbyggnaden, slutkläm: 

”men den som väntar på nåt gott kan alltid 

vänta mer”. Kjell tog Jul, jul, och sen: ”men 

huru kul, om ingen kommer och plogar”, och 

Håkan skrev till en vers på samma sång: 

”Tom, tom, kassan är tom” – om 

sjukhusbyggen och vårdköer. Ingemar bidrog 

med Sailing, om båt till jobbet, ”Jag vill 

pendla, lugnt med båten, glida fram i åtta 

knop”, och Malin hade läst att Greta 

Thunberg fanns i 7 olika upplagor på Arkdes 

utställning av pepparkakshus, så Tegnérs ”Tre 

pepparkaksgubbar” behövde få ny text, och 

sången avslutades med talkör: ”How dare 

you!”. 

Övriga, seriösa julsånger var ”Det strålar en 

stjärna”, ”A la nanita nana”, ”Con amores” 

och som vanligt på slutet allsång ”Hosianna”. 

En viktig roll spelar givetvis presentatören, 

det gäller ju att både spexa och få fram en 

riktig julstämning. Och vem kan göra det  

 

 

 

 

 

bättre än Niklas, som förstås avtackades av 

Birgitta med en fin julblomma! Och pianisten 

Ingemar fick förstås också en välförtjänt 

julblomma. Publiken brukar strömma till i 

sista minuten, det är ju deras lunchpaus som 

går åt. Så även denna gång. Härligt att 

uppleva att de gillar vad vi gör så mycket att 

dom tar av sin lunchtid för att höra oss.  

 

 

Affisch Lennart Johansson 

 


