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I denna musikaliska föreställning, som sträcker sig från 60-tal till nutid, får vi följa ett par 

som är besatta av radioprogrammet Svensktoppen. Dialogen består till stor del av låttitlar, 
men även historiska fakta från de fem decennier som föreställningen speglar.  

Radion ändrar utseende, kläderna likaså, men paret åldras inte.  
De är lika odödliga som Svensktoppsmusiken.  

 
Kvartetten Widén–Strand–Poppe skapar en nostalgisk och lustfylld musikalisk resa  

med nytänkande tonsäkra arrangemang och farsartade scener som bjuder på  
många skratt och minnen. Naturligtvis sjungs de bästa låtarna som passerat revy  

i Svensktoppens historia, från den första tonen fram till dagens lista. 
 

Krogshowen hade premiär på restaurang Kirin i Segeltorp i januari 2013  

Konceptet är att publiken äter mat innan föreställningen, ser 1: akten (ca 50 minuter). Därefter serveras kaffe 
inför 2:a akten (ca 45 minuter). Showen behöver en lokal med minst 140 platser. Det behöver inte vara  

matplatser, då maten kan intagas i en angränsande matsal. Restaurangen får gärna ha möjlighet till  
barförsäljning före, efter och eventuellt under föreställningen. 

 
Showen, som består av fem tablåer, kan också delas upp i akter på ca. 20 min. för att passa just ert event. 

 
Vi behöver en scen på minst 3x3 meter. Scenografi, ljud och ljus har vi med oss.  

http://widen-strand-poppe.se


På scenen: 

Mia Poppe är skådespelare och artist.  
Johanna Widén är sångerska och violinist.  

Thomas Widén är sångare och musiker 
Niclas Strand är underhållare och sångare 

 

Tillsammans skapar kvartetten Widén-Strand-Poppe 
unik musikalisk underhållning av hög klass. 

 

Mia har många års erfarenhet av underhållning bl.a. från sin pappa Nils Poppes som-
marteater i Helsingborg men också från film och TV. 

Thomas är multimusiker, trubadur och har varit en av medlemmarna i  
Svensktoppsbandet Sten & Stanley. 

Johanna är ofta anlitad som solist och komponerar musik till Radioteatern mm. 
Niclas är underhållare, skådespelare och vissångare, som har setts och hörts som 

kryssningsvärd på Östersjön.  

Mer information om showen ”50 år med Svensktoppen” finns på hemsidan:  
 

widen-strand-poppe.se 
 

Mer information om de medverkande finns på:  
 

niclasstrand.se 
miapoppe.se 

widenmusic.se 
 

 

EVA HULTÉN 0708-83 57 75  NICLAS STRAND 0707-49 29 32  THOMAS WIDÉN 0703-16 19 22 

 

http://widen-strand-poppe.se
http://widen-strand-poppe.se
http://niclasstrand.se
http://miapoppe.se
http://widenmusic.se


Artisterna Mia Poppe och Niclas Strand. Johanna och Thomas Wid{m lovar att bjuda på en nostalgisk och lustfylld musikalisk resa med många skratt och minnen i krogshowen "50 år med Svensk
toppen" i Vingåker. 

Nostalgi med Suensk
toppen som soundtrack 

Det är inte uarje dag det ges 
krogshow i Vingåker, men nu 
på fredag och lördag, 22-23 
februari, är det dags för 
föreställningen "50 år med 
Suensktoppen" med skåde
spelarna Niclas Strand och 
Mia Poppe och musikerna 
Thomas och Johanna Widen. 
Niclas Strand, som har rötterna 
i Vingåker har skrivit manus till 
föreställningen som handlar om 
en man och en kvinna som är 
besatta av Svensktoppen. Paret 
spelas av Niclas Strand och Mia 
Poppe. Genom dem och låtarna 
som kommit och gått på topplis
tan gestaltas de 50 år som har pas
serat sedan Svensktoppen börja
de sändas 1962 fram till dagens 
Svensktopplista. 

- Dialogen består till stor del 
av låttitiar men även historiska 
fakta från de fem decennier som 
förestä llningen speglar. berättar 
Niclas Strand. 

Föreställningen består av fem 
tablåer. där man med musik. 
rekvisita. kläder och referenser till 
historiska händelser gör att åskå
daren förstår i vilken tid man 
befinner sig. 

- Det är ett slitet uttryck att 
säga att det rör sig om en tids
resa. men det ärvad det är fråga om. 
säger Niclas Strand. 

Musikstilarna. radioappara
ten och kläderna förändras. men 
huvudpersonerna åldras inte. 

- De är lika odödliga som 
Svensktoppsmusiken. säger 
Niclas Strand. som själv är en 

sann Svensktoppsfantast. Det är 
ju min repertoar. gammal svensk 
musik. 70-talet är nog min favorit
epok. den gillar jag väldigt myck
et. och 60-talet. där är jag hemma. 

Scenerna varvas med musik. 
låtar från alla fem decennier. från 
1960-talets början till dagens lista. 

- Det var så roligt att skriva. 
det bara rann ut. och sedan har 
Thomas och Johanna Widen 
gjort fantastiska arrangemang 
med musiken. det är otroligt vad 
de kan åstadkomma på två. säger 
Niclas Strand. 

Ensemblen är känd för Ving
åkerspubliken från en rad olika 
sammanhang. Inte minst för sin a 
återkommande julkonserter i Ek
backskyrkan. Upplägget i krog
showen är dets amma. alla fyra 

sjunger. och det blir mycket stäm
sång. 

- Vi utgör en bra kombination, 
och kompletterar varandra. 

Föreställningen hade premiär 
på en krog i H uddinge söder om 
Stockholm på trettondagsafton. 
där den fick ett varmt mottagan
de av publiken. som entusiastiskt 
sjöng med i de välbekanta sång
erna. 

- Det är så det ska vara. man 
ska äta och ha trevligt och sjunga 
med. säger Niclas Strand. 

Efter föreställningarna i Ving
åker, som redan är så gott som 
slutsålda, ska kvartetten ut och 
turnera med föres tällningen som 
kommer att kunna bokas via Riks
teatern. 

- Det blir absolut en fort-

sättn ing på detta. säger Niclas 
Strand. 

Catarina Nitz 
catarina.nitz@kkuriren.se 
01S0-72849 

"SO år med 
Suensktoppen" 
Manus: NicLos Strand 
Meduer~ande : NicLas Strand, Mia 
Poppe, Johanna Widen och Thamos 
Widen 
Scen: VingåRers hoteLL. Vingå Rer 
Nör: Fredag 22 Februari ach Lördag 
23 Februari 

http://widen-strand-poppe.se


 

Siw Malmqvist är en artist som har haft många låtar på Svensktoppen, och som fick sin hyllning i föreställningen i Mia Poppes gestalt. I bakgrunden ses resten av ensemblen, Johanna Widen, 
Thomas WidEm och Niclas Strand. 

Suensktoppen genom tiderna 
so år med 
Suensktoppen 
Manus: NicLos Strand 
Meduerlwnde: Mia Pappe, 
Niclas Strand, Johanna Widen 
och Thomos Widen 
PLats: VingåRers hoteLL 

S
vensktoppsmusik på alla 
ledder i drygt två tim-
mar - det var vad publiken 

fick när krogshowen "50 år med 
Svensktoppen" landade på Ving
åkers hotell i helgen. 

Tusentals låtar och artister 
har passerat revy genom Svensk
toppshistorien, som i november i 
fjol hunnit bli 50 år lång. Om det 
är något man kan ta med sig efter 
att ha sett Vingåkerssonen Niclas 
Strands föreställning "50 år med 
Svensktoppen" på Vingåkers 
hotell under den gångna helgen, 
är det en insikt om att Svensk
toppsmusiken utgör ett viktigt 
fundament i den svenska popu
lärmusiken. I takt med att vi har 
fått fler radiokanaler, digitala me
dier och flera typer av topplistor 
har Svensktoppen tappat i 
betydelse. Den varken sätter 

agendan för eller speglar den 
allra hetaste musiken i Sverige 
i dag. Men, i kraft av sin långa 
tradition och sin djupa folkliga 
förankring har Svensktoppen en 
bredd och tyngd som få andra 
radioprogram eller topplistor kan 
mäta sig med. 

När kvartetten Mia Poppe, 
Niclas Strand, Johanna och 
Thomas Widen tar sig an Svensk
toppshistorien är det med liv 
och lust, bredd och kunnande. 
De fyra är samspelta men sinse
mellan olika artister som tillsam
mans lyckas spegla alla de olika 
genrer och stilar som kommit 
och gått genom de fem decen
nierna. Thomas Widen har 
till och med ett förflutet som 
svensktoppsartist under sina år 
som musiker i dansbandet Sten 
& Stanley. Niclas Strand och 
Johanna Widen gör de mer 
musikalinriktade låtarna och 
Mia Poppe schlagermusiken. 

Föreställningen bygger på fem 
tablåer, en från varje decennium, 
som utspelar sig kring ett köks
bord mellan två makar. Dialogen 
bygger till stor del på låttitIar 

Det var fullsatt och stämningen var hög när kvartetten Mia Poppe, Niclas 
Strand, Johanna och Thomas Widen gästade Vingåkers hotell. 

som folk känner igen, och effek
ten blir tidvis mycket komisk. 
Scenkläder. rekvisita och histo
riska referenser till lokala, natio
nella och internationella nyhets
händelser placerar publiken i rätt 
årtionde. 

Även om Niclas Strand funge
rar som centralgestalt och Johan
na och Thomas Wide n levererar 
de starkaste sångnumren är detta 
Mia Poppes föreställning. Hon 
agerar som Siw Malmqvist, Lena 

Philipsson, Annifrid Lyngstad 
eller Petra Marklund med samma 
glöd och auktoritet rakt igenom. 

Ska man rikta kritik mot något 
är det att föreställningen är för 
lång och låtarna för många. Näs
tan tre timmar (inklusive paus) 
med Svensktoppsmusik är väl 
mastigt. 

Niclas Strand fungerade som ciceron 
genom Svensktoppshistorien. 

Catarina Nitz 
catarina.nitz@kkuriren.se 
0150-72849 

Foto: Tomas Nilsson 
tomas.nilsson@kkuriren.se 
0150-72885 

Siw Malmqvist är en artist som har haft många låtar på Svensktoppen. och som fick sin hyllning i föreställningen i Mia Poppes gestalt. I bakgrunden ses resten av ensemblen. Johanna Widen. 
Thomas Widen och Niclas Strand. 

5uensktoppen genom tiderna 
so år med 
Suensktoppen 
Manus: Niclos Strand 
MeduerllOnde: Mia Poppe. 
Niclos Strand. Johonno Widen 
och Thomos Widen 
PLats: VingåRers hotell 

S
vensktoppsmusik på alla 
ledder i drygt två tim-
mar - det var vad publiken 

fick när krogshowen "50 år med 
Svensktoppen" landade på Ving
åkers hotell i helgen. 

Tusentals låtar och artister 
har passerat revy genom Svensk
toppshistorien. som i november i 
fjol hunnit bli 50 år lång. Om det 
är något man kan ta med sig efter 
att ha sett Vingåkerssonen Niclas 
Strands föreställning "50 år med 
Svensktoppen" på Vingåkers 
hotell under den gångna helgen. 
är det en insikt om att Svensk
toppsmusiken utgör ett viktigt 
fundament i den svenska popu
lärmusiken. I takt med att vi har 
fått fler radiokanaler. digitala me
dier och flera typer av topplistor 
har Svensktoppen tappat i 
betydelse. Den varken sätter 

agendan för eller speglar den 
allra hetaste musiken i Sverige 
i dag. Men. i kraft av sin långa 
tradition och sin djupa folkliga 
förankring har Svensktoppen en 
bredd och tyngd som få andra 
radioprogram eller topplistor kan 
mäta sig med. 

När kvartetten Mia Poppe. 
Niclas Strand. Johanna och 
Thomas Widen tar sig an Svensk
toppshistorien är det med liv 
och lust. bredd och kunnande. 
De fyra är samspelta men sinse
mellan olika artister som tillsam
mans lyckas spegla alla de olika 
genrer och stilar som kommit 
och gått genom de fem decen
nierna. Thomas Widen har 
till och med ett förflutet som 
svensktoppsartist under sina år 
som musiker i dansbandet Sten 
& Stanley. Niclas Strand och 
Johanna Widen gör de mer 
musikalinriktade låtarna och 
Mia Poppe schlagermusiken. 

Föreställningen bygger på fem 
tablåer. en från varje decennium. 
som utspelar sig kring ett köks
bord mellan två makar. Dialogen 
bygger till stor del på låttitIar 

Det var fullsatt och stämningen var hög när kvartetten Mia Poppe. Niclas 
Strand. Johanna och Thomas Widen gästade Vingåkers hotell. 

som folk känner igen. och effek
ten blir tidvis mycket komisk. 
Scenkläder. rekvisita och histo
riska referenser till lokala. natio
nella och internationella nyhets
händelser placerar publiken i rätt 
årtionde. 

Även om Niclas Strand funge
rar som centralgestalt och Johan
na och Thomas Widen levererar 
de starkaste sångnumren är detta 
Mia Poppes föreställning. Hon 
agerar som Siw Malmqvist. Lena 

Philipsson. Annifrid Lyngstad 
eller Petra Marklund med samma 
glöd och auktoritet rakt igenom. 

Ska man rikta kritik mot något 
är det att föreställningen är för 
lång och låtarna för många. Näs
tan tre timmar (inklusive paus) 
med Svensktoppsmusik är väl 
mastigt. 

Niclas Strand fungerade som ciceron 
genom Svensktoppshistorien. 

Catarina Nitz 
catarina.nitz@kkuriren .se 
0150-72849 

Foto: Tomas Nilsson 
tomas.nilsson@kkuriren.se 
0150-72885 

Siw Malmqvist är en artistsom har ha~ många låtar på Svensktoppen, och som fick sin hyllning i förestäl lningen i Mia Poppes gestalt I bakgrunden ses resten av ensemblen, Johanna Widen, 
Thomas Widen och Niclas Strand. 

Suensktoppen genom tiderna 
50 år med 
5uensktoppen 
Manus: Nidas Strand 
Meduer~ande: Mia Poppe, 
Nidas Strand , Jahanna Widen 
och Thomas Widen 
Plats: VingåRers hotell 

S
vensktoppsmusik på alla 
ledder i drygt två tim-
mar - det var vad publiken 

fick när krogshowen -50 år med 
Svensktoppen" landade på Ving
åkers hotell i helgen. 

Tusentals låtar och artister 
har passerat revy genom Svensk
toppshistorien, som i november i 
fjol hunnit bli 50 år lång. Om det 
är något man kan ta med sig efter 
att ha sett Vingåkerssonen Niclas 
Strands föreställning "50 år med 
Svensktoppen" på Vingåkers 
hotell under den gångna helgen, 
är det en insikt om att Svensk
toppsmusiken utgör ett viktigt 
fundament i den svenska popu
lärmusiken. I takt med att vi har 
fått fler radiokanaler, digitala me
dier och flera typer av topplistor 
har Svensktoppen tappat i 
betydelse. Den varken sätter 

agendan för eller speglar den 
allra hetaste musiken i Sverige 
i dag. Men, i kraft av sin långa 
tradition och sin djupa folkliga 
förankring har Svensktoppen en 
bredd och tyngd som få andra 
radioprogram eller topplistor kan 
mäta sig med. 

När kvartetten Mia Poppe, 
Niclas Strand, Johanna och 
Thomas Wide n tar sig an Svensk
toppshistorien är det med liv 
och lust. bredd och kunnande. 
De fyra är samspelta men sinse
mellan olika artister som tillsam
mans lyckas spegla alla de olika 
genrer och stilar som kommit 
och gått genom de fem decen
nierna. Thomas Widen har 
till och med ett förflutet som 
svensktoppsartist under sina år 
som musiker i dansbandet Sten 
& Stanley. Niclas Strand och 
Johanna Widen gör de mer 
musikalinriktade låtarna och 
Mia Poppe schlagermusiken. 

Föreställningen bygger på fem 
tablåer, en från varje decennium, 
som utspelar sig kring ett köks
bord mellan två makar. Dialogen 
bygger till stor del på låttitIar 

Det var fullsatt och stämningen var hög när kvartetten Mia Poppe, Niclas 
Strand, Johanna och Thomas Widen gästade Vingåkers hotell. 

som folk känner igen, och effek
ten blir tidvis mycket komisk. 
Scenkläder, rekvisita och histo
riska referenser till lokala, natio
nella och internationella nyhets
händelser placerar publiken i rätt 
årtionde. 

Även om Niclas Strand funge
rar som centralgestalt och Johan
na och Thomas Widen levererar 
de starkaste sångnumren är detta 
Mia Poppes föreställning. Hon 
agerar som Siw Malmqvist. Lena 

Philipsson, Annifrid Lyngstad 
eller Petra Marklund med samma 
glöd och auktoritet rakt igenom. 

Ska man rikta kritik mot något 
är det att föreställningen är för 
lång och låtarna för många. Näs
tan tre timmar (inklusive paus) 
med Svensktoppsmusik är väl 
mastigt. 

Niclas Strand fungerade som ciceron 
genom Svensktoppshistorien. 

Catarina Nitz 
catarina.nitz@kkuriren.se 
0150-728 49 

Foto: Tamas Nilsson 
tomas.nilsson@kkuriren.se 
0150-72885 

http://widen-strand-poppe.se


26 12 jan uari-1S januari 2012 SÖDRA SIDAN 

VAD HÄNDER 

~ 
FULLSATT. Tre kvällar i rad fy llde krogshowen Svensktoppen 50 år restaurang Kirin i Segeltorp . Vännerna (fr v) Uno Bergqvist, 
Ulla-Stina Bergqvist, Gunnar Kvo l, Eva Manhage, Siv Sälas och Sven-Erik Johansson är vä ldigt imponerade av både s howen 

FAMILY FOUR. Överst framträder Niclas Strand, Mia Poppe, 
Johanna och Thomas Wide n som 60-ta lskvartetten Family 
Four. Underst pustar Hans och Inga- lill Tingström ut efter och Segel torps ku lturförening som arrangerade. FOTO: HAMPUS JARNLO 

den känslosamma nosta lgitrippen. 
FOTO: SVEN HULTEN. HAMPUS JARNLO 

Nytt grepp vann publikens hjärtan 
Skratt, hög igenkän
ningsfaktor och en och 
annan tär. Efter 14 år 
med Segeltorpsrevyn 
intog krogshowen 
Svensktoppen SO är 
restaurang Kirin förra 
helgen. Nu hoppas Segel
torpspubliken att det här 
var början på en ny 
tradition. 

SEGELTORP 

- Det blev ingen revy. men 
istä llet för att ge upp och 
lägga ner hittade de snabbt 
ett nytt ko ncep t. Det ä r 
kännetecknande för SegeI
torps kuhurförening. De är 
otroligt aktiva och så viktiga 
för vårt om råde. 

Det säger Segeltorpsbon Hans 
Tingström i pausen av den 
ny skri vna kro gshowe n 
Svensktoppen 50 å r. Under 
en dryg timme ha r skådispa
re t NicJas Strand och Mia 
Poppe - med hjälp av musi
kerparet Thomas och Jo han
na Widen och fyra unga dan
sare från L1sse Kuhlers dans
skola - tagit oss från 1960- till 

1980-talet. Under en känslo
sam vers ion av Sten och 
Stanleys En gång för länge 
längesen från 1974 har Hans 
Ti ngström blivit tvungen att 
lyfta på glasögonen och torka 
tå rarna. 

- Han är så lättrörd. säger 
frun Inga-Litl Tingström. 

- Tårarna kommer med 
minnena och igenkännandet. 
De äldsta låtarna känner man 
ju igen alltihop, säger Hans 
Tingström. 

Precis som de föregående två 
J..--vällarna är det fullsatt i res
taurangen den här söndagen. 
Och när Mia Poppe och Nic
las Strand skojar om en pa
paya coconut (svensktopps
hit med Kikki Dan ielsson 
från 1987) va rken kan ell er 
vill skådespelarna och publi 
ken sluta skratta. 

-Närdet blev klart att vi av 
flera skäl inte kunde göra en 
revy i år gick jag ti ll Niclas 
med den här iden. Att de på 
så kort tid har förvand lat 
iden t ill en fa ntast isk före
ställn ing är ren lycka. säger 
Eva Hulten. ordförande i Se
gel torps kuJturförening som 

"Tårarna kommer 
med minnena och 
igenkännandet." 
Hans Tingström, Segel torp 

arrangerat krogshowen på 
Kirin. 

Många tycke r det är extra 
kul att stödja den lokala res
taurangen som serverar asia
ti sk buffe innan föreställ
ningen drar igång. 

- Det va r underbar mat. 
Jag har redan tagit mat två 
gånger. säger Utsäljebon Uno 
Bergqvist. 

Hoppas du att det här kan 
bli en ny trettonhelgstradi
tion om inte Segeltorps
revyn återuppstår? 

- Varför inte? Att få njuta 
aven såhär proffs ig föreställ 
ning på vår lokala krog är 
fantastiskt. säger han. 

Eva Hulten: 
- Med tan ke på att vi har 

gått från ingenting ti ll total 
succe på kort tid är det klart 
att det är möjligt att vi kör ett 
liknande u pplägg nästa år. 

Hampus Jarnlo 
hampus@sodrasidan.se 

MERA Krogshowen Svensktoppen 50 år 
• VAD: I Nidas Strands ny
skrivna krogshow Svensk
toppen 50 år får man un
der tre timmar följa ett par 
- besatta av det klassiska 
radioprog rammet Svensk
toppen - från starten 1962 
fram ti ll idag. 
• KVÄLLENS SKRATT: Niclas 
Strands spontana repli k 

"Det här är är det GLADA 
BO-talet" efter att publiken 
vägrar s luta skratta åt Mia 
Poppes sätt att säga pa
paya coconut . 
• KVÄLLENS SNYFT: Johanna 
Widens version av Sten 
och Stanleys En gång 
för länge längesen. 
• KVÄLLENS ALLSANG: 

Under många låta r . 
Men när Johanna Wi-

enats om vem 
som är Agnetha 
och vem som är 
An ni -Frid i Abba 
och bränner av 
Waterl oo kokar 
det i lokalen. 

*' ~ 
~ 

Gott nytt år 
Ett nytt år och en ny termin! 

Välkommen att umgås i sopplunch, bibelsamtal, körsång, 

ungdomsgrupper, öppna fö rskolor .... 

Välkommen in i kyrkorummens stillhet utan krav, där du 

bara kan vara. Tänd ett ljus och sitt ner en stund. 

Här finns en plats för dig! 

Tid för dop och vigsel bokar du på vår församlings

expedition. På vår hemsida hittar du all verksamhet och 

kontaktuppgifter. 

Välkommen! 

BOTKYRKA KYRKA, S:t Botvidsväg 27 

LIDA IDROTTSKYRKA, Lida friluhsgård 

LJUSETS KYRKA, Tomtbergavägen 16 

FORSAMLlNGSEXPEDITION 08 530 222 00 
e-post: botkyrka.forsamling@svenskakyrkan.se 
WWW.sVENSKAKYRKAN.SE/BOTKYRKA 

TU LlINGE KYRKA. Ornbergsvägen 1 

TUMBA KYRKA. Prästgårdsvägen 1 

ÄNGS KYRKAN, Storvretsvägen 41 

Svenska kyrkan 
BOTKYRKA FORSAMLlNG 

http://widen-strand-poppe.se


vingåkers tidning 25 februari 2013 vingakerstidning.se

Family Four var en av de grupper vars musik framfördes under föreställningen ”50 år med Svensktoppen” på Vingåkers hotell i fredags under ett kärleksfullt och lätt satiriskt medley med 
Niclas Strand, Mia Poppe, Johanna Widén och Thomas Widén.

Man har ju vissa förväntningar på 
vad livet ska innehålla. Men inte 
hade jag tänkt mig att en av 2013 års 
häftigaste upplevelser så här långt 
skulle vara att sitta i hotellets källare 
tillsammans med en massa Ving-
åkersbor och lyssna andäktigt till ett 
framförande av Olle Ljungströms 
”Jag Och Min Far”. Aldrig. Inte ens 
i mina vildaste fantasier hade jag 
kunnat förutspå det.

Inte heller hade jag kunnat tänka 
mig att det skulle vara Thomas Widén 
som skulle framföra den sången 
och att han skulle göra det tack vare 
Magnus Uggla. Men just detta blev 
sanning i fredags kväll. Då genom- 
förde Thomas, hans fru Johanna, 
Niclas Strand och Mia Poppe nämli-
gen helaftonsföreställningen ”50 år 
med Svensktoppen” på hotellet. 

Efter att Ugglas version av Ljung-
ströms låt från tv-programmet ”Så 
mycket bättre” blivit en svensk-
toppssuccé ingick den förstås i 
programmet, som ett bevis på den 
gamla sanningen att ”en bra låt är 
en bra låt”. En som kan överbrygga 
de där konstlade gränserna mellan 
prestigefull musik – som Olle Ljung-
ströms – och mer ”allmogen” under- 
hållning som Svensktoppen och 
Uggla. En nyttig påminnelse.

Showen är precis vad titeln säger, 
en genomgång av delar av de mäng-
der av låtar som passerat revy un-
der den slitstarka radiotopplistans 
livstid. Från en av 60-talets största 
svensktoppsdrottningar Siw Malm-
kvist i Mia Poppes speciella gestalt-
ning fram till dagens Petra Mark-
lund och ”Händerna Mot Himlen”.

Storyn är ganska enkel. Vi följer 
ett svensktoppslyssnande par ge-
nom åren, ett par spelat av Niclas 
Strand och Mia Poppe där tablån i 
form av radioapparater, kaffeter-
mosar och förstås kläder förstärker 
bilden av den tidsålder de befinner 
sig i just för tillfället. 

Dialogen baseras på listans lå-
tars texter och blir lätt töntig, men 
det gör inget för Strand och Poppes 
självdistans och framförande gör att 
vi hänger med.

Musiken som framförs kräver inte 
att publiken uppmuntras att sjunga 
med. Här är det allsång i stort sett 
från första ton till den sista. Och 
som folket i Vingåker sjunger. Ut-
socknes gäster måste ha undrat vad 
som hände när deras golv och hotell- 
källarens tak närmast lyfte. 

Förutom när de finstämda balla-
derna framfördes. Då lyckades ma-
joriteten till och med hyssja de mest 
överförfriskade gästerna i publiken 
till att lyssna så där intensivt och 
respektfullt. Andäktigt. Nästan hela 
tiden, åtminstone. 

Helen Sjöholm, Lena Ph, Abba, 
ett gäng dansband och förstås Bert 
Karlsson var några andra av alla de 
stjärnor och ”profiler” som också på 
ett eller annat sätt bidrog till att göra 
kvällen till en sällsynt lyckad fest. 

Mest av allt var det ändå sam-
spelet mellan kvartetten på scenen 
och den både partysugna och all-
sångshungriga publiken som gjorde  
kvällen till den helt oväntade men 
ack så häftiga upplevelsen som ”50 
år med Svensktoppen” blev.
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