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”Man tager vad man haver” (om man inte har tillgång till något annat får man använda det man har) 

är ett uttryck som har kommit att tillskrivas Anna Christina Warg – ett rekorderligt fruntimmer – om 

man får tro samtiden. Om Nina och Pelle inte haft tillgång till vad man önskade sig märktes det defi-

nitivt inte på dagens lunch. Maten, Biff à la Lindström, som fick trängas på tallriken med potatis, 

morötter, gelé och en mycket delikat sås, smakade utsökt. Vem var förresten denne Lindström? Jo, 

som ni alla troligtvis känner till var rättens upphovsman, kapten Henrik Lindström (1831–1910) född 

och uppvuxen i Sankt Petersburg, eller finns det någon lika okunnig som jag som måste ”googla” på 

det. I vilket fall som helst smakade maten fantastiskt gott – tyvärr får vi inte dela ut några Miche-

linstjärnor, men enligt vår egen bedömning får den 4 av fem kulmagar. Den efterföljande äppelkakan 

till kaffet var även den en lisa för kropp och själ. 

Till kaffet underhölls vi 44 belåtna lunchgäster med ett ”musikquiz” vilket förr kallades musikfråge-

sport. Quiziantören – heter det så? – var Torbjörn Johansson, ”hallänsk” fiolspelman, född i Falkö-

ping. Frågorna var varierande och spände över ett stort register. 

        

Här genomgång av frågorna. Visst hördes en del ”javisst, ja” eller en del ”yes”. (Tyvärr finns ingen bild 

på Torbjörn spelande fiol. Fotografen var så upptagen av frågorna att han glömde varför han tagit 

med kameran) 

                                                                       

 

 

https://sv.wiktionary.org/wiki/tillg%C3%A5ng
https://sv.wiktionary.org/wiki/anv%C3%A4nda
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
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Nästa seniorlunch den 4 november kl. 12.00.  
 En släkt och dess historia. Ett kåseri i ord och bild av och med Lars Löfgren om en släkt 

och vad som hänt den under åren.  

 ”Vad tror du, Gunnar – skall vi klämma till med Ulf-Peder?” Gudrun och 

Gunnar Viktorsson tycks ha ”stenkoll” på krysset. 

 

 

 

Britta och Gert Nelje. Gert tycks ha deligerat skrivandet till hustrun. 

Undra vad Pelle Sandersson funderar på? Inte kan det väl vara den 

ouppnade Porlaflaskan? 

 


