
Efter kaffe med tilltugg var det så dags för spelmanstrubaduren Hasse Lind att ta vid. 
Han bjöd oss under en hel timme på ett utomordentligt trevligt och underhållande 
visprogam. På repertoaren stod bl.a. verk av Dan Andersson, Allan Edwall, 
Olle Adolphson och Alf Hambe. 
”Strålande”, ”Lysande” var spontana kommentarer efter framförandet. 
Jörgen Thulstrup/ mötessekreterare   Hembygdsföreningen Milstolpen Åkersberga april 2015 
 

Jag lyssnade på originalet en gång när han  levde. Det här var bättre! 

Kommentar efter musikprogram Odd Fellows april 2015 
 

Med stänk av humor och personliga erfarenheter som mellansnack, behöll han temat in i visornas textrader, 

vilket gav en enhetlig upplevelse av framförandet.  En trevlig stund för alla visälskare!                                           
SPF Bandhagen-Högdalen jan 2015 

Så proffsigt. Föreställningen på 1,5 timme gick alldeles för snabbt!  Kulturföreningen Tellus 2014 

 
Vi återkommer, det var ett mycket inspirerande uppträdande och ett fint innehåll!  Brf Skogsblomma 2014 
 
En suverän föreställning med så många instrument, en sån smittande glädje!   Lidingö PRO 2013 

Tack för en fantastisk föreställning i ett fullsatt Folkets Hus!"  Uddevalla sept 2013  

 Vi vill bara tacka så hemskt mycket för den fina musiken som ni spelade på vårt bröllop på Utö. Det var 
helt magiskt när vi hörde er komma genom skogen.  
Alla var så imponerade och det bidrog enormt till den härliga sommarstämningen på ön.  
Brudparet Juni 2013 

Stort tack för två väldigt bra föreställningar.Varm och härlig föreställning!                                     
 Kristianstads teaterförening 2012 

"Detta är riktigt bra! Ett måste för alla som minns Allan Edwall med värme."                                          
Lotta Nöjd Ordf Folkkulturcentrum 

Roande, medryckande och tankeväckande      Östhammars hembygdsförening  

"Ett fantastiskt program och väldigt skickligt framfört!"  Anders Rune Eds församling 

STORT TACK! för Din fantastiska underhållning....    Karin Nilsson Bernersson Sällskapet Ölänningarna 

"Det var förbannat bra!"    Stallarholmen 2012  

"Ungdomens dagar var ävlan och strid. Sen kommer ålderns och mognadens tid. Gamlingar sitter och 

minns hur det va."  Och, om vi någonsin känt oss som gamlingar, så kände vi det allt 

mindre vartefter vi lyssnade på Hasse Lind.  Vid penna och tangenter Bertil Buch SPF Nacka  

"Spelman med mångsträngad lyra!"  Jarla 

 PUB-kvällen förgylldes av Hasse Lind. Lokalen var fylld till sista plats. Kvällen var 

superlyckad!  Personal Hagagården 

"Trubadurens entré spelande munspel satte genast publiken i stämning...    Karlskoga 



"Ett suveränt framträdande"  Skärholmen Stockholm 2012 

"Fantastisk kväll med underbara sånger och jättehärlig sång och musik och små berättelser av 

Hasse....." Solveig i Sumpan  

"Massor av tack för din fina vägledning in i visornas värld. Med ditt dragspel din gitarr och sång blir lek 

och allvar fingret mot världen. Vi gläds i våra hjärtan."  A-C Hagberg Folkkulturcentrum 

Efter en kväll med Olle Adolphsons visor: ..”För övrigt var det magiskt bra igår…..”Mr O   2016 

Vill tacka dig för din medverkan i PRO Sofias höstupptakt den 11 september! Ditt framträdande var 
mycket uppskattat, vilket flera medlemmar framförde till oss i styrelsen efter mötet.  

”Hasse Lind omfamnar hela den höstkvällsbeklädda publiken och likaledes trollbinder varendaste 
Visrumskotte, som här inne finns, & lyser upp vår ljuva ljumma sångarsagosal.”                                                            
JFlodin Hökis visrum 5 okt 2017                                                                                   


