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Gnesta-Kalles läromästare i Flen 
bor bra året runt i 3 husvagnar 

"Barrskogs-Nisse", som egent-
ligen heter Nils Gustavsson, 
kommer ursprungligen från 
Gnesta, där han från 1919 till 
1950 fungerade som dansbanefö-
reståndare vid Barrskogen. 

Redan som 10-åring var han 
med och ställde till med dans 
hemma i Frustuna. Han hade då 
skaffat sig ett tvåradigt spel för 
det faeila priset 32:50. Tidigare 
hade han fåt t nöja sig med att 
traktera munspelet, men i och 
med att ett bälgaspel kom i hans 
händer ,var lavinen i rullning: det 
blev bättre och bättre spel, och 
när Nisse till sist kunde stoltsera 
med ett femradigt instrument 
,som dåtilldags var förbehållet 
"storfräsarna", glömde ungdomar-
na bort att dansa i pur förvåning 
över den blänkande grannlåten. 

Men det är inte bara estradgolv 
som "Barrskogs-Nisse" trampat. 
Sågspånsdoft och tältliv har han 
erfarenhet av efter ett års turne-
rande med Cirkus du Nord. Och 
förutom cirkusmusikant kan han 
också skriva biograf musiker pä 
sitt visitkort: under stumfilmens 
dagar fick folket i gnestatrakten 
se filmer som Körkarlen och 
Värmlänningarna till musik av 
Nisse. 

som nämnts, och med sitt eget 
kapell gav han den dansanta gnes-
tapubliken många högtidsstunder. 
Vid så gott som varje danstillställ-
ning kom en liten, entusiastisk 
parvel till banan för att lyssna på 
idolen "Ba.rrskogs-Nisse". Tydli-
gen lärde den lille en hel del ock-
så: idag är han välkänd under 
namnet Gnesta-Kalle. 

Som dansbaneföreståndare hade 
Nisse att ordna med belysning, 
upprätthållande av allmän ord-
ning och naturligtvis det viktigas-
te — musiken. Det kunde kanske 
bli jobbigt ibland at t efter några 
riviga, svettalstrande hambos få 
rycka in och hålla ordning på brå-
kiga pojkspolingar bland publiken. 
Men Nisse klarade allid skivan och 
även de bångstyriga respekte-
rade glädjespridaren, när han bör-
jade tala allvar. 

Så småningom flyttade "Barr-
skogs-Nisse" till Flen och job-
bade som linjearbetare vid Te-
legrafen. Sedan nära tjugo år 
tillbaka bor han nu i tre stycken 
egenhändigt hopsnickrade hus-
vagnar på Åsegatan 8, bakom 
nya elverket. Där har han inrett 

en vagn till kombmerat kök och 
vardagsrum, en till finrum och 
en till rymlig garderob. 
Här har han allt vad han behö-

ver: tak över huvudet, trivsamt 
och ombonat med TV, radio och 
dragspel inom bekvämt räckhåll 
och grannarna på lagom långt av-
stånd. 

Visserligen ligger "förstubron" 
bara på någon armlängds avstånd 
från järnvägen, men tågen stör in-
te, tycker Nisse. Och skulle ha.n 
vilka byta miljö ett slag, så är det 
bara att plocka f ram bilen ur det 
originella garaget — en jättelik, 
fällbar ostkupa av plåt. 

Men Nisse trivs nog allra bäst 
hemomkring. Att sitta med drag-
spelet i famnen och uppliva gamla 
minnen från dansbanetiden i sin 
egen vals "Dans på Orrestaö", det 
är toppen tycker "Barrskogs-Nis-
se". 

Och han talar med stolthet om 
systerdottern Kristina From från 
Gnesta, som för spelmanstraditio-
nen vidare med sin fiol. Man själv 
tycker han nog förstås allra bäst 
om dragspel . . . 
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Så startade han egen dansbana, Med\ 


