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Gnesta-Kalle sände 
direkt från Nyköping 

NYKÖPING (SN): 
Tisdagens radiopro-

gram "Godmiddag" 
med Gnesta-Kalle 
som programledare 
blev fin reklam för 
Nyköping. En timme 
Nyköping på bästa 
sändningstid där bl a 
jubileumsgeneralen 
Hans Rundgren fick 
prata sig varm om 
stadens förtjänster. 

Man kanske inte ska över-
skatta effekterna av ett ra-
dioprogram. Många har ju 
bara radion på i bakgrunden 
samtidigt som man sysslar 
med annat. 

Men Gnesta-Kalle fram-
håller att lyssnarskaran är 
stor till hans "Godmiddag"-
program. Och han nämner 
ett exempel som ändå anty-
der en viss genomslags-
kraft. 

Vid ett tillfälle sändes pro-
grammet från Skansen i 
Stockholm och han pratade 
med en kassörska på Skan-
sens postkontor. Hon berät-
tade att detta postkontor 
inte alls bara var någon mu-
seal angelägenhet. Här kun-
de man bl a ta ut pengar som 
på vilket postkontor som 
helst. 

Och det hördes ut över lan-
det. Det dröjde inte många 
dagar förrän Skansens post-
kontor ringde Gnesta-Kalle. 
Pengarna har tagit slut för 
oss, alla bara vill ta ut 
pengar efter ditt radiopro-
gram, var deras förtvivlade 
nödrop i telefonluren. 

Kulturliv 
Tisdagens "Godmiddag" 

sändes från den gamla pam-
piga Godtemplarvillan på 
Västra Trädgårdsgatan. I 
en sal på övre planet fanns 
några mikrofoner upprigga-
de. På tur att prata i radion 
fanns tre representanter för 
stadens kulturliv, förenings-
liv och så 800-årsjubileet. 

I klartext: Christina Ro-



Gnesta-Kalles radioprogram "Godmiddag" sändes från Godtemplarvillan i Nyköping, 
tvä veckor går programmet från Café Lucas i Hölö. Foto: URSULA JOHANSSON 

ordförande i IOGT-NTO och 
så den tidigare nämnde 

ins Rundgren, 
ellan de talade inslagen 
det förstås musik med 

1 • anknytning. Bl a Nykö-
pir - jubileumsvals och Ulf 
Pedf Olrog i en inspelning 
från 1945 i den smått klassis-
ka "Samling vid pumpen". 

Storband 
Gnesta-Kalle höll inte så 

hårt på det lokala. Det väl-
kända storbandet Oxelö-
sound från grannkommunen 
i söder fick framföra en 
svängande Harry Arnold-
komposition. Om detta över-
tramp orsakade lyssnar-

storm från Nyköping till ra-
dions klagomur är okänt. 

Men oss emellan. Det är ju 
bara dryga milen till Oxelö-
sund. Och då är det väl 
ingen nackdel att folk kän-
ner till detta fina storband. 

Grejen är väl bara att det 
råkat hamna en kommun-
gräns någonstans där mitt 
emellan. 

Christina Rosengren be-
rättade om Nyköpings mu-
sikliv och fick framföra ett 
stycke från den egna reper-

toaren ackompanjerad av 
den egna gitarren. 

Många turister 
Jubileumsgeneralen Hans 

Rundgren var näste man till 
mikrofonen. Han hann av-
handla bl a slottets tälttak, 
Vattensportstadion, kanot-
klubben, jubileets kostnader 
innan han avrundade med 
några positiva omdömen om 
de lyckade 800-årsfestlighe-
terna som lockat många tu-
rister till Nyköping. 

Siste man till utfrågning 

av den lättsamme Gnesta-
Kalle var alltså Ulf Isacs-
son. Han pratade bl a om 
kvällskvitterkvällarna som 
han sysslat med i 25 år. 

Redan om två veckor är 
det dags för Gnesta-Kalle 
och hans medhjälpare att 
dra in med sladdar och mik-
rofoner i vår kommun igen. 

Då är det Café Lucas i Hölö 
som besöks. Temat kommer 
att bli kafélivets historiska 
utveckling, berättar Gnesta-
Kalle. 

BJÖRN ÅSLUND 


