
Vi tittar och lyssnar 
Tjo och tjim med Gnesta-Kalle och 

Bone Larsson, pä pingstdagen, bjöd 
mycket Södermanland med Bröderna 
Almkvist, riksspelmannen Gustav 
"Vappersta-Lasse" Larsson, Vagnhä-
rad. men dock inte bara Söderman-
land utan även lite Norge, i form av 
Ase och Bart-Erik Thoresen, och 
deas folkmusik samt nutida svensk 
spelmanstradition genom trion 
Katarina Fritzén, Gunnel Dahlberg, 
Kay Larsson, en trio som visste vad 
man ville, med både gärdagens- och 
morgondagens svenska folkmusik. 
Nämligen inte stelna i formerna utan 
även föra vår svenska folkmusiktra-
dition vidare framåt 1 tiden med 
dagens tolkningar och känslor. Noter J 
i all ära men de får bara utgöra 
"minnesanteckningar" i folkmusiken! 

Fråga exempelvis "Vappersta" om 
han kan noter — sä blir svaret nej! 
Däremot finns vissa av hans bästa lå-
tar upptagna på en Lp som gör att 
även dagens och morgondagens spel-
ungdom kan fånga hans tolkning av 
sin tids dragspelsmusik. Något som 
är värt att veta när man talar om 
folkmusik. 

Att stelna i formerna gör heller inte, 
Gnesta-Kalle och Boase Larsson även i 
om man gjort en serie om sex pro-
gram pä lika mänga dagar och 
framför allt "hatar" att klippa för dä 
är programmet inte äkta enligt deras 
åsikt. Något som säkert också delas 
av producenten Benny Andersson 
som tydligen kan jobba lika bra med 
dessa två herrar som programvardar 
som när Bosse Larsson producerade 
Gnesta-Kalles "Våra favoriter". 

Sä här i försommarens intåg blir; 
det säkert många som, både nu och 
längre fram under vackra sommar-
kvällar, kommer att ta sig en s-.iing-
om efter grammofonen till någon bra | 
skiva. 

För dem som vill dansa "gammalt" 
med sväng kan vi än en gäng re-
kommendera Bröderna Almkvists Lp 
"Gammeldanssväng" med 14 låtar, 
och här finns bl a avslutningsläten i 
deras TV-framträdande "Pelles RuJl-
mycket annat dansbart 

polska". Här finns "Värmlandrtiam-
bo", "Runt-Runt", en snöa ,och 

En annan Lp som bör vara bra att 
ha hemma, om man är i danstagen är 
nyutgävan av Lp "Norden runt med 
Gnesta-Kalle" en fullpris Lp som nu 
utkommit som lågpris under rubriken 
"Gnesta-Kalles favoriter" där man 
också får möta 14 olika låtar samtliga 
i arrangemang av Ricke Löw, vilket 
borgar för fina arrangemang som det 
mycket väl går att dansa efter samti-
digt som man får möta Ute annorlun-
da visor och låtar där hela Norden 
finna med med sin musik. "Skaeve 
Thorvald" är en, "Rullumarel", en 
jenka, är en annan. 

TRBLLOW 

"Vapperata-Lasae" för första gången t TV 8om rtksspelman 
under pingsthelgen. 


