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Rune Gnestadius samling 

 

Rune Gnestadius (1927-2010), ursprungligen Rune Edvin Karlsson, var dragspelare, 

orkesterledare, radioproducent- och programledare och överlag en centralgestalt inom 

gammal dansmusik och relaterade genrer. Som kompositör och arrangör använde han sig ofta 

av pseudonymen Rune Edwin, men det var under namnet Gnesta-Kalle som han etablerade 

sig som en folkkär nöjespersonlighet. 1960 antog han efternamnet Gnestadius efter att av 

myndigheterna ha nekats att registrera ortsnamnet Gnesta som efternamn.  

 

Rune Gnestadius började spela dragspel och uppträda offentligt redan som tioåring. I slutet av 

1940-talet medverkade han för första gången i radio. Under en femtonårsperiod med start 

1951 var han aktiv som turnerande musiker med Gnesta-Kalles kapell. 1955 fick han sitt 

första uppdrag som radioprogramledare, och med program som ”Våra Favoriter”, 

”Gränsträffen”, ”Lunchboxen” m fl blev han en känd radioröst. Han var verksam inom radion 

fram till pensionen 1993. Enligt uppgift ska han ha medverkat i över 4000 radioprogram. 

Tillsammans med hustrun Kerstin Gnestadius drev han notförlaget ”Kultisförlaget” och 

skivbolaget ”Koster musikproduktion”. Rune Gnestadius medverkade själv på flera skivor, 

och förutom som turnerande dragspelare var han även kapellmästare i radio- och tv-program, 

bla Café Sundsvall. Han var även medlem i styrelsen för SKAP (Sveriges kompositörer och 

textförfattare) under många år. Rune Gnestadius var en tid verksam vis Svenskt visarkiv, 

genom gruppen för svensk dragspelshistoria. Tillsammans med Bo Gäfvert gjorde han då ett 

flertal intervjuer med dragspelare för visarkivets räkning. Rune Gnestadius finns själv 

intervjuad i SVA:s samlingar (se acc nr SVA BB 4376).  

 

Samlingen donerades till Svenskt visarkiv vintern 2014 av Rune Gnestadius änka Kerstin 

Gnestadius. Materialet omfattar handskrivna noter, ffa arrangemang, liksom tryckta noter och 

arrangemang, kassetter och rullband (ffa radioprogram), affischer, brev mm. I samband med 

att SVA tog emot materialet lånades och scannades även ett flertal klippböcker från Kerstin 

Gnestadius. Sammantaget ger materialet en bra bild av Rune Gnestadius betydelse som 

musiker, radioman och centralgestalt inom dragspelsvärlden. Här återfinns också material 

relaterat till flera av de musiker, kompositörer och arrangörer som Rune Gnestadius 

samarbetade med. 

 



Dubbletter av tryckta och kopierade noter har gallrats, liksom tryckta noter som sedan tidigare 

finns i Svenskt visarkivs samlingar. Även ett mindre antal kopierade noter av så dålig kvalitét 

att de varit oläsliga har gallrats. Utöver notmaterial har ett antal 8 mm smalfilmer gallrats, 

vars innehåll bedömts som ovidkommande för arkivets karaktär. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 

 

D Register 

D1 Repertoarförteckningar 

 

E Korrespondens 

E1 Brev  

 

L Trycksaker 

L1 Affischer 

L2 Klippböcker 

L3 Reklam 

L4 Programblad 

L5 Instrumentskolor 

 

M Musikalier 

M1 Verk i autograf 

M2 Handskrivna arrangemang 

M3 Handskrivna noter, ej arrangemang 

M4 Handskrivna noter, kompositioner med texter av Sven Paddock 

M5 Övriga handskrifter (fragment av låtar, påbörjade arrangemang etc) 

M6 Kopierade arrangemang 

M7 Kopierade noter (ej arrangemang) 

M8 Kopieringsunderlag 

M9 Trycka arrangemang 

M10 Tryckta noter 

 

Z Inspelningar 

Z1 Kasetter  

Z2 Rullband 

Z3 Bandprotokoll 

 

 



D1  Repertoarförteckningar 

  Diverse låtlistor, bla från en radiosändning 1961. 

 

Häri även L3, L4 & Z3 

 

 

E1  Brev  

 

Brev till Rune Gnestadius. I huvudsak från radiolyssnare med 

önskemål om låtval i RG:s program, eller kompositörer som 

skickat noter med tillhörande brev till RG. För att sammanhanget 

inte ska gå förlorat är de flesta breven placerade tillsammans med 

tillhörande kompositioner i serierna M1, M2:1, M2:7, M4, M6:2, 

M6:3 & M6:4 (se fältet för anmärkningar i bilagorna med 

repertoarförteckningar i respektive serie). Här ingår även ett 

rullband med en vals inspelad som skickats till Rune Gnestadius 

tillsammans med ett följebrev.    

 

Ingår i M6:5 

 

 

L1   Affischer 

   

49 affischer från 1940-1970-tal som i huvudsak speglar Rune 

Gnestadius verksamhet som turnerande musiker. Även affischer 

rörande andra artister inom gammal dansmusik och näraliggande 

genrer. Samtliga affischer är placerade i Svenskt Visarkivs 

affischsamling, låda A3 & A5 och är särregistrerade i SVA:s 

databas X-ref.  

 

Acc nr AFF 148 – AFF 197  

 

 



L2  Klippalbum 

 

23 album med tidningsurklipp från 1947 och framåt i Kerstin 

Gnestadius ägo lånades och scannades i samband med att 

samlingen donerades till SVA. Se deldatabasen ”Klippböcker” i X-

ref för detaljer.  

 

Digitala kopior placerade i K:\xreflankar\diverse\klippböcker 

 

 

L3   Reklam  

 

Orkesterkataloger från Artist- och musikerförmedlingen och 

Programbolaget, samt foldrar och visitkort från enskilda orkestrar. 

 

Ingår i D1 

 

 

L4  Programblad 

 

Program för ”Örebrorevyn 1953” och ”Cirkusprinsessan” på 

Oscarsteatern. 

 

Ingår i D1 

 

 

L5  Instrumentskolor 

 

Vol 1  Instruktions- och övningsböcker för dragspel. 

 

Vol 2  Instruktions- och övningsböcker för gitarr och piano. 



M1   Verk i autograf 

   

Se bilaga för fullständig förteckning av titlar och stämsättning. 

 

  Kompositioner av: 

  - Rune Gnestadius (pseudonym Rune Edwin) 

  - Elon Dahl  

- Kewe Wickman 

- Allan Göransson   

 - Ove Gulderstam 

- Sten Karlsson 

 

- Gunnar Lundgren (inklusive arr av egna kompositioner) 

  - Ricke Löw (inklusive arr av egna kompositioner) 

  - Rolf Degerman (inklusive arr av egna kompositioner) 

- Arnt Haugen (inklusive arr av egna kompositioner)  

- Eric Öst (inklusive arr av egna kompositioner)  

- S Ihngle (inklusive arr av egna kompositioner) 

 

- Gunnar Lundell (häri även brev från kompositören) 

  - Sören Aspelin (häri även brev från kompositören) 

  - Gösta Lundell (häri även brev från kompositören) 

  - Svea Larsson (häri även brev från kompositören) 

 

Ingår i M2:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-3810


M2   Handskrivna arrangemang 

   

Se bilaga för fullständig förteckning av titlar och stämsättning. 

 

 

Vol 1  Arrangemang av: 

  - Rune Gnestadius (pseudonym Rune Edwin & Gnesta Kalle) 

  - Ricke Löw  

  - Kewe Wickman 

 

Vol 2 - Arrangemang av Arnt Haugen. Bla originalmanus till notalbumet 

”Glad och livad”.   

  - Udda stämmor ur arrangemang. 

 

Vol 3  - Arrangemang av Gunnar Lundgren. 

 

Häri även M3 

 

Vol 4  Arrangemang av: 

  - Kvintus Söderkvist 

  - Jack Gill 

  - Hans Wahlgren 

  - Gösta Cederberg 

  - Ole Vikki Jensen 

  - Gösta Cederberg 

  - Rune Werner 

- Arrangemang utan angiven arrangör 

 

Häri även: 

M1  

M4  

M3 

M5 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-3809


Vol 5-7  Arrangemang utan angiven arrangör 

 

 

M3   Handskrivna noter, ej arrangemang 

 

  Se bilaga för fullständig förteckning av titlar. 

 

Ingår i M2:3 & M2:4 

 

 

M4  Kompositioner med text av Sven Paddock 

 

En handfull notblad till kompositioner av Jules Sylvain och Rolf 

Degerman, samtliga med Sven Paddock angiven som 

textförfattare. De flesta notbladen är stämplade med texten 

”Arkivex. Sylvain – Paddock återlämnas omedelbart”. I huvudsak 

handskrifter, men även maskinskrivna texter och kopierade 

notblad med handskrivna anteckningar. Innehåller även brev från 

Sven Paddock till Rune Gnestadius.  

 

Ingår i M2:4 

 

 

M5   Övriga Handskrifter  

 

Fragment av låtar, påbörjade arrangemang etc. 

 

Ingår i M2:4 

 

 

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-3808


M6   Kopierade arrangemang 

   

Se bilaga för fullständig förteckning av titlar och stämsättning. 

 

 

Vol 1  Arrangemang av: 

  - Ricke Löw (inkl handskrivna partitur) 

  - Kewe Wickman 

  - Rune Gnestadius (pseudonym Gnesta-Kalle & Rune Edwin) 

  - Utan angiven arrangör 

  

Vol 2  Arrangemang av: 

  - Ole Wikki Jensen 

  - Magnus Gustafsson 

  - C-E Lundahl 

  - E. Andersson 

  - Ernst Schleich 

  - Pera Darwin 

  - Helge Damberg 

  - Karl Severin 

  - Kvintus Söderkvist   

  - Einar Erickson 

  - Gunnar Lundgren 

  - S. Sköld 

  - Martin Livén 

- Utan angiven arrangör 

 

Vol 3  Arrangemang av: 

  - Kvintus Söderkvist 

  - Jonne Persson 

 

Vol 4  Arrangemang av: 

  - Gunnar Lundgren 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-3807


  - Helge Damberg 

  - Eric Johansson 

 

Vol 5  Arrangemang av: 

  - Nisse L. Lindström 

  - Gerhard Bergström 

  - Nils Thörnberg 

  - Bengt Mohr 

  - J Ahrnstedt 

  - Alvar Moberg 

  - Hans Permark 

  - Olle Nordberg 

  - Gunnar Hahn 

  - Martin Livén 

  - Allan Kartberg 

  - Erne Folkestam 

  - Ej angiven arrangör 

 

Häri även E1 

  

 

M7   Kopierade noter, ej arrangemang 

 

Vol 1  Kompositioner av: 

  - Kvintus Söderkvist 

  - Lill-Magnus 

  - Allan Kartberg 

  - Ricke Löw 

- Ulla Rovström (textförf.) 

  - Ingvar Lindblom 

- Allan Fors (textförf.) 

- Robert Britse 

- Eric Johansson 



- Nils Thörnberg 

- Harry Aspelin 

- Egon Hjorth 

- Frans Hjorth 

- Karl Henry 

- David Daniels 

- “Lutis” 

- Tony Hansson 

- Gustav Möller 

- Anna Palm 

- Kurt Ahlquist 

- Nisse Forssén 

- Leif Hjortland 

- Eric Gustavsson 

- Jean Rennert 

- Gustav Dahlström 

- Gnesta Kalle 

- Lennart Kjellgren 

- Ols David 

- Ludgo-Pelle Pettersson 

- Oskar Öst 

- Karl-Gösta Lundgren 

   

 

M8  Kopieringsunderlag 

Underlag till kopior på skört stencileringspapper. Arrangemang 

och kompositioner. 

 

 

M9   Tryckta arrangemang 

 

Ska placeras i Svenskt Visarkivs bibliotek och särregistreas i 

SVA:s databas X-ref. Dubbletter är gallrade. 



 

 

M10   Tryckta noter 

 

Ska placeras i Svenskt Visarkivs bibliotek och särregistreas i 

SVA:s databas X-ref. Dubbletter är gallrade. 

 

 

Z1  Kassettband 

 

Samlingen innehåller över 200 kassettband, den absoluta 

merparten är radioprogram med Rune Gnestadius som 

programledare. En mindre del är privata inspelningar, och en del 

tycks härröra sig från den egna skivbolagsverksamheten. 

Kassetterna är endast delvis genomlyssnade och information om 

innehåll är i huvudsak hämtade från bandfodral eller etiketter. 

 

Vol 1 49 kassettband med radioprogrammet ”Gomiddag” med Rune 

Gnestadius som programledare, åren 1984-1985 sam 1987-1989. 

 

Vol 2 45 kassettband med radioprogrammet ”Gomiddag”. Sex st är från 

år 1986, på övriga framgår ej årtal av bandfodral eller etiketter. 

 

Vol 3 49 kassettband med radioprogrammet ”Lunchboxen” med Rune 

Gnestadius som programledare, från åren 1990-1992. 

 

Vol 4 - 41 kassettband med radioprogrammet ”Lunchboxen”. 17 från år 

1992, på övriga framgår ej årtal av bandfodral eller etiketter.   

 - Fyra kassettband med radioprogrammet ”Kultis på platta”. 

 - Fyra kassettband med radioreportage från kryssningsfartyg 

mellan Stockholm-Riga. Ej Rune Gnestadius som programledare. 

 



Vol 5 - ”Minnen och Melodier”, radioprogram där Rune Gnestadius 

berättar om sitt musikliv för Kajsa Nynäs. Nio kasetter. 

 - Intervju med Rune Gnestadius gjord av Bo Gäfvert för Svenskt 

Visarkivs räkning. Två kassetter. 

 - ”Fredagscafé”, program med längre intervju med Rune 

Gnestadius sänt i Radio Jämtland 1993. 

 - ”Sol ute och sol inne” & ”Livat på landet”, två program ur serien 

”Sommarfröjd” som sändes i radio 1963 & 1973. Med Gnesta-

Kalles Kapell & Ruskprickarna. 

 - Gammal dansmusik med Gnesta-Kalles kapell, minneskväll över 

gamla radioprogram. Sänt 1985-04-08. 

 - Julmelodier med Hilding Pettersson och Gnesta-Kalles kapell  

 - Gnesta-Kalles kapell, Andrew Walter & Sölve Strand 

 

 - Carl Jularbo, en folkkär dragspelman. Radioprogram presenterat 

av Gnesta Kalle. Sex kassetter. 

 - Intervju med Sven Hylén. Två kassetter. 

 - Eric Öst berättar. Två kassetter. 

 - Eric Öst + Olle Karlsson, privat hemma i Enskede 

 - Eric Öst – inslag till minnesprogram 

 - Ebbe Jularbo, minnesprogram. Sänt 1991-02-20.  

 - Intervju med dragspelaren Gunnar Lundgren född den 2 mars 

1908, gjord av Rune Gnestadius år 2000 

 - Minnesprogram om Uno ”Myggan” Ericsson 2001-05-16 

 

- ”Levande Musik 13/8 Ösd”. Skogsbylasse, Olle Hemmingsson m 

fl. 

 - Hilding Höglins gr. Inspelning i EMI-studion -75 -76 

 - Sommar på Solsäter, Blånn-Olles spelmanslag, Radioåret 1965 

 - Skansen sommaren 1984, m Gösta Jonsson, Lasse Lönndahl, Eva 

Jerring m fl 

- Skansen midsommarafton 1988. Två kassetter. 

 - ”Gammeldags”, radioprogram med Anders Börje, Ludgo-Pelles 

& Nils Fläckes trio 



 - Radioreportage om Accordion Club  

 - Inslag från Radio Jämtland, oklar koppling till Rune Gnestadius 

- Okänt radioprogram med folkmusik från Radio Sörmland 

 

 

Z2  Rullband 

   

Samlingen innehåller flera rullband, i huvudsak radioprogram med 

Rune Gnestadius som programledare. Banden är endast delvis 

genomlyssnade och information om innehåll är i huvudsak 

hämtade från bandfodral eller etiketter. 

 

Vol 1 Radioprogram, våra favoriter  

 

Vol 2-8 Bristfälligt uppmärkta, tycks i huvudsak vara radioprogram. 

 

Vol 9 Bandprotokoll finns till några band (se Z3) 

 

- Thores trekvart + Flipp & Flopp 

 - Rolfrevyn från China, Gränsträffen från Charlottenberg 

 - Ebbe och jag med låtar 

 - Favoritkvarten 

 - Truxe Petterqvist, Taikon Hjalle  

 - Nils Gunnar Sterner, Eric Öst & Lill-Babs 

 - Intervju Smäck 

 

Vol 10 Bandprotokoll finns till några band (se Z3). 

 

- Evert Granholm 

 - Tor Brittania – Jungfrufärd 

 - ”En låt på 15, ingen aning om vad de e” 

 - Gomiddag 13/9, Retur Gnestadius. Kjell Wigren, Ejnar 

Andersson, Karl Ove Karlssons ork mm 



 - Söndagsporträttet med Gnesta Kalle sänt 27/5 1962, med 

hälsning från Radio Syd 

 - Mosebacke monarki 

 - Radioprogram med Melker Davidssons kapell fr 1975 

 - Trallgubbe från Skede 

 - Olika radioprogram 

 

Vol 11 16 st masterband (rullband 27*27 cm) från Sveriges Radio och 

Koster musikproduktion. Bandprotokoll finns till ca hälften av 

banden (se Z3). Ungefärligt innehåll enligt protokoll och 

bandkartonger: 

 

 - Fritz Gustaf, intervju om bla Ernst Rolf 

 - Medlemmar ur hovkapellet med Kewe Eickman (dir) 

 - Concerto grosso för gammeldanskapell och symfoniorkester 

 - Margit Larsson  

 - Hans Bjereklang 

 - Radioprogram med Carl Jularbos kvartett & Gnesta Kalles 

kapell. Beredskapsprogram från 1950-talet (med anmärkningen ”ej 

i arkiv”) 

 - Spelmansgille i Farsta 

 - Radioprogram med diverse grammofonmusik från 78-varvare 

 

Z3  Bandprotokoll till rullband 

 

Ingår i D1 
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