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Det var fullsatt när Repslagarmuseet bjöd 
in till årets första Musikcafé i torsdags kväll. 

Merparten av besökarna hade någon gång tidi-
gare lyssnat till Lars-Eric Frendberg, däremot 
var sonen Johan en ny bekantskap för de allra 
fl esta. Att många häpnade över Johan Frend-
bergs makalöst starka men ack så behagliga 
stämma är ingen överdrift. Dessutom hanterar 
han gitarren på ett fullkomligt enastående sätt.

– Jag har en helt ny gitarr. Den har varit 
i min ägo i bara ett par timmar. Det känns 
spännande, förklarade Johan med sin ödmjuka 
framtoning.

Det måste ha uppstått förälskelse redan vid 
första ögonkastet ty passionen och den totala 
inlevelsen hos Johan Frendberg var påtag-
lig när han lät tolka Evert Taube, Cornelis 
Vreeswijk och självaste Elvis Presley. Elvis 
har rättmätigt epitetet The King, men den här 
aftonen var Johan Frendberg kung av museets 
provisoriskt uppbyggda scen. Finns det någon 
som kan framföra ”Fattig bonddräng” på ett 
bättre sätt? Det ska inte misstolkas, men varför 
ska denna begåvade Trollhätteson kuska runt 
i bygdegårdar, i Folkets Hus-lokaler och lik-
nande platser när rösten kvalifi cerar honom för 
betydligt mer välkända salonger?

Framträdandet var uppdelat i två akter. Pu-
bliken kastades mellan vackra bohuslänska vi-
sor till fartfylld rock and roll. Spelglädjen hos 
duon var äkta och som sig bör klämde Lars-Er-
ic in historier om såväl Kal å Ada som Väst-
göta-Bengtsson. Lika roligt var det att ta del 
av gnabbet far och son emellan, som också det 
föranledde spontana skratt bland åskådarna.

I vilket fall som helst var det musiken som 
stod i fokus. Lars-Erics tolkning av ”Inbjudan 
till Bohuslän” var bedårande. Avslutningen 
med Johans arrangemang av ”Stad i ljus” var 
magnifi k. Extranumret med ”When the sa-
ints go marching in” satt också där den skulle. 
Torsdagskvällens framträdande får placeras i 
minnesbanken till dess att Lars-Eric och Johan 
Frendberg återvänder till Prästalunds hem-
bygdsgård torsdagen den 12 juni.

JONAS ANDERSSON

Lars-Eric och Johan Frendberg bjöd på en magnifik musikupplevelse på Repslagarmuseet i torsdags.

Magi signerat Frendbergs

SURTE. Lennart Palm är 
inte bara bevandrad i 
musikens historia.

I tisdags kväll 
föreläste han om den 
svenska stormaktsti-
den i Surte bibliotek.

– Spännande och 
intressanta berättel-
ser, konstaterar Doris 
Hellman, ordförande 
i Surte-Bohus Biblio-
teks- och kulturfören-
ing.

En annorlunda typ av un-
derhållning än vad fören-

ingens medlemmar är vana 
vid. Programpunkten drog 
ändå fullt hus. Arrangören 
fi ck till och med neka be-
sökare som ville komma in 
eftersom samtliga biljetter 
hade gått åt.

Lennart Palm från Le-
rum har gjort sig känd som 
en duktig pianist och musi-
ker. Otal är de gånger som 
han gjort låtar till Anders 
Eldeman i Melodikrysset 
och fl era gånger har han 
besökt Ale tillsammans med 
Stefan Ljungqvist.

Nu var det emellertid 
inte musiken som stod i 

fokus. Istället berättade 
Lennart Palm om adelsmän 
från den gamla stormaktsti-
den och en hel del andra in-
tressanta ting hämtade från 
den svenska historien.

– Humorn fanns där och 
publiken var med på no-
terna. Alla verkade tillfreds 
med Lennarts anförande 
som även innefattade ett 
bildspel, säger Doris Hell-
man.

Tisdagen den 25 mars 
blir desto mer musik då 
Larmet gästar bibliotekssa-
longen.

JONAS ANDERSSON

Lennart Palm berättade om den svenska stormaktstiden när han gästade Surte bibliotek i tis-
dags kväll.
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Palm kryssade i historien

 Repslagarmuseets lokal var fylld till brädden när årets första 
 Musikcafé ägde rum. Publiken njöt av den underhållning som 
 far och son Frendberg levererade. 
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Onsdag 5 mars kl 19.00
Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Söndag 9 mars kl 15.00
Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 18.00
Onsdag 12 mars kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 16 mars kl 15.00

Söndag 16 mars kl 18.00
Onsdag 19 mars kl 19.00

Entré 80 kr

ÄLVÄNGEN. Professionella konstnärer och fantastiska teaterproduktioner har 
bevittnats på Repslagarmuseet genom åren, men en musikalisk underhållning 
av det slaget som serverades i torsdags kväll har besökarna aldrig tidigare 
upplevt.

Musikcaféet med Lars-Eric och Johan Frendberg var magiskt.
Applåderna ville aldrig ta slut och vi är många som ser fram emot parets 

återkomst till Prästalund senare i år.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Salong 4
Klipp+

sling/färg
+styling

795:-
Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 91 

Mån-fre 9-18, lör 9-14 

ERBJUDANDE!

Gäller under mars månad.


