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Kanganarkör och ett antal 
musikanter på folkliga instru-
meat bjfl» på en verkligt trevlig 
musikatton på Esti ad i tisdags 
under Vigo Löfcrantz' ledning. 
Denna "öppna" konsertsUl 
med otvungen klädsel (många 
av damerna i nationaldräkt. 
medan herrarna tydligen inte 
gillai sämskskinnabyxor och 
röda tofsar) , småprat med 
publiken, avspänd ledning, pit-
toreska uppställningar och litet j 
av happening ligger tydligen • 
väl till för dirigenten. : 

BRUDMARSCH OCH 
GANGLAT 
Ett sjungande intåg och dito u t - ' 
t å g genom salongen till tonerna 
av en brudmarsch f rån österå-
kei. resp. gånglåt f rån Lä-
strmge, inramade effektfull t ^ 
gamla visor och låtar. Hela kö-
ren sjöng roligt om Noak, men 
ba ia karlarna fick brännvin på 
manda^rarna, vilket dels är 
orättvist och könsdiskrimine-
rande, dels inte saimingsenligt, 
dä i början på 1800-talet även 
pigorna fick en del av sin lön i . 
fo im av brännvin! ' 

En steklåt för kör och fioler i 
fqreföU härleda sig f rån den ly-;; 
ckTiga tid då kossorna for t fa- ! 
rande födde gödkalvstekar — j 

! den följdes också helt följdrik-1 
t igt av en tackvisa. För at t f å 
steken at t sä t ta sig, dansade 
och sjöng man en ringlek med 
uråldrig doft — så som man, 
for t farande lär dansa på Fär-
öarna ' 

SKALLPIPA CX;H 
DRAGSPEL 
Alderdoftillga instrument som 
skailpipa, krumhom, s tråkhar-

pa och nyckelharpa gav ålder-
domlig klang i sin ackopagne-
rande funktion. Fiol och klari-
nett ä r ju än i dag folkliga 
instrument. Wappersta-Lasse 
hade en mängd dragspel, som 
en bet jänt fick hålla reda på 
och f ramlämna det som var 
lämpat för den avsedda låten. 

Et t par av dessa gammelval-
ser har klingat inte bara i 
sörmländska björkhagar utan 
också under blekingska ekar 

LÄNSTIDNINGEN 

och bokar, för mina benmuskler 
blev märkba r t oroliga. Tydligen 
mindes de förgångna tiders 
dansanta övningar och vädrade 
morgonluft . Men de bedrog sig. 
Alla sa t t stilla, och allteå även 
jag — och applåderade den 
oförbrännellge" och (förhopp-
ningsvis u tan brännvin y glade 
Wappersta-Lasse! 

BR-iNNVIN (XIH BLOD 
Egentligen borde en sådan hä r 
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musikstund exekveras i en 
Sfinnlandshage med grönska, 
blå himmel och stilla vatten, 
t.ex. i parken f ramför (ba-
kom) Taxinge-Näsby slott. 
Viskningarna och ropen där bör 
bytas ut mot dessa sunda, som-
marglada och vackra låtar och 
visor. Öch hellre brännvin och 
glädje än detta blod som rinner 
över väggar och golv, över 
köttsliga lår och själsliga kval! 

EDVIN JONASSON 

• Vigo Löfcrantz dirigerar sina sångare med den äran i en sörmländsk visa på Estrads "Körkväll". Foto: 
_ Pauli Kujala ^ ' 

i 
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Foto: BiSrh tlndatröin 
0 Vappersta-lMsse — Gustav Larsson från Vagnhärad 
— gjorde på torsdagen "musikrevolution" genom att 
spela upp för Zommärket. 

När Vappersta-Lasse 
skrev musikhistoria 

Med valsen "Kom Adolfina", "Handklaverslåt från Vik-
bolandet" och "Vapperste-valsen" skrev Gustav Lars-
son från Vagnhärad, riksbekant som Vappersta-Lasse, 
ett stycke musikhistoria på torsdagseftermiddagen. Som 
första dragspelare spelade han upp inför sexmanna-
juryn i Zomnämnden för att erövra Zommärket — det 
förnämsta utmärkelsetecknet för en spelman. 
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"Vappersta " framträder 
i TV med Hasse Tellemar 
SÖDERTÄLJE. Med valsen "Kom Adolfina", "Handklaverslåt från Vikbolandet" och Vap-
persta-valsen" skrev Gustav Larsson från Vagnhärad, riksbekant som Vappersta-Lasse, ett 
stycke musikhistoria på torsdagseftermiddagen. Som förste dragspelare spetede han upp in-
för sexmannajuryn i Zomnämnden för att erövra Zoi™närket — det förnämsta utmärkel-
isetecknet för en svensk spelman. Men tills nu har fiolen varit allt förhärskande instrument 
vid de tidigare med stort hysch-hysch omgivna uppspelningarna. Men Arne Blomberg i Sö-
dermanlands Spelmansförbund har dämpat ned gravallvaret kring märkesuppspelningama i 
Södertäljes Folkets hus och gjort till och med namnlistorna offentliga. Och så har han ba-
nat väg för dragspelet! Men först vid riksspelmansstämman på Torekällberget på söndag 
får Vappersta-Lasse veta om han befanns värdig att upptas i kretsen av zornmärkes-spel-
män! 
Vappersta-Lasse stegade in 
som nr 25 av 143 spelmän för 
a t t spela upp för sitt Zommär-
ke i ett^av de små sammant rä -

f f • ! 
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Förste man som spelade upp för 
Zommärket — kl 9.00 — var 
spelmannen Yngve Andersson 
från Södertälje. 

desrummen — bredvid Trombon 
— i Södertäljes Folkets hus. 

— Skall j a g måntro gå in och 
bocka djupt ända till golvet, 
sade Vappersta-Lasse litet ill-
mar ig t innan han ömt tog fa t t i 
ett av sina magdeburgerspel för 
a t t spela "Kom Adolfina" för 
den luttrade märkes juryn — i 
vilken ingår bl.a. Bror Hjor ths 
son Ole Hjorth. 

"JÄTTESKÖNT!" 
Medan Vappersta-Lasse spelade 
på sina magdeburgare — ett 
nyt t spel för var je ny låt! — 
samlades spelmän f r å n hela 
landet u tanför juryns dörr för 
a t t lyssna litet i smyg till mag-
deburgarnas plingande ring-
klockor. 

— Det sitter fint det där! — 
Jä t teskönt ! — Aldrig skulle 
man väl drömt om a t t f å höra 
sådana hä r låtar, som de gamle 
sjöng och spelade på munspel, 
spelas inför en märkesjury, var 
några av spelmanskommenta-
rerna. 

Och så kom Vappersta-Lasse 
ut : — Det gick bra det hä r ! 
Dom var lugna och sansade — 
och j ag med! Det var nog en 
upplevelse för dom det här ! 
Dom har nog aldrig sett eller 
hört så hä r fina gamla spel för-
ut. 

SPEL FRÄN 1900 
Vappersta-Lasse demonstrerade 
sina magdeburgare för en liten 
krets unga spelmän som så när 
glömde, bort a t t det var deras 
tur a t t spela upp. 

Där var t.ex. ett gammalt 
spel f r än 1900 som Vappersta 
f å t t i gåva f r å n Nordisk folk-
musik i Göteborg. Ursprungli-
gen kom spelet f r å n ett sterb-
hus i Småland. Med lätt och 
varsam hand ha r Vappersta se-
dan lagat upp bälgen och få.tt 

s tämmorna omsedda på annat 
håll. 

"NU KOMMER 
UNGDOMEN" 
— Man ä r allt glad en sådan 
här dag, sade Vappersta-Lasse 
och myste. Här har man hållit 
på i 40 å r och försökt få f r a m 
det gamla, väcka intresse för dé 
gamlas musik. 

Och nu de sista fyra—fem 
åren har det äntligen lossnat. 
Ungdomen kommer kolossalt. 
Det märkte man t.ex. på Tore-
källberget i söndags. Det är en 
utveckling som man får vara 
glad å t ! 

VAPPERSTA OCH 
"DRAGSPELETS DROTT-
NING" 
— Aldrig var det tal om tidiga-
re a t t en dragspelare skulle 
kunna ' spela upp för Zommär-
ket! Men jag fick tipset f r ån 
Södermanlands Spelmansför-
bufld a t t nu var det dags a t t 
ställa upp, sade Vappersta-Las-
se och berättade a t t han är he-
dersmedlem i både Jularbo-
klubben i Motala med 50 aktiva 
dragspelare och i Nyköpings 
"väldigt duktiga" dragspels-
klubb. 

Och när Musikhistoriska mu-
seet nyligen öppnade sin s tora 
dragspelsutställning, inledde 
Vappersta-Lasse med sina 
magdeburgare — til lsammans 
med "Dragspelets drottning" 
f r ån Värmland! 

E t t tiotal gånger har Vapper-
s ta spelat t i l lsammans med , 
Gnesta-Kalle. Han har var i t 
med Bosse Larsson på Skansen, 
spelat gammal dans på Höglof-
tet-. 

"SOM NÄR MAN 
SLAKTAR E N GRIS' 
— J a g har bara spelat dragspel 
i all min dar, sade Vappersta-


