riksdagens oppnande i Stockholm
1971" hade bara nagra ord behovt
andras pa grund av kammarreformen.
Rikssalen var som vanligt val
fylld av inbjudna fran myndigheter, utlandska beskickningar, riksdag och allmanhet. Antalet leda-

nisationer inujuuito. ^v ^
pa kammarfrulaktaren tillsammans med allmanhet som lyckats
fa del av de ca 450 biljetter som
i ar distribuerats utom alia personliga inbjudningar.
Detta ar enda gangen pa aret
som kung och riksdag mots for en

Inga pengar
utbyggnadeii
Sodertalje kail
En f ortsatt bister ekonomi forutspar finansi
Strang i arets statsverksproposition. Endast
slar ban: skatt pa annonser med 10 procen
senare komma forslag om skatt pa reklam.
utbyggnaden av Sodertalje kanal och Mali
av nu heller. Kommunikationsministern
angelagnare projekt att lagga pengarna pa.
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Pa mandagen inledde kriminalvai
sina 39:e och 40;e gemensamma grum
minalvardafe7 "iin^iomsvardare odi «5
dare pa Skogshojds Turisthotell i Sod<
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Spelman sam
gamla logpia
D Nar spelmannen Gustaf
Larsson, Wappersta, fyllde
75 ar fbrra aret uppvaktade
Arne Blomberg i Sbrmlands
spelmansforbund med standar och hederstecken.
3 Det hade WapperstaLasse gjort sig val fortj ant
av. Han har en av Sveriges
finaste samlingar av gamla
unika
magdeburgerdragspel. Spelat dragspel har
han gjort sedan han var 12
— Kineserna kan dom ocksa, tycker Wappersta-Lasse och spelar en
vals pa sitt moderna miniatyrspel fran Shanghai. Och bara 28 kr
kostar det! I forgrunden en Edison-fonogral av den ratta modellen
— med nagra originalrullar operettmusik.
iiimiiimiiiiMiMHimiiiiiiimii

gram- Han fa
dragspelsentus
hela landet
av brev!

G Det ar b£
i Solna och
Skane som
fattande drag

ar.
•U Nu ar Wappersta-Lasse
litet av "kandis" — efter
10-talet radio- och TV-proIllllllllllllllHIHHIIimil
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Wappersta-Lasse spelar f
psalmodikon och Edison-f(
Syndaskrynkle och piglock, gyckellada och stovelsk'aft kallades de gamla magdeburgerdragspelen nar de kom till Sverige pa 1850-talet. I en gammal tysk katalog fran Klingenthal i Sachsen kan
man lasa att ett dussin magdeburgare bara kostade 162 kr vid sekelskif tet. I dag ar magdeburger-

spelen exklusiva objekt for s
granna magdeburgerspel sta
lorna hemma hos tradgards:
son i Vagnharad — mera 1
Lasse. Tio ganger i radio ocl
han framtratt med sina fina i

Vid ett av sina radiobesok.fick
han till och med snabbimprovisera «n liten magdeburgerkonsert fdr radioorkestern. B&de orkesterm-edlemmarna och deras
diigent Stig Westerberg
var
imponerade av den unika darrton som Wappersta-Lasse kunde
trolla fram pa ett av slna magdeburfenspei.

TV-program. Han har upptratt
bade med Julia Caesar och Sigge FiiPSt, med Thore Skogman
och Sven Jerring.
Nu far Wappersta-Lasse turistbesok fr&n hela landet — och
en ansenlig brevskord fran dragspelsentusiaster som vill veta
mer om de gamla fina magdebnrg-arna.

^ JAKT PA
MAGDEBURGARE

— Jag har spel fran Kina till
Amerifca. Men jag har lagt an
pa fyaka och italienska magdeburgare, sager Wappersta-Lasse och slar ut mea handen mot
raderaa av dekorativa s/p&i —
med balgar i starKa rarger och
med smA romantiska blombaraer.
— De har gamla spelen ar
atrivftrda idaff. Men mellan 1925
—50 ville ingen ha deto. Nu ar
de aktuella igen. Nu far man
riktigt Jaga efter dem, sager
Wappersta-Lasse med en suck
och pekar pa signaturen p& ett
av sina spel: "Fredrik Gessner,
Magdeburg".
^ KOPA OCH LAGA

52 dragspel trangs pa bokhyllan hemma hos spelmannen Wappersta-Lasse I samlingen finns bade enradiga,
lundraariga magdeburgare och "mekaniska underverk" fran Bengts dragspelsfabrik pa Soder i Stockholm.

Halsingborg blir Helsingborg
men inga andra vill forandra

De fiesta av sina 32 gamla
dragspel har Wappersta-Lasse
kopt privat. Oft a har de varit
defekta Men han har sjalv lagat upp <iem — och gjort <lem
fullt speJftara igen.
Ofta ar det pappersbalgen i
de gaoua magdeburg'arna som
varit uteliten. Men WapperstaLasse tor specialkontakter. Far
han inte fram "reservdelar" till
sina spel i Sverige sa skriver
han diiekt till Tysklandl
* DANSK KRONA I

TRAGSPEL,

Btt »v sina magdetiurgerspel
Bar \*ppersta-Lasse gett nya
smOrjbppar av danska enkro-

Sedan arsskiftet far halsingborgarna stava sin stads namn med e. De ar da inte langre
halsingborgare utan helsingborgare.
Sin stad ja. I likhet med andra svenska stadsbor kan de sedan arsskiftet inte heller
kalla sig stadsbor. Bergreppet stad, koping och landskommun har forsvunnit. De f&r ratt
och slatt kalla sig som alia andra, kommunbor.
Beslutet om Helsingborgs stavning m<£d e fattade utbildningsminister Ingvar Carlsson
i hostas efter samrad med civilministern Svante Lundkvist. Beslutet fattades i konseljen
den 4 december.
Kommer andra svenska orter
Redan 1954 vacktes fragan om kvarvarande delen, tidigare tja- irars namn ianehaller "a" att fornat
soon
Helsiinigors
borg,
sageir
n stavningsandring av Halsingsoka fa folja Helsingborgs exem>org, da i samband med utstall- irkivarie Hallberg. Foljaktligen yel ? Hur blir det med t.ex. Angelskulle
Halsingborg
ha
fatt
sitt
lingen H 55 foljande ar. Man
aolm, Vaxjio och Alanhuit och
aknade med manga internatio- namn efber monster av namnet rarfor stavas Trelleborg redan
Helsing&r,
som
da.
alltsa
skulle
lella komitakter och ansag att en
med e ? ?
tavningsandring skulle underlat- betyda orein vid halsen, d.v.s. naTrelleborg har tidigare fdljt den
a stadens internationella relatio- gonting i stil med "gruset pa ud- e n g s e stavningsutvecklingen och
den". Detta har bl.a. den danske
j«r vasentligt.
ortnamnsforskaren
professor andrade allts§, sitt "e" till "a" vid
Ortsna^ninskommissionen
som ihristian Hald kommit fram till.
eklets borjan. Men redan 1937
itadens fdrtroendeman forhorde
andrade man stavning igen. Det5ig med viisade sig vara negativ
:a gick tam'lige,n smartfritt framBdR VARA A?
:ill en stavningsandring och daror allt pa grund av att harledArkivchef Helge Lindberg vid ningen av namnet var osaker.
med lat man sig noja.
Ortsnamnskommissionen
var Ortnamnsarkivet i Uppsala, vil- Man ar ®aker p4 att forstavelaamligen remissinstans i namn- ket numera alltsa, ar remissin- sen i namnet utgSrs av ordet tral.
regleringsarenden fram till den 1 stans i namnregleringsarenden, Daremot ar man inte saker pa att
full i ar. Numera ar det Orts- sager att det a-ljud som ingar i detta "tral" ar detsamma som tral
forleden i namnet Halsingborg ar lika med Slav och att ordet fran
tiamnsarkiivet i Uppsala.
Den niu aktuella stavningsand- sprakhistoriskt sett ett av a ge- borjan alltsa har ett a-ljud.
I Vaxjo har man inga fundermgien har sin grund i en mo- nom s.k. i-omljud uppkommet ation vackt i stadsfullmaktige den Ijud. Detta slags a-ljud skall en- ringar p& att byta stavning, sa7 jul 1967 av flru Margaret Her- ligt attonde upplagan av Svens- er kommunfullmaktig'es ordfomans/son. EJn stor majoritet bade i ka Akaxiemins ordlista stavas med rande Ingvar Dominique.
— Var stads stavning kan infulhnaktige och stadskollegiet be- a. Vidare anbefailer en kunglig
slot i januari 1969 att hos rege- kunigorelse av den 7 oktober 1927 te forbattras intemationellt sett
ringen ansoka om en andiing av att ortnamn skall stavas enligt av en sadan manover eftersom vi
den har, sager
namnets stavnimg. Deissforinnan denna upplaga av akademins ord- ju anda har ett 6 i namnet, sager WapjLasse om
sin psalmohr Dominique. Tidigare stavning
hade iferingsidtoarna i staden tilil- ista.
torp under Sten— Det var ailltsa helt fodjdrik- har varit Wexio' och namnet tror dikolett
1
firagats i en enkatundersokning
hammar.
och svarat att die mycket val kun- tigt att ortnamnskommissionen man kan harledas till "vasen vid
de tanka sig att leva och verka i avstyrkte Halsingborgs ansokan sjon", d.vjs. Helgasjons vattensysoch forkilarade att den ratta stav- tem.
Helsingborg.
Fulilmaktiges ordforande i Anningen var den med a. Arkivohef
Lindberg framhaller ocksa
att gelholm, Ake Jonsson, tror inte
MANGA AVSTYRKTE
det for narvarainde finns naNu sande regeringen ut Hal- dispenser for stavningsandringar att
gon opinion i staden for nagon
'Singborgs ansdkan pa. remiss till som strider mot den kungliga stavningsandring.
dlika instanser f 5r att de skulle kungorelsen bor hallas inom en finns det ingen officiell Atminstone
sadan.
tala oin sin syn pa. sakem. Lands- mycket snav ram.
— Meni man vet ju inte, sa smamalsarkivet i Lund avstyrkte, 11ningom kanske det kommer, saREGERINGEN BIFdLL
kasa dverlantmataren i MalmShus
— Det var ett par starka ®kal ger han. Daremot har det man
Ian som inte tyckte det fanns tilloch man emellan resonerats om
rackliga Skal f6r en andring. Den som gjorde att regeringen bifoll att
nu Halsingborg har borframsta
remissinstansen, ort- Halsingborgs ansdkan, sager de- jat nar
s'kall Angelholm folja efnamnskommdssionen, anforde ett partementssekreterare Jan-Mats ter. s&
Aven har kommer den intersprakhistoriskt skal mot en and Lindahl i Utbildningsdepartemen-- nationella
asipekten fram, Angeltet. For det forsta f611 vi f6r de
ring. Man framholl att forleden
har sommartid en hel del
(Stadens namn ursprungligen var starka kommunala dnskemalet holm
genitiv pluralis av ordet hel- sager hr Lindahl. Vi tycltoer aW turister och manga av dem ar utsom lanningar.
sing(e) som betyder person som kommunerna sa mycket
box p§, eller vid en "hals". Den mdjligt sjalva skall fa avgora hu
"DE FAR BESVARA
de vill stava sima namn. For det
narmare inneborden av
SIG..."

nor. — Di e sa behandiga, sager
Wappersta-Lasse. En behover
inte gora hal i dem!
Det var i mitten av 50-talet
som Wappersta-Lasse bdrjade
taorfade att eamla magdeburgare pft allvar. Men sitt forsta spel
fiok han redan nar han var 12
ar — hemma i Nykoping nar
seMet var ungr.
if I OLIKA TONARTER
Da horde det nastan till att
varje grabb spelaxse anagspel.
Men sa kostade ocksa. ett spel
bara 15 kr! Wappersta-Lasses
fbrsta spel var en enradig magddbuirgare som bara hOll nagot
ar.
Inget av magdeburgerspelen I
Wappersta-Lasses samllng later
likadant som sin granne. Bpelen gjordes i olika tonarter. —
Det ar darfor en vill ha mange,
sager Wappersta-Lasse och spelar sin "Handklaverslat
fran
Vikbolandet" pa en 6-korig- magdeburgare med ringklockor!
Klockorna ar till for att forstarka Ijudet i basen.

^ SPELMAN VID SILLEN
Nar Wappersta-Lasse fyllde
75 ar var den lilla roda stugan
nere vid sjon Sillen overfylld av
spelman — med Gnesta-Kalle i
specsen.
— Man lar liksom kanna folk
nar man ar ute och ror sig:, sager Wappersta-Lasse med en belaten grimas. Ibland ringer TV:s
Karl-Uno Sjoblom for att hora
senaste nytt om fagellivet Kring
SiUen.
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if FONOGRAF MED
OPERETT
/
N§r Wappersta-Lasse vill gora en paus i dragspelandet kan

if LATAR PA SKIVA
Stolt visar Wappersta-Lasse
fram en EP-skiva pa viMcen hanhar spelat in sin "Handklaversiat" och en amnan gammail lat —
"Sagbocken".
— En har hort anfira spela,
kommenteirar Wappersta-Lasse
sin stora repertoar av Ifttar och
melodier.
S3. klammer han i med "Kvasarvaisen" — fran 1907 — pA
ett vackert magdeburgerspel
med s'kuren dekor. Spelet har
han fatt i hedersigava av Foreningen Nordisk Folkmiusik i Goteborg. Men lagat upp det har
han gjort sjalv. Nu hor det till
det allra vardeful'laste 1 Wappersta-Lasses hela samling.
if AMERIKASPEL MED
LAS
Fint ar ocksa ett amerikaspel
fran sekelskiftet — kan»kc det
enda bevarade med las! Spelet
har vackra inlagg i parlemor
och elfenben — och skimrande
beslag i gammalt silver!
Wappersta-Lasse kopte det en
g&x>£ i Malmd. Kanske har det
kommit till Sverige med en s joman. Det ar ett typiskt beatallningisiarbete — med utsokta inlagg i intarsia.
if DELSBOTAKTER
Dragspelet har foljt Wappersta-Lasse sedan han var liten
pojke. Under exercisen spelade
han for kanxraterna p4 klassiska Malma hed — utanfor Malmkoping. P& 20-talet spelade han
dansmusik pa Axvalla hed.
— Dar var det delsbotakter,
sager Wappersta-Lasse och ler
litet smatt. Axvalla hade namligen ett framgangsrikt
eget
if ETT GAMMALT
SKINNJUCK
Sedan fortsiatte WapperstaLasse att spela pa fester och
andra beglvenheter — bade under de ar han bodde i Norrkoping och under de 17 ar han
nu botit vid Wappersta gard.
Nastan alltid har han ett enradigt magdeburgerspel
med
sig nar han ar ute pa spelning.
Alltid ar det nagon som vill hora musik p& "ett gammalt iskinnJUCK".

"KANDIS" P A 6 0 - T A L E T , - ^ < » « - ^ , « » » » « »
Under 60-talet blev Wapjpers- Ringklocka har Wappersta-Lasse pa sitt
ta-Lasse nagot av en "'kandis' En gang hade magdeburgerspelen "smekna
— efter stoa mAnga radio- ocn
daskrynkle.

Wappersta-Lasse spelar piglock,
psalmodikon och Edison-fonograf

ersta-Lasse I samlingen finns bade enradiga,
engts dragspelsfabrik pa Soder i Stockholm.

Helsingborg
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Is namn med e. De ar da inte langre
kan de sedan arsskiftet inte heller
kommun har forsvunnit. De far ratt
utbildningsminister Ingvar Carlsson
ndkvist. Beslutet fattades i konseljen
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Syndaskrynkle och piglock, gyckeliada och stovelsk-aft kallades de gamla magdeburgerdragspelen nar de kom till Sverige pa 1850-talet. I en gammal tysk katalog fran Klingenthal i Sachsen kan
man lasa att ett dussin magdeburgare bara kostade 162 kr vid sekelskiftet. I dag ar magdeburger-

spelen exklusiva objekt for specialsamlare. 32 farggranna magdeburgerspel star pa parad pa bokhyllorna hemma hos tradgardsmastare Gustav Larsson i Vagnharad — mera kand som Wappersta-.
Lasse. Tio ganger i radio och tva ganger i TV har
han framtratt med sina fina magdeburgerspel.

Vid ett av sina radiobesok ,f ick
han till och med snabbimprovisera en liten magdeburgerkonsert for radioorkestem. Bade orkestermedlemmarna och deras
diigent Stig Westerberg
var
imponerade av den unika darrton som Wappersta-Lasse kunde
trolla fram pa ett av sina magdeburgerspei.

nor. — Di e sa behandiga, sager
Wappersta-Lasse. En behover
inte gora hal i dem!
Det var i mitten av 50-talet
som Wappersta-Lasse borjade
borjade att samla magdeburgare pft allvar. Men sitt forsta spel
fiok han redan nar han var 12
ar — hemma i Nyfk&ping nar
seklet var ungt.

TV-program. Han har upptratt
bade med Julia Caesar och Sigge Furst, med Thore Skogman
och Sven Jemng.
Nu far Wappersta-Lasse turistbesok fr&n hela landet — och
en ansenlig brevskord fran dragspelsentusiaster som vill veta
mer om de gamla fina magdeburgarna.

^ JAKT PA
MAGDEBURGARE
— Jag har spel fran Kina till
Amerika. Men jag har lagt an
pa tyska och italienska magdeburgare, sager Wappersta-Lasse och slar ut med handen mot
raderna av deikorativa spel —
med balgar i starka rarger och
med sma romantiska blombaraer.
— De har gamla spelen ar
atravarda idag. Men mellan 1925
—50 ville ingen ha dem. Nu ar
de aktuella igen. Nu far man
rlktigt jaga efter dem, sager
Wappersta-Lasse meet en suck
och pekar p£ signaturen pft ett
av sina spel: "Fredrik Gessner,
Magdeburg"-

if I OLIKA TONARTER
Da horde det mastan till att
varje grabb spelaGe <jragspel.
Men sa kostade ocksS. e/tt spel
bara 15 kr! Wappersta-Lasses
f&rsta spel var en enradig magdebuirgare som bara holl nagot
ar.
Inget av magdeburgerspelen 1
Wappersta-Lasses samllng later
likadant som sin granne. spelen gjordes i olika tonarter. -—
Det ar darfor en vill ha mange,
sager Wappersta-Lasse och spelar sin "Handklaverslat
fran
Vikbolandet" p& en 6-kSrig magdeburgare med ringklockor!
Klockorna ar till for att forstarka ljudet i basen.

if KOPA OCH LAGA
De fiesta av sina 32 gamla
dragspel har Wappersta-Lasse
kopt privat. Ofta har de varit
defekta. Men han har sjalv lagat upp dem — och gjort dem
fullt spelbara igen.
Ofta ar det pappersbalgen i
de gamia magdebur^arna som
vartt utsllten. Men WapperstaLasse har specialkontakter. Far
han inte fram "reservdelar" till
sina spel i Sverige ssl steriver
han direkt till Tyskland!
if DANSK KRONA I
DRAGSPEL
Ett av sina magdieburgerspel
har Wappersta-Lasse gett nya
smOrjkoppar av danska enkro-

if SPELMAN VID SILLEN
Nar Wappersta-Lasse fyllde
75 ar var den liila roda stugan
nere vM sjon Sillen overfylld av
spelman — med Gnesta-Kalle i
spetsen.
— Man lar liksom kanna folk
nar man Er ute och ror sig, sager Wappersta-Lasse med en belaten grimas. Ibland ringer TV:s
Karl-TJno Sjoblom for att hora
senaste nytt om fagellivet kring
SiUen.
if FONOGRAF MED
OPERETT
Nar Wappersta-Lasise viil g6ra en paus i dragspelandet kan

han lyssna till sin gamla fina
Edison-ronograf — med 10-talet
originalrullar med amerikansk
operettmusik pa.
Eller spela pa sin massingsglansande
grammofon
fran
1907 — "med startveven fram
som pa en gammal Ford"!
if "KUNGLIG"
PSALMODIKON
— Jag kan ocksa ta och spela pa psalmodikon, sager Wappersta-Lasse och tar fram sitt
"kungliga" instrument — fran
ett torp under Stenhammar:
Psalmodikon anvandes bl. a.
i skolorna Innan man hade orgel
i klassrummen. PS, 1850-talet
lag ett psalmodikon alltid f ramme pa katedern. Men det var ett
svarspelat instrument — med
bara en strang;
TEXT: OHRISTER DUKE
BILD: THOMAS BRANDT

if LATAR PA SKIVA
Stolt visar Wappersta-Lasse
fram en EP-skiva pa viUken nanhar spelat in sin "Handklaverslat" och en aiman gammail lat —
"Sagbocken".
— En har hort andra spela,
kommenterar Wappersta-Lasse
sin stora repertoar av latar och
melodter.
Sa klammer han i med "Kvasarvaisen" — fran 1907 — pS,
ett vackert magdeburgerspel
med s'kuren dicker. Spelet har
han fatt i hedersigava av Fdreningen Nordisk Folkmusiik i Goteborg. Men lagat upp diet har
nan gjort sjalv. Nu hor det till
det allra vardefullaste 1 Wappersta-Lasses hela samling,
if AMERIKASPEL MED
LAS
Fint ar ocksa ett amerikaspcl
fr&n sekelsklffcet — kanskc det
enda bevarade med las! Spelet
har vackra inlagg i parlemor
och elfenben — och skimrande
beslag 1 gammalt silver!
Wappersta-Lasse kopte det en
gang i Malmo. Kanske har det
kommit till Sverige med en sjdman. Det ar ett typiskt beatallningisarbete — med utsdkta inlagg i intarsia.
if DELSBOTAKTER
Dragspelet har fSljt Wap'persta-Lasise sedan han var liten
pojke. Under exercisen spelade
han for kanvaterna p4 klassiska Malma hed — utanfor Malmkoping. P& 20-talet spelade han
dajnsmusik pa Axvalla hed.
— Dar var det delsbotakter,
sager Wappersta-Lasse och ler
litet sm&tt. Axvalla hade namligen ett framgangsrikt
eget
bryggeril

Kommer amidra svenska orter
vars namn innehailer "a" att forsoka fa folja Helsingborgs exempel? Hur blir det med t.ex. Angelhokn, Vaxjo och Ataihuilt och
varfor stavas Trelleborg redan
med e??
Trelleborg har tidigare foljt den
gangse stavningsutvecklingen och
andrade alltsa sitt "e" till "a" vid
seklets borjan. Mem redan 1937
andrade man stavning igen. Detta gick tamligen smartfritt framif ETT GAMMALT
for allt pa grund av att harledSKINNJUCK
ningen av namnet var osaker.
Sedan fortsatte WappersitaMan ar saker pa att forstavelLasse att spela pa fester och
sen i namnet utgors av ordet tral.
andra beigivenheter — bade unDaremot ar man inte saker pa att
der de ar han bodde i Norrkodetta "tral" ar detsamma som tral
ping och under de 17 ar han
lika med Slav oeh att ordet fran
|| mi botit vid Wappersta gard.
borjan alltsa har ett a-ljud.
||
Nastan alltid har han ett enI Vaxjo har man inga funde|| radigt magdeburgerspel med
ringar pa att byta stavning, sa|| sig nar han ar ute pa spelning.
ger kornmunfullmaktiges ordfoAlltid ar det nagon som vill horande Ingvar Dominique.
ra miusik p& "ett gammalt sklim— Var stads stavning kan inJUCK".
te forbattras internationellt sett
av en sadan manover eftersom vi
"KANDIS" PA 60-TALET
ju anda har ett 6 i namnet, sager — Nastan kunglig den har, sager
Under 60-talet blev Wappers- Ruifklocka har Wappersta-Lasse pa sitt 6-koriga magdeburgerspel.
hr Dominique. Tidigare stavning Wappersta-Lasse ont sin psalmota-Lasse m4got av en "'kandis' En gang hade magdeburgerspelen "smeknamn" som piglock och synhar varit WexiS och namnet tror dikon fran ett torp under Sten— efter sina manga radlio- ocn
hammar.
daskrynkle.
man kan harledas till "vagen vid
sjdn", d.vjs. Helgasjons vattensystem.
Fulilmaktiges ordforande i Angelholm, Ake Jonsson, tror inte
att det for narvarande finns nagon opinion i staden for nagon
stavnifngsandring.
Atminstone
finns det ingen officiell sadan.
— Men man vet ju inte, sa smaningom kanske det kommer, sager han. Daremot har det man
och man emellan resonerats om
att nar nu Halsingborg har bdrjat sa skall Angelholm folja efter. Aven har kommer den internationella aspekten fram, Angelholm har sommartid en hel del
turister och manga av dem ar utlanningar.
"DE FAR BESVARA
SIG..."
En industriman i Almhult har

g&pel trangs pa bokhyllan hemma hos spelmannen Wappersta.Lasse I samlingen firms bade enradiga,
aariga magdeburgare och "mekaniska underverk" fran Bengts dragspelslabrik pa Soder i Stockholm.

alsingborg blir Helsingborg
en inga andra vill forandra

gat upp oem — ocn gjort aem
fullt sipelbara igen.
Ofta ar det pappersbalgen i
de gamia magdeburffarna som
varlt utsliten. Men WapperstaLasse har specialkontakter. F&r
han inte fram "reservdelar" till
sina spel i Sverige sa »kriver
han direkt till Tysklandl
if DANSK KRONA I
DRAGSPEL
Ett av sina magfletiurgerspel
har Wappersta-Lasse gett nya
smOrjkoppar av danska enkro-

ledan arsskiftet far halsingborgarna stava sin stads namn med e. De ar da inte langre
singborgare utan helsingborgare.
lin stad ja. I likhet med andra svenska stadsbor kan de sedan arsskiftet inte heller
la sig stadsbor. Bergreppet stad, kbping och landskommun har forsvunnit. De far ratt
i slatt kalla sig som alia andra, kommunbor.
5eslutet om Helsingborgs stavning m£d e fattade utbildningsminister Ingvar Carlsson
ostas efter samrad med civilministern Svante Lundkvist. Beslutet fattades i konseljen
i 4 december.
in 1954 vacktes fragan om
.vningsandring av Halsing;fla i samband med utstall. H 55 foljande ar. Man
le med manga internatiosontakter och onsag att en
igsandring skulle underlatclens interaationella relatiosentligt.
som
s fortroendeman forhorde
ad vS&ade sig vara negativ
stavningsandring och darLt man sig noja.
namnskommissionen
var
pen remissinstans i namningsarenden fram till den 1
ar. Numera ar det Ortslarkivet i Uppsala.
nu aktuella stavningsandhar sin grund i en moackt i stadsfullmaktige den
1967 av firu Margr^t Heron. En stor majoritet bade i
Mige och stadskollegiet bejanuari 1969 att hos rege. ansoka om en andring av
sts stavning. Dessforinnan
^ringsidkairna i staden tils i en enkatundersokning
•arat att de mycket val kunika sig att leva och verka i
-gborg.
MANGA AVSTYRKTE
sande regeringen ut Hal•rgs ansdkan pa remiss till
instanser for att de skulle
m sin syn pa saken. Landsrkivet i Lund avstyrkte, li5verlantmataren i Malmohus
m inte tyckte det fanns tillga Skal fSr en andring. Den
ta remissinstansen,
ortjkommissionen, anforde ett
bistoriskt skal mot en andMan framholl att forleden i
is namn urspnmgligen var
v pluralis av ordet hel0 som betyder person som
a eller vid en "hals". Den
ire inneborden av denna
afiska benamning ar dock
.t klarlagd. '
ivarie Goran Hallberg vid
imnsarkivet vid Lunds Uniet framh&ller att sprakforstidigare ansett att "hals"
a- sund. Halsingborg och
lETor sikulle da betyda "borid sundet' respektive "dren
indet". En or ar en udde av
>ch sten. Benamningen finns
1 t.ex. ortsnamnet Skanor,
bor betyda ungefar "den
emangda udden som ar inorten till Skandinavien".
. ar ju ofta sa att aldre veapliga uppfattningar
blir
rderade och sa har det varit
med fragan om ordet 'Tials"
ung. Enligt en del moderna
oingsresultat har "hals" snabetvdelsen av udde eller
nas.
Nagot sadant finns ju inte
isten vid Halsingborg, men
anser att Halsingborgs borg,
• Karnan nu ar den enda

kvarvarande delen, tidigare tjanat som HeJisiingora borig, sager
arkivarie Hallberg. Foljaktligen
skulle Halsingborg ha fatt sitt
namn efter monster av namnet
HelsingSr, som d& alltsfi, skulle
betyda oren vid halsen, d.v.s. nagonting i stil med "gruset pS,
den". Detta har bl.a. den danske
ortnamnsforskaren
professor
Christian Hald kommit fram till.
BOR VARA A?
Arkivchef Helge Lindberg vid
Ortnamnsarkivet i Uppsala, vilket numera alltsS, ar remissinstans i namnregleringsarenden,
sager att det a-ljud som ingar i
forleden i namnet Halsingborg ar
sprakhistoriskt sett ett av a genom s.k. i-omljud uppkommet aIjud. Detta slags a-ljud skall enligt attonde uppilagan av Svenska Akademins ordlista stavas med
a. Vidare anbefaller en kunglig
kumgorelse av den 7 oktober 1927
att ortnamn skall stavas enligt
denna upplaga av akademins ordista.
— Det var ailltsa belt f»ljdriktigt att ortnamnsikommissdonen
avstyrkte Halsingborgs ansokan
och forkilarade att den ratta stavningen var den med a. Arkivohef
Lindberg framhaller ocksa
att
dispenser for stavningsandringar
som strider mot den kungliga
kungorelsen bor hallas inom en
mycket snav ram.

Kominer amdra svenska orter
vars namn innehaUer "a" att for
soka fa folja Helsingborgs exem
pel ? Hur blir det med t.ex. Angelholm, Vaxjio och Atonhuit och
varfor stavas Trelleborg redan
med e??
Trelleborg har tidigare foljt den
gangse stavningsutvecklingen och
andrade ailltsa sitt "e" till "a" vid
seklets borjan. Men redan 1937
andrade man stavning igen. Detta gick tamligen smartfritt framfor allt pa grund av att harledningen av namnet var osaker.
Man ar sak'er pa att forstavelsen i namnet utg5rs av ordet tral.
Daremot ar man inte saker p& att
detta "tral" ar detsamma som tral
lika med silav och att ordet fran
borjan alltsa har ett a-ljud.
I Vaxjo bar man inga funderingar pfi, att byta stavning, sager kommunfullmaktig'es ordforande Ingvar Dominique.
— Var stads stavning kan inte forbattras intemationellt sett
av en sadan manover eftersom vi
ju anda har ett 6 i namnet, sager — Nastan kunglig den har, sager
hr Dominique. Tidigare stavning Wappersta-Lasse om sin psalmohar varit Wexib' och namnet tror dikon fran ett torp under Stenhammar.
man kan harledas till "vaffen vid
sjon", d.v.s. Helgasjons vattensystem.
FUllmaktiges ordforande i Angelholm, Ake Jonsson, tror inte
att det for narvarande finns nagon opinion i staden for nagon
stavningsandring.
Atminstone
finns det ingen officiell s&dan.
— Men man vet ju inte, sa smaningom -kanske det kommer, sager han. Daremot har det man
och man emellan reso,nerats om
att nar nu Halsingborg har borjat s& s'kall Angelholm folja efter. Aven har kommer den internationella aspekten fram, Angelhotoi har sommartid en hel del
turister och manga av dem ar utlan.ningar.

Icommenterar Wappersta-Lasee
sin stora repertoar av latar och
melodler.
Sa klammer han i med "Kvasarvaisen" — fran 1907 — pa
ett vackert magdeburgerspel
med s'kuren diekor. Spelet har
han f&tt i hedersigava av Fdreningen Nordiisk Folkmusiik i Gb'teborg. Men lagat upp det har
han gjort sjalv. Nu har det till
det allra vardefullaste i Wappersta-Lasses hela samluag.
if AMERIKASPEL MED
LAS
Fint ar ocks& ett amerikaspel
fra-n sekelsktftet — kao»ke det
enda bevarade med l&s! Spelet
har vackra inlagg i parlemor
och elfenben — och skimrande
beslag 1 gammalt silver!
Wappersta-Lasse kopte det en
gang i Malmo'. Kanske har det
kommit till Sverige med en sjoman. Det ar ett typiskt beatallningisarbete — med utsdkta inlagg i intansia.
if DELSBOTAKTER
Dragspelet har foljt Wappersta-Lasise sedan han var liten
pojke. Under exercisen spelade
han for karoraterna pa klassiska Malma hed — utanfor Malinkoping. P& 20-talet spelade han
dansmusik pS. Axvalla hed.
— Dar var det delsbotakter,
sager Wappersta-Lasse och ler
litet smalt. Axvalla hade namligen ett framgangsrikt
eget
bryggeril
if ETT GAMMALT
SKINNJUCK
Sedan fortsiatte WapperstaLasse att ®pela pa fester och
andra begivenheter — bade under de ar han bodde i Norrkoping och under de 17 ar han
nu bott vid Wappersta gard.
Nastan alltid har han ett enradigt magdeburgerspel med
sig nar han ar ute pa spelning.
Alltid ar det n&gon som vill hora miusik p& "ett gammalt isikinnJUOK".

"KANDIS" PA 60-TALET
Under 60-talet blev Wappersta-Lasse nagot av en "feandis'
— efter sdrna m&nga radio- ocn

Ringklocka har Wappersta-Lasse pa sitt
En gang hade magdeburgerspelen "smekna
daskrynkle.
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REGERINGEN BIFoXL
•— Det var ett par starka skal
som gjorde att regeringen Mfoll
Halsingborgs ansokan, sager departementss'ekreterare Jan-Mats
Lindahl i Utbildningsidepartementet. For det forsta foil vi f6r det
sitarka kommuooala Snskemalet.
sager hr Lindahl. Vi tydceir att
komimunerna sa mycket
som
mojligt sjalva skall fa avgora hur
"DE FAR BESVARA
de vill stava sima namn. For det
SIG..."
andra tillstyrkte lansstyrelisen i
En industriman i Almhult har
Malmohus Ian och Lunds domkapitel hade ingenting att anfSra inoffSeiieiiat fraimhAliliit det onsikvarda i att kalla det smalandsika
i sakfragan.
smaindustricentrat f8r Elmhult.
Denna ort har ocksa i likhet med
HAELSINGBORG
de andra pi "a" stavats med ba— HELSINGBORG
de "ae" och "e". Kommunfull— HALSINGBORG
maktiges ordforande Eric Ande— I Danmark och i de forna rek sager att Almhult sprakligt
danska omrMena i nuvarande sett inte har lika starka skal som
Sverige, d.v.s. Skane, Dlekinge mUnga andra orter att andra sin
och Halland stavades ortnamn p§. stavning. Aim kommer fran aim,
a-ljud med danskt "ae" fram till d.v.s. tradet aim, och ar lokalt
;iden omkring reformationen p& dialektalt. Aim har uttalats alme
1500-talet, sager arkivarie Hall- och det har blivit Almhult,
aerg i Lund. Satedes hette det
— Visserligen har vi en hel del
Haelsingborg, Traelleborg, Haess- utlandska affarsf5rbindelser, saeholm ooh Aengelholm. Pfi, 1500- ger hr Anderek, men om de vill
;alet andrades dock detta succes- txandla menl oss sa far de besvara
sivt sa att det tidigare "ae" blev sig med att'stava vart namn som
'e" och sa forblev det anda tills det ar. Annars kan de lata bli att
stavningsreformen 1907—1908 da g5ra affarer med oss, sager ha,n.
manga svenska ortnamn andrade Detta att andra stavningen ar
sina "e" till "a". Stavningen med bara ett slag® MAfingrighet, tyc'a" ar alltsia Snte sa varst gam- ker hr Anderek.
I 17 ar har spelmannen Gustaf Larsson bott i $io. roda tradgardsmastarstuga nere vid sjbn Sillen. Stugan hor un
mal.
PER SORENSSON
med anor fran 1200-talet. Efter 10-talet radio- och TV-framtradanden har Gustaf Larsson blivit riksbekant under

