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SPELMANSFORBUNDET
FÖRVALTAR OCH FÖR
TRADITIONEN VIDARE
SÖDERTÄLJE:
Visst
minns vi Wappersta-Lasse
och hans många fina gamla
dragspel! 42 stycken när han
hade som flest. Gustav Larsson var hans riktiga namn och
han var från Vagnhärad.
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Kanske minns vi också att han i
juni 1973 vid spelmansstämman
på Torekällberget i Södertälje
belönades med Zorns hedersplakett i guld för sina insatser som
bärare av en fin spelmanstradition. En utmärkelse som han
själv betraktade som höjdpunkten
i sitt liv som spelman. Han var en
av de mest kända bevararna av
dragspelets tradition, och är hittills den ende dragspelare som
fått Zorn-plaketten.
Nu är Gustav Larsson borta och
spelar inte mer. Men hans musik
finns bevarad dels i spelmansför :
bundets arkiv, dels på Svenskt Visarkiv. Även hans dragspel finns
bevarade. Ett par har överlämnats till östra Sörmlands kulturhistoriska förening och förvaras
på Torekällberget i Södertälje och
I l a x av dottern Ulla Anett par
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bundet, som Gustav kände mycket varmt för. Förbundet bevarar
också hans guldplakett.
I hans spelsamling fanns flera
fina spel, byggda av den kände
Friedrich Gestner i Magdeburg i
Tyskland. Sk Magdeburgerspel
alltså, de där med smörjkopparna
ni vet.
Ett av de spel Spelmansförbundet fått är ett Magdeburger med
inbyggd "darrtorn", som används i bl a Elvira Madigan om
man vill. Kanske det enda exemplar som finns i Sverige?
Ett av Magdeburgerspelen är
försett med ett par ringklockor på
basarna, som kan klinga till om
man vill. De flesta av dessa Magdeburgerspel är tillverkade strax
före sekelskiftet, men är fortfar
rande i kondition så man kan
spela på dem.
Vi är givetvis stolta och glada
över att ha fått förtroendet att förvalta
såväl
låtarna
som
Wappersta-Lasse gjorde, som
några av spelen han använde,
säger f ordf i Spelmansförbundet
Arne Blomberg, Södertälje.--Ska
göra allt vi kan att föra traditionen vidare så gott det går.

En av de sista bilderna av
Gustav Larsson, med ett
Magdeburgerspel och med
Zornmedaljen i guld.

