Zorndiplomet i guld
till Vappersta-Lasse
s/o m?.?3
Förste
spelaren
som fått
priset
VAGNHÄRAD: Den snart
80-årige spelmannen Gustaf
Larsson, Vagnhärad, gemenligen kallad Vappersta-Lasse,
har som förste dragspelare i
landet erhållit Zorn-diplomet
i guld, en utmärkelse som instiftats för att främja intresset för folkmusik.
Dragspel har VapperstaLasse spelat sen någon gång
1907—1908, exakt när minns
lian inte. Däremot minns han
att det första spel han ägde
kostade 80 öre! Sedan premiären i seklets början har
han avverkat en lång rad
spel och i sin samling har han
mån>ga rariteter.
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Gustaf "Vappersta-Lasse" Larsson medverkar på en
LP med åtta låtar som producerats av Svenska Visarkivet. Här med plattan och noterna till "Sågbockenden
mest kända låten ur hans produktion.

S N Torsdagen den 19.1.73

Folkmusik bevaras för framtiden
"Vappersta-Lasse" på LP-skiva
VAGNHÄRAD: Som första dragspelare i landet har Gustaf Larsson "Vappersta-Lasse", liäradsgården i Yagnhärad, erhållit Zornstiftelsens diplom
i guld. Ett bevis på att dragspelet blivit accepterat i folkmusiken. Tidigare är det mest fiolspelare som erhållit denna utmärkelse som instiftades av Anders Zorn och hans hustru Emma för att även i framtiden stimulera intresset för folkmusik. Något som instiftarna verkligen lyckades
med. Intresset för folkmusik är i dag kanske större än någonsin och
intresset verkar bara att öka undan för undan. Inte minst i Södermanland
har man ett stort intresse för folkmusiken och utan ett verkligt stöd från

Södermanlands Spelmansförbund och dess ordförande Arne Blomberg i
Södertälje hade säkert inte Vappersta-Lasse kommit i åtnjutande av denna utmärkelse. En framgång för den snart 80-årige spelmannen som
sysslat med dragspel sedan 1907—1908. Vilket år kommer han inte riktigt
ihåg men däremot att det första dragspelet kostade 80 öre!!! Och det inköptes något skadat från en kamrat. Sedan dess har det blivit många
dragspel under årens lopp och ännu har han många rariteter i sin samling
av en- och tvåradiga spel.

