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Dragspel,
dans och alkohol

-====----------------------

BOCKER

II strOm:
Per Erik Tells och BertH Sand
"Tack for i afton"
i (Bokpro)
e stilistiska skonbets
fUickarn i Pe r Erik
Tells och Bertll and
str" ms '"Tack fOr i afton - om
spelemannen Hakon Sward"
ir riterar. Fotografiema av
musikema som beratt.ar om
bur det var att speJa med
dragspelsvirtuose n ar traki
gao lntervjun Illed Peps ar in
tetsiigande.
Trots mlssama laser jag
vidare med stigande in tres
se. ty det ar nagra halsbry
tande hisrorier fran ett spe
lemansliv som borjade pa
19 O-talet och slutade forst
pei 70-talet som serveras.

Det iii' ett stycke socialhisto
ria med sa manga fangsla n

de oeh hurnoristiska detaljer
attjag strack laser.
De t basta med boken ar
att de som berattar inte va
je r fOr att beratta foga in
smickrande detaljer. som aU
m usikema under manga a r
aldrig var ny ktra nar de spe
lade. gMlSka ofta var Hakon
Sward sa berusad att de an
d ra i bandet tiC k surra bade
manne n oeb hans d ragspel
for aU det inte skulle bli platt
fall.
Fram till tio pa kvallen
spelade han fantastiskt, se
d an blev han ofta fO r be ru
sad. men det handlar inte
bara om fOr mycket sprit. of
tare handlar det om spel
gladjen. Bertil Johnsson. le
gendarisk dansbandsarrang
o r pa Ekebo, m in s att Ha
kon spelade sa att bade gub
bar och karringar grat.
Under mAnga Ar arbetade
Hakon Sward pa gasverket i
Kristianstad. Med speJningar
pei kva llarna ku nde et bli
tuff.a dygn.
Under 3D-talet cyklad
musike ma till dansstaJlena

TvA Instrument. Hakon Sward spelade dragspel och trumpet - samtidigt. Bild ur boken.

med instrumenten fasts pan
da pa pakethallama.
Om spelningama varit fle
ra mil bort kund det vaTa
jobbigt aU cykla hem mitt i
natten oeh komma hem pa
morgo en, byta om till ar
betsldader. bre mackor, fylla
rennosen med kaffe och ga
till jobb t pa gasverke t An
skyffla oeb karra kol i treskift

var ett arbete som rot ner
Hakons halsa, kn.a ckte hans
rygg och gay valkiga handel"
som inte gjorde de t la ttare
att spela dragspeL
Hakon Sward f6ddes 1912.
Han borjade spela dragspel
redan nar han var nagra ar
gammal. Det finns en bild av
honom som Iiten pojke med
fyra fingrars fatming oeh

tummarna bakom spelet.
Han hade, livligt pahejad av
storebror, lart sig att spela
sjalv.

Tio Ar gammaI debuterade
han som midsommarrnusi
kant pa Udden uta nfor Kris
tianstad. Under stumfilmsti
den poi 2D-tal arbetade han
som biografmusiker.

•

Popular. Orkestern drog storpublik, Hakon Sward var den givna

stjarnan.

Musikema som fanns Offi
kling honom minos spe[gliid
jen. lngmar Nordstrom ana
Iy erade aeb kopierade den.

Ung speleman. Hakon var

bara nligra lir gammal nar han

Publikkontakten var sa m
tensiv att det kandes sam
om Hakon Sward sjalv del
tog i festen. Det gick ut over
musiken.
Jan 'jollarpar'n" Eriksson
tror att han hade kunnat bli
hur star sam heist "Om han
inte hade showat sa rnycket
och iote agnat sig al pajase
tier i sti! med art spe1a med
dragspelet pa ryggen eller
blasa trwnpet samtidigt"

borjade spela.

Egna kompositioner tilJ
kom tmder inspirerande stun
der. En musiker beriittar:
- Han bara starnpade in
och satte i gang ot h sedan
kom det nat helt nytt sam
han bara hittade pa, Det var
bara art forstika tolja med.
Boken best.u- framst av in
tervJuer med de manga mu
sike r som har spelat med
Hakon Sward. De berattar
am att han "Ievde p.1 allvar
bara med dragspelet i fam
nen", Han spelade aven flera
andra instrument. inte minst
trumpet sam han spelade
moo hOger hand medao van
ster hand sktitte dragspelet.

De publikirial1de pdJask(Jn
stelTh1 betalade sig, Nar en
arrangor undrade varfor Ha
kon Swards orkesru var sa
dyr i jamfore1se med andr."l
orkestrar hade Hakon svar
pa tal:
- Rakna kassan.
Det kund kanske en pro
ducent ocksa g"ra om VI tick
uppJeva en filmatisering av
Hakon Swards spelemansliv
fran debuten pa 20-talet till
de sista spelningama pa 80
talet Per Erik Tells oeh Bertil
SandstrOms 'jack for i af
too" iiI" en perfekt utgang 
punkt
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