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Visst finns Lycko Ziden!
Alla som inte hört talas om
»Lycko Zidens polka« räcker
upp en hand!
Alla? Ingen?
Nej. kunde just tänka det.
Nämnda polka går nämligen som en
löpeld genom landet. Det finns näppeligen en dragspelsklubb eller gammeldansband som inte hört talas om och spelat - »Lvcko lidens polka«.
Visserligen stavas den olika i olika
sammanhang. De flesta tycks ha fattat
det så att »Lvcko-Ziden« står för en
särskilt lycklig och glad skit och så stavar man därefter.
Visst är han glad, Lycko. Det är tätt
emellan skratten när vi talas vid på telefonen mellan Kiruna och Ludvika
men det kan vara dags att ta bort bindestrecket mellan namnen på skivor i
notskrift.
Kompositören
H ETER

LYCKO!
- Jovisst är det så. Farsan var litet
originell och när jag föddes 1913 så
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Lycko

Ziden

tyckte han att det kunde vara kul att
byta Tyko mot Lycko. Så gick det till,
berättar en mycket glad pensionär.

»- Lycko liden,
snickare, Berqe
Östersund. F 19 juni 1913 i Torps för
samling
Västernorrland.
Självstude
raride. Startade vid 13-14 års ålder ,«
Ungefär de upplysningarna
lämna
»Svenska Draqspelare« i mitten av fyr
tiotalet. Så småningom blev det med
verkan i bl a den riksbekanta öster
sundsgruppen
»Sov i ro« som tO!
radiopubliken
med storm.
Numer
spelar inte Lycko någonting alls.
- Nej, du vet, jag fick tag i en flicka
mitten av femtiotalet och vi flyttade ti
Kiruna. Det har inte blivit någontin
spelat sedan dess.
- Ärligt talat var jag litet less på aspela. Det hade blivit litet för mvckr
resande ett tag. Jag behövde komrr
till ro. Jag lade undan dragspelet, he
enkelt. Det var väl i mitten av femti,
talet som jag slutade.
Polkan kom till som melodier bruk;
komma till: Man satt och fantiserae
och plötsligt dök det upp en meloc
slinga. Det var väl i mitten på tretti.
talet någon gång.

