
30 måndag 18 februari 2019

Kultur & Nöje

Det var fullsatt på Östraboteatern i Uddevalla under fredagskvällen och konserten hade sålt slut redan vid jul. Det enda som saknades var möjligheten att bjuda upp till dans. Bild: Thomas Karlsson

Nöje: Musik

En riktig toppenkväll tycker Gun Gustafsson, Lena Skott, Ingvar Skott 
och Bosse Gustafsson från Brålanda.

Familjen Jonsson hade en familjeafton med 
barnen som är stora fans av Lasse Stefanz. 
Från vänster: Jim, Lucas, Åsa och River.

Att konceptet Lasse Stefanz 
numera är en livsstil för många 
finns det inga tvivel om efter 
fredagens konsert på Östrabo
teatern och även om medelål
dern i publiken säkert är runt 
60 år så fanns det både ung
domar och barnfamiljer  
i lokalen.

När Olle Jönsson och Christer 
Erics son, som i dag är de enda kvar-
varande originalmedlemmarna, får 
frågan under kvällen så blir det tyd-
ligt att livet de levt på vägarna de 
senaste 50 åren inte är något som de 

ångrar! Även om livet på vägarna är 
slitsamt så kan vi inte ta mer än två 
veckors semester innan vi längtar 
tillbaka till vägarna, säger Christer 
och Olle samstämmigt.

Den nyrekryterade saxofonisten 
Henke Svensson som spelat i 30 år 
med Kindbergs gjorde för kvällen 
sin tredje spelning med Lasse Ste-
fanz. Han hade planer på att sluta 
med musiken när Christer ringde 
och frågade.

– Självklart tackade jag ja till att 
vara med i Sveriges största band, 
säger Henke.

Hela konserten är fint kompone-

rad med en snygg inramning och 
behaglig puls som blandar både 
intervjuer, bilder från förr, anek-
doter från ett helt liv på vägarna 
och såklart livemusik.

Thomas Deutgen, som bland 
 annat suttit som jurymedlem  
i Dansbandskampen, programleder 
och guidar proffsigt genom hela 
historien från de första stapplan-
de stegen i den värld som kommit 
att bli deras liv i så många år där-
efter. Olle som bara var tolv år när 
han gjorde audition som trummis  
i bandet är fortfarande ute på  turné. 
Det ger ett galet perspektiv på hur 
länge de faktiskt har hållit på. Det 

är ingen som ”studsar” runt på 
scenen direkt men man kan heller 
inte ta miste på passionen som Lasse 
 Stefanz har för det de gör!

Publiken bjuds på idel klassiker 
som ”Oh Julie”, ”Huaröd”, ”Vid en 
liten fiskehamn” och mot slutet 
deras monsterhit ”De sista ljuva 
åren”. Till mångas stora förtjus-
ning spelas även några udda och 
för  kvällen otippade låtar. När till 
slut även allsång framkallas märker 
man hur folkkära texterna verkli-
gen är. Enligt Christer så har man 
alltid varit noga med att bibehålla 
en hög kvalité på både melodi och 

texter som betyder något på dju-
pet. ”Vi vill ha texter som berör 
den  svenska folksjälen”, som Olle 
så vackert flikade in.

Musikaliskt är det oerhört välslipat 
och allt sitter precis som förväntat 
av ett band likt en inkörd maskin 
som tuffar på utan det minsta 
gnissel eller ojämnhet! Det enda 
som saknas för kvällen är nog bara 
 möjligheten att få bjuda upp till 
dans.

Patrick Sundström 

Lasse Stefanz imponerar stort  
med sina ”Första 50 ljuva år”

Bilder från förr bjöds det friskt på.


