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Jag fick för många år sedan, av en sångarkollega frågan om när jag skulle spela in en
taubeskiva. Tanken föreföll mig just då som något udda - jag hade valt att inte sjunga
Taube offentligt, och en mängd andra konstnärliga utmaningar väntade, framför allt
rekonstruktionerna av Lucidors och Lars Wivallius visor från 1600-talet. Att jag älskade
Evert Taubes sånger, och inte minst hans oöverträffade prosaböcker var en helt annan
sak. Efter hand som åren sedan gått har taubevisorna av olika naturliga anledningar letat
sig in i mina föreställningar, bl.a i Skagen, där jag många somrar sjungit i poeten Holger
Drachmanns Hus - här finns självklara kopplingar till både Bellman och Taube.
I samband med att jag sammanställde ett konsertprogram tillsammans med Jönköpings Sinfonietta spelade vi också in några taubesånger, som sedan blev liggande.
Samtidigt hade jag, i Svenska Visakademien varit med och drivit ett forskningsprojekt
kring ”allkonstnären Evert Taube” i Västsverige, vilket avslutades med en spektakulär
kosterbåtturné – ”På kryss med Taube”, en bildningsresa längs västkusten i poetens
kölvatten.
Här fick jag och litteraturvetaren David Anthin sällskap av Gunnar Eriksson, välkänd
körledare och arrangör, som levt med Taubes visor ända sedan barnsben. Gunnar, som
alltid har närhet till jazzen, är också en fin musiker på sitt instrument melodika, och
tillsammans med nyckelharpsspelaren Toivo Wiskari från Tjörn och gitarristen Mats
Eriksson började vi brodera på det taubeska allkonstverket.
Lusten att spela gick inte över, så vi tog med oss kontrabasisten Magnus Bergström
och gick in i en studio, där ljudkonstnären Lars Nilsson också lyckats vaska fram mina
orkesterarrangemang från Jönköping.
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Så nu stod jag där med hela materialet – 12 sånger, och nästan alla hade med Bohuslän
att göra, inte minst det folkliga, vilket också avspeglar sig i några engelskor och polskor
som Toivo spelar. Andra bidrar med folklig sång - en kusin till Evert Taube, fyrmästaren
Fredrik Waldner sjunger ”Som stjärner små” på en unik arkivinspelning, Eva Jarnedal
som är dotter till Huldas Karin sjunger duett med mig i den berömda visan som bär
mammans namn, och Tomas von Brömssen har tagit sig an en dikt av Evert Taube på
dialekt, ”Vid Lars Strannes brygga”, som jag satt ny musik till.
”Därute så tyst” är en av Taubes allra bästa saker, mycket sällan framförd - här diskuterar han konstens roll och väsen. ”Nära jul” är en annan, mindre känd sång, med ett
välbekant scenario från den västliga horisonten.
Allt i allt har det blivit många musikaliska, litterära och geografiska trådar som nu
flätats samman kring det som Evert Taube skrev och sjöng om - därute på Ängön i
Bohuslän, någon gång under krigsvintern 1942-1943 – ”där glädjen, där sången får
vingar”.

Martin Bagge
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Äventyr, idyll och centrifugalkraft. Evert Taubes västkustdiktning
”Det bor en femåring i mitt sextioåriga bröst.”
Den svenska västkusten är Evert Taubes barndomslandskap. Det är också hemkomstens
och återkomstens landskap. I vuxen ålder, som naturaliserad stockholmare, återvände
Taube ofta till västkusten, både rent fysiskt och i sin diktning. Det senare är särskilt
tydligt i den självbiografiska prosaboken Jag kommer av ett brusand’ hav (1952). Här
berättar Taube om sin uppväxt på Vinga och sina tidiga minnen från västkusten (han är
väl medveten om att Vinga ligger i Västergötland, men han drar sig ofta norrut längs
kusten, till Bohuslän, i sitt berättande). Vinga beskrivs som både en isolerad, idyllisk
värld och en plats fylld av exotiska möten och äventyr. Ganska snart i läsningen blir det
dock tydligt att det inte handlar om någon självbiografi i vanlig mening, utan snarare
om ett slags litterär självbiografi, en poetik formulerad av en vid denna tid rutinerad
författare. Denna poetik går kort sagt ut på att söka sig tillbaka till barndomen och en
naiv, okonstlad diktning.
För Taube var det viktigt att framstå som äkta och detta gällde inte minst för de tidiga
sjömansvisorna. Barndomen på Vinga och ungdomsåren till sjöss kunde då ses som en
garant för konstnärskapets autenticitet och bli en markör gentemot alla de oäkta uttryck
för sjömansromantik som i början av 1900-talet spreds från inte minst storstädernas
nöjesscener. I Jag kommer av ett brusand’ hav lyfts barndomen på Vinga fram gång på
gång när bakgrunden till den tidiga visdiktningen skall tecknas. Den ena visan efter den
andra tycks ha sitt ursprung i de tidiga åren på den lilla ön i väster. Det är författaren till
en rad kända äventyrsvisor som skriver så här om barndomens hjältedåd på Vinga:
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"Vallarna av sjögräs och tång växte till manshöjd. Trasiga sjömanskistor med kärleksbrev
och visböcker, tunnor med vindruvor från Cadiz och Provence, mahognybjälkar från
Ecuador och Colombia, damejeanner med bordeauxvin och buteljer med patentkorkar
som gömde dofter från Skottland och Jamaica hopades i bränningarna och snärjdes så
småningom in i sjögräset och tången. [– – –]
Med ögon skarpa som fiskgjusens, med brännande och likväl svala kinder i sjöblöta
kläder och med själarna bräddade av dödsförakt kastade vi oss hänsynslöst ut i
vrakplundrarens omtyckta värv och släpade i land de mest exotiska saker på Vinga –
underbara fynd, en världspoesi av flytande varor." (s. 29–30)
Det är också från ett sådant barndomsfynd, en cigarrlåda med ett exotiskt motiv, som
Taube skall ha funnit en första inspirerande gnista till visan ”Flickan i Havanna”.
Det som utmärker Taubes tidiga äventyrsvisor är en medveten naivism och själva
urscenen för äventyren placerar han alltså på Vinga. Men hans önskan att återvända
till barndomens rena och oförstörda tilltal är kanske ännu tydligare i idylldiktningen.
Äventyren tillhör en manlig sfär i Taubes universum, medan idyllen kopplas till en
kvinnlig sfär. Äventyren är fadersarvet, med pappan Carl Gunnar, sjökaptenen och
senare fyrmästaren på Vinga, som centralgestalt. Lika tydligt framträder mamman,
Julia, som en symbol för barndomens idyll. Så här beskriver Taube sina första idylliska
barndomsminnen som femåring på Vinga i Jag kommer av ett brusand’ hav:
Det är ju ganska egendomligt att jag inte minns vare sig min far eller mina syskon
från denna tid, utan endast min mor och den sommaridyll som omslöt mig och väckte
mina sinnen till medveten njutning. Till idyllen hörde också en liten mungiga som
jag hade fått och som jag låg och blåste en treklang på. Men framför allt hörde de små
lammen till den soliga tavlan. (s. 18–20)
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Han hade ett gott minne, Taube… Vad den äldre, estetiskt medvetne diktaren beskriver
här är dock i första hand en urscen för pastoraldiktning: en oförstörd diktare som skapar
naiv konst i ett idylliskt landskap – inte ens de obligatoriska lammen saknas i ”den soliga
tavlan”.
När Taube återvände till västkusten, och då framför allt till trakterna kring Flatön/
Ängön, vid 1940-talets början, var det i första hand som idylldiktare. Äventyrsdiktningen, kopplad till sjömanshjälten Fritiof Andersson, var i stort sett avslutad. Nu var
det istället tillsammans med alter egot Rönnerdahl, den äldre familjefadern, som Taube
intog landskapet i väster. En både komisk och lyrisk kommentar till detta rollskifte
kan studeras i den makalösa visan ”Sommar” / ”Vals på Ängön” (1943). Här försöker
diktjaget spela hjälte en sista gång, men tvingas omgående konstatera att flickorna i
rabatten skrattar åt hans föga heroiska fetma och hans paddliknande simstil. Som en
sann, ödmjuk pastoraldiktare sammanfattar diktaren att han istället för att spela hjälte
kan trösta sig med att ”dikta en sång”.
På Ängön ägnade sig Taube också åt att översätta en av sina favoritdiktare: Shakespeare. Fyra sonetter sattes ihop till diktsviten ”Diktaren och tiden” (1946). Sonetterna
har samtidigt fått färg av det bohuslänska landskapet, med andra världskrigets mörker
som fond. Få tänker säkert idag på att flera av Taubes allra vackraste och gladaste idyllvisor är skrivna mitt under ett brinnande krig. Detsamma gäller för visan ”Min älskling”
(1943), en fri tolkning av Robert Burns’ dikt ”A Red, Red Rose”, vilken Taube också
skrev på Ängön. I denna kosmopolitiska visa låter han en skär vildros från Bohuslän
möta skotsk romantik från slutet av 1700-talet, allt till en äkta rioplatensisk tangomelodi. Det där är typiskt taubeskt. För även om idyllen i Bohuslän kunde kännas isolerad
under kriget, sökte sig Taube ut i världen med hjälp av konsten. I ett företal till prosaboken Strövtåg i Ranrike (1955), utformat som ett brev till Ernest Hemingway, beskriver
också Taube Bohuslän som ”centrifugalt”. Det är ett landskap som strävar utåt.
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Som alla idyll- och pastoraldiktare värda namnet fann Taube sin sångmö på Ängön:
Karin Johansson. Det var hon som var ägnad att sjunga hans idyllvisor till skönhetens
och glädjens lov. Som till exempel protestvisan ”Här är den sköna sommar” (1948), där
Taube gör upp med inte bara ett trist patriarkat, utan även med religion, politik och
krig, och istället, tillsammans med sin sångmö, brister ut i en trotsig lovsång till den
bohuslänska sommaridyllen:
Då sprang jag över ängen
där mandelblom står
och jag ser den lilla Karin,
till brunnen hon går.
Och då ropar hon till mig,
ja, på blommande stig:
– Se, här är den sköna sommaren som jag har lovat dig!
Notera hur diktaren springer sin sångmö tillmötes, ungefär som en liten femårig pojke
på Vinga.

David Anthin
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Teckning: Gunnar Eriksson
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Om Taube på Ängön
Strax före jul 1942 anlände Evert Taube, på Astris och sin läkare Ernst Saléns initiativ
till Bohuslän. Han behövde miljöombyte, vila, inspiration och skrivro, behövde komma
bort från Stockholm och det hektiska restauranglivet. Salén som hade sommarhus på
Ängön förmedlade kontakten med Anders och Hulda Johansson, där poeten hyrde
rum. Evert Taube återkom sedan flera gånger till familjen Johansson på Ängön under
1940-talet. Så här skriver han i Jag kommer av ett brusand' hav:
”Här fanns idyll, en fläkt från tallar, doft från vallar, boskap, lantliv. Det var något i
allt detta som jag verkligen hade behov av. Balsam för min astma och sömnlöshet, mitt
grubbel, min rädsla för döden. Här var Sommarlandet, här slog Bohusläns hjärta. Och
här skulle jag ett halvsekel längre fram i tiden dikta 'Maj på Malö' och 'Huldas Karin'
utan att veta att jag befann mig på samma ö. Jag hade nämligen glömt namnet Flatö
- Ängö (eller Flatön – Ängön) och när jag efter fyrtiotvå år kom dit andra gången och
blev betagen på nytt, kom jag landvägen och över Nordre Strömmar."
”Han kom som främling till en ö,
en ö vid Nordre Strömmar – ”
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Ängön (Flatö), Kårehogen, Bohuslän, 12 Dec 1943.
Broder Ernst Salén! Här är nu Rapport No 2.
Solen har strålat över detta ”Mittens Rike” (som Flatö onekligen är i anseende till både
geografiskt läge och configuration) och någonting skönare i landskapsväg lär väl vara
svårt att finna. De liksom böljande bergen likna en petrofauna av jättedelfiner, sjöormar, kameler, flodhästar, sälar och sjöjungfrur som i en stelnad bild av ett svallande tåg
vältrar sig västvart.
Atlanterdiset som tränger in mellan åsarna förlänar en egendomlig blå genomskinlighet (eller ljus färg) åt själva slagskuggorna från de kullriga bergen vilkas ryggar i skikt på
skikt rytmiskt upprepas i perspektivet, mellanflutna av diset från sjö och fält.
De välvårdade små gårdarna med röda lagårdar och ljusa boningshus under skärröd
tegel se inbjudande och trevliga ut och folket förrättar sina sysslor lugnt och glättigt – i
känslan av att på ägande mark fullfölja uråldriga traditioner i ”Mittens Rike” vilket
Morlanda, Dragsmark, Skaftö och Lysekil i en vid ring står redo att tjäna.
……..
Nu måste jag till posten med detta brev.

E.T.
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Ängön som inspiration
Den bok Evert Taube började arbeta med under den första vistelsen hade arbetsnamnet ”Kustbröder”, och var tänkt att innehålla berättelser, ballader och brev från både
Orust och Sjösala. Boken fick sedan sin nya titel, Ballader i Bohuslän, och en helt annan
inledning. På Ängön översatte han Shakespeare, och här skrevs den numera klassiska
”Inbjudan till Bohuslän”. Sedan följde en rad odödliga visor – ”Vals på Ängön”, ”Maj
på Malö”, ”Kärleken och vinden” och ”En håttespelman”.
”Det är emellertid inte den dikten jag skall berätta om. Det är om 'Huldas Karin' och
ett högst egendomligt förhållande, som rör den visan – en vision, en märklig återupptäckt och en ganska djup inblick i någonting som jag vill tolka så, att naturen själv vill
bli poesi. Därom skall jag ha äran att berätta.
En julidag något år i nittiotalets slutfall steg jag ut på trappan till fyrmästarbostaden på Islandsberg, där jag gästade fyrmästare Bohman för att leka med min kusin på
mödernet Gunnar Bohman och hans yngsta syster Gertrud. Bohman, en trevlig karl
med stripigt skägg, var gift med min mammas syster Fredrique, en ömsint smilande
smal och svartklädd dam med brosch av franskt guld i form av en ros och med blekrött,
mittbenat hår, samlat i en knut av flätor. Moster Fredrique hade blåa ögon av samma
nyans som den ljusblå komponenten i styvmorsblommans kolorit. Sådant ser ju små
barn, och jag såg det tydligt, för där jag stod på trappan mot havet växte, tätt intill, en
massa styvmorsblommor på bergsbranten vid vars fot Skagerack i lugn och ro slickade
alger och blåmusslor.
Solen stod över Måseskärs fyr och i havsgattet mellan Storbondens kupa och
Hermanö huvud kryssade kostrar med makrillspön utriggade, och i den tidens stil förde
de fyra segel, eftersom brisen som kom från sydväst knappt var en bris, snarare en serie
lätta kårar med intervaller av den mest uppenbara och overdersägliga stiltje.
Emellertid fick jag strax annat att fästa min uppmärksamhet på. Morbror Bohman
kom nämligen plötsligt utfarande från sin expeditionslokal i hastigt pådragen uniform
och med kronflaggan i hand. Han hissade den i ett enda huj och ställde sig i ett slags
halvcivil givaktställning vänd mot väster.
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– Va e de nu, morbror? frågade jag.
– Det är hans majestät konung Oscar den andre av Sverige och Norge, svarade
Bohman och i det samma stack H. M:s Drott, kungens lustfartyg, sin stäv i den blanka
dyningen nedanför berget och vräkte upp en skummande svallvåg. Så nära strök
långlotsen förbi med H. M:s Drott att jag nästan kunde titta ner i de båda skorstenarna
som var målade i den ljusgula officiella färgen och bolmade ut en majestätisk kolrök
från kungliga kol. Den kungliga koldioxiden stack i näsan på ett förnämt och ganska
hetsande sätt och när jag i detsamma fick syn på kungen själv, där han stod på kommandobron i amiralsuniform och med långkikare i den kungliga handen så viftade jag åt
honom med min sjömansmössa som var bandprydd och skrek för full hals:
– Hurra för kungen!
Då avståndet mellan mig och den förbiilande konungen var endast omkring trettio
meter så uppfattade hans majestät tydligt min salut. Han besvarade den också med
båda sina kungliga händer, i det att han vinkade med ena handen och drog i strängen
till ångvisslan med den andra. Ett förnämt trestämmigt brakljud ekade mot berget och
fyrmästarebostället och ur den blankpolerade mässingsvisslan for samtidigt ett väldigt
moln av snövit vattenånga som likt en välsignelse omsvepte mig och morbror Bohman
och därpå for i väg över det högre berget bakom, revs isär mot bergkammen och
fortsatte sin luftiga flykt bortåt Malö Strömmar och Morlanda i upplöst form.
När kolröken i början av denna skildring svepte över huset hade jag hört Gertrud,
den trubbnästa, smilande och måsäggsfräkniga Gertrud, skrika från altanen:
– Åjianemej va de ryker, va de virvlar, va de yr!
Jag fäste mig vid detta jäntskrik med dess skaftödialekt och övertoner av folkfantasi.
Man har i den tidiga barndomen den rätta perceptionen av sådant. Jag uppfattade också
det poetiska i den lätta vita rökens flykt över ruvande, skrovliga urberg.
Kl 2 em seglade vi till Ängön.
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I mina minnen från barndomen har jag aldrig varit riktigt klar över var Ängön ligger.
Namnet glömde jag också. Så att när jag efter fyrtiofem års tid kom tillbaka till Ängön
så visste jag inte att jag var där, sit venia verbo. Jag förälskade mig i ön, i trakten, i
människorna där, på nytt. Jag skrev hela boken Ballader i Bohuslän på Ängön, tonsatte
den på Ängön, illustrerade den på Ängön. Jag tror nästan att jag blev orsak till en Ängöoch Malökult, utan att veta att jag kommit tillbaka till de där öarna. Jag hade glömt vad
de hette, och jag kom landvägen över Dragsmark till Orust var gång jag nu kom dit på
nytt.
Men så tog jag 'Monsunen' på slip vid Rågårdsvik 1945 och när jag rodde tillbaka fick
jag se en stuga på Ängön, från västsidan. Det var Huldas Karins mormors stuga uppe
vid bergspasset på vägen och den kände jag ju, men först nu såg jag att det var där jag
hade varit för fyrtiofem år sedan och köpt bär och fått mjölk och småbröd av en flicka
som då var yngre än Huldas Karin är nu, fast Huldas Karin är bara barnet – och den
flickan det var Huldas Karins mormor – – –
Pang! Jag slog mig för pannan och höll på att tappa styrbords åra i Lilla Ström.
Handelsman Flink kom ner på Stättebryggan och ropade ut till mig:
– Har de hänt något, herr författarn?
– Ja, herr handelsman, svarade jag, och min röst ekade betydelsefullt mot Stora
berget på Malö.
– Kom i lann och berätta, ropade Flink, så sätter jag på kaffet i rummet innanför.
– Ja, rummet innanför, det är dit man ska, sa jag.
Och där skrev jag – Huldas Karin."

Evert Taube
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Båtbyggeri på Orust i arla morgonstund
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Taube, Bohuslän och den folkliga visan
I slutet på 1960-talet och under 1970-talet reste jag runt i landet och intervjuade
äldre personer om vardagsmusiken i deras liv och spelade också in en mängd visor och
spelmansmusik – inte minst i Bohuslän – och träffade många håttespelmän. Spelmanslåtarna och visorna hade ofta förmedlats muntligt från generation till generation. Bland
visorna förekom också sådana vi känner igen från Evert Taubes visrepertoar och det är
inte så konstigt, för Taube hade själv många folkliga visor på sin repertoar och använde
dem ofta som grund i sina kompositioner.
Evert Taube växte upp som ett av 13 syskon på Vinga fyrplats, en ö i Göteborgsytterskärgård vid inloppet till Göteborg. Pappan var fyrmästare, och blev senare i livet
överlots i Göteborg. Mamman kom från Strömstad och var av gammal lotssläkt - en
gedigen fyrmästar- och lotsbakgrund, kan man säga. I skolan som låg i den lilla
lotsstugan lästes Luthers postilla, det sjöngs Bellman och psalmer till gitarr. Skolfröken
Mariana från Hättelandet, uppvuxen i närheten av norska gränsen bland spelmansfolk
och sjömän, var musikalisk, viskunnig och full av folksagor och anekdoter.
Evert Taube talar alltid varmt om mamman i sina böcker. Han skriver bland annat att
hon var mycket musikalisk och hade en fin sångröst. ”Som en ljus fågel flög min moders
härliga röst under valven i Styrsö kyrka”, skriver han i sin självbiografiska bok Jag
kommer av ett brusand’ hav. Titeln har han lånat från en psalm av Magnus de la Gardie,
hämtad från 1695 års psalmbok.
”De [mina föräldrar] sjöng, nynnade eller bar i hjärtat en melodi, en inre musik,
när de arbetade.” När Taube skriver dessa rader på 1950-talet har han upptäckt att
människor inte sjunger i vardagen längre. Han säger: ” [- - -] I och med andra världskriget tystnade sången i folkets hjärtan. Den europeiska visan på folkmun dog. Där folket
sjöng i arbetet på gator och torg i San Remo och Antibes, där sjunger nu högtalare
amerikanska schlagers. [- - -] Den musik som hjälpte mina föräldrar i arbetet kom inte
utifrån, men inifrån”. Säkert var det också på barndomens Vinga som han hörde de
folkliga visor som han sedan tog upp i sin repertoar och satte sin egen prägel på.
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Den allra första tryckta vissamlingen som Taube gav ut hette Sju sjömansvisor och Byssan
lull (1919). I den ingår flera äldre sjömansvisor som han hört delvis under sina år på
sjön. Om en av de mer kända, ”Där byggdes ett skepp uti Norden /Albertina” berättar
han, att den sjöngs unisont till handklaver när han var på besök hos Albert Engström
i Grisslehamn julen 1915. Melodin till "Flickan i Peru" däremot hämtades från den
amerikanska "Darling Nelly Gray".
Om ”Byssan lull” skriver han att den improviserades till luta en stilla augustikväll
1919 på Skagen. Det är en folklig vaggvisa som sjungits i hela landet åtminstone sedan
1700-talet. Texten inleds ofta med vaggviseformler som "Tussan lull", "Vyssan lull",
"Byssan lull" eller ”Tusslullerilull, kok grytan full” och är bara en enda strof eller vers i
folkliga sammanhang, medan Taubes variant består av sex strofer. Det har väl i allmänhet ansetts att han i poetisk inspiration författat verserna 2-6, men en uppteckning av
visan med sex strofer gjordes redan 1924 på Tjörn efter en man som påstod att han lärt
sig den av ”Taube på Vinga” – det bör alltså vara Evert Taubes far, som skulle ha sjungit
alla sex verserna och det är mycket möjligt att det är pappans version av vaggvisan som
Evert hade som förebild för sin ”improvisation”. I Evert Taubes mun har visan blivit
lyrisk och lite filosofisk, medan den folkliga ofta är betydligt mera rakt på sak och inte
alltid så salongsfähig. Som i så mycket annat i Taubes diktarvärld blir här den folkliga
vardagliga visan bara en utgångspunkt från vilken han på sitt oefterhärmliga sätt knyter
ihop nära och fjärran.
I samlingen Ultra Marin från 1936 finner man fler spår av Taubes kännedom om
folkliga visor. "Möte i monsunen" har hämtat sin melodi från balladen "Herr Peders
sjöresa", och i "Eldarevalsen" har han ett anslag inspirerat av shantyn "Blow the man
down". "Flickan i Havanna", som Taube publicerade 1922, har sitt ursprung i en
religiös sång från Sions toner, som fortfarande är i bruk:
Är du glad, av hjärtat nöjd,
sjung då, sjung då!
Prisa Gud i himlens höjd,
sjung av hjärtat sjung!
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Taube har berättat att han inspirerades till ”Flickan i Havanna”, genom anblicken av
en cigarrlåda av cederträ med inskriptionen ”Cigarros Puros de Habana”, som fanns i
barndomshemmet på Vinga. På asken prålade en mörk flicka med en röd ros i håret den sexårige Evert döpte henne strax till ”Puros”. I Samborombón fick han fjorton år
senare höra en fiskare sjunga en sjömansvisa på spanska:
Havannas flicka
utan pengar
i ett fönster visar sig:
”Käcke sjöman kom till mig!”
Sjömannen svarar:
”Jag har silver,
skepp, ja guld av fin karat.
Men min fru är arg och lat.”
I Jag kommer av ett brusand' hav skriver Taube om "Sommarlandet" – hans barndoms
sommarland fanns från Marstrand och norrut. Det var under denna årstid, på sommaren, som han besökte alla sina släktingar utmed Bohuskusten. Everts moster Fredrique
var gift med fyrmästarn på fyrskeppet Islandsberg utanför Orusts norra kust, Bohman.
På Hållö utanför Smögen var hans morbror Edvin Jakobsson fyrmästare, beskriven
av Evert som en ”lång och senig man med en näsa som Carl XIV Johan och svart hår
och skägg”. Utmed bohuslänska kusten hade Evert tjugo kusiner på mödernet – en av
kusinerna hette Fredrik Waldner. Jag ska snart återkomma till denne; han sjöng nämligen en av de mest bekanta visorna som är knuten till Taubes namn, ”Som stjärnor små”.
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”Serenad till Astri under dess balkong i staden, ej långt från Haga grindar” är Taubes
underrubrik till ”Som stjärnor små” som publicerades 1924 i vissamlingen Den Gyldene
Freden, ballader och visor diktade och tonsatta av Evert Taube. Då hade Taube redan tre
år tidigare spelat in den på grammofon i en version där texten skiljer sig något från den
publicerade. Det är troligt att Taube hade hört också den här visan sjungas under sin
uppväxt på Vinga – bland annat av fadern – och vid besök hos släkten utmed Bohuskusten. Den har upptecknats efter muntlig tradition i Bohuslän och Göteborgstrakten
vid flera tillfällen från 1890-talet och framåt och även spelats in. Det är här Fredrik
Waldner kommer in. Min kollega Annika Nordström, arkivchef vid Folkminnesarkivet
i Göteborg, träffade 1979 den då 90-årige Fredrik Waldner, som sjöng in just den här
visan. Han hade lärt sig den i sin barndom – han var uppvuxen på Ursholmens fyrplats i
den västligaste delen av Kosterarkipelagen, där hans far (Taubes morbror) var fyrmästare.

Fredrik Waldner på äldre dar
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Jämför man de uppteckningar och inspelningar som finns av den här visan i Bohuslän så
tycks den ha sjungits på två helt olika sätt – dels en mer lyrisk variant, liknande Taubes,
dels skämtsamt med en stor portion humor (som i Fredrik Waldners fall) med inlagda
"Tjo" och "Faderullan". Den senare varianten har framförts också i lokalrevyer på
Tjörn och då sjungits på Tjörndialekt. Och så småningom har visan lokalt fått benämningen "Tjörnvisan". Så kan det gå till i den folkliga visans värld! Men i den romantiske
Evert Taubes höviska värld blir visan till stor poesi.
”Är du poet så gyckla ej med orden, men bruka folkligt språk i dina dikter!” Detta
konstnärliga credo från texten ”Så talade Rönnerdahl” (Svärmerier 1946) står i mångt
och mycket för det som Evert Taube ville förmedla i ord, musik och bild. I ett tidigt
avsnitt av Jag kommer av ett brusand´ hav berättar Evert Taube att hans mor ”småsjöng
på kosterdialekt: 'Å räven lå under birkerot bort i lyngen, bort i lyngen' – en av
1800-talets många sånglekar, som sjungits i olika varianter. ”Huldas Karin” har som
musikalisk beteckning "Bohusrill" (ordet ”rill” är liktydigt med engelskans ”reel” – en
folklig dans i tvåtakt) och i denna visa briljerar Taube med dialektala inslag.
Det är just dialekterna och det folkliga språket som ger färg till många av visorna
och berättelserna hos Evert Taube. Pellevantius Bruse, Huldas Karin, herr Johansson,
Amanda från Inland och handelsman Flink, alla talar de på dialekt. Beskrivningen av
hur gamle Samuel Frisk använder språket är på typiskt taubeskt manér angivet mycket
precist – ” [. . .] det var inte den vanliga Smögendialekten, utan ett riks- och ett provinsspråk i förening med särskilda avvikelser som var Friskens egna – han skapade sig en
berättardialekt – alldeles som Homeros!” Så här låter Frisk i Taubes tappning:
”Ja klacka me stövern i bordvägen utifrå å mesamma hôllt donkannet ôpp, de ble
tôsst, utom de atte sjön frasa, men donka de ett tag igen, ja klacka – tôsst igen, donk,
tôsst, ja klacka –donk!”. Kanske kan den uppmärksamme läsaren här höra en efterklang
av dramat i "Eldarevalsen" i Friskens ord?
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Samuel Frisk tecknad av Taube

På 1940-talet åtog sig Evert Taube att sammanställa en samling som fick titeln Svenska
ballader och visor från medeltiden fram till våra dagar. I förordet nämner han att han
med boken velat ”resa ett tempel åt den svenska folkliga visan i ord och ton”. Taube
använder här begreppet folkliga visor synnerligen generöst, för merparten (ca 90%) av
visorna utgörs av den repertoar av litterära visor som odlades inom Visans Vänner på
1940- och 50-talen. Men samlingen avslöjar också att Taube var väl bevandrad i den
äldre folkliga visrepertoaren. I förordet citerar han en strof som visar sig vara hämtad
ur en av våra äldsta bevarade visböcker från slutet av 1500-talet som finns på Kungl.
Biblioteket i Stockholm.
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Här går en dans på Sunnan holm
På vitan sand
Här dansar Ivar Jonsson
Vid drottningens hand
Grant kännen I Ivar Jonsson
Undersöker man den här strofen närmare, kan man få veta att det är början på en
gammal riddarvisa (nedskriven på 1590-talet), som handlar om det svenska riksrådet
Ivar Jonsson Blå som besökte det danska hovet. Till kungens förtret dansade han med
drottningen. Ivar blev hotad och bortkörd av kungen, varpå han i hast seglar hem till
Sverige – kanske tar han med sig drottningen, det förtäljer inte visan eftersom slutet av
vistexten finns på ett blad som saknas i handskriften.
Som i så många fall lät Taube sig inspireras av riddarballaden till en egen visa förlagd
i nutid. Det gjorde han helt i bellmansk anda. Liksom i många andra visor använde han
sig av den kompositionsteknik, den s.k. paroditekniken, såsom den odlades i 1700-talets
litterära kretsar kring Olof von Dalin och Carl Michael Bellman. Nyskrivna texter
anspelade medvetet på redan kända texter och melodier – ”verkan” blev på så sätt större.
I det här fallet inspirerades Taube till en fin och välbekant vals:
Där går en dans på Sunnanö,
där dansar Rönnerdahl
med lilla Eva Liljebäck
på pensionatets bal

Märta Ramsten
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En håttespelman ur boken Ballader i Bohuslän
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Taube i norra Bohuslän
Också i norra Bohuslän var Evert Taube väl hemmastadd. På Hornö, strax söder om
Hamburgsund, var han under 1950-talet ofta sedd gäst hos Margot Lithander – en
kvinna som under mer än ett decennium fungerade som litterär samtalspartner och
sångmö för honom. Margot var lektor i romanska språk och hade den medeltida,
provençalska trubadurdiktningen som specialområde. Hon guidade Taube in i den
höviska kärleksdiktningens värld, vilket så småningom resulterade i reseberättelser som
Vallfart till Trubadurien och Toscana och i översättningar av provençalsk lyrik.
Våren 1954 fick Taube hyra en enkelt inredd stuga på Otterön, utanför Grebbestad - ett
före detta hönshus. Kontakten förmedlades av Siv Sjöstrand, en 27-årig konstnär han
träffat i Göteborg i slutet av 1953. Han behövde arbetsro, och skrev här bland annat de
första utkasten till ”Så länge skutan kan gå”, en visa som kanske mer än någon annan
sammanfattar hans livshållning:
så ta med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider!

Evert Taube och konsten
Evert Taube förde genom hela sitt vuxna liv en
ständig inre dialog kring konsten och dess roll,
uttryck och essens. I visan "Därute så tyst",
som publicerades första gången i Expressen
1964, låter han fröken Eva (!) samtala med
den åldrande herr Brunander, som ställer sig
samma fråga som författaren Evert Taube gjort
i essän "Sommarlandet" (ur Jag kommer av ett
brusand´ hav): ”Är det naturen som själv vill bli konst? Längtar den efter min kärlek?”
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"Därute så tyst –"
Vals vid havet i pingst
”Därute, så tyst, fröken Eva! Härnäst
när vi dansar förbi mitt staffli
vid fönstret åt havet med utsikten fri –
titta, så tyst, fröken Eva!
Tyst – o, så tyst, o så underbart tyst!
Jag tror knappt att Ni någonsin sett
tystare hav eller klippor och moln,
titta, så tyst, fröken Eva!

”Oj, oj, herr Brunander, så sentimentalt!
När man kommer som jag från Paris,
från allt som förnyar i liv och i konst,
silvret i luften kring Seinen!
Jag undrar just varför ni inte far ut
och får andra impulser än här.
Ni går för ensam med er romantik.
Till Paris! Till Paris, herr Brunander!”

Därute, så rosiga skyar just nu!
När vi dansar förbi mitt staffli
så jämför naturen med mitt måleri!
Fröken! Det är ju en gåta!
Ingen blir någonsin klok på det där –
vad det är som gör konsten unik.
Är det naturen som själv vill bli konst?
längtar den efter min kärlek?

”Paris! (Åh! Förlåt att jag kysste Er arm!)
Jag for dit. Men Ni fanns inte där.
Att gå ensam i storstadens trängsel och larm!
Hellre min vik, fröken Eva!
Ni är ju här! Och naturens mystère
får profil och configuration
på ett underbart vis! Jag kan avstå Paris.
Vad tycker Ni, fröken Eva?”

Därute, så tyst fastän radion är på
och man pratar och dansar förbi!
Nyss när Ni sjöng Sous les ponts de Paris,
mjukt slöt sig tystnaden kring Er,
kring Er gestalt, Era lockar, Er arm
som nu vilar så vackert mot min.
Medge, det finns romantik i min vik,
poesi, harmoni, fröken Eva!”

”Ånej, herr Brunander, än är Ni för ung
för att stänga Er in i en vik
i en enslig natur och bli gammal och tung –
konstlivet brusar förbi Er.
Landet, ja, ja! Av och till! Det går bra,
Låt oss tala därom i Paris!”
”Ja, men var finns Ni där?” ”Jo, på La
Grande Chaumiére!”
”Åh! Jag flyger till Er, fröken Eva!”
25
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Brev till konstnärssyster
Ängön Kårehogen nyårsdagen 1943
"Kära syster Märta!
Sparvarna superar på Huldas kärve och jag sitter och tittar och ritar och tänker på hur
roligt det är att inte vara blind. När man ser och hör vilka fruktansvärda olyckor som
överallt ute i världen och i synnerhet några mil härifrån, borta i norska fortsättningen
av Bohuslän, drabbar oförvitliga människor, bättre människor än en själv, så förstår man
inte varför ens armar och ben, ögon, sysselsättningar, hustru, barn, släkt och vänner äro
i behåll – varför vi skonats hittills. Är det en nåd? En tillfällighet?
Idag har jag hela dagen tänkt på det ansvar som vilar på den som skonas. Det räcker
inte med att tänka. Bekymmer äro relativa och vi ha alla bekymmer. Men vi måste
betrakta dem som luft i jämförelse med de fördelar vi ännu äga och ansvaret för dem.
Vi som äro dömda att skapa konst måste få in detta allvarliga i det vi gör – vi måste i
nödfall - jag menar i vår begränsning, förmäla vår konst med något som kan lindra kval.
Jag har tänkt åtskilligt på din skulptur. Den är nordisk. Den har tyngd och kraft. Den
har ett inre intensivt liv. Den vinner oerhört med tiden. Den har livet i brottstycket,
som (den gamla) antiken – mystik, alltså. Man kunde nog tro att din skulptur är stillistisk [sic!], men den är, med all arkaism, verkligen omedelbar och, som uttryck, antipoden till Thorvaldsen – diametralt motsatt Thorvaldsen."

Teckning: Gunnar Eriksson
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På Orust, skulpturala former ur Ballader i Bohuslän
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All konst är bra. Beskrivande konst, som visar i teckning sådana uttryck av natur som
orden inte kan ge, på grund av karaktäriseringsproblem som inte kan lösas språkligt –
sådan beskrivande konst är att likna vid kinesiska skrivtecken. Det är bildande konst,
nämligen litterär bildande konst.
Göteborgskolorismen är motsatsen till litterär bildkonst. Den uttrycker ett inre
behov av färgpoesi, med vars gensvar i naturen den motiverar konstverket. Därigenom blir den – ehuru endast i det verkligt ursprungliga, naturligtvis – mera en direkt
skapande konst än den illustrativa konsten.
Men konstverkets värde bestämmes aldrig av dess sort.
Daumier är bra.
Egron Lundgren är bra. Munch är bra.
Japan är bra.
Grekland är bra.
Perú-indianens konst är bra.
Sergel är bra.
Anders Johanssons Ängö-fioler och snipor är konst och en äggkorg, 100 år gammal, hos
fru Abrahamsson, här nord, är konst.
Florentinska kaméer är konst och om tusen år är Vinga fyr konst även för esteter.
……
Kära syster, jag önskar att det nya
året skall ge dig hälsa, krafter och
arbetsro. Vi ses!
Hälsningar till din pojke och alla.
Din broder Evert.
Tack för makrillen med violett kål!"
Teckning: Gunnar Eriksson
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Smögaren Evert Taube
Evert Taubes viktigaste litterära Smögentid inträffade under åren 1917 och 1918.
Det var knappast av en slump att han som 27-åring hade sökt sig till Smögen. Ön och
farvattnen däromkring var som en andra hemtrakt. Smögen var en del av hans barndom
och hans barndoms mytologi. Evert Taubes föräldrar och äldre syskon hade tillbringat
två år på fyrplatsen Klövskär strax norr om Smögen, innan familjen till slut hamnade på
Vinga. Och hans morbror Edvin Jacobsson hade varit fyrvaktare på Klövskär innan han
befordades till fyrmästare på Hållö. Edvin Jacobsson och hans hustru Viktoria hade sex
barn. Efter några år skaffade sig fyrmästarfamiljen Jacobsson också ett hus i inloppet till
Smögens hamn. För Evert Taube var utflykterna till de sex kusinerna barndomens stora
äventyr. Och fascinationen fortsatte upp i åren. ”Hit till Hållö och Smögen längtade
man alltid som barn”, skrev Evert Taube år 1950 i en artikel för tidningen Vi. Smögen
var inte det isolerade Vinga utan ett livligt bohuslänskt kustsamhälle (som liknade de
nordnorska kustsamhällen som den av Evert Taube senare så beundrade romanförfattaren Knut Hamsun hade beskrivit). I den långa stycken självbiografiska och hamsuninfluerade romanen På gott och ont från 1929 återvänder den av kvinnoaffärer plågade
huvudpersonen Jonas Lyckert till de två ställen som betyder mest för honom: till Ytterö
(som till förväxling och förblandning liknar Hållö) och till Halesund (som är Smögen).
De prosatexter den unge Evert Taube skrev på Smögen för Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning och Svenska Dagbladet tillhör något av det allra bästa han skrivit i prosaväg. Det verkar han också själv tycka. Han återvänder till dem gång på gång – och
de spökar högst påtagligt (och ibland ordagrant) i de sena verken Jag kommer av ett
brusand’ hav (1952), Strövtåg i Ranrike (1955) och i Västlig horisont (1957).
Vintern 1918 publiceras ett antal av dessa mästerstycken. Artikeln ”Orkanen 1871”
trycktes i Handelstidningen strax efter debutkonserten i Logen i den 1 februari 1918.
Och den vackra texten ”Storsillen till mötes” i Svenska Dagbladet några dar före konserten – med de kärleksfulla portätten av folk på Smögen – inte minst av hyresvärdarna
Edouard och Adeline Stranne. Bättre svenska kan man inte skriva – trots att den till en
del är på dialekt.
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Att man inte behöver vara lycklig för att skriva bra bevisar Taube. "Dä va sönn öm'en
den vintern", var det korta svar jag fick när jag en gång i Nordmanshamnen bad Yngve
Samuelsson berätta om hur det gick till när Evert Taube debuterade som scenartist i
nykterhetslogen på Smögen (med kusinen Knut som scenarbetare). Yngve Samuelsson,
som var några år yngre än Taube, kom ihåg honom väl från den tiden och de träffades ofta. Repliken har etsat sig fast i minnet. Plus en taubesk klädesdetalj som Yngve
nämnde: han gick omkring i Svenska flottans vita "Lasse-byxor" (byxor som tilldelades
flottister med permissionsförbud för att de skulle ha svårare att ta bondpermission
under den tid de avtjänade sitt straff…).
Den person som gjorde starkast intryck på Taube under hans Smögentid var nog
Samuel Frisk – och hans speciella berättarstil som var ett med mannen själv: ”han skapade sig en berättardialekt – alldeles som Homeros, för den delen! Dess bättre låter sig
den mycket väl skrivas och är, som vi här skall se, uttrycksfullare i skrift än den svenska
normalprosan (Jag kommer av ett brusand' hav).
”Balladen om briggen Blue Bird av Hull” har Samuel Frisks berättelse om ”Orkanen
1871” som sin förutsättning, men också brodern Fredriks drunkningsdöd utanför Hållö
hösten 1906 – och i bakgrunden: 1800-talets ”skeppsbrottsromaner”, främst kanske
Emilie Flygare-Carléns Enslingen på Johannisskäret och dess dramatiska avslutande
förlisningskapitel (med starka saker om Hållö fyrs blänk och brott strax i lä; inte så att
Taube lånat, men möjligen föreligger en omedveten påverkan – och varför skulle man
inte ha läst högt ur Enslingen ute på Vinga – med barn och vuxna darrande av spänning
inför hotande grundbrott mellan Klövskär och Hållö?).
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Evert Taubes Smögenvistelser 1917-1918 kanske inte ska romantiseras i onödan. Det
var ingen stadigvarande vistelse. Det handlade snarast om en komplicerad pendling
mellan karriärstaden Stockholm och Smögen – och en flykt undan krog- och hyresskulder. Kreditvänligheten på Smögen var betydligt större än i Stockholm. De märkliga
tidningsartiklarna var brödskriverier i ett utsatt läge av en författare som i egensinnig
nationalromantisk anda ville visa upp sin genuina förankring i en kulturmiljö som var
främmande för de flesta. Han ville visa upp sitt Bohuslän. Också för sin dåvarande
fästmö, Albert Engströms dotter Malin. Men just denna Smögen-guidning fick ett
sorgligt slut. Åtminstone som jag hört saken läggas fram. Malin träffade en elegant
fiskexportörsson från orten. Och förlovningen bröts efter ett uppträde på bryggan
nedanför Edouard och Adelines hus – och förlovningsringarna kastades i vattnet. Och
där ligger de nog än. "Det är väl inte konstigt att nån bedrar dig, så många som du har
lurat", sa Rosa Stranne, hyresvärden Edouards dotter, till den otröstlige visdiktaren
hemma i köket efter det att brytningen var ett faktum. Hedvig Hedin, som något senare
var tonårig piga i huset, har berättat för mig om detta och om hur diktaren efter ett
otillåtet båtlån vid Lars Strannes brygga förtvivlad gav sig iväg till Väderöarna och efter
hemkomsten tog fram en nyskriven visa och sjöng den just där i det stranneska köket för
det andäktigt lyssnande husfolket:

Jag skall resa, jag är klar att resa bort ifrån mitt land,
det är sorgligt, men det är nog bäst för mig,
ty den unga svenska flicka som har lovat sig min sin hand
har likväl med hjärtat dock bedragit mig.
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Evert Taube och Malin Engström

(Denna visa, som senare gavs titeln ”Fritjofs avsked”, är dock inte det enda litterära
spåret efter förlovningsdramat. I Taubearkivet finns av den ännu ej bokdebuterade
författaren ett manus till en känsloladdad gammalstavad prosadikt i Höga Visan-stil, en
den försmådde älskarens klagan:
Men jag gick ut för att söka min älskade, ty daggen började falla,
och jag ville breda en schal öfver hennes axlar. – –
Och jag fann min älskade, men hon bar icke längre ringen med mitt namn – –
Och hon visade mig sin hand, och fingret där ringen hade suttit, och sade:
”Se! Jag bär icke längre ringen – – –”
”Hvar är ringen med mitt namn – –?”
Och hon svarade:
”Sök den bakom ditt gråa berg, där hafvet går öppet – – –”
Manuset börjar och avslutas med en dedikation: ”Broder! Figlio nobile dei baroni
nobili, Fratello!” –”Till Knut Hamsun, första kapitlet i min första bok.” Denna text
kom dock aldrig med i den första boken Inte precis om kvinnorna från 1918. Och om
förlovningsutgjutelsen någonsin nådde Knut Hamsun vet jag inte. Lika gott. Någon
broder eller ädel son av ädelt ursprung var den store norske författaren inte – och inte
heller var han känd som någon betydande tröstare i kärleksaffärer, snarare motsatsen.)
År 1949 lämnade Evert Taube ett handskrivet kontraktsförslag till Nils Thedin,
chefredaktör för veckotidningen Vi. Rubriken på aktstycket var ”Minnen från ungdomslandet”. Författaren erbjöd sig att skriva ett antal artiklar om barndomens trakter – mot
att tidningen förutom honorar ställde upp med en fullt utrustad folkbåt och svarade för
övriga omkostnader. Projektet, eller vad man ska kalla det, måste för tidningen ha varit
av högrisktyp. Men det utvecklades till en framgångssaga för alla inblandade. Inte minst
för förslagsställaren själv – hans prosakonst och hans minnesskildring av barndomens
Bohuslän kom att utvecklas till mästerskap med de böcker som följde i den kooperativa
folkbåtens kölvatten. I alla tre spelar Smögen en viktig roll.
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Evert Taubes tidiga 1950-tals spaning-efter-den-tid-som-flytt är en kronologiskt komplicerad historia – och en mardröm för källkritiker. Gammalt och nytt blandas, flera
decennier gamla tidningstexter skrivs om och får en ny skimrande lyster och blir till
smärre mirakler av minnesprosa. Hans avväpnande självklara ton förvandlar fiktion till
verklighet och verklighet till fiktion. Both ways. Så här skriver han i egenskap av ensam
folkbåtsskeppare i en av artiklarna för tidningen Vi, hösten 1950: ”Vi-båten länsar in
genom Hållö Gap, och jag ritar fyren från sjösidan – en vacker vit schackpjäs på sjökaptenernas spelbord, havet. Hit till Hållö och Smögen längtade man alltid som barn.” Och
han bekänner sig i samma artikel som Smögen-romantiker. Men inte av det vanliga slaget.
Det var fiskets, fyrfolkets och lotsarnas Smögen det handlade om. Inte om badorten. Men
ganska mycket om Smögen på vintern. ”Smögenromantiken” säger han sig i artikeln ha
genomlidit ”tre gånger med femåriga intervaller, innan Smögen blev badort”. Ett annat
Smögen än det idag gängse varumärket.
I Vi-artikeln från 1950 återser författaren den läkare som behandlade honom för
blodförgiftning på Smögen vintern 1917. Och de samtalar. Det blir till en vacker dialogisk
gestaltning av det taubeska författarskapets lokalromantik:
"- Vad var det då som var smögenromantik förutom [Emilie Flygare-Carléns] 'Rosen på
Tistelön'?
- Det skall jag säga dig. Utom av ”Rosen på Tistelön”, så utgöres smögenromantiken av
Balladen om Blue Bird av Hull, med vilken dikt du presenterat en begreppsförvirring som
är kardinalexempel på din absoluta oförmåga att skilja på dikt och verklighet!"
Självinsikten verkar det inte vara något fel på, i synnerhet som den person författaren
säger sig ha talat med dog redan år 1933, alltså smögendoktorn Mortimer Ahlberg. En
småsak, men ändå. Som med Samborombon, alltså om platsen verkligen har funnits.
Det är den poetiska sanningen som räknas – och Evert Taubes poetiska sanning blev inte
mindre med åren. Det är med honom som med de isländska sagaförfattarna – ju bättre
berättat desto sannare.

Gunnar D Hansson
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Gunnar Eriksson

är kördirigent, professor och arrangör.
Med sin lyhördhet för sångtexter och med sitt
mod att inte väja för det svåra eller ge efter
för populistiska strömningar möjliggör han en
djupare och starkare upplevelse av musiken. Från
resor jorden runt har han fått influenser som han
försökt väva in i den nordiska och europeiska
vokalmusiken. Leder Göteborgs Kammarkör
och Rilkeensemblen - och ibland Lilla K, i egna
arrangemang av Taubes visor.
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Mats Eriksson

är frilansande gitarrist i många
genrer med ryggrad i blues och
gospel, melodier ur den svenska
vismelankolin, tydliga jazzharmonier och musik kryddad med
mönster från Mali. Har spelat
tillsammans med bl.a Daniel
Lemma, Jenny Willén, Jaqee
och Göteborgs Kammarkör.

Toivo Wiskari

är folkmusiker och musikpedagog. Med sin uppländska
nyckelharpsbakgrund har Toivo
efterhand kommit att närma sig
den bohuslänska folkmusiken
alltmer. Han är också verksam i
andra musikgenrer.

Magnus Bergström

är frilansande kontrabasist
och fotograf. Spelar bl.a med
Jormin Bergström Holmgren,
Lila Lotus och Johan Björklund
Dynamik flavours. Spelar ofta
sjömansvisor med Götheborgs
matrosorkester. Har de senaste
åren jobbat mer och mer som
frilansfotograf/filmare.
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My Engström-Renman

är kompositör och sångerska/improvisationsmusiker, och har medverkat i nyoperor, loungemetal-popturnéer och i olika teatersammanhang.
Hon leder bandet "My & the Mighty Mighty
Magoo Orchestra", men arbetar också med
barnkultur. Tillsammans med Mats Eriksson har
hon skrivit och illustrerat boken/föreställningen
"Manne gräver ett hål", och nu pågår inspelning
av uppföljaren till sovalbumet "Gonatt, gonatt".

Tomas von Brömssen

är skådespelare, verksam på en
mängd olika scener och film sedan
1970-talet. I musiksammanhang
har han framträtt som klarinettist,
sångare och uppläsare i många
olika konstellationer, bl.a tillsammans med Majornas Tredje Rote.
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Eva Jarnedal

är sångerska med rötter i Bohuslän. Hon
har i gruppen Öbarna nått ut till en stor
och trogen publik i hela landet, bl.a med
sina tolkningar av Evert Taubes visor. Eva
är dotter till Karin Jarnedal, mer bekant
som Huldas Karin i Taubes visa.

Martin Bagge

är sångare, musiker, komponist och arrangör.
Från Carl Michael Bellman har han letat
sig tillbaka i tiden och gör också föreställningar kring visdiktarna Lars Wivallius och
Lasse Lucidor, vars visor från 1600-talet han
rekonstruerat med hjälp av gamla psalm- och
visböcker. Samarbetar regelbundet med olika
professionella musiker och ensembler, bland
annat med Jönköpings Sinfonietta och har
tonsatt lyrik av Federico García Lorca,
Elisabet Hermodsson och Harry Martinson.
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Jönköpings Sinfonietta
Orkestern bildades 1988 och rör sig i ett stort område, både konstnärligt och geografiskt. Kulturhuset Spira är den fasta spelplatsen, men orkestern konserterar också regelbundet i konsertlokaler, kyrkor och skolor i Jönköpings län och andra delar av Sverige.
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CD:n är inspelad vid följande tillfällen:
Juni 2011 Bankeryd – Johan Torstensson
Nov 2015 Nilento studio/ Lars Nilsson
April 2016 Spira konserthus, Jönköping/ Lars Nilsson, Michael Dahlvid
På Nära jul medverkar följande sångare:
Lotta Bagge, Rebecka Edlund, Alma Fridolfsson, Jenny Nilsson, Isabella Sanchez,
Klara Wising. På Flickan i Havanna sjunger också Joel Andreasson, Lars Nilsson samt
Flottans mäns sångkör.
Som stjärner små (folklig variant från Bohuslän, sjungen av Fredrik Waldner)
Tack till Eva Larsson för foto och upplysningar om Fredrik Waldner, och till Dialekt-,
namn- och folkminnesarkivet i Göteborg / Annika Nordström för att vi får använda
inspelningen. På Inbjudan till Bohuslän spelar Gunnar Eriksson sin egen ”Hymn”.
Rättigheter
Evert Taubes texter och illustrationer © Evert Taube/BUS 2016
Manuskript, fotografier och brev är hämtade ur Taubearkivet, Göteborgs universitetsbibliotek. Fotografier av arkivmaterial, brev m.m. © Håkan Berg/BUS samt respektive
fotograf. Tack, Pia Schmidt de Graaf och Håkan Berg.
Evert Taubes texter och illustrationer återges med benäget tillstånd från familjen Taube
Fyra teckningar: © Gunnar Eriksson
Foto - musiker / Nilento Studio: © Magnus Bergström
Foto Fredrik Waldner: © Eva Larsson
Taubelogotyp på konvolutet: © Hans Åkerskog
Mixning och mastering
Nilento / Lars Nilsson
Producenter
Lars Nilsson & Martin Bagge
Layout
Michael Dahlvid / Bosse Nilsson
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Epilog
Bohuslän står för min syn, ett granitland som rest sig ur djupet
på själva gränsen till världshavet och med atlantiska alger
svajande i sina vattubryn. Landet som pekar mot väster
med sina utsträckta klippnäs, landet där fjordar och rännor
sund och kilar och flader är gömslen för sjömän i långfart
som på fornnordiskt vis är gårdägande bönder dessutom
och odlar fädernas tegar. I Bohuslän är det rätt vanligt
att hemmansägaren nedärvt sin gård från förfäder som kämpat
under det danska baneret mot Sverige för femhundra år sen.
Ofta är Bohusläns bondgårdar byggda på grunder som lades
redan på stenålderns tid när nästan tropiska vindar
svepte kring Västsveriges lummiga lundar av ilex och lindar.
Ostron, kräftor, foreller, kramsfåglar, andägg och vildsvin
var husmanskost och till efterrätt åt folket här på den tiden
mängder med björnbär och hallon allt detta så långt före Kristus!
Sjutusen år innan Betlehems stjärna blev synlig på himlen
bjöds det på dylik förplägnad i Mölnebo, Dingle och Tanum.
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Här möter världshavet skogarnas Sverige och gränsen är tydlig,
här spelar vädren, om vi nu skall tala med Carl Michaël Bellman
inte så ”friskt och täckt” som i Stockholm och Mälar’ns idyller,
friskt är här nog men det täcka och nätta är sparsamt och sällsynt,
ljuvheten, lugnet och friden har gömt sig i klämmor och dalstråk
tätt under branter av urberg, i lä för Atlantens orkaner.
Hopträngt och smått är det älskliga här och det hotas beständigt,
gisslet, stormen från havet, är grymt, det går fram utan misskund,
Bohuslän är och förblir därför kärvt i det stora och hela
trots att den mylla här finns är den bästa i Sverige och trots att
sommarlind, barrlind, liguster och vild kaprifolium och strandkål,
strandaster, klippglim och trift och honungsdoftande saltarv,
saltört, glasört och sodaört, kungsljus, nattviol, gullris,
Jungfru Mariae hand och rubus och havtornet trivs här
och trots att solvarma hällar och sensommarnätternas mildhet
i själva kustlandet blidkar klimatet en kort tid på året.
Barfota sprang jag som liten och lekte i färger och dofter
på detta Bohusläns stränder.
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