Förord
Lasse Dahlquists melodier har alltsedan de skrevs varit ett stående inslag på repertoaren för
Göteborg Wind Orchestra. Potpurriet “Skepparn på Brännö” som avslutar skivan har jag dirigerat
hundratals gånger och säkert har Dahlquist hört Spårvägens Musikkår (som orkestern hette från
1905-1991) framföra det på Liseberg under ledning av dirigenten och arrangören Lennart Hillman.
Länge har vi närt en förhoppning om att kunna föreviga Stefan Ljungqvists tolkningar av dessa
underbara visor. Att dessutom Hasse Andersson ville medverka på några av dem som blivit kända
genom Edvard Persson gläder naturligtvis oss alla. Stort tack till både Stefan och Hasse!
Denna skiva hade inte varit möjlig att göra utan frikostigt stöd från Vänföreningen GWO, Lasse
Dahlquist-sällskapet samt en privat givare som önskar vara anonym. Stort tack till er!
Slutligen vill jag tacka ljudteknikern och producenten Lars Nilsson och Nilento Studio för att
ha skapat en underbar ljudbild och en upptagning av sångstämman där inte en enda stavelse
går förlorad. Ty även om Lasse Dahlquists melodier går att spela instrumentalt är de framförallt
skapade för att bära fram levande bilder och skön poesi!
Jerker Johansson
Göteborg, en vacker dag i juni 2016

Välkommen till Göteborg
Lasse ansåg med rätta att han var skickad att skriva en jubileumssång när nöjesparken Liseberg
fyllde 50 år 1973. Men något kontrakt skrivs aldrig. Nöjesparkens ledning väljer istället att ge ut
en LP-skiva med Tore Skogman. Ingen skugga skall falla över honom men det är ändå Lasses sång
som levt vidare och närmast blivit en signaturmelodi för Göteborg.
Här dansar de brede pojkarna
Stefan Ljungqvist har tidigare gjort ”de brede pojkarna” till en nödvändighet i sin repertoar.
På det här albumet uppstår den åter i ett nytt och gungande arrangemang. Man kan tydligt höra
hur det ”seglas” på Polketten, dansbanan på Liseberg. Inga sidosprång, inga konstigheter. Pojkarna
håller armarna runt flickornas skulderblad. Hon ligger med huvudet mot hans vänstra axel. Bägge
blundar och segla runt på dansgolvet, runt, runt, åt samma håll. Lasse kunde konsten att ”segla”.
Beskrev den gärna som en göteborgsk wienervals men med en långsammare takt som passade
det göteborgska lynnet.
Jolly Bob från Aberdeen
Lasses första yrke var sjömannens. Ombord i trånga, unkna och fuktiga skansar fanns också
”Jiggen”, en musikgenre starkt förknippade med äkta sjömansmusik. Lasse hade under sin seglats
med fartyget Beatrice till Australien träffat en verklig Jolly Bob. En sjöman som blivit kär i en flicka,
gått iland, gift sig och skaffat barn. Och som kunde konsten att slå en jigg. Ett speciellt sätt att
steppa på däcket som sjömän är specialister på. En slags två-slag-i-takten step, där åskådarna står i
en ring runt den som steppar, klappar takten och sjunger med.

Gå upp och pröva dina vingar
Filmen ”Örnungar” har premiär 1944 med Alice Babs i rollen som bortskämd societetsflicka och
Lasse i rollen som tjusig segelplansflygande civilingenjör. Det är världens första långfilm om
segelflyg. Från början tänkt som en ungdomsfilm som lite oskyldigt propagerade för frisk luft och
kamratskap. Filmen blev en regelrätt publiksuccé och ingen annan film under krigsåren fick så
mycket uppmärksamhet i kändispressen. Lasse skriver ledmotivet ”Gå upp och pröva dina vingar”.
En melodi som fortfarande tillhör de absolut vanligaste sångerna i alla tänkbara allsångsprogram.
Morfar har berättat
De historier Lasses morfar, mästerlotsen på Vinga, Ragnar Lange berättade för honom var
äventyr större än alla sagor. Lotsarna blev verkliga gudar för Lasse och hans kompisar. Och här
finns upprinnelsen till den sång som måste betraktas som en av Lasses vackraste. Lasse har själv
beskrivit sin morfar som en kraftig jätte till karl, bred som en lagårdsdörr över ryggen och med
ett böljande tvådelat skägg. Dessutom med en tordönsstämma som hördes från Vinga fyr i nord
till Tistlarna i söder. Nu är det alltså dags att lyssna på Lasses finstämda hyllning till sin morfar
och alla de äventyr som han så gärna berättade, om förlisningar och andra dramatiska händelser
i en ständigt utsatt skärgård. En sång som avslutas med en stämningsfull musikalisk epilog som
ytterligare förhöjer sångens storhet.

De´ ä´ dans på Brännö brygga
Med tiden blev hon en ganska anskrämlig träbrygga med ruttnande pålar och stora glapp mellan
brädorna. Med stigande ålder försjönk hon i sitt eget vemod och dansen förflyttades till ett säkrare
ställe. Den nostalgi som fanns gick bokstavligen upp i rök när rivningsvirket användes till bränsle
på Brännö. Lasse behöll några plankor som han signerade och använde som diplom. En present
när han mötte folk som verkligen kunde bevisa att de dansat på den gamla bryggan. Brännö
brygga, sett i det perspektivet, måste ha varit gigantisk med tanke på alla signerade plankor som
Lasse delade ut. Sången är ett mästerverk. Den beskriver en tid då det dansas friskt och spontant
under bar himmel så fort tillfälle ges. Någon riktigt genuin koppling till det verkligt nostalgiska
fanns egentligen inte i de moderna schlagertexterna, inte förrän Lasse Dahlquist 1941 slog till och
berättade om dansen på Brännö brygga.
Very welcome hem Mr Swanson
Den svenska emigrationen till Förenta Staterna tog egentligen sin början på 1860-talet.
Framkallad av fattiga år i hemlandet. Några, långt ifrån alla, som gav sig iväg lyckades verkligen
skapa sig en god framtid och utkomst ”däröver”. I Göteborg var det alltid stor uppståndelse när
Svenska Amerika Liniens fartyg kom till kaj. Ett stort evenemang långt innan Göteborg blev
dagens framgångsrika evenemangsstad. En sådan person som Lasse beskriver i sången och som
uppenbart lyckats arbeta ihop en förmögenhet är Mr Swanson. Det är han som kliver av amerikabåten. Lite skrytsam kan man tycka men med ett generöst hjärta och som gärna vill dela med sig
av det goda han lyckats åstadkomma.
Blås Kajsa blås
Alla sjömän ombord på de både stora och små segelfartygen kände mer än väl till den nyckfulla
mö som heter ”Kajsa”. Den vind som lyfte ut fartygen på glittrande fjärdar och som i bästa stunder
gnyr lite vänligt, blåser bort vardagsslitets bekymmer och låter focken vila i lä.

Stuvarevalsen
Lasse försummade aldrig att gå en runda i hamnen när han kom till Göteborg. Det var kanske
främst stuveriarbetarna med sin rappa och mustiga humor som lockade. Det är dessa hamnarbetare och deras yrkesstolthet som hyllas i sången. Men sången ger också en tidsanda.
Efter sista världskriget var det sorgligt tyst i hamnen. En och annan lejdbåt kunde förtöja, men i
övrigt stod vinscharna övergivna. Men drömmen om en levande hamn fanns kvar. Drömmen om
att vinschar och kranar snart åter skall spela sin hamnsymfoni. Och att doften från främmande
länder snart skall spridas i en hamn som sjuder av liv.
Lille Klumpedump
Kriget ute i världen är ett faktum året 1939 då Inez och Lasse får en son. Robert (Bob) (1938-2005).
Lasse syns ofta, så fort tid medges, promenera med sonen i en barnvagn över Gärdets ännu
obebyggda ängar. Orosbulletiner färgar tiden, ransoneringskort, inkallelse och växande oro. Men
Lasses oro koncentreras helt naturligt till en liten krabat i barnvagnen. Så föddes sången ”Lille
Klumpedump”.

Kalle på Spången & Lite grann från ovan
Sångerna tillhör filmen ”Kalle på Spången”, som hade premiär 1939. Att Lasse i sin ungdom
tyckte illa om skåningar berodde på att han som påmönstrad i segelfartyget ”Beatrice” ständigt
blev trakasserad av skåningarna ombord. När han senare i livet under 1930-talet började
turnera i Skånes folkparker fick han anledning att ändra sin uppfattning om både skåningar
och landskapet. En anledning är förmodligen att han började leverera populära sånger till den
närmast ikondyrkade filmstjärnan Edvard Persson. Det skånska landskapet kan beskådas i filmens
inledande drömsekvens med gästgivaren Edvard sittande på en gåsarygg. Den till det yttre
gemytlige och runde skåningen hade tidigare sjungit in några av Lasses sånger på grammofon.
Det är när Edvard Persson skall göra sin tredje film i Skåne ”Kalle på Spången” som samarbetet
börjar på allvar. Edvard Persson kontaktar då Lasse som får spela upp några provalster och så var
den saken klar. Lasse får skriva flera av de skräddarsydda sånger som blev oerhört uppskattade i
filmerna.
Vi klarar oss nog ändå
En annan sång väl värd att minnas är ”Vi klarar oss nog ändå” som Lasse skrev till filmen
”Skanör-Falsterbo” som hade premiär 1939. Kanske kan det tyckas som ett ödets ironi att Lasse
så nära kom att samarbeta med den store Edvard Persson. Han som gjort till sin egenart att hylla
den provinsiella egenarten med sina traditioner. Men samtidigt pekade dessa filmer också på den
nationella samhörigheten. Något som blev allt mer nödvändigt ju närmare beredskapstiden man
kommer.
Sången är specialdesignad av Lasse som med ett chauvinistiskt leende beskriver det skånska
landskapet och inte minst det skånska smörgårdsbordet och de böljande leende sädesfälten.
Allt detta som resten av Sverige hade all anledning att stå i tacksamhetsskuld till. Eller som
landsfadern Per Albin Hansson vid ett tillfälle uttryckte det ”Tänk er att halva regeringen är
skåningar. Och ändå är det bara de sämsta vi exporterar”.

Vår lilla komedi
Sången kom till under de år då Lasse vid några tillfällen sjöng på ”Decca” och många
inspelningar gjordes i London på ”His Masters Voice”. En studio som ställde de bästa orkestrarna
på plats. En kväll gick Lasse och strosade i storstaden, smet in på ett danshak och satte sig på den
läktare som omgärdar dansrotundan. Ensam vid ett bord satt en söt flicka och Lasse tog sig modet
att bjuda upp henne. Hon dansade fantastiskt, var ytterst charmig och lätt att prata med. Det är ur
detta minne som Lasse långt senare skapade en vacker sång och melodi. En liten komedi i ord och
ton med en oväntad upplösning.
Boken om Lasse Dahlquist - Inte bara Brännö Brygga
Boken är en biografi som utkom i samband med jubiléet
2010 då Lasse Dahlquist skulle ha fyllt 100 år. Dessa
350 sidor är en omfattande beskrivning av sjömannen,
kompositören, filmcharmören, folkparksartisten, kåsören,
fältartisten, luciageneralen och medmänniskan Lasse
Dahlquist. Boken är skriven av Anders Wällhed.

Stefan Ljungqvist
Stefan Ljungqvist har växlat mellan opera, visor, revyer och musikaler
under sin karriär. Han började som Trubadur X och där fick han stort
utrymme för att tolka Lasse Dahlquists musik, Evert Taube och Nils
Ferlin. Efter 3 år på Operahögskolan i Göteborg har Stefan Ljungqvist
haft stora framgångar på såväl operascener, revy och teaterscener.
Hans tolkningar av Carl Michael Bellman i Bellmanspelet i Stockholm
gav honom ett nationellt genombrott. Stefan Ljungqvist är en
framstående tolkare av Lasse Dahlquists visor och 1991 fick han Lasse
Dahlquist-Stipendiet.
Jerker Johansson
Jerker Johansson (f. 1967) har studerat slagverk, komposition och
dirigering vid Musikhögskolan i Göteborg 1984-90. Sedan 1988 har han varit anställd i Göteborg
Wind Orchestra omväxlande som slagverkare, chefdirigent och konstnärlig ledare. Jerker
Johansson erhöll 1996 William Lind-stipendiet och 1999 Göteborgs Stads Kulturstipendium. Under
15 års tid var han dirigent för TaubeSpelens Sinfonietta och hyser ett varmt intresse för både Evert
Taubes och Lasse Dahlquists visskatt.

Göteborg Wind Orchestra
Göteborg Wind Orchestra är en professionell blåsorkester med sin hemvist i Kronhuset i Göteborg.
Både där och på turné bjuder orkestern publiken på högklassiga musikaliska upplevelser med
tradition och kända tongångar men även spännande samarbeten och nya klangfärger. Orkesterns
kännetecken är den musikaliska bredden, dess unika klang och samspelthet men även individuellt skickliga musiker av allra högsta klass. Göteborg Wind Orchestra ger även konserter för en
ung publik och samarbetar med både kulturskolor och amatörorkestrar. Allt för att fungera som
inspiratörer och förebilder som medverkar till att den levande musiken hörs i hela Västra Götaland.
Vid en pampig och mycket välbesökt konsert i Kronhuset den 18 maj, tilldelades Göteborg Wind
Orchestra Lasse Dahlquist-Stipendiet 2015. Orkestern har gjort sig känd för att med framgång
arrangera traditionell svensk musik i nya arrangemang. Detta gäller bl.a den svenska visan och
inte minst Lasse Dahlquists musik.
Vänföreningen Göteborg Wind Orchestra
Vänföreningen GWO har till uppgift att stödjaorkestern i
dess verksamhet. Föreningen är mycket aktiv och har över
700 medlemmar. Skivan med Lasse Dahlquists musik är
ett exempel på detta där Vänföreningen med ett generöst
ekonomiskt stöd möjliggjort utgivningen.
Lasse Dahlquist-sällskapet
Lasse Dahlquist-sällskapet, som bildades 1987, har som mål
att sprida intresse och kunskap om Lasse Dahlquists musik.
Sällskapet deltar ofta i olika kulturarrangemang och delar årligen
ut ett stipendium. Sällskapet är också delfinansiär till den här
skivan.
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Här dansar kustens glada kavaljer
Lille Klumpedump
Kom lella vän ska’ vi segla
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