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När hörde man senast så vackra vokaler? I dag har ordet på teatern
hamnat i skuggan av ”personligheten”, som om det räckte med att
mumla för att bli en personlighet.

Sven-Bertil Taubes ”Hommage” – ett samlingsalbum ägnat en rad valfrändskaper som Olle Adolphson, Lars
Forssell och Ulf Björlin – spänner en vid båge till en tid som plötsligt känns smärtsamt avlägsen. Jag vill
egentligen inte att Kristina Adolphson ska sluta läsa Tegnérs ”Det eviga” på nyårsnatten, men om någon skulle
få för sig att det blivit nödvändigt med ett vaktombyte, har jag svårt att föreställa mig ett lämpligare alternativ än

Lars Forssells ”Shanty”, reciterad av Sven-Bertil Taube på denna förunderligt innehållsrika cd:

Mänskan söker sig till sin Gud

och når väl sin port och sin grav och

sitt slut.

Men havet det följer sina egna bud

och havet brinner aldrig ut.

 Havet är ett genomgående motiv och en påminnelse om det möte mellan antik myt och svensk naturkänsla som är den
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andra sammanbindande länken i Taubes hyllningskavalkad till ungdomsvännerna: 1950-talet. Det börjar med en kärleksvisa
av Olle Adolphson, ”Nu har jag fått den jag vill ha”, och går vidare med Carl Fredrik Reuterswärds ”Visan Ö”, där
paradoxerna valsar runt med den sista av alla bokstäver, innan Olle Adolphson svarar med en replik på Forssells ”Shanty”:

 All havets glädje och sinnlighet har mötts

i skum och stänk och blänk av blått och

grönt.

Att Sven-Bertil Taube i sin röst har bevarat så mycket av denna guldålder i svensk lyrik är ett mirakel. Bakom Lars Forssell
hör man Nils Ferlin och bakom Olle Adolphson de medeltida trubadurerna (i sällskap med Evert Taube naturligtvis). Det kan
förklaras av att Sven-Bertil Taube är lika mycket skådespelare som sångare. Hans frasering är fulländad, det vill säga
konsten att förena språk och melodi. På 1960-talet var han under närmare ett decennium anställd på Dramaten och
övertygade både som en porträttlik Mickel Räv i ”Klas Klättermus” och som nioårig odåga i Mimi Pollaks uppsättning av
Roger Vitracs ”Victor”, sannolikt den roligaste föreställningen i Dramatens historia.

Till denna krets hör även den äldre poeten Gunnar Bohman, vars ”Apotheos” naturligt smälter in i det på en gång
klassicerande och modernistiska temat (”havsnymfernas sjudande eko från rodnande klippan”). En av många upptäckter att
göra i ett urval som undviker flera av bidragsgivarnas topplistade alster.

Peter Nordahls kongeniala arrangemang rör sig hela tiden i bakgrunden med en dov intensitet, som om Norrköpings
symfoniorkester lyssnade till och sökte ordens egen musik. Den som vant sig vid Olle Adolphsons sträva och lätt
stockholmska idiom får här uppleva hur skärgårdsvindarna lyfter språket till en annan och ljusare rymd.

Är detta nostalgi, som Sven-Bertil Taube ett kort ögonblick frågar sig i Martin Nyströms långa intervju i söndagens DN?
Nej, nostalgi är att vilja vara någon annanstans. I ”Hommage” blir traditionen aldrig tillbakablickande – den är hela tiden
andlöst närvarande. Obruten.
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