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Han har varit en av Sveriges mest folkkära artister under ett halvt
sekel. Snart firar han 80 år. Det hindrar inte Sven-Bertil Taube från
att anta ännu en utmaning, ett nytt album där han hyllar några av
sina äldsta musikvänner. DN:s musikskribent Martin Nyström följde
sin idol under inspelningen av ”Hommage”.

DN:s Martin Nyström guidar dig till Sven-Bertil Taubes bästa på Spotify.
Här hittar du listan. [1]

Som det yngsta barnet till konstnären Astri och truba duren Evert Taube
kom Sven-Bertil Taube att bli den av syskonen som allra starkast förde
det konstnärliga arvet vidare. En uppväxtmiljö där bildkonst, ordkonst och
musik ständigt var i samspel med varandra. Där man lossade på
konventioner, gav utlopp för sin sinnlighet och skärpte blicken för linjer,
form och färg. Och där man utmanade gränsdragningarna mellan högt
och lågt inom kulturen. En öppen atmosfär som egentligen bara skydde
det tillbommade och auktoritära.

Att Sven-Bertil Taube blev skådespelare, vissångare och estradör har
han själv ofta kommenterat med att ”det bara blev så”. Men talangen han
ägde och den skicklighet han snart utvecklade förde honom redan som
25-åring till en position där han växelvis triumferade på Dramatens stora
scen och på skiva revolutionerade sättet att framföra svenska och
utländska texter och sånger – till innovativa musikarrangemang och med
en röst som har få motsvarigheter vad gäller klangfullhet, frasering och
rytmisk precision. Fortfarande turnerar han runt med sina tolkningar av
pappa Everts visor och varje sommar lyfter han dem till nya höjder på
Gröna Lund. Så sent som för två år sedan fick han också sin andra
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fotograferade Sven-Bertil i Norrköping och
Beatrice Lundborg mötte honom i en fotostudio
i London.

SVEN-BERTIL TAUBES VÄNNER
Olle Adolphson (1934–2004)

Genombrott med diktsamlingen ”Aubade”
1956. Textförfattare och kompositör till visor
som ”Trubbel”, ”Nu är det gott att leva” och ”Nu
har jag fått den jag vill ha”. Samarbetade med
Beppe Wolgers (”Det gåtfulla folket”), tonsatte
Harry Martinson och Lars Forssell och skrev
lands- plågan ”34:an”. På 1970-talet gjorde
han tre epokgörande dubbel album med
tolkningar av Evert Taube.

Ulf Björlin (1933–1993)

Modernistiskt skolad tonsättare, arrangör och
dirigent som samarbetade med Sven-Bertil
Taube i en rad olika projekt kring text och
musik (Bellman, Karlfeldt, Ulf Peder Olrog etc).
Och som skrivit musiken till 60-talsfilmer som
”Ole dole doff”, ”Syskonbädd” och ”Elvira
Madigan”. Samt till ”Saltkråkan”, för vilken han
nog är mest känd.

Carl Fredrik Reuterswärd (1934–)

Konstnär och poet som bland annat är
representerad på Moderna museet och Centre
Pompidou i Paris. Mest kända verk är
skulpturen ”Non-violence” (en revolver med
knut på pipan) som bland annat kan ses
utanför FN-huset i New York. Och som han
gjorde efter mordet på sin vän John Lennon
1980.

Lars Forssell (1928–2007)

Poet och dramatiker som var ledamot av
Svenska Akademien 1971–2007. Skrev även
vistexter och för revy och kabaré (”Snurra min
jord” 1958 och Lill-Babs show 1980) och vann
Melodifestivalen 1973 med ”Sommaren som
aldrig säger nej”. Har dessutom tonsatts och
tolkats av Cornelis Vreeswijk.

Gunnar Bohman (1882–1963)

Lutspelare, sångare och artist som liknades
vid en enmansteater. Mentor till Evert Taube,
vilken han också introducerade på Cabaret
Läderlappen på Hotell Gillet i Stockholm 1919.
Fick ny aktualitet 1954 då han gav ut den
modernistiska diktsamlingen ”Katharsis”.

Guldbagge för filmen ”En enkel till Antibes”. Och i år firades han stort vid
Grammisgalan i februari.

Snart fyller Sven-Bertil Taube 80 år och skulle välförtjänt kunna ta det lite
lugnt. I stället har han iscensatt ett av sina mest omfattande projekt som
säkert kommer att fördjupa och förändra bilden av honom för alla dem
som inte följt honom från början: ett skivalbum med titeln ”Hommage”,
där han blickar tillbaka på sitt liv med musik och poesi. Och där han
hyllar de vänner bland diktare och musiker som djup ast format honom
och inspirerat honom: Ulf Björlin, Lars Forssell, Carl Fredrik Reuterswärd
och Gunnar Bohman – men med tonsårskamraten och viskollegan Olle
Adolphsons verk i centrum.

Tolv sånger och dikter som i kapell mästaren och kompositören Peter
Nordahls fantasifullt sammanlänkande orkesterarrangemang bildat en
tillbakablickande svit för röst och symfoniorkester. Ett symfoniskt poem
som är något av det mest personliga som Sven-Bertil Taube har gjort.

Ett projekt med många utmaningar och känslostarka ögonblick som jag
blev inbjuden att följa under några intensiva inspelnings dagar mellan juni
och september i år.

Lyssna på
låtarna
DN:s Martin
Nyström
guidar dig till
Sven-Bertil
Taubes
bästa på
Spotify. Här
hittar du

listan [2]. [3]

Första mötet. Torsdag den 12 juni i Gamla stan där Sven-Bertil Taube
känner sig för i några av Olle Adolphsons visor till Peter Nordahls
pianoackompanjemang.

Det är i mitten av juni och jag sitter mittemot Sven-Bertil Taube vid ett
bord i Peter Nordahls lägenhet i Gamla stan. Framför honom ligger
texten och noterna till en av Olle Adolphsons mest älskade visor. Den
sällsamt bitterljuva ”Nu har jag fått den jag vill ha” som på bara några
rader skiftar mellan olika tempus för att visa på hur fort den kärlek man
tror är vunnen för alltid plötsligt kan gå förlorad. Tanken är att Sven-Bertil
den här dagen skall pröva att sjunga den till Peter Nordahls
pianoackompanjemang. Och det märks att han känner sig lite osäker när
han trevande famlar sig in i melodin, glömmer lite ord här och där, men
nynnar vidare, för att mot slutet hitta kraften och den omisskännliga
fullklangen i raden ”Tystnad. När slutade vi älska varandra? Hon är det
vackraste jag vet”. Och jag anar en tolkning som ingen har vågat
föreställa sig. Så har Olle Adolphson aldrig framförts tidigare. Här skrivs
svensk musikhistoria, och jag ryser.

”Han kom och gick som ett barn i huset oavsett om jag var hemma eller
inte”, har Sven-Bertil Taube sagt om sin jämnårige tonårsvän Olle
Adolphson. ”Det räckte bra med Astri, eller med Evert. I Evert hade han
en far som stöttade och uppmuntrade, något som han saknade där
hemma.”

Och om Evert Taube har Olle Adolphson berättat att det var av honom som han lärde sig allt i sitt arbete, men kanske
framför allt tålamodet och koncentrationen. Och att det fanns en ”själarnas sympati” dem emellan. Det var också vid
besöken på familjen Taubes Sjösala som Olle Adolphson lärde sig spela gitarr, för där fanns inget piano att tillgå.

Sven-Bertil Taube och Olle Adolphson tillbringade de form ande åren tillsammans. Läste, musicerade, festade och sov
under träd ihop. Och tog sedan som vuxna varandras fäders yrken. Den förre blev skådespelare som Olles pappa Edvin.
Den senare blev visdiktare och trubadur som Evert.

Men i och med att Sven-Bertil kom in på Dramaten 1959, med arbetstider från tidig morgon till sen kväll, skildes deras vägar
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och karriärer. Och trots det starka gemensamma vis arvet från Evert Taube, som de båda utvecklade vidare på var sitt
personliga sätt, fick de därefter aldrig något tillfälle att låta sina respektive konstnärskap mötas på allvar.

Inte förrän nu, tio år efter Olle Adolphsons bortgång – på skivprojektet ”Hommage” – där Sven-Bertil Taube för första
gången har gett sig i kast med att tolka några av dennes mest centrala visor och texter.

På den färdiga inspelningen av ”Nu har jag fått den jag vill ha” framträder Sven-Bertils röst i hela sin lyster, samtidigt som
den skuggas av liggande stråkar och får en fortsättning i en nedåtgående melodi för en ensam cello. En fallande rörelse
som fångas upp av en svävande träblåskör som påminner om Adolphsons kärlek till den franske tonsättaren Maurice Ravel
och hans ljusskiftande harmonik. En influens kryddad med Igor Stravinsky och lite till som Peter Nordahl använder sig av i
sitt arrangemang när han får visans subtila färgnyanser att sammanstråla i ett makalöst vackert och samtidigt ogripbart
svävande slutackord. Ett verkligt Olle Adolphson-ackord!

–"Jag kan inte begripa varför alla som sjungit in den, även Olle själv, gör den så hurtigt, säger Taube. Och ännu mindre hur
den kan spelas på bröllop. Har de inte läst texten? Den är ju inget lyckopiller direkt. Här finns en sorgsenhet hos Olle som
jag nog måste fundera vidare kring. Jag vet ju inte så mycket om hans sorger. Mer än att han gömde dem väl bakom sitt
goda humör och sin sprallighet. I det vuxna livet hade vi inget med varandra att göra. Egentligen skildes vi åt redan när jag
kom in på Dramaten och efter det flyttade jag ju till England.

Senaste gången som Sven-Bertil sjöng något av Olle kan ha varit i ett tv-program med Lena Granhagen 1967 där han till
en krängande bossanovarytm framförde Olles ”Vad tänker du på?”. En tragikomisk visa om hur kärleken kan slockna mitt i
vardagen, medan tv:n står på. En lättsam förstudie till ”Nu har jag fått den jag vill ha”, men som Sven-Bertil i dag inte säger
sig ha något minne av.

Men innan vi skils för dagen dröjer vi ytterligare en stund kring Olle Adolphson. Och pratar lite om den bild som Olle hävdat
var hans första barndomsminne: att han vaknar i sängen till ett skarpt solljus, och först känner smaken av krusbär och
sedan bli stungen av en humla. Sötma och smärta på samma gång. Något som Peter Nordahl tycker exakt beskriver hans
motstridiga tonlägen. Och som han uttryckte redan på sin numera legendariska platta ”En stol på Tegnér” från 1963 (för
övrigt en av Håkan Hellströms starkaste inspirationer) där han låter livsnederlaget i den egna ”Trubbel” färga av sig i de
följande visorna av Evert Taube. I ”Västanvind”, ”Dansen på Sunnanö” och ”Karl-Alfred och Ellinor” som han alla sjunger
med känslan av att ha ”hammaren gömd under kavajen”.

–"Olle har samma förmåga som Evert att med några få rader teckna en precis miljö, att få hela bilden klar, säger Sven-Bertil.
Men han är mera tvetydig, oroligare. Evert hade också en sorgsenhet och en ensamhet i sig, men i allt han gjorde stred han
för glädjen.

Andra mötet. Onsdagen den 27 augusti i De Geerhallen, Norrköping, där Sven-Bertil Taube möter orkestern.

När jag träffar Sven-Bertil nästa gång är det i mitten av augusti. I De Geerhallen i Norrköping där symfoni orkestern skall
göra sina pålägg under Peter Nordahls ledning och inspelningsledaren Lasse Nilssons skoningslösa öra. Och mycket har
hänt sedan i juni. Framför allt har det växt fram en idé om att Sven-Bertil inte bara skall sjunga utan även läsa en del texter
till musikaliska bakgrunder. Att albumet skall återknyta till den lätt experimenterande form som han utvecklade tillsammans
med sin barndomsvän Ulf Björlin (familjerna bodde i samma uppgång på Grev Turegatan 32) och som tog sin början i deras
epokgörande Bellmanplatta från 1959.

–"Redan som gymnasist fantiserade jag om att göra något annorlunda av Carl Michael Bellman, säger Sven-Bertil.
Musikmuseet med sina teorber, ärkelutor och andra stränginstrument från 1700-talet var ett av mina favoritmål. Och Ingmar
Bergman hade jag hört lufta sin lust att någon gång göra film av ”Stolta stad”. När Ulf (Björlin) hade kommit tillbaka från en
längre vistelse i Paris steg jag in till honom och kastade fram frågan: ”Kan man göra något med Bellman, bara med en
kontrabas?” ”Ja, varför inte?” sa Ulf. Och så var det i gång.

I sitt samarbete med Sven-Bertil hittade Ulf Björlin en ny formel för att arrangera musik kring visor och diktläsning som
utvidgade uttrycket till ett slags musikteater. Något som de fortsatte med i olika projekt kring bland andra Nils Ferlin och Ulf
Peder Olrog och en skiva med svenska skillingtryck. När Sven-Bertil tidigare i år mottog en Hedersgrammis var det just Ulf
Björlin, som avled 1993 i USA, som han särskilt tackade i sitt tal.

–"Ulf hade ett särskilt sinne för att få musiken att få fram varenda bild och uttryck i en text, säger Sven-Bertil. Han ville hitta
nya former för att föra fram poesi och jag kan fortfarande se honom stå på gatan utanför en bokhandel helt försjunken i en
just nyinköpt diktsamling. Eller när vi läste högt bland vännerna på Klubb Metamorfos på Vasagatan. Det var ju också Ulf
som i början på 1960-talet, på initiativ av dåvarande chefen Ingmar Bergman, förde in musiken på Dramaten. Ett ställe där
den tidigare varit bannlyst.

I den nyskrivna musik som Peter Nordahl komponerat till några av de texter som Sven-Bertil läser finns också en tydlig
hälsning till Björlin. Klanger som i sin blandning av det folkligt trolska och det modernistiskt narraktiga starkt påminner om
Björlins atmosfäriska musik till tv-serien ”Saltkråkan”. Men här i en lite allvarsammare variant, så som det kan låta när alla
barnen gått och lagt sig, då mörkret suddat ut gränser mellan verklighet och fantasi.

Ulf Björlins egen tonmagi får vi ta del av i den oceaniskt välvande musiken till ”Shanty”. En text av Lars Forssells om det
trösterika i det allomslutande och eviga havet som förbinder alla avstånd. Ett hav som ”aldrig brinner ut”.



Lars Forssell är ytterligare en av de vänner som Sven-Bertil nu återknyter till. Några år äldre än han själv och som han lärde
känna genom att han var klasskamrat med storebrodern Per Evert och i familjernas umgänge. Och senare genom att
Forssell tillhörde kretsen av poeter och konstnärer som samlades på klubb Metamorfos. (Ett ställe dit även den smått
anarkistiske gymnasievännen Carl Fredrik Reuterswärd sökte sig. Och vars absurdistiska sagodikt ”Visan Ö”, i Olle
Adolphsons finurliga tonsättning, också finns med på ”Hommage”).

–"Det var en ny tid på 50-talet, betonar Sven-Bertil. Med upphävandet av kabaréförbudet och nya intryck från kontinenten
där man blandade högt och lågt i konsten. En tidsanda som Lasse (Forssell) verkligen bar inom sig. Den finns i hans ”Monte
Carlo” där han med skräckblandad förtjusning beskriver livet vid roulettbordet som något helt fantastiskt, nästan mytiskt.
Lasse kunde ibland bli så förhäxad av de riktigt rika att han kallade dem för en ”egen ras”.

Att höra Sven-Bertils virtuosa framförande av denna smått vanvettiga låt som formligen kastar sig mellan sång och tal är
att uppleva hur gränsen mellan skådespeleri och musicerande upplöses. Ett växelbruk som Sven-Bertil befunnit sig i under
hela sitt yrkesliv. Och som med tiden gjort honom lika oöverträffad vad gäller att bemästra alexandrinerna hos Molière som
att ge lätthet åt tangons snabbfotat synkoperade rytmer eller naturlighet åt den medvetet felbetonande sjutakten i ”Karl-
Alfred och Ellinor”.

–"Sången är en förlängning av talet, säger han. I båda fallen handlar det om rytmiska betoningar, fraseringar och tajmning.
Som hos Leonard Cohen, som jag tycker är en bra förebild. Ett otydligt uttal av en konsonant kan fördärva allt.

Sven-Bertil har slitit hårt i studion med att få till de rätta betoningarna i Reuterswärds luriga ”Visan Ö” – särskilt den allra
sista frasen där textens ”flicka ut av snö” visar sig ha namnet ”Signe Tö” – när han föreslår att han skall gå direkt på Lars
Forssells text ”Maskspel”. Han behöver bara några minuter för att förbereda sig och försvinner en stund med sitt exemplar
av diktsamlingen ”Ändå” från 1968 som han en gång lånat av Björlin men aldrig fått tillfälle att lämna igen. Tillbaka framför
mikrofonen levererar han en läsning som får alla i kontrollrummet att sluta andas. Diktens dialog, med sitt upprepade ”Riv av
dig masken av silver”, får i hans klingande framförande en skärpa och en dynamik som vore det en sonat av Mozart. Ett
laddat ögonblick av ett stycke teater som blir till den renaste musik. Sven-Bertil själv verkar dock nästan lite förvånad över
att ingen vill höra honom ta om den.

–"Det är en fin text, säger han. Den handlar om hur vi skyddar oss bakom något, för att vi tror att vi inte blir älskade annars.

Tredje mötet. Måndagen den 15 september i Benny Anderssons studio på Skeppsholmen med ytterligare sånger och
dikter.

Sista inspelningsdagen sker i mitten av september i Benny Anderssons studio på Skeppsholmen. Och det är dags för Olle
Adolphson igen. Hans ”Älskar inte jag dig då” har fått en hög rymd och långa linjer i Peter Nordahls arrangemang. ”Lite som
det vida havet hos Ralph Vaughn-Williams symfonier”, tycker Sven-Bertil förtjust. Den kända ”Österlenvisan”, med sin
öppningsfras ”Ge mig en dag”, har för varje tagning blivit allt intimare och mera talande, som en bön. Och Adolphsons
existentiella dikt ”Frågar du havet, skall havet ge dig svar” har fått Sven-Bertils röst att vibrera med alla sina nyanser.

Under en paus i kontrollrummet lyssnar vi lite på resultaten. Sven-Bertil sitter framåtböjd med lurarna på och lyssnar
koncentrerat. När han tar av sig dem har han tårar i ögonen:

–"Jag gråter när jag tänker på Olles ord. Jag ser hur han sträcker ut sin hand efter det han längtar efter. Men det rinner
genom fingrarna på honom, som sand. Jag tänker på hans ”Skärgårdsbrev”, tillägger han och börjar recitera visans första
rader:

”En sommarvind går vid din strand, går vid din strand, med doft ibland, av pinje och agave. Och ljus din rymd vid havets
rand och het är sanden i din hand och ljust ditt medelhav.”

Den tidiga ”Skärgårdsbrev”, som också ingår på det nya albumet, tillkom under en tid i ungdomsåren när Sven-Bertil och
Olle var skilda åt. Sven-Bertil fick förkovra sig på gitarr i Spanien medan Olle, som inte gavs någon ekonomisk hjälp
hemifrån (vilket Evert vid ett tillfälle faktiskt skällde ut Edvin för när de stötte samman i deras gemensamma raksalong), fick
vara kvar hemma. Olle skrev då visan som på ett typiskt Evert Taubeskt maner byter horisont från vers till vers – från det
nordliga Stockholm till det sydliga Medelhavet – och skickade den per post till Sven-Bertil i Málaga. I ett brev som Sven-
Bertils rumsstäderska kastade bort i tron att det var skräp. När han nu tolkar den gör han det ivrigt, med ett glupskt och
ungdomligt leende som tycks vilja överbrygga alla avstånd.

Det mest överraskande namnet bland Sven-Bertils ”Hommage-vänner” är Gunnar Bohman. Den göteborgske lutenisten,
estradören och poeten som var den som introducerade Evert Taube på Cabaret Läderlappen i Stockholm år 1919. Men
som sent i livet hamnade rätt i tiden hos 1950-tal ets yngre poeter med sin drömskt symbolistiska diktsamling ”Katharsis”. Ur
vilken Sven-Bertil hämtat texten ”Apotheos” och som han framför till ny musik av Peter Nordahl. Sven-Bertil minns Gunnar
Bohman som en burlesk Bellmansångare, med ”gummiansikte som det sprutade ur munnen på när han talade och sjöng”.
Och det ovanliga ”skymningsgrå” papperet som var omslag till hans dikter.

–"Det var med Gunnar Bohman som med Evert på 50-talet, de togs på mycket större allvar av de unga diktarna än de äldre,
säger Sven-Bertil. När Evert stötte på Lars Forssell en tid efter en hyllande artikel i BLM (Bonniers Litterära Magasin)
hälsade han: ”Tjenare Lasse, det är du som har uppfunnit mig!”



Den generation som Sven-Bertil tillhörde hade vänt sig mot fyrtiotalisternas svärtade modernism och förespråkade en
ljusare och mera melodiskt livsbejakande diktning, vilket bland annat innebar att Evert Taube för första gången låg rätt i
tiden. Och uppfattades som samtida. Att skriva ”I kaos längtar man efter trastens flöjt”, som Taube hade gjort i ”Svärmerier”
strax efter kriget 1946, sågs inte längre som falskt idyllskapande. Ett tydligt uttryck för detta kom 1961 när Evert Taube fick
det prestigefyllda Frödingstipendiet som delades ut av Sveriges studenter. Ett reaktionärt val enligt Olof Lagercrantz i
Dagens Nyheter som skrev en arg krönika med rubriken ”Studenterna sover”. För till råga på allt hade Taube dessutom fått
dubbelt så många röster som den upphöjde modernisten och fyrtiotalisten Erik Lindegren. Men till Taubes försvar ryckte då
Gunnar Ekelöf ut och besvarade Lagercrantz med orden: ”Tradition pekar inte bara bakåt utan framåt.”

När Sven-Bertil och jag tar farväl erkänner han att han kanske oroats lite över nostalgin och de exklusiva valen av låtar
och texter, men samtidigt vilken glädje de här återseendena har gett honom. Och att de lyssnare som inte var med under de
experimentellt utforskande åren med Ulf Björlin nu kanske får en helt ny bild av honom.

–"Men jag är äldre och mognare nu och inte rädd för att ta fram sådant som skrämmer publiken, säger han.

På albumets sista spår låter han som en vindbiten skeppare som spanar ut från en saltstänkt Atlantkust. Visan heter ”Ett
sista glas” och är en irländsk folkmelodi med text av Lars Forssell:

”Och alla vänner som jag haft/de tycker nog det är synd jag far/Och alla kärestor jag kysst/de önskar nog jag stannat
kvar/En stöter ut, en lägger bi/ och livet tar och livet ger/Jag går min väg men stanna ni/ Godnatt, må glädjen lysa er!”

Det är en avskedssång. Men från sin utsiktspunkt har den också en blick mot framtiden. Mot nya horisonter. Över det ännu
inte gjorda.

På andra sidan havet finns sedan en tid också Sven-Bertil Taubes yngste son Felix, som skriver egna sånger och studerar
fransk koloniallitteratur på ett amerikanskt universitet. Och som kanske även han har nåtts av Ekelöfs ord om att ”tradition
inte bara pekar bakåt utan framåt”.

Mot nya möten i monsun. På hav som aldrig brinner ut.

Martin Nyström
martin.nystrom@dn.se

LÄNKAR I ARTIKELN

1. spotify:user:dnkultur:playlist:4ZV64wXKdaNIDnc5zQQGgX
2. spotify:user:dnkultur:playlist:4ZV64wXKdaNIDnc5zQQGgX
3. https://play.spotify.com/user/dnkultur/playlist/4ZV64wXKdaNIDnc5zQQGgX
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