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litterara sidan:

Evert Taube - hela Sveriges trubadur - blir 80 ar den 12 mars.
Iiigmar Lindmarker, Caj Lundgren och Sven Rydenhyllar honom har i ord och bih

grater md "Roslagens fan

Infor Taube blir de alia svenskar i
faube gor mig glad och
svensk. Andra blir
s& fosterlandska av bans visor att de grater.
Forsta gangf n som jag p& allvar insag Evert Taubes betydelse
for svenskhetens bevarande var i
ett svenskt hem i Mexiko for vid
pass arton ar sedan. Under Cuernavacas stjarnor hade varden, en
telefoningenjdr, kvallen lang utgjutit sig om utlandslivets foretraden. Han hade inte sett fosterjorden pa aratal och pasted sig inte
ha nagot behov av att atervanda.
Pa smatimmarna overrostade
ban cikadorna och sade: "men nu
ska vi hora nagot svenskt". Det
blev bara Taube och bara tarar.
laube sjong och ingenjoren grat
av hemlangtan. Det var Roslagens famn och alskliga blommor
sma och Mexiko tedde sig plotsli;?t ganska kiirvt. Det varkte efter Sverige.
Sedan dess har iaa hort Tanhft

prospekten bort mot Kreml som
en varning for mer fran G"addo:
Heir byggdes drakskepp av Sjobloms och Ostermans vikingafader
de som i valmening grundade
Ryssland i tiden och satte
Volgasjofarten i gang och holl
ordning i Konstantinopel
liksom det annu idag finnes
pojkar fran Vaddo och Moja
som holler ordning i avldgsna
frammande lander pa jorden*
Nedtryckt av rysk grahet fann
jag en sarskild njutning i det expressiva: "de som i valmening
grundade Ryssland". Rurikarna
hade goda intentioner, men
Taube och jag visste att nagot
gatt pa tok.
Taube maste ha haft den dar
svenska varken i sig nar ban red
pS Pampas och skvfflade kol
ifran Sunderland till Santa Cruz.
Den dar varken efter Sverige som
kan komma efter ett langt pass
ute, nar man skallt fardigt pa

ring som idag dallrar infor Mallorca- och Vastindien-broschyrerna. Ingen kan som Taube gora
varldsgeografin poetisk, ge det
fjarran en touche av svensk
bjorkhage, gora det lokala universiellt. Badar ban i ostersjovikens brackta vatten smeks ban av
den atlantiska siiltan, anar ban
kusten vid Bahia. Utan att
skramma eller tjata far ban pa
tre rader med Singapore, Brisbane, Geelong, Semarang, Soerabaja, Colombo, Hongkong, Santos och Santa Fe. Det kan inte
den styvaste charterarrangor.
Med sin glada vanlighet
(Taube gor alia svenskar glada
over att vara svenskar aven om
de kan grata en skvatt av vemod
och lycka), med denna livsgladje
far ban oss svenskar att utomlands framstS som sjusardeles
starka, sympatiska, betvingande
och chevalereska — utan att parodin stor. Vilken Fritiof fran

lar p& V5 men vet att ett nodrim pa Johansson ar hippodrom.
Han som aldrig natt krogen Ultra
Mar men till jul vagar rimma
p& Venus och stenhus — for det
gor Tauben. Han som har halvpension med dusch och we men
som drommer:

Dar kom jag glad och naken
mittpa dagen,
en pilgrim fran det fjarran
Goteborg.
Han far oss svenskar att framsta sadana vi ville vara. Han diktar, i diubbel meninig, si att vi
tror pi honom. Men nar han tar
till prosam om Sverige, en prosa
som kan valtra sig som branningar over ytterskarens hallar eller
viska som vaggsangen, sa skarper
han sanningen i varje detalj. Den
som glomt sin vastkust forflyttas
omed&lbart dit av den linneanska
siniledniDgein till Ballader i Bohuslan:
"Bohusbergen teckna sig som

aktar sig for Johanssons tjur,
vars foregangare jagade poeten i
viken dar man badar. Det ar
Taubeland, Taubes ratta Sverige.
Det ar med nagon gramelse
man upptacker att Taube besjungit en jJarssons tjur i Ostsverige,

att han tycker att flickorna ar
ljuvast och sommara vackrast
aven dar.
Men Angpn eller Sjosala, det
ar det Sverige svensken langtar
till nar han ar utomlands. Och
Roslagen eller Bohuslan, det ar

dar svens
kan diw
sliitter ocl
tiof eller
har tolkai
langtan ui
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Infor Taube blir de alia svenskar i
faube gor mig glad och
svensk. Andra blir
sa fosterlandska av bans visor att de grater.
Forsta gangrn som jag pa allvar insag Evert Taubes betydelse
for svenskhetens bevarande var i
ett svenskt hem i Mexiko for vid
pass arton ar sedan. Under Cuernavacas stjarnor hade varden, en
telefoningenjor, kvallen lang utgjutit sig om utlandslivets foretraden. Han hade inte sett fosterjorden pa aratal och pasted sig inte
ha nagot behov av att atervanda.
Pa smatimmarna overrostade
han cikadorna och sade: "men nu
ska vi hora nagot svenskt". Det
blev bara Taube och bara tarar.
laube sjong och ingenjoren griit
av hemlangtan. Det var Roslagens famn och alskliga blommor
sma och Mexiko tedde sig plotsligt ganska karvt. Det varkte efter Sverige.
Sedan dess har jag hort Taube
i manga utlandssvenska hem.
Roster har skalvt och ogon fuktats nar solen gar ur havet och
fjarden ligger blank som ett nybonat golv — pa grammofon.

prospekten bort mot Kreml som
en varning for mer fran G-addo:
Heir byggdes drakskepp av Sjobloms och Ostermans vikingafader
de som i valmening grundade
Ryssland i tiden och satte
Volgasjofarten i gang och holl
ordning i Konstantinopel
liksom det annu idag finnes
pojkar frdn Vaddo och Moja
som holler ordning i avldgsna
frammande lander pa jorden.

John Lofgren var mitt namn.
Nu kallar jag mig Lojfgren
och odlar apelsin.
Trthundra kor jag dger nu
sex hdstar, atta svin.

Nedtryckt av rysk grahet fann
jag en sarskild njutning i det expressiva: "de som i valmening
grundade Ryssland". Rurikarna
hade goda intentioner, men
Taube och jag visste att nagot
gatt pa tok.
Taube maste ha haft den dar
svenska varken i sig nar han red
p& Pampas och skyfflade kol
ifran Sunderland till Santa Cruz.
Den dar varken efter Sverige som
kan komma efter ett langt pass
ute, nar man skallt fardigt pa
skatter och vintermorker och stelt
skalande svenskar. Nar man i
den exotiska staden, som luktar
majs och hundar och fruntimmers parfym frojdas at att kajerna lagts med sten fran Bohuslan (som i svara fall kan rimma
med febertran). Eller da man
kryssat fardigt i insikt om att
Roslagen anda ar mitt hemland i
havet.

Det kan vara en grov rancher,
men det hjalper inte nar Taube
satter igang. Och det kan vara
diplomater och tekniker och affarsman som har mycket beskt
att saga om fosterlandct. Infor
Taube blir de alia svenskar pa
nytt.
Under nio ar utomlands satte
jag sjalv ofta pa Taubeskivor.
Det gav hemkanning som ingen
tidning, inget brev. Om sondags^
morgnarna danade det genom det
amerikanska huset av sanger om
Nordre och Malo strommar.
Hela Skagerak forsade in i vardagsrummet med Taubes glada,
hesa rost.
I Moskva spelade vi Gammeli: vals i Roslagen. Den murtiga granitversen maste ha farit langs

Borta med vinden ar genuaskutan
Pampas har sjunkit langt fjdrran i vast
Ronnerdahl
stammer
den
svenskbyggda lutan —
borta kan duga, men hemma
ar bast.
Mot langtan efter Sverige star
Don Anderssons drom om det
exotiska och fjarran, lusten att
resa och vara viking en smula.
Det ar val sa som hemmasvensken fascineras av Taubes ballader, dessa sjungna forsvtnskade
skepparhistorier om Fritiof och
Blom och Johansson pa aventyr
bortom alia granser.
Det ar visor som gungats fram
pa langtrader over oceanerna och
de har salt samma nerver i dall-

ring som idag dallrar infor Mallorca- och
Vastindien-broschyrerna. Ingen kan som Taube gora
varldsgeografin poetisk, ge det
fjarran en touche av svensk
bjorkhage, gora det lokala universiellt. Badar han i ostersjovikens brackta vatten smeks han av
den atlantiska saltan, anar han
kusten vid Bahia. Utan att
skramma eller tjata far han pa
tre rader med Singapore, Brisbane, Geelong, Semarang, Soerabaja, Colombo, Hongkong, Santos och Santa Fe. Det kan inte
den styvaste charterarrangor.
Med sin glada
vanlighet
(Taube gor alia svenskar glada
over att vara svenskar aven om
de kan grata en skvatt av vemod
och lycka), med denna livsgladje
far han oss svenskar att utomlands framsta som
sjusardeles
starka, sympatiska, betvingande
och chevalereska — utan att parodin stor. Vilken Fritiof fran
Mjolby kan inte annu 1970 vilja
se sig sjalv kliva in med resecheckar och kamera pa en bar pS
Barbados och motas av en skonhet:
Hon sade: Che, decime q's tu
nombre, rubion?
Han, pa ostgotska: Mitt namn
ar Andersson.
Och vilken vilsegangen turist i
Taormina vill inte garna mota en
konsul Adelborg, vars namn lustigt nog rimmar pa Goteborg,
som smickrad ordnar nytt pass
medan konsulinnan bjuder pa te
och jam och pratar bort en stund.
Turisten berattar: "hon var det
sotaste jag dittills hade sett." Dittills, alltsa en forhoppning, ett
lofte om mer. Men den varldsvane kavaljeren fran Norden nojde sig med en kopp och lite marmelad.
Sadant maste vara onskedrommen for paketresans sallan sjungande anonyme deltagare. Han
som nu reser med plattflaska fran
Kastrups tullfria shop, men av
Taube lart sig att Boras kan rimma med Calvados. Han som spe-

lar pa V5 men vet att ett nodrim pa Johansson ar hippodrom.
Han som aldrig natt krogen Ultra
Mar men till jul vagar rimma
pa Venus och stenhus — for det
gor Tauben. Han som har halvpension med dusch och we men
som drommer:

aktar sig for Johanssons tjur,
vars foregingare jagade poeten i
viken dar man badar. Det ar
Taubeland, Taubes riitta Sverige.
Det ar med nagon gramelse
man upptacker att Taube besjungit en Larssons tjur i Ostsverige,

att han tycker att flickorna ar
Ijuvast och sommarn vackrast
aven dar.
Men Angon eller Sjosala, det
ar det Sverige svensken langtar
till nar han ar utomlands. Och
Roslagen eller Bohuslan, det ar

dar svc
kan drc
slatter c
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langtan
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Dar kom jag glad och naken
mittpa dagen,
en pilgrim fran det fjarran
Goteborg.
Han far oss svenskar att framsta sadana vi ville vara. Han diktar, i diubbel meninig, sa att vi
tror pi honom. Men nar han tar
till prosam om Sverige, em prosa
som kan valtra sig som braniningar over ytterskarens hallar eller
viska som vaggsangen, sa skarper
han sanningen i varje detalj. Den
som glomt sin vastkust forflyttas
omedeilbart dit av den linneanska
iiniledningein till Ba'Mader i Bohuslan:
"Bohusbergen teckna sig som
oceandyningar mot himlen. MelIan dessa berg ila salta vindar,
som bemanga luften med havsdis. I detta havsdis, som av solIjuset tonas i milt gult och rosa,
'blana' bergen redan pa tusen
meters avstand fran ogat och te
sig pa tvatusen rent atmosfariskt
bla, med basen nagot ljusare an
kalotten och skylinjen rytmiskt
klar. Mot detta i ljuva farger och
mjuka linjer fortonande perspektiv reser sig forgrundens bergpartier i omvaxlande kubistiska och
svallande former. Stup, kullar
slanter omvaxla i rytmisk harmoni, och mot deras gra grundton sta angar och fait, lovlundar
och enbuskar, mossar och Ijunghedar oandligen vackert i farg".
Det miirkvardiga med Taubes
generosa svenskhet ar att han kan
skriva vackert om Roslagen fastan han, som synes, har hjartat i
Bohusliin. Pa sommarn bor jag
pa en 6 i Ranrike som Evert
Taube utniimnt till Sommarlandet.
Det ar dar man farjas over strommarna av Huldas Karins broder,
handlar glass av Ma} pa Maid
och diverse hos Flinkens. Man

Formande sig som en kommei
"Vals i Provence" av Evert
Ett jikontrad pa slaggstrbdd dng
och sotarn med sitt lod
det winner mig uti Provence
om Karljeldts heta blod.
Det brann dar oppi Dalarna
som eldat av bourgogne,
sjalv liknade han karlarna
har sunnandt — en Dalarnas,
en senfodd bondesalarnas
Monsieur Bertrand de Bom.

Om mandelblom
och felors galla :
och olets must da
vet aven Ni en de
Om karlekslagas ]
och grynings ljusz
nar finken slar i h
kan avenledes R6
— hyperbore och
forvisso ge beske(

Ja, Karlfeldt var en baddare,
Herr Taube, visst var han sa:
dock ar Ni hemmastaddare
med Chevalier de Vaux.
Och sjong han rusigt som Villon
vid diets morka brus,
sa har ock Ni en rusig sang
och maktar sjunga natten lang
precis som Fridolin en gang
vid bordet i sitt hus!

Om sang i syd oc
ar detta visst och
till folkets sjal me
nar blott en musil
Sa mognar da En
i samma goda im
Sa vet att skillna(
har dansar jamte
med haret smort
Herr Fritiof Ande
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ring som idag dallrar infor Mallorca- och Vastindien-broschyrerna. Ingen kan som Taube gora
varldsgeografin poetisk, ge det
fjarran en touche av svensk
bjorkhage, gora det lokala universiellt. Badar ban i ostersjovikens brackta vatten smeks ban av
den atlantiska saltan, anar ban
kusten vid Bahia. Utan att
skramma eller tjata far ban pa
tre rader med Singapore, Brisbane, Geelong, Semarang, Soerabaja, Colombo, Hongkong, Santos och Santa Fe. Det kan inte
den styvaste charterarrangor.
Med sin glada vanlighet
(Taube gor alia svenskar glada
over att vara svenskar aven om
de kan grata en skvatt av vemod
och lycka), med denna livsgladje
far ban oss svenskar att utomlands framsta som sjusardeles
starka, sympatiska, betvingande
och chevalereska — utan att parodin stor. Vilken Fritiof fran

lar pa V5 men vet att ett nodrim pa Johansson ar hippodrom.
Han som aldrig natt krogen Ultra
Mar men till jul vagar rimma
pa Venus och stenhus — for det
gor Tauben. Han som har halvpension med dusch och we men
som drommer:

Dar kom jag glad och naken
mittpa dagen,
en pilgrim fran det fjarran
Goteborg.
Han far oss svenskar att framsta sadana vi ville vara. Han diktar, i dubbei meninig, sa att vi
tror pa honom. Men nar han tar
till prosan om Sverige, em prosa
som kan valtra sig som branningar over ytterskarens hallar eller
viska som vaggsangen, sa skarper
han sanningen i varje detalj. Den
som glomt sin vastkust forflyttas
omedelbart dit av den linneanska
jiniledningen till BaHader i Bohuslan:
"Bohusbergen teckna sig som
oceandvninear mot himlen. Mel-

aktar sig for Johanssons tjur,
vars foregJngare jagade poeten i
viken diir man badar. Det ar
Taubeland, Taubes ratta Sverige.
Det ar med nagon gramelse
man upptacker att Taube besjungit en Larssons tjur i Ostsverige,

att han tycker att flickorna ar
ljuvast och sommarn vackrast
aven dar.
Men Angon eller Sjosala, det
ar det Sverige svensken langtar
till nar han ar utomlands. Och
Roslagen eller Bohuslan, det ar

dar svensken i varljusa natten
kan dromma om smaragdgrona
slatter och svartogda tarnor. Fritiof eller Ronnerdahl — Taube
har tolkat den svenska varken,
langtan ut och hemlangtan.
INGMAR LINDMARKER

Ballad i syd och nord
Formande sig som en kommentar till
"Vals i Provence" av Evert Taube
Ett fikontrad pa slaggstrodd dug
och sotarn med sitt lod

Om mandelblom och gokars lat
och felors galla spel
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ring som idag dallrar infor Mallorca- och Vastindien-broschyrerna. Ingen kan som Taube gora
viirldsgeografin poetisk, ge det
fjarran en louche av svensk
bjorkhage, gora det lokala universiellt. Badar ban i ostersjovikens brackta vatten smeks ban av
den atlantiska siiltan, anar ban
kusten vid Bahia. Utan att
skramma eller tjata far ban pa
tre rader med Singapore, Brisbane, Geelong, Semarang, Soerabaja, Colombo, Hongkong, Santos och Santa Fe. Det kan inte
den styvaste charterarrangor.
Med sin glada vanlighet
(Taube go'r alia svenskar glada
over att vara svenskar aven om
de kan grata en skvatt av vemod
och lycka), med denna livsgladje
far ban oss svenskar att utomlands framstl som sjusardeles
starka, sympatiska, betvingande
och chevalereska — utan att parodin stor. Vilken Fritiof fran
Mjolby kan inte annu 1970 vilja
se sig sjalv kliva in med resecheckar och kamera pa en bar p§
Barbados och motas av en skonhet:
Hon. sade: Che, decime q's tu
nombre, rubion?
Han, pa ostgotska: Mitt namn
ar Andersson.
Och vilken vilsegangen turist i
Taormina vill inte garna mota en
konsul Adelborg, vars namn lustigt nog rimmar pa Goteborg,
som smickrad ordnar nytt pass
medan konsulinnan bjuder pa te
och jam och pratar bort en stund.
Turisten berattar: "hon var det
sotaste jag dittills hade sett." Dittills, alltsa en forhoppning, ett
16't'te om mer. Men den varldsvane kavaljeren fran Norden nojde sig med en kopp och lite marmelad.
Sadant maste vara onskedrommen for paketresans siillan sjungande anonyme deltagare. Han
som nu reser med plattflaska fran
Kastrups tullfria shop, men av
Taube lart sig att Boras kan rimma med Calvados. Han som spe-

lar pS V5 men vet att ett nodrim pa Johansson ar hippodrom.
Han som aldrig natt krogen Ultra
Mar men till jul vagar rimma
pa Venus och stenhus — for det
gor Tauben. Han som bar halvpension med dusch och we men
som drommer:

Dar kom jag glad och naken
mittpa dagen,
en pilgrim fran det fjarran
Goteborg.
Han far oss svenskar att framsta sadana vi ville vara. Han diktar, i diubbel menimg, sa att vi
tror pa honom. Men nar han tar
till prosan om Sverige, en prosa
som kan valtra sig som branningar over ytterskarens hallar eller
viska som vaggsangen, sa skarper
han sanningen i varje detalj. Den
som glomt sin vastkust forflyttas
omedeilbart dit av den linneanska
iiniledmingen till Ba'Miader i Bohuslan:
"Bohusbergen teckna sig som
oceandyningar mot himlen. MelIan dessa berg ila salta vindar,
som bemanga luften med havsdis. I detta havsdis, som av solIjuset tonas i milt gult och rosa,
'blana' bergen redan pa tusen
meters avstand fran ogat och te
sig pa tvatusen rent atmosfariskt
bla, med basen nagot ljusare an
kalotten och skylinjen rytmiskt
klar. Mot detta i ljuva farger och
mjuka linjer fortonande perspektiv reser sig f orgrundens bergpartier i omvaxlande kubistiska och
svallande former. Stup, kullar
slanter omvaxla i rytmisk harmoni, och mot deras gra grundton stS angar och fait, lovlundar
och enbuskar, mossar och Ijunghedar oandligen vackert i farg".
Det markvardiga med Taubes
generosa svenskhet ar att han kan
skriva vackert om Roslagen fastiin han, som synes, bar hjartat i
Bohuslan. Pa sommarn bor jag
pa en 6 i Ranrike som Evert
Taube utniimnt till Sommarlandet.
Det ar dar man farjas over strommarna av Huldas Karins broder,
handlar glass av Maj pa Malo
och diverse hos Flinkens. Man

aktar sig for Johanssons tjur,
vars foregSngare jagade poeten i
viken dar man badar. Det ar
Taubeland, Taubes ratta Sverige.
Det ar med nagon gramelse
man upptacker att Taube besjungit en Larssons tjur i Ostsverige,

att han tycker att flickorna Mr
ljuvast och sommarn vackrast
aven dar.
Men Angon eller Sjosala, det
ar det Sverige svensken langtar
till nar han ar utomlands. Och
Roslagen eller Bohuslan, det ar

dar svensken i varljusa natten
kan dromma om smaragdgrona
sliitter och svartogda tarnor. Fritiof eller Ronnerdahl — Taube
bar tolkat den svenska varken,
langtan ut och hemlangtan.
INGMAR LINDMARKER

Ballad i syd och nord
Formande sig som en kommentar till
"Vals i Provence" av Evert Taube
Ett fikontrdd pa slaggstrodd ting
och sotarn med sitt lod
det minner mig uti Provence
om Karljeldts heta blod.
Det brann dar oppi Dalarna
som eldat av bourgogne,
sjalv liknade han karlarna
har sunnanat — en Dalarnas,
en senfodd bondesalarnas
Monsieur Bertrand de Born.

Om mandelblom och gokars lat
och felors galla spel
och olets must dar nordanat
vet aven Ni en del.
Om karlekslagas lust och kval
och grynings ljusa fred
nar finken slar i hogan sal,
kan avenledes Ronnerdahl
— hyperbore och provencal —
forvisso ge besked.

Ja, Karlfeldt var en baddare,
Herr Taube, visst var han sa:
dock ar Ni hemmastaddare
med Chevalier de Vaux.
Och sjong han rusigt som Villon
vid olets morka brus,
sa har ock Ni en rusig sang
och maktar sjunga natten lang
precis som Fridolin en gang
vid bordet i sitt hus!

Om sang i syd och sang i nord
ar detta visst och sant:
till folkets sjal med ton och ord
nar blott en musikant!
Sa mognar da Ert a'dla vin
i samma goda man.
Sa vet att skillnaden ar fin:
har dansar jamte Fridolin
med haret smort i briljantin
Herr Fritiof Andersson.
KAJENN

