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Ny LP med "Lasse Luta
- en viskonstens mästare

O Evert Taube sa' en gång så här: "Att låta andra sjunga sina visor är som att
adoptera bort sina barn." Men nu tror jag att både Evert Taube och de andra båda
mästarna, Bellman och Birger Sjöberg, nickar förnöjt i sin himmel!
y

Orsaken skulle, enligt
mitt förmenande, vara den
L P som "Lasse Luta" nyligen begåvat oss med. Där
finns nämligen ett gediget
urval av i första hand Taube men också Bellman och
Birger Sjöberg.

Visst är det lätt att bli
lyrisk

i svart" och den ännu anonymare
"Morgon
efter
regn". Samtliga med Evert
Taube som upphovsman.

Ni som skaffar er den
här skivan
och det bör ni göra, kommer säkert att spetsa öronen lite extra inför just
"Morgon efter regn". Här
har Evert Taube skapat en
visa som såväl till melodin
som den lyriska texten förefaller specialskriven för
"Lasse
Lutas"
mjuka
stämma.

när man lyssnar till musik
som man tycker om. Ändå
vågar jag stå för omdömet
att "Lasse Luta" är en den
svenska visans mästare.
Till det egna mjuka och
följsamma
ackompanjemanget från sin trogna Birger Sjöbergs
kamrat, lutan, tolkar han
"Vårstädning"
ett varierande urval av den
svenska visan på ett bril- och Tove Janssons "Höstjant sätt. Den mjuka stäm- visa" ligger också utmärkt
man förmedlar utan några till för "Lasse Luta". Liksom helst åthävor älskade som "Rosen och Fjärilen",
och kända melodier men Bo Bergmans "Melodi"
även sådana som för ge- och Dan Anderssons "Till
mene man levt en mera un- kärleken".
danskymd tillvaro men som Ett mera ovanligt val
för den skull inte befinner
för en trubadur är måhänsig på en lägre nivå vare sig
da att placera in Petersonmusikaliskt eller poetiskt.
Berger på en L P . Men det
är just vad "Lasse Luta"
Femton visor
har gjort. Och han skiljer
har fått plats på den här sig också från den uppgifskivan. Personligen vill jag ten med högsta betyg. Texinte gärna ge mej på att ten i visan, "Här dansar
placera någon framför de Fridolin", svarar Erik Axel
övriga. Det må vara nog Karlfeldt för. En gammal
sagt att Taube knappast bekant är Martin Kochs
kunde tolkas på ett mäster- "Blomman" - den som vi
ligare sätt. Här möter oss främst förknippar med Kagamla uppskattade örhäng- rin Juel. Här har "Lasse
en som "Vals på Sunna- Luta" på ett varligt och munö", "Linnéa" och "Himla- sikaliskt fulländat sätt tagit
om
det
gamla
jord". Men också den nå- hand
got mindre kända "Damen örhänget.

Att "Lasse Luta"

med bravur skulle framföra Bellman är förstås väntat. Och han motsvarar de
förväntningarna.
Epistel
34, mera känd som "Bröderna" framförs här på ett
sätt som gamle Carl Michael sannolikt skulle glatt sig
över.
Ett par svängigare saker
finns också med på skivan.
Det gäller broder Folkes
hurtfriska
sjömansvals
"Sång på däck" och det av
Lars Andersson upptecknade skillingtrycket från
1800-talet "Vad det var
roligt".

"Lasse Luta"
tillhör inte de sångare som
blivit berömda över en
natt. Han har gått den
långa vägen och lärt sig
konsten att behandla både
röst och luta. Speciellt noterar man hans utomordentliga textning. Där skulle många av dagens s k
stjärnskott på sångens och
musikens himmel ha mycket att ta efter.

Utan överdrift
står "Lasse Luta" i det absolut främsta ledet bland
dagens svenska trubadurer. Hela skivan är en njutning för örat och den som
ännu inte löst sina julklappsproblem har här ett utmärkt tillfälle. Jag skulle
vilja se den som inte uppskattar den gåvan. Köp skivan och hör sen!
-Challe-

