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R E C E N S I O N / SKIVA

Längtar
efter att
sjungas
"Klara stjärnor"
Eva Tjörnebo & Viskompaniet
(Tongång AWCD-51)
• Kära Eva och Viskompaniet!
Nu har ni gjort en skiva igen.
Den första kom 1994 och fyra
år senare kom nummer två.
Den nya är den bästa, starkaste, roligaste, mest växlingsrika.
Efter en veckas lyssnande
kan jag höra det mesta i huvudet. Jag visslar på era låtar,
skrattar åt bondkomikervisorna, funderar över hur även
äldre tiders människor älskade
och längtade. Sådant ger också
våra liv styrka och mening.
Ni har alltså inte bråttom
och det är klokt. Riktig musik
görs ju av kärlek. Men jag förstår att det måste bli en tredje
skiva.
Det finns ju så många visor
som längtar efter att sjungas på
nytt. Så många starka texter
om det hårda arbetet på landet
förr i världen, om livets glädje
och dödens visshet med "trenne skövlar mull" och fyra tunna bräder att "få vila i till slut".
Men också uppsluppna fräcki-
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sar om brännvin och snus och,
ja det där andra också, om
drängen som med en "karamellerstrut" lockar pigan bakom lagårdsknuten.
Ibland är flickan stolt och
stursk och avfärdar en rad av
friare och sjunger klämmigt till
sitt spinnrocksarbete om hur
hon slapp ifrån barnskrik och
"vaggor och grytor och kök"
och råder alla andra flickor att
göra likaledes.
Ibland lyssnar hon på göken
och lockas av "de skönaste nöjen hos gossarna" i hagen nästa år blir det kullriga magen.
Men käringen som ledsnat
på sin gubbe hade turen att
han "föll från bastutak och
slog sig uti femton stycken".
Tro mig, jag har letat efter fel

och brister med er skiva. Kanske är sången alltför långt bak i
ljudbilden någon gång, kanske
saknas lite anamma och
anacka när det hettar till!
Annars blir man så himmelens
glad av denna innerliga och varma sångröst, av mungigans magiska surrande, av de sex olika
nyckelharpornas
dansande
knaverlek, av säckpipans inbjudande sommarvals, av de olika
dragspelens bälgaspel och av
det absoluta gehöret som håller
gitarrspel och allt annat så rent.
Vad händer härnäst. Jo, ni
hörs på inledningskonserten
till Åkerö Kammarmusikfestival i början av juli.
Med bästa hälsningar
Fride Jansson
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