22

KULTUR & NÖJE

Tipsa NLT! Telefon: 0510-897 00 • E-post: post@nlt.se • Fax: 0510-89730

NLT onsdag 2 september 2015

Barbro Lindgrens ord värmer
Biggan och Lasse Dahlberg i Västerplana har
länge varit sugna på att
göra en skiva med Barbro Lindgrens texter och
nu är den född. Albumet
heter Solen hetnar och
havet slår.
Barbro Lindgren är en av
Sveriges mest prisade författare. Hon är originell och
personlig när hon skriver
för barn och andra. Hon har
skrivit i 50 år och har inte
trappat ner. Kända böcker
är Loranga, Masarin och
Dartanjang, Den vilda bebin och Max.
Lasse Dahlberg gjorde
skivan Garderobsbio med
Barbro Lindgren och Björn
Isfält redan 1972. Sedan har
Barbro Lindgren funnits
med som en självklar del i
Biggans och Lasses liv. De
gjorde exempelvis ” Alban –
popmuffa för små hundar”
med Barbro Lindgren texter och Lasse musik, den
höll för 350 föreställningar.
Men det var inte alltid som
publiken var lika stor, Barbro Lindgren, Björn Isfält
och Lasse Dahlberg åker
också omkring på biblioteken med poesi och musik.
– Det var lite nervöst. Då
kunde det komma sex tanter, säger Lasse.
– Hennes poesi gör att
jag har lätt för att skriva till
hennes texter. Jag går igång
på hennes sätt att skriva, säger Lasse Dahlberg när vi
sitter hemma i köket och
pratar.
– Hon är så humoristisk
och ser saker på ett annat
sätt, säger Biggan.

Lasse har skrivit musik
till Barbro Lindgrens texter sedan 70-talet och fram
till i dag. Det är ur den produktionen som man valt 18
sånger Biggan och Lasse
sjunger. Lasses piano och
flöjter finns förstås också
med. Men det finns också
ett ovanligt stort inslag av
gitarr i låtarna. De gitarrerna hanterar Mikael Carlén
som har MC-studio i Skara
där skivan spelats in.
– Han gillade det här och
har en stor del i att projektet blev av. Samtidigt blev
det lite rockigare, säger Lasse Dahlberg.
De skickade också en prov-

platta till Barbro Lindgren
och väntade nervöst tills ett
vackert handskrivet brev
damp ner i Västerplana:
”Jag är så imponerad av
både sång och musik, härligt att höra, nästan som
förr i världen, när det var
riktig musik!” skrev Barbro
och lugnet lade sig i Västerplana.
• Vad ska ni göra nu då när ni
förverkligat skivan ni tänkt
på så länge?

– Vi får väl sitta med
 rmarna i kors, säger Biga
gan.
– Nä, du Biggan. Jag har
en jättekul grej på gång
med en danssvit – Dans
bland tomtar och troll, säger Lasse.
– Nej du har rätt, det går
ju inte att sitta med armarna
i kors, säger Biggan och tittar ut över den stora vackra trädgården som bara den
hindrar mycket sittande.
Ronny Weihard
ronny.weihard@nlt.se 0510-89705

Kråkbegravningen
Om man hittat en död kråka, snickrat ett kors och plockat lite blommor kan följande utspela sig enligt
Barbro Lindgren:
Jag gjorde lite kransar
mysiga buketter
och spelade en psalm
med Tompas kastanjetter
om himmel och om jord
en massa svåra ord
Jag spela lite andra låtar som jag vet
sen gick jag hem
man kan inte spela i alla evighet
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Biggan och Lasse Dahlberg i Västerplana har förverkligat drömmen om att göra en skiva med Barbro Lindgrens texter. Solen
hetnar och havet slår heter den.

■■ NLT 19 april 1912.

Titanics sista
meny till salu
Tre föremål som tillhört

några av de passagerare
som överlevde Titanickatastrofen 1912 går under
klubban, och dyrast lär en
signerad meny från båtens
sista lunch bli. Menyn är
daterad den 14 april 1912
och visar på en måltid som
innehöll stekt eller mosad
potatis serverat med konserverat, malet nötkött,
ett smörgåsbord med fisk
och fläsk- och nötkött, en
äppelkaka samt åtta slags
ostar.
Även ett viktkvitto från
Titanics turkiska badavdelning samt ett brev som
skrevs av en överlevare
säljs på internetauktionen
som hålls om en månad.
Auktionsdagen hålls i samband med 30-årsjubileet
av att Titanic återfanns på
havets botten. (TT-AFP)

