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MUSIK-CAFÉ
REPSLAGARMUSEET, ÄLVÄNGEN   

LÖRDAGEN 29 AUGUSTI KL 19.00 
ENTRÉAVGIFT 100 KR 

KVÄLLENS GÄSTBAND: 

Götes Sväng-gäng

och

Desto Lindström

FIKA FINNS ATT KÖPA I MUSEET 

Arrangör: Repslagarmuseet
Resebeskrivning: 

E-45 upp till Älvängen. 
Vänster vid stoppljuset på rakan och skylt REPSLAGARMUSEET. 

Parkering utanför staketet eller  borta vid pendelstationen. 

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Månd - torsd 11-14.30Månd - torsd 11-14.30
Fred 11-22 Fred 11-22 
Lörd 13-22Lörd 13-22
Sönd 13-20Sönd 13-20

LÖDÖSE. Solen sänkte 
sig sakta över Ljuda-
borgs scen.

Samtidigt spelade 
Öbarna sin mest äls-
kade visa, ”Inbjudan till 
Bohuslän”.

Plötsligt stod tiden 
stilla och sommaren 
kändes mer påtaglig än 
på länge.

Augustimusik på Ljuda-
borg hade fram till i onsdags 
inte lockat så många besö-
kare som arrangören hop-
pats. Intresset blev avsevärt 
mycket större när Öbarna, 
som består av Eva Jarnedal 
och Janne Magnarsson, 
annonserades som underhål-
lare. Ett 70-tal personer tog 
plats på läktaren för att ta del 
av det Grundsundska parets 
jordnära visor och vackra 
melodier.
Även om Öbarna turnerar 
året om, och har så gjort 

under de senaste 30 åren, så 
är de oerhört förknippade 
med sommaren.

– Vi får mest uppmärk-
samhet då, så är det, erkän-
ner Janne Magnarsson.

Känna igen sig
Öbarnas säregna västkust-
profil och Janne Magnars-
sons målande texter från 
vår närmiljö gör det lätt för 
publiken att känna igen sig 
i sångerna som bjuds. Tolk-
ningen av Evert Taubes vis-
skatt är dessutom hjärtlig och 
mästerlig utförd.

– Det var en läkare som 
rekommendaade Evert 
Taube, som inte var riktigt 
kry, att bege sig ut till Ängön. 
Läkaren var dessutom granne 
med min mormor Hulda och 

morfar Anders och visste 
att där fanns ett rum. Min 
mamma har berättat för oss 
om Taubes vistelse på Ängön 
och det vill vi förmedla vidare 
till publiken, förklarar Eva 
Jarnedal.

– Faktum är att Evert 
Taube trivdes så pass bra på 
Ängön att han stannade i 
nästa tre år. Många av hans 
fantastiska sånger är gjorda 
just här, tillägger Eva.

Njutningsfullt
Onsdagskvällens framträ-
dande i Lödöse var uppdelad 
i två akter, med möjlighet till 
fikastund i pausen. Den första 
delen avslutades stilfullt med 
”Drömmens skepp” där 
Stefan Percy gjort musiken 
och Bo Zetterlind skrivit 

texten. Lika njutningsfullt 
påbörjades akt två då önske-
melodin ”Bohuslän” hastigt 
dök upp på repertoaren.

– Den är dock inte att 
blanda ihop med ”Inbjudan 
till Bohuslän”. Lugn, den 
kommer också. Vi avslutar 
med den, så att ni vet när ni 
ska gå hem, skämtade Eva 
Jarnedal.

Sällan har väl två timmar 
gått så fort som i onsdags. 

När slutnumret ändå var ett 
faktum kändes det också som 
ett vemodigt farväl till som-
maren. Solen hade just sänkt 
sig i skogen bakom museet 
och den uppmärksamme 
åhöraren kunde se ett och 
annat gult höstlöv sakta falla 
till marken.

– ”Inbjudan till Bohuslän” 
är en härlig låt som vi abso-
lut inte har tröttnat på, om 
någon trodde det.

Publikens applåder fram-
kallade ett extranummer. 
”Dryckesvisa från Grund-
sund” fick därför sätta en 
värdig punkt för en minnes-
värd sommarkväll i Lödöse.

Minnesvärd musikstund i Lödöse
– Öbarna spred sköna toner i augustikvällen

ÄLSKAR SOMMAREN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öbarna, Janne Magnarsson och Eva Jarnedal, gästade Ljudaborg i onsdags kväll. Melodierna 
fick oss att tänka på allt det härliga som sommaren erbjuder.

Publiken trivdes i sensommarkvällen och applåderade Öbar-
nas framträdande.

ÖBARNA OM
• Sommaren?
– Makrillfiske och trevligheter 
på altanen.
• Bohuslän?
– Grundsund.
• Evert Taube?
– En fantastisk person.

AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1


