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Skall vi äntligen lyckas befria folkmusiken från knätofsarna? Vad Artur Hazelius och Anders
Zorn gjorde för att rädda spelmanskulturen skall vi ju verkligen vara djupt tacksamma för, men
resultatet blev bl a också att folkmusiken koppla des ihop med Skansenromantiken.

För tid och evighet, trodde somliga. I hur många böcker kan vi
inte läsa hur folkmusiken bara
kan förstås i sin egen miljö
(underförstått: eller möjligen i Ornässtugan)? Och inte har några
möjligheter att leva vidare självständigt i ett modernt samhälle,
där konsumtionen av steklåtar aldrig kommer att stå i rimlig proportion till antalet grillbarer.
Men när Sveriges Radio lockade
med "Musik i Moderna museet" i
tisdags, stod Nils Agenmark och
Påhl Olle och spelade låtar i eleganta kavajkostymer med Picasso
bakom ryggen. Och de båda svarade enligt min mening för kvällens starkaste inslag: sugande intensiva låtar, virtuost spelade, och
med ekon i från sekler bakåt, av
traditioner och mänsklig erfarenhet och konstskicklighet (Nils Agenmarks morfar hette Hjort Anders:
en av legenderna i svensk spelmanshistoria. Han band unge Nils
på en stol och tvingade honom att
lära sig spela fiol på det gamla
sättet. Tala om hårda skolor! Men

Påhl Olle — med sugande intensiva
låtar.
ungefär på samma sätt behandlades ju Mozart och Liszt, vad den
saken beträffar).
Kvällens starkaste nummer! Kanske för annorlundaverkans och
chockverkans skull, men dock . . .
Där spelades ju Varéses fina Octandre, som jag tror är det jag
helst hör av honom (dessutom är
det framsynt för att vara skrivet
på tjugotalet; men ännu mer framsynt skriven var Stravinskijs "Våroffer", 1913, Octandre låter ibland
som en lyrisk parafras över ställen ur "Våroffer"). Där sjöngs italiensk körmusik. Där anordnades en
"jazzverkstad" av verkligt spännande slag.
Men starkast lyste det om låtarna. De fick nu, just som konsertnummer, en lyftkraft, en laddning
som knappt kan ha varit större i
något annat sammanhang, och till
det då också denna slutenhet (en
verkan som av ramen kring målningen: på gott och ont, men mest
på gott) som gör konsertnummer till
individuella konstverk för oss. Vi
— det bevisade den här konser[e bästa
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Västsvenska Musikringen kan engagera dem; en halvtimme låtar
och en timme Bartök t ex skulle
kunna göra ett verkligt stilfullt
program.
Detta är för svenskt musikliv en
vinst av oöverskådligt värde.

Bättre Madstil

Vid en eventuell omröstning om
årets mest missförstådda musikverk
skall jag be att få lägga min röst'
på Folke Rabes "Piéce" för talkör,
som också stod på programmet på
tisdagskvällen. Det är visserligen,
det är sant, mycket artistiskt och
roligt skrivet, och Lasse O'Månssons textgymnastik i Madstil, mo-

dell bättre, ger stor utdelning i
poänger. Det är verkligen en komisk nyuppfinning man möter när
plötsligt mitt i ett rytmiskt körmummel en senor baryton stiger
fram och säger, verserat, "Lapan
av en gläder både" eller "Jan Långben ironiserar över MRA i sin senaste roman".
Men som helhet är denna "Piéce"
långtifrån munter. Texten är en
bitter samhällssatir, slutet en apokalyps; världens undergång, förvirring, död, är ledord. Folke Rabe
har i mitt tycke följt tonen i texten, den svarta humorn, hysterin,
det förtvivlade flatskrattet, ytterst
känsligt. Radiokören under Eric
Ericson klarade sin ovana uppgift
glänsande. Det var bara en hake
en irriterande mystifikation: det
glada bifallet.
'Är detta de svarta humoristernas
öde?

