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GROUPA &
LENA WILLEMARK-
"Manskratt" (Amiga)
Fjarde lp:n med Groupa, sedan Filar-
foJket Jagt av, den nya folkmusikens
storsta profiler. Har ar Lena Willemark
med och sjunger och det ar forstas
detta som skiljer mest fran de tre tidi-
gare instrumentala plattorna. Man kan
till och med ho'ra nagra av de fern kil-
larna i bandet anvanda ro'sten har och
var.

Groupa lanseras som nagot av svensk
World Music, ett begrepp som nu an-
va'nds for att popularisera folkmusiken.
Jag har inget att invanda mot detta och
med medlemmar fran Skane i soder till
Jamtland i norr stammer va'l beteck-
ningen synnerligen va'l in pa Groupa.
Av de elva bitarna/visorna pa skivan ar
bara tre traditionella, resten har kom-
ponerats, framfor allt av Mats Eden.
Om dessa nyskrivna stycken hor hem-
ma i nagon tradition ar jag inte kapabel
att saga. Men det folkmusikaliska log-
golvet ka'nner man dock igen overallt.

For ovrigt ar det blaset man marker
mest. Bill McChesneys basklarinett,
Jonas Simonsons flojt och bassax och
Gustav Hylens kornett. Suggestivt,
tatt, va'l arrangerat. Hallbus Totte
Mattssons vildsinta spel pa gitarr och
luta och Mats Edens fiol och dragspel
kommer nagot i skymundan, a'ven om
Eden ar solist ganska ofta.

Det har ar oerhort professionellt och
bra gjort. Kanske ingenting for tradi-
tionalister. men definitivt ett frascht

>nella folkmu-
sin egen va'g
a med.
re har jag
spelat svalt,

nycket allvar.
lagot sa'tt. Nu

H6ft:
nar jag sett bandet och Lena pa seen
marker jag att pojkarna skrattar och
improviserar mera. Det hors ocksa pa
skivan. Kanske ar det Lena Willemarks
fortjanst, hennes spontana gladje i mu-
siken ar i alia fall inte att ta miste pa.
Har heter hojdpunkten "Vallevan", en
fin visa fran Na'rke.

Bland latarna heter min favorit
"Skymning". En underbar liten melodi
signerad Gustav Hylen. En stillsam
godnattvisa som mycket va'l fyller sin
plats som skivans sista spar. Annars ar
det minsann inga lattkopta bitar som
Groupa serverar. Da'rfor ar det dubbelt
viktigt med den innerlighet, gladje och
spontanitet som trots allt tittar fram.

BARNVISOR-
"Vtilkommen till varlden"
(Sodermanlands Spelmans-
forbund) I " Titel, fate/, spela-
ros..." (Lansmusiken i Jamt-
land mfl)
I Sodermanland har man tagit ett bril-
jant initiativ under Folkmusik och
Dansaret 1990. Man har spelat in en
kassett med barnvisor och ramsor som i
ar delas ut till alia nyfodda i la'net. Ett
initiativ som naturligtvis fatt efterfolja-
re - ett battre sa'tt att i 1990-talet fora
vistraditionerna vidare gar knappast att
hitta. Bland efterfoljarna finns folket i
Jamtland/Har jedalen vars kassett ocksa

natt Spelmannen.
Kassetterna ar pafallande lika. En

vacker akvarell som omslag och pa
bandet sjunger ett antal "frivilliga" en
mangd sanger och ramsor. Pa sormlan-
ningarnas kassett finns 32 sanger och
ramsor, a cappella i samtliga fall utom
ett da'r ett hackbrade ar med. Nagra
smabarn "ackompanjerar" ocksa som
sig bor har och var.

Norrla'nningarna har fatt med 42
visor och ramsor och har ocksa anvant
instrument pa nagra fler stallen. I ov-
rigt ar det inte mycket som skiljer kas-
setterna at. Bortsett fran den tydliga
lokalfa'rgen da. Det ar i hogsta grad
lokala visvarianter pa ba'gge utgavorna.

Det ar ett roligt urval av sma visor
man gjort. Och naturligtvis finns alia
texter med. Personerna som sjunger ar
alia "vanliga" killar och tjejer, tanter
och farbroder och det tycker jag ar bra.
Det har ar alltsa ingen elegant studio-
inspelning da'r proffssangare tagit alia
tankbara finesser till hjalp att gora ett
tekniskt masterverk.

Nej, har ar det folk som sjunger for
sina barn. Precis sorn du och jag. Jag
hoppas att kassettens upphovsma'n nar
sitt mal - att inspirera alia att Jeta fram
sina egna visor och fora dem vidare
genom sina barn. Kassetten kan tja'na
som exempel, latarna kan man planka.
Om man nu inte plotsligt kommer pa
lokala varianter nar man sitter och lyss-
nar.

Ni som inte bor i Sormland och far
barn i ar kan a'nda fa ett exemplar av
kassetten. Den kostar 70 kronor, peng-
ar som man sa'tter in pa postgiro
715533—6, Sormla'ndska Folkmusik-
fonden. Skriv vad ni vill ha, namn och
adress, sa kommer kassetten pa posten.

Vill man ha den jamtlandska kasset-
ten kan man kanske ringa lansmusiken
i Ostersund och hora sig for. Tel 063-
147250.

LEIKSTULAGET-
"Som fjallbackens porlande"
(JMP)
Inte trodde da jag att jag skulle fa hora
Lapp-Nils pa bosoki sa la'nge jag satt
har som recensent. Framfor allt da inte
via en ny LP med Leikstulaget fran
Jamtland.

Men har ar den.
Ja'mtpolskan star forstas i centrum

nar Leikstulaget samlas i studio. Men
har har man overgivit de strikt traditio-
nella sa'tten att spela de karakta'ristiska
bitarna fran fjallgransen. Joda, fiolerna
finns da'r och man kan hora dragspel
och munspel ocksa. Men, som sagt,
a'ven bosoki, altfiol och kontrabas, kla-
rinett och hardingfela. Leikstulaget vill
visa olika sa'tt att


