
Fran bortsprungna getter till froken Julie pa Rockelstad
Folkmusikgruppen Toxa har
tagit sitt namn efter en my-
tisk och mystisk gestalt,
ha'mtad urgammal folktro.
Gruppen bildades 1996, da
medlemmarna gick pa Mu-
sikhogskolan i Stockholm,
och agnar sig at traditionel-
la latar, visor och ballader,
vilka varvas med egna kom-
positioner i samma anda.

MUSIK
Folkmusikgruppen Toxa
Marie Axelsson, fiol och Scing
OlofMisgeld,fiol
Olle Lindvall, gitarroch pipa
Rockelstads slott

I gar kvall gav de en konsert pa
Rockelstads slott, i ovre delen av
den stora trapphallen, dar upp-
skattningsvis ett sjuttio-attiotal
ahorare hade bankat sig i fatol-
jer, pa bankar och stolar, till och
med en pianopall kom till an-
vandning. Dar var alltsa full-
satt.

Repertoaren spande fran bort-

sprungna getter (Gullgeta) till
froken Julie (August) via en iro-
nisk hyllning till New Age (Ho-
roskopvalsen) och en bondvari-
ant av den gamla spanska (?) vi-
san La Folia.
Just den sistnamnda tjanade

mycket pa att presenteras, ity
originalmelodin svarligen kun-
de urskiljas av i varje fall mig.
Men den lat inte samre for det.

Vidare framfb'rdes en av otali-
ga varianter pa Badnlat, pa
svenska Krakvisa, om katten el-
ler krakan, som skulle skaffa
skor i Danmark at sina dottrar.
Denna hade vasterbottniskt ur-
sprung.

En del av originalfolklatarna
hade fatt en i mitt tycke onb'digt
tungrodd beledsagning av gitar-
ren, men det gallde inte en lat ef-
ter Josse Anders i Orsa, dar gi-
tarristen visade en taktfull re-
spekt for uppteckningen.

Alia tre musiker hade bidragit
med egna folkloristiska origi-
nalkompositioner. Marie Axels-
son stod for en polska, tillagnad
systerdottern Lovisa, och en
Schottis Distra, baserad pa en

melodislinga, som surrat runt i
skallen och hallit henne vaken
en halv natt.

En svensk version av "Det var
en 10rdag aften" visade, att det-
ta tema inte enbart ar danskt,
utan formodligen forekommer i
hela Norden.

Orientalisk pragel
Ett kliv utanfor Norden togs

med "Rosenkranspolska",
byggd ungefar pa frygisk kyrko-
tonarts toner, dvs. motsvarande
e-moll men bara med vita tan-
genter. Det gav stycket en latt
orientalisk pragel. Det ar dock
inte helt otroligt, att de gamla
bygdespelmannen kunde ha
snappat upp en och annan exo-
tisk lat, nar de var pa arbete i
staderna, framfor allt under
sjuttonhundratalet med de kul-
turledandes vurmande for det
pittoreskt orientaliska.

Av for mig okand anledning
hade man valt att fb'rstarka sig
elektroniskt. Dettafortog myck-
et av autenticiteten i fiolljudet,
och det var for ovrigt helt b'ver-
flodigt i den lokalen. Dessutom

fungerade inte balansen mellan
musikerna, som den skulle. I ti-
digare namnda Gullgeta drank-
tes sangerkan effektivt av allt-
for uppskruvade instrument.

Trots det var konserten klart
horvard. Marie Axelsson har en
varm och levande ton i sin fela,
vilket kan vara svart, nar man
inte utnyttjar vibratots mojlig-
heter. Dessutom sjungerhonbra
utan att forfalla alltfor mycket
till den villemarkska ornamen-
teringsidealet.

Driven plockteknik
Olof Misgeld kom tyvarr ofor-

skyllt att hamna lite i bakgrun-
den, men hans spel gav god stad-
ga och trygghet i ensemblen.
Olle Lindvall, som aven trakte-
rade en blasig pipa av ett slag,
som jag dessvarre inte kunde
klassificera, adagalade en hogt
driven plockteknik i gitarrspe-
let, och sammantaget bildar
dessa unga musiker en mycket
konkurrenskraftig folkmusik-
grupp, som envar alskare av
genren bor ha stor behallning av.

RICHARD BERG



Kontrastrik folkmusik med Toxa
Musik pi Sormlandska
Slott & Herresaten
Folkmusikgruppen Toxa
Rockelstad

*• Ibland slas man av kontras-
ter. I den ovre hallen pa det val-
dekorerade och anrika Rockel-
stad med en valuppfostrad men
aningen reserverad publik,
konserterade pa torsdagskval-
len tre unga musiker i enkla
skjortor, rejala skor och utan
nagra maner, med musiken
som enda drivkraft. Den musik
de spelade var folkets musik. Pa
nagot satt blev det ett kultur-
mote, den gamla herrgardskul-
turen med den levande folkkul-
turen.

Liksom det i model ar tillatet
med det mesta bar aven musik
av alia slag blivit tillaten, Vilka
ungdomar vagade spela spel-
mansfiol i borjan pa yo-talet?
Men nu finns det till och med
en folkmusiklinje pa Musik-
hogskolan i Stockholm, dar for
dvrigt de tre musikerna traffa-
des, Marie Axelsson, fiol och
sang, Olof Misgeld, fiol och
Olle Lindvall, gitarr och block-
flojt. De fiesta av styckena hade
de komponerat sjalva. Marie
Axelsson berattade om en
somnlos natt i en loftsang, nar
egendomliga toner for runt i
huvudet. Hon makade sig till
sist ur sangvarmen och skrev
ned det publiken sedan fick
hora, en sallsam schottis,
"Schottis distra".

I "Schottis distra" liksom i de

fiesta andra latar var tonfallen
helt enligt nordisk folkmusik,
men ofta jammade musikerna
och fick det att svanga sa att
takkronorna vajade. Blev det
jazz eller var det fortfarande
folkmusik? Kanske ar det just
det som ar det egna med folk-
musiken, den tar upp element
ur tiden i den man den haller
sig levande och inte blir en mu-
seikultur.

Ett aldre exempel pa det var
en en renassansmelodi, "La
Folia", som spelmannen uppe i
Harjedalen spelade pa sitt satt.
Det var kanske konsertens
hojdpunkt med en harlig fart
och flakt i bade fiol och flojt.
Spannande var en polska skri-
/en i frygisk kyrkotonart, som
hade nagot orientaliskt, kao-
tiskt och fantasieggande over
sig.

I balladen "Det var en lor-
dagsafton" berattade Marie
Axelsson med akta tonfall en
sorglig karlekshistoria till Olof
Misgelds klagande fiolstamma.
I Misgelds svangpolska Au-
gust, inspirerad av Froken Ju-
lie, gjorde Olle Lindvall ett fint
gitarrsolo.

Trakigt nog fick inte gruppen
den uppbackning de fortjana-
de. Publiken var som sagt sval.
Varden som presenterade dem
hade inte ens brytt sig om att ta
reda pa vad de hette. Efterat
fick vardinnan blommor av ar-
rangorerna men musikerna
fick inga blommor. Men de fick
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atminstone en present.
De som vill hora en verkligt

duktig folkmusrkgrupp, med
skickliga och gertommusikalis-

ka instrumentalister kan hora
Toxa pa Wreta den 18 juli och
pa Akero den 19 juli.

Ylva-Kristina Sjoblom


