)cu tafatt gripande i uttrycket —
man ser de gamla dalamalningarna, sattugnarna, bondrokokon.
Hans verk ar ett friskt och levaruic ir^lag- L a;ar..sk kcust; hans
monumentalverk — Engelbrekt
och andra "offentliga" skulpturer, oftast skurna i tra och malade i granna farger — hugger
tag i en, de lamnar ingen likgiltig. Och, som sagt, de vallar debatt. Man minns den tragikomiska episoden med den Kristusskulptur som Karolinska sjukhuset kbpte och sedan "glomde bort"
i en k'allare — den var namligen
alltfSr "realistisk".
Hjort kompromissar aldrig —
det ar en del av hans storhet,
men nan skar inte ner allting omkring sig for det. Titan att suga
naring ur den akta folkkonsten
skulle han inte kunna skapa vidare.

element. Det har inte funnits den
ratta jordmanen.
Alltsedan intresset for folkmusiken vaknat har hemma i borjan
pa. seklet har my eke I g'jorts for
att sb'ka bevara den och fa nytt
iv i den. Manga latar har upptecknats, spelmanstavlingar har
eggat spelmannen att gbra sitt
basta och kompositbrerna har gririts av svenskhet. Men allt eftersom de gamla spelmannen fbrsvunnit — den ena efter den andra — har nagot vardefullt gatt
fbrlorat. Mer och mer har det
brnamliga arvet skrumpit ihop.
Folkmusikens jordman var isoleringen i de stora skogarna och
bdebygderna, och nar ungdomen
dansade var det till tonerna av
sin hembygds spelman, och dessa
toner var olika i angransande
landskap och socknar, ja, inom
mma socknar kunde dessa tor vara av helt olika karaktar.
i kan bara jamfbra Bingsjblaarna med Pekkos-Per och HjortAnders och de bvriga rattvikslaarna med Sparv-Anders, HokOlle och Dalby-Jerk och se hur
dessa spelman i sin tur skiljer sig
ran Blecka-Anders, Timas-Hans
och Frost-Anders.
Var folkmusik ar val inte gammal och dar har vi reminiscenser
fran den klassiska musiken, men
framfbrallt de spontana visorna
och vallatarna pa lur och kohorn,
som sjungits och blasts sa lange
man vallat boskap. I detta vavde
spelmannen in sina egna drommar
och upplevelser av naturen omkring. Nacken spelade i forsarna
och Pan i skogarna och ljusa
alvor svangde runt pa angarna.

Brinnande kitrcsse for
folkmusiken
Speciellt intresserad ar han,
som han sjalv sager, av folkmusiken. Den har han agnat ett brinnande intresse och ocksa betytt
mycket for genom sitt stod och
Bin uppmuntran (bl. a. har han
organiserat spelmanstraffar i sin
upplandska hemtrakt). Man kan
bar tala om ett omsesidigt berikande. Fortjansten av den renassans som spelmanslatarna och vieorna nu tycks uppleva tillkommer till stor del Bror Hjort och
det han inte vet om deras historia och musikaliska uppbyggnad
ar inte vart att veta. Dartill ar
han en mycket skicklig violinist
Sjalv,
I Bygd och natur ger han p§i
Tekniken forstor "tonen
ett charmfullt satt sin syn p§,
i det inre"
svensk folkmusik och darmed
sammanhangande fragor. Det in- Med bussar och bilar och tag
lagget sager inte minst askilligt "hars och tvars genom landet, med
om manniskan och konstnaren grammofon och radio har allting
Bror Hjort.
forandrats. Allt detta har fort
med sig, att spelmannen inte mer
lyssnar sa mycket till sig sjalva,
Folkmusiken har dbtt ut i
till sin egen melodi. De stors av
manga landskap
allt mojligt omkring sig. IsoleAv den gamla folkkonsten ar ringen ar slut. Ungdomen vill ha
det egentligen endast folkmusiken andra danser och annan musik.
som annu lever och dar nytt ska- En frammande folkmusik har
pas, sager Bror Hjort. Men i segrat over hela varlden och vunmanga landskap har den helt dott nit ungdomens ynnest. En musik
ut. Det ar svart att saga vad det som tjusar omedelbart, eggande
beror pa. I Uppland finns den och sensuell.
kvar och har goda f oretradare, sa Vara kompositorer har sokt beocksa i t. ex. Dalarna och Hal- vara det gamla i romantisk karsingland. Om man undantar lek till det. Men i motsattning till
Sormland och Gotland ar den i en Bartok har de skummat pa
sodra Sverige nastan helt utdod. ytan i stallet for att ga pa djupet.
Det kan ha manga orsaker; for De har inte vagat och kanske inte
Skanes del att staderna och stads- heller velat soka det primara av
kulturen ovat starkt inflytande fruktan att bli ansedda for Att

got nytt och levande. Det giommer man eller vill inte forsta. Inte
bara kompositorerna och allmanheten, for vilka folkmusiken ar
Skans-cn. rued iialiOiictldiaktei,
utan aven spelmannen sjalva. Hos
dessa beror detta dock aven pa
anspraksloshet. Spelmannen kanner for starkt sin begransning.
Han hor forforiska och insmickrande toner av lattare musik och
kanner sig utanfor och under —
och begriper inte, att just hans
begransning ratt utnyttjad ar en
styrka hos honom, som skulle
kunna lata honom skapa en musik
som star hogt over det populara
gods han imponeras av.
De aldre kompositorerna sokte
salunda en ytlig romantisk svenskstamning i folklaten utan att se
dess mojligheter och gjorde potpurrier och arrangemang av den.
Nu gor de yngre kompositorerna
uppror mot sina aldre kolleger och
sbker sina ideal ute och finner det
primitiva hos det frammande men
inte hos det egna. Men de ser det
inte som ravara utan i fardigt
skick hos mastare som de beundar, en Bartok, en Kodaly, en
Strawinskij, en Ellington.
40.000 gratnmofoninspelningar
av folkmusik
Bartok, den geniale ungerske
tonsattaren, samlade sitt lands
folkmusik och gjorde drygt 40.000
grammofoninspelningar och bortat 10.000 uppteckningar av inte
bara ungerska utan aven slova-

uttrycksmedel, sin teknik ocu
sina musikaliska problem och gav
sa latarna sin individuella egenart, De ga^ja dessa l&tar i arv till
yngre spelman som gjorde om dem
efter sitt kynne. Nu ar faran den
att egenarten forsvinner. Den nya
formen med samspel av stora bilda sig annu mer, vrida pa ra- sa har han verkat befruktande p&
spelmanslag ar ett ont, som kom- dion for de gedigna musikpro- den upplandska folkmusiken. Tygrammen. Lara sig forsta aven varr forstar man bara for lite att
mer att ta dod pa folklaten.
denna musik samtidigt som han bevara hans spelsatt. I Uppland
knyter vid den gamla spelmans- finns inte riktig resonans for den.
En spelman maste kunna
traditionen. Dess atmosfar far Men — hadiska tanke — finns
dromma...
det inte beroringspunkter mellan
inte ga f orlorad.
Den moderna spelmannen som Folkmusikens renassans maste Hjort-Anders' gamla latar, med
ofta bor i stader och storre eller ske i takt med det moderna livets sina synkoper och taktforskjutmindre samhallen kan inte drom- egen rorelse. Med en musikalite- ningar, och den moderna tidens
ma i stilla enslighet. Han ar inte tens fordjupande och genom att suggestiva musik med dess fria
allmogespelman som forr. Han man betraktar folkmusiken som rytm? undrar Bror Hjort till sist.
hor inte pa nacken eller huldran konst. Fordringarna skall skarBjorn Nihlen.
och inte heller star han i intim pas, men sa har man ocksa funkontakt med aldre storspelman nit en saker grund att bygga vi- (Copyright Pressreportage ocl
och later dessa fostra sig och fort- dare pa, for att fa masterspelsatter sa inte traditionen. Han mannens latar levande igen.
Sodermanlands Nyheter).
forstar inte det fulla vardet av
denna, och den enklare underhallHjort-Anders kand i hela
ningsmusik som nar honoom inte
Skandinavien
minst genom radion, forsloar hans
musikaliska kanelighet. Han tap- Hjort-Anders ar ett bra exem-1
par fotfastet. For att havda sig pel pa den r i k t i g a spelmannen.
tror han att de manga maktar vad Han ar kand och uppskattad inte I
han ensam inte formar — att go- bara i Sverige utan ocksl, i det
ra sig hbrd och respekterad ...
ovriga Skandinavien — i Oslo har I
Detta ar ett missforstand. Lin- han gett konserter i universitetets I
jen ar delvis bruten och for spel- aula! Sa fb'rnamligt presenterasl
mannen, som. ofta ar notkunnig folkmusik i Norge! Man onskarl
och som fatt mer eller mindre nagot av samma entusiasm ochl
"riktig" utbildning pa sitt instru- generosa forstaelse aven har hem-|
ment, blir det ocksa darigenom ma for folkmusikens mastare.
storre mojligheter att lara fran Aven om Hjort-Anders forblivitl
alia hall. Han skall ga vidare, ut- dalkarl i sitt spel och i sitt sprak]

Bror Hjort vid sin tavla med sig sjalv overldmnande Gas-Anders' medalj till
Hjort-Anders. Till vdnster ses Olle Hjort.

