fortfarande utan stora later och vill
garna ha nagon att spela med. For
se Pahl Olle fran Bodatrakten i Dalarna ar en mastare i att sekundera, snickra en fantasifull och brokig och virtues understamma och
bans "krusningar" — sirningar och
utsmyckningar pa prunkande barockmaner — ar en ren frojd att
lyssna till. (Pa grammofon: Sveriges
radio RAEP 3 och 11. Lyssna t. ex.
MELLAN NOTRADERNA:
till bur Rojas Jonas och Pahl
Olle g6r en stor konstfardig polska av prosten Alstermarks skillingvisa om "Lilla vackra Anna". Eller till den overvaldigande praktfulla "Gratl^ten" efter Bingsjospelmannen Hjort Anders. Eller till
brudmarschen fran Bingsjo, tung
och klangmaktig.)
Den som vill kan gora en lustig
jamforelse. En av dessa BingsjoAT del en skam eller en heder
polskor, namligen Hjort Anders
att bora till sarlingarna i var tids
"tiokronorspolska" (RAEP 3) finns
samhalle?
ocksa i en annan inspelning, namJag skall inte forsoka ga in pa
ligen pa den ena av de tva skiproblemets vidaste aspekter — det
vorna med "sex dalaspelman"
vore att med dddsforakt kasta sig
(RAEP 12 och 13). Detta ar ini sociologiens, filosofiens och poliget spelmanslag — skivomslagets
tikens malstrom. Men det finns ockkarakteristik "spelmans-jamsession"
sa rent musikaliska aspekter; att
ar traffande. Det ar sadant som
vara en musikalisk individualist...
kommer till da t. ex. en glad nyc1800-talet var den lysande och
kelharpospelare pa stamman reser
hansynslost subjektive solistens och
sig upp for att halla tacktal. Bedet originella tonsattargeniets epok.
vars, han var ju den ende namnMot mycket av detta bar var egen
de i det fina talet nyss. Men ortid reagerat. Psykosen kring de muden kommer trogt, "nej gubbar, vi
sikaliska stjarnorna ar lyckligtvis
drar en lat i stallet". Och sa reforsvagad; man dyrkar inte langre
ser sig villigt nagra "gubbar", enas
den forodande subjektiva tolkningsom en kand lat och spelar den med
konsten utan fragar hellre om muperfekt rytmiskt samspel men var
gikern bar smak och formaga att
och en i sin stil och utformfylla sin roll som aterskapande
ning. Det blir forstas lite brokigt,
konstnar, om han kan leva sig in
den margfulla kraften och konstGdssa Anders — 83-arig bonde
i tonsattarem intentioner, om han
fullheten hos Rojas Jonas och Pahl
och spelman, personlighet och
bar det moraliska modet att avsti
Olle har bleknat men i stallet komtraditionsbtirare.
fran personlig glans f5r att fylla
mer ett slags oemotstandligt klangen uppgift i helheten. Pa samma
flode av perpetuum mobile-karakDet torsiggar dock kring var
satt gliider vi oss at den egalisetar. Markvardigt vad den svenska
folkmusik — framfor allt
rade klangen i en modern strak* svenska
spelmansmusiken har mycket geden s. k. spelmansmusiken — ett
kvartett eller orkester — ensemblemensamt med 1700-talsbarocken!
och annat som kanns riktigt och
spel, konsten att underordna sig det
Men fran sex dalaspelman till
nodvandigt.
Sveriges
Radio
har
musikaliska kollektivets krav, ar ett
spelmanslaget ar gapet hisnande.
satsat pengar och intresse pa ett
betydande amne vid musikskolorDet finns nagra bra laginspelninimponerande inspelningsarbete och
na.
gar ocksa (RAEP 1 fran Rattvik
ger ut dyrgripar ur sin samling pa
A
och RAEP 2 fran Malung) men
skivor (nagra av dem skall n'amnas
Den akta folkkonsten ar, som i
med ovnga skivor kan &e ej ma'ta
nedan.) Jag har en bestamd kansla
sa manga andra avseenden, det lysig. Individerna drunknar omkeliav att detta arbete inte bara har
sande undantaget. Sag mig den art
gen i massuppbadet, kvar star en
ett musealt varde — det verkar som
av folkmusik som lever utan indischematiserad folkmusik, lika lite
om Matts Arnberg och bans folk
sann som den bild av den svenvidens sarstampel?
samtidigt ingjuter ett viss n8dvanNi svarar med en rad aktuella
ska idealkvinnan man fick genom
digt sjalvfortroende i de fS, kvarleexempel: tank pa Rattviks spelmansatt kopiera tjogtals av portrait
vande traditionsbararna i svensk
lag
(Gardebylaten!),
ryssarnas
folkmusik. Och Skansen, som i be- - ovanpa varandra.
manskorer, Neapels mandolinorkestanklig grad har accepterat spelRadions fina skivserie — som
trar...
manslagsandan, upplater i alia fall ' inte nog varmt kan rekommendeTack, det var just dem jag ville
deras — rymmer ocksa andra gladvarje ar Solliden for Bror Hjort
ha namnda. Just dessa — i och
och bans Gas-Anders-namnd — en
jeiimnen. T. ex.
Halsingelatar
for sig foreteelser som inger ange(RAEP 8) i tappning av Eric Ost
institution som pa finast tankbara
nama kanslor — ar lysande exemoch Teodor Ohlson; lite galantare,
satt vardar det individuella spelpel pa folkmusikens forfall. Stammansmusicerandet och belonar dess
frackare och oppnare an den karpeln "akta" viigrar man satta pa
va och konstfulla dalarepertoaren
centralgestalter.
Gardebylaten i spelmanslagstappoch en idealisk introduktion till spelA
ning om man bar hort Pahl Olle
mansmusiken. Pa traskofiol spelar
Sanningen
att
saga,
det
finaste
"krusa" en akta Bingsjopolska.
Carl-Eric Berndt skanelatar (RAEP
med
en
"Gas-Anders-stamma"
(GasDonkosacker och mandolinorkest9) — en unikt sarpraglad repertoar
Anders var en beromd Upplandsrar beskars samma ode. Ty allt
pa ett unikt instrument. I antaganspelman pa 1800-talet) far allmandetta ar folkmusik som tillrattalagts,
de lar vara Gotlandslatar och en
beten aldrig del av. Uppspelninforenklats, schematiserats for att
gen p& Sollidenscenen (arets spel- , platta med upplandske nyckelharpokunna na och tilltala en bred pubspelmannen Eric Sahlstrom — till
ning agde rum harom veckan) ar
lik; befriat fran lokala sardrag
en liten pedagogisk komedi med ! gladje for dem som omt vardat
lor att inte forbrylla den utsocknes.
bans gamla 78-varvsinspelningar i
Lars Mads6n ooh Gas-AndersProcessen ar lika valgorande som
vantan pa tekniskt fraschare vermedaljorerna som agerande. Man
att kora en grasklippningsmaskin
sioner.
spelar och berattar — hogst charover en blomsterang. Det fina inmerande — for en mer eller mindA
dividuella livet vissnar bort, kvar
re initierad och mer eller mindre
Spelmansmusiken
ar en traditionsstar en folkhemsk park med mjuka
intresserad publik. Men pa det slutbunden konstart. Men tradition begrona enhetliga grasmattor, fria
na samkvamet efterat bryter den
tyder inte stillastaende utan konfran kladdiga tjarblomster och ormriktiga spelgladjen 16s. Det ar lantinuitet. Antingen vi sitter. i var
farliga snar.
dets finaste spelman som spelar for
kammare och lyssnar pa skivor elMen lat oss i livets namn fa bevarandra, ogenerade, inte sa lite
ler vederfares ynnesten av direkthalla nagra oklippta angar for botavlingslystna ocb sjalvsakra, ivriga
kontakt med folkmusiken har vi
tanikern och frosamlaren att plocatt visa upp lokala finesser och
anledning att minnas detta. Med
ka i!
personliga stilar, overflodande av
Bror Hjorts ord: "Folkmusikens remusikalisk givaranda.
nassans maste ske i takt med det
Somliga valler over av spellust, moderna livets egen rorelse. Med
som folksagans fortrollade grotgry- ett musikalitetens fordjupande och
ta. Andra skall pa bondevis trugas genom att man betraktar folkmuoch bes. Pahl Olle ar inte precis siken som kpnst".
lattbedd och nar man har fatt
OKTAV.
upp honom fran bordet for han sig
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