Uppot for fblkmusiken:

Nu tar tjejem
Nu stormar tjejerna in i
den svenska f olkmusiken. Oet fir vi bevis
pa i ett TV-program
pa sondag med rubriken "Tjejer som later".
Vi akte ut till inspelningarna vid Mariahissen i
Stockholm och dar
fanns tjejer och sprudlande spelgladje!

— Jag blir sjalv lyckligl
narjag marker att publik
tycker om det vi spelar,
sager Malou och drar en
folkvisa pa blockflojt,
ackompanjerad av Asa p
kontrabas.

*
— Oet har ar det ro//ga]
som firms, tycker Asa odj
C/a, bara 14 ar gam/a mm
redan dverdangare p&
nyckelharpa.

Fplkmusik, det brukari
^ fprknippa med gar
spelman i knatofs, fiolgnis
och hembygdsdrakter. Ett
sag det rentav ut som om
gamla svenska folkmur
holl pa att do ut, overrostL
popdanet och attt det ut land!
som f lodar genom massmedi
Men sa, for nagra ar sed
ryckte ungdomen in. At It]
borjade upptacka den gar
latskatten, i var folkmusik '
att det kan syanga minst
mycket som i jazz och pop.
I borjan var det mest pojl
som greppade straken c
borjade stampa takten. Men]
var inte lange de tick hi
ostort med fioler och nyd
harppr. Nu har ocksa tjeje
upptackt att det har med fi
musik faktiskt ar nagot som I
vara rasande kul. Och flicko
spelar med en entusiasm i
glod som inte star pojkarna
ter.
Pa Mariahissen i StocWv
samlades en kulen oktober<
idel tjejer och musicerade
att vaggarna bagnade. Det
TV-inspelning och man ski
gora ett barn- och ungdoj
program for TV2.
Vi gick runt och pratade n
flickorna mellan latama
mottes av en entusiasm
spelgladje som inte ar sal
alldeles vanlig i musikalii
sammanhang.
— Det ar ju sa vansini
roiigt, sa en flicka med fli
och nyckelharpa.
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Eva och Christina bjuder pa latar Iran Blekinge och Sormland.
— Varfor gapar alia och svaljer sa snart det galler utiandsk musik,
undrar de, och vill i stallet sl& ett slag for folkmusiken.
— Den ger en slags trygghet i en orolig varld.

AV INGEMAR MYHRBERG OCH BO-AJE MELLJN (FOTO)

<*
Praducenten, Mona Sjdstrdm, ar sjalv en entusiastisk spelman och har
snickrat ihop en egen nyckelharpa hemma pa koksbordet. Men exemp laret pa bilden ar tillverkat av master sjatv—Erik Sahlstrdm i Osterbybruk.

— Och det ar ju sa mycket
mer an bara musiken, sa en
annan. Det for ju sa mycket
annat med sig. Folkmusiken ar
ocksa ett satt att umgas, att trivas och att ha kul.
— I stallet for att bara samlas kring en flaska vin, kan man
ju spela tillsammans i stallet,
sager Malou. Hon spelar blockflojt ackompanjerad av sin
kompis Asa pa kontrabas. Oe ar
bada medlemmar i Gnet-Aros,
en folkmusikgrupp i Vasteras.
— Ocksa nar vi bara traffas
och spelar for oss sjalva, sa ger
det en san enonm gladje, just
det har att kunna gora nagonting tillsammans. Men vi ar ofta
ute och spelar for publik ocksa,
pa sjukhus, i fangelser och pa
ungdomsgardar.

All slags musik
— Pa
ungdomsgardarna
brukar det vara lite reserve rat
nar dom far hora att det ska bli
fiol, men far dom bara lyssna
pa oss ett tag sa brukar dom
dras med, sager hon blygsamt.
Asa och Malou borjade med
att spela klassiskt i kommunala
musikskolan i Vasteras.
— Men den klassiska musiken ar sa begransad. Man sitter
mest hemma for sig sjalv och
oyar och ovar. Det ar ocksa ett
sant stort gap me 11 an dom som
spelar och pub liken.
— Jo, det stammer, sager en
annan av flickorna. I folkmusiken kan alia vara med, det ar

latt att lara sig att spela och kan mentet med dess virrvarr av
man inte spela sa kan man strangar och tangenter.
dansa tilt.
Efter att sjalv bara ha spelat i
— Men for den skull har jag ungefar ett ar ska Asa nu i host
inte overgett den klassiska borja ge lektioner i nyckelharmusiken, sager Malou. Jag tyc- pa, och hon smider djarva plaker man ska vara oppen for all ner for f ramtiden:
slags musik. Jag lyssnar garna
— Jag ska bli riksspelman,
till pop och jazz ocksa. Det ar sager hon oforfarat, kopa mig
fel att fastna i bara en enda en gard och leva pa det.
musikform. Och folkmusiken
Hon har forstas musiken i
svanger ju ocks£ den, inte blodet. Bade pappa, tartar och
minst kanslomassigt, ibland ar fartarsfar var spelman.
det sa vackert att man rent av
— pet var deras fritid att ta
fram fiolen, och speia. Och pa
blir rord.
I ett horn av lokalen star Asa helgerna brukade dom ge sig ut
och Cia och varmer upp sig in- och tjana lite extra genom att
fo r TV-debuten. De ar 14 ar och spela pa danser.
Eva och Sabina heter tva
redan overdangare pa nyckelharpa. Tonerna flodar ut i loka- entusiastiska spelmansflickor
len och vi rycks med och borjar fran Smaland. Det ar minsann
inte bara i Dalarna och Halsingstampa takten.
— Det har ar det roligaste land som det sjungs och spelas.
som finns, sager Asa. Hon
borjade spela nyckelharpa for
Ett satt att umgas
bara ett ar sedan och ar med i
Harpan min, en grupp fran
— Folkmusiken ar ett noUppsala om inte mindre an 22 jesalternativ, ett satt att umgas
harpor.
och roa sig, sager Eva. Se bara
— Vi ar ute nastan varenda pS folkdansarna som ar med
helg p£ somrarna, pa spel- har idag. De kommer fran ett
mansstammor i Delsbo och litet samhalle, dar folk i alia
Bingsjo till exempei. Vi traffar aldrar traffas och dansar varje
sa manga roliga manniskor nar vecka. Annars ar ju alit sa
vi ar ute och spelar och sa ar strangt aldersuppdelat idag,
det ju forstas ett satt att lara sig barn roar sig pa sitt hall, ungdom for sig och vuxna for sig.
nya latar.
— Folk har ju nastan slutat
— Det var pappa som drog
in mig i det har, och det ar det umgas med varandra. Man har
basta han nagonsin gjort. Han blivit passiva konsumenter av
spelar sjalv och det ar han som den kommersiella musiken.
har byggt nyckelharpan, sager Varfor gapar alia och svaljer sa
hon och pekar stolt pa instru- snart det galler utiandsk mu-

sik? Manga ungdomar kan ju
allt om sina popidoler, till och
med har- och ogonfarg, men de
vet ingenting om sin egen musik, folkmusiken. Och det skapar en slags rotloshet.
— Folkmusiken ger en slags
trygghet i en orolig varld, sager
Eva som kommer fran Blekinge.
For mig har det har intresset
blivit sa mycket mer an sjalva
musiken. Jag haller pa med
bade hembygdsvard, folkdrakter och folkdanser. Det har nastan blivit som en slags livsstil
for mig. Jag tycker det ar viktigt
att veta hur folk levde och hade
det forr i vartden. Det ger en
historisk bakgrund till yad vi
star idag. Och man kan ju inte
ga vidare och planera vettigt
for framtiden om man inte vet
hur folk levde forr.
— Men blanda for allt i varl-'
den inte ihop det vi speiar med
den komponerade folkmusiken.
Vi forsqker leta fram de gamla
latarna som verkligen kommer
fran folket. Mycket av det vi kallar folkmusik ar ju sadant som
har komponerats pa 180X)- och

Forts, pa sid. 60

SONDAG 13 NOV.

.30
Tjejer som later
13

Nil tar
tjejema
over!
Forts, (ran sid. 13
1900-talet, en slags popularmusik. Det galler ocksa en hel del
folkdanser som har gjorts av
professionella musikskapare
och som foljer rena balettmonster.
— Vi gar ut och fragar gamla manniskor ute i bygderna
och far pa sa satt fram bade
latar och danser. Mycket finns
ju ocksa bevarat i olika arkiv,
t ex pa Musikhistoriska museet
i Stockholm.
Gemensamt for de har flickpma ar att de fiesta har borjat
lara sig spela nagot instrument
i den kommunala musikskolan.
Sa har man rakat hamna pa en
spelmansstamma nagonstans
och upptackt att det ju bara ar
att ta fram sitt instrument och
hanga med. Just det har att
kunna musicera tillsammans
tycks for de fiesta vara en stor
upplevelse. Andra har upptackt
musiken genom folkdansen.
Det uppflammande intresset
for folkmusik tycks inte fora
med sig att man borjar tycka
samre om annan slags musik,
snarare ar det tvartom.
— Sedan jag borjade med
folkmusik har jag blivit mer
oppen for all slags musik, ar en
vanlig kommentar.
Vi hittar inte nagon som sager att "nej pop, fy usch". De
fiesta tycker i stallet att pop,
det ar toppen det ocksa ibland.
Men i stallet tycker man synd
om dem som bara sitter och
lyssnar och dyrkar sina idoler.
— Kom med oss i stallet!
Alia kan lara sig spela. Folkmusik det ar nagot dar alia ska
vara med!
Och nagonstans langt inne i
sjalen tycks det vara nagot som
stammer. Folkmusik ar kanslor,
sager nagon.
— Fast vi har naturligtvis
inte riktigt samma kanslor som
bpnderna pa 1800-talet, sa darfor later det kanske lite annorlunda nar vi spelar, sager en av
flickorna. Lite mera rivigt kanske, jamfort med dom gamla
spelmannen.
Och nog ar det drag i latarna.
Det svanger om tonerna sa att
hela Mariahissen gungar. Men
dar finns ocksa, lugna vemodiga latar.
Kanske hand lar det om vart
ursprung, om rdtterna bakat i
tiden. Om de manniskor som
var fore oss och som levde sa
annorlunda mot vad vi gor. Men
som innerst inne, tankte och
kande likadant som vi.
•

