
"Latarna" i radion
Svar till brr Gustaf Lodin ocb Ernst Granhammar

Sa fick jag det precis som jag 6n-
skade! Diskussion i gang och friska
vindar i nationenr

En svensk, som manga ar bott i ut-
landet och nu aterbbrdats hit, hbll i
vintras nagra bra kaserier i radio om
svenska nationalfel. Daribland namn-
de han s|,rskilt svenskens ofbrmaga att
ta kritikv Att rbra vid folklatarna i
radioprogrammen var tydligen detsam-
ma som att spotta pa en het spis. Det
fraser!

Nar jag nu svarar herrar Lodin och
Granhammar, beklagar jag att herrar-
na laser innantill sa slarvigt eller med
sa i fbrvag upprbrda kanslor.

For det fbrsta. Att tala om nagot
anatema over folkmusiken som sadan
eller dess utbvare ar oerhb'rt bverdri-
vet. Jag har sdrskilt framhallit det
onskvdrda och aktningsvdrda i att tra-
ditionen vardas, men den behover inte
nodvdndigtvis vardas s& ofta i radio.
Herr Lodin talar om den Ibvade logen.
Den lovade radion ser man sallan till.
Jag har sjalv manga ganger varit med
bade pa de lovade logarna, pa bond-
brbllopen, pa hembygdsgardarna o. s. v.
dar folklatarna hor hemma och aven
for mig varit njutbara pa grund av
att de framfors i sin rdtta miljo. Allt
har i varlden ar namligen beroende av
miljo och framfor allt sammanhang.
Ledsamt nog ar jag av arbete fbrhind-
rad att komma till Kat'rineholm. Men
det ar ocksa fullkomligt onbdigt. Jag
vet pa fb'rhand att jag sannolikt skulle
vara mycket intresserad ahbrare vid
Spelmansfbrbundets fest. Men det har
ingenting som heist att gora med min
asikt om de stdndigt aterkommande Id-
tarna i radio. Det ar ju sjalvklart att
om femtio spelman eller kanske fler
— vad vet jag — spelar de gamla sven-
ska latarna intrycket blir nagot helt
annat. Och jag har icke angripit folk-
musiken som sadan!

Herr Granhammar finner mitt kaseri
sarande. Varfbr det? Inte blir jag sa-
rad, om herr Granhammar sager att
han inte vill hbra. mig varje vecka i
radio. Och anda kan det ju handa, att
en sanglig repertoar i sig sjalv ager
mbjligheten att vara mer omvaxlande
an fiollatarna. Att min uppfattning
skulle bero pa "ofullstandig musik-
kansla" ar en tankegang som jag verk-
ligen aldrig varit inne pa. Hejsan —
vilken kyss det var! Kanske det rent
av ar darfor jag skriver sa mycket i
stall et i Morgon-Tidningen! Nagon

^snedvriden uppfattning" om var sven-
ska folkmusik har jag inte, herr Gran-
hammar. Men jag anser inte att dess

"fornama egenart" belyses genom ran
dioutsandningarna. Den kommer ofantn
ligt mer till sin ratt om man far av*
lyssna den en kvallsstund uppe i nagon,
av Skansens stugor, dar jag sjalv va«
rit intresserad ahbrare till just nycw
kelharpan. I den del av JSmtland dai?
jag vistas langa tider av aret, spelas
ofta latar nar traktens folk samlas vid
Gammelgarden i olika anledningars

Men vad har detta med radioframf5«<
randena att gbra? Varfor inte hallai
sig till saken.

Till slut ett par ord om professot!
Norlind, icke till honom. Ty denne
mycket kunnige herre har mycket val
fbrstatt vad jag menat. Professor
Norlind sager namligen, att "i ratt
miljo ar var folkmusik vard att re-*
spekteras fullt ut lika mycket som kul-<
turmusiken". Och hari instammer jag
utan forbehall! Jag har tydligt ut->
tryck't att denna musiktillgang skall
vardas! Men mellan detta och att dea
standigt skall filas i radio ar enligt min
mening steget stort! Professor Nor-!
lind sageif vidare, att det ar trevligt
att denna tradition lever kvar. Vem
har pastatt nagot annat? Inte jag!
Dartill ar min vbrdnad for tradition
bverhuvud taget alldeles for stor. Jag

(•skulle t. ex. ge mycket for att den un-
derbara tradition som vara folkdrakter
utgbr kunde agnas lika stor uppmark-
samhet som vara latar! Men sa ft»
tyvarr inte fallet. I ett av mina kase-
rier skrev jag ocksa om den skamlbst
bristande hansynen till traditionen nar
det galler bebyggelsen pa landsbygden^
Sa lita pa att jag har kansla och akt-<
ning for det gamla!

I avslutningen av mitt kaseri franx
for jag en bnskan fran oss, som inte
anser latarna vara radioprogrammens
hojdpunkter, att vederbbrande skall
spara pa den en smula, sa att aven
vi kanske kan ha chansen att bli om-
vanda till det battre i stallet for uti
trakade.

Men denna bnskan ar sa hopplbs fran
bbrjan, sa den skall inte herrarna oroa
sig over. Fila pa bara! Och bverse
med den "musikaliskt ofullstandiga"
som stanger av.

P. S.

Sa alldeles ensam om uppfattningen
om "latprogrammen" i radio i uppbyg-
gande och uppfostrande syfte ar jag
tite. Curt Berg skrev en gang i Da-

gens Nyheter efter en konsert av Karl
Sporr, betitlad "Ur vart folkliga mu-
sikarv": "Pa detta sdtt skall folkmusik
framforas, om man skall fa folk att
lyssna och forsta. Den propaganda
som drives^pa omradet av Radiotjanst
ar missvisande."


