
Genomtdnkta och genomdromda bakoni plogen
och vid stadet.

isdagen den 16 juli 1935.

Ett uttalande av professor Kjellstrom efter
Stenhammarsstdmman.

Professor Sven Kjellstrom.

— Om bygdemusiken skulle sina i
>vergc skuile den nationella tonkonsten
fa en obotlig skada, siiger den forniim-
>ta bedomaren vid spelmansstamman
vid Stcnhammar i sondags, professor
Jven Kjellstrom, i en intervju med

D. N.

— Den som i en bygdespelman inte
ser mer an en man som filar for all

del ganska livfulla, men hopplost gam
inalmodiga latar pa fiol, den ser int<
langt. I)e allra fiesta av viirldens mu
sikaliska snillen ha hiimtat manga a^
sina mcst undcrbara toner ur folkmu
sikcn. De ha hort pa dc enkla latar-
na med den musikaliskt bildade kom-
positorens oron, ocli under deras hiin-
der ha melodierna slagit ut i hela sin
djupa skonhet. Sc pa en Grieg och en
Tjajkowski. Deras mest besjiilade verk
iiro bundna vid folkmusiken med tu-
scn band. Och se pa vara bctydandc
svenska kompositorer. Hor Alfvens
Midsommarvaka», Atterbergs »De fa-

vitska jungfrurna», Natanel Bergs och
Stenhammars folkvisekompositioner,
Peterson-Bergers »Frosoblomster», och
ni skall forsta vilken oerhort befruk-
ande betydelsc folkmusiken ha f t vid

skapandet av var vackraste nalionella
musik. Skulle den tillgangen sina i
art musikaliska liv blevc vi ganska

tomhaiita.
— Men jag tror mi iute att den kom-

mer att sina, fortsiitter professor Kjell-
strom. Efter spelmansstamman i son-
dags hade jag til lfalle att vara till-
sammans med nagra av vara verkligt
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Forts. frSn l:a sidan,
intresserade bygdespelmiin, och ert del
av vad jag diir fick hora var en frojd
for ett musikerora. Det var inlet
konstlat intresse for bygdemusiken
som diir lades i dagen. Forste pris-
tagaren i latkompositionstiivlingen var
en smed, och det var niistan roraride
att se honom spela med sina stora,
grova smedniivar sa f int , sa besjiilat
och inlevelserikt, utan ett spar av
konstniirligt nppiivad fiolteknik. Och
viika parlor av svensk folkmusik de
trc forsta pristagarnas latar utgiira!

!De melodierna iiro inte skapade i en
hast oca pa ett ungefiir, utan gcnom-
t i ink ta och genonKlromda bakom plo-
gen och vid stiidet under langa, en-
samma timmar. Pa sa siitt blir mu-
sikens grundton till.

- Xu talar jag givetvis om de biista
bland spelmiinnen, fortsiitter professor
Kjellstrom. Mycket av det man far
hora vid en spelmansstiimma och an-
nars av foga viirde utover stundens
muntration. Som en stundens munt-
ration far man for ovrigt viil ocksa
riikna spelmansstammorna sjiilva. De
ge dessutom det ekonomiska under-
laget till spelmansforbundens verk-
samhet bland musikaliskt intresserade,
obemedlade ungdomar. I ekbacken
vid Stenhammar passade for rcsten
spelmannen viil — annars iiro enkla
bygdcspelmiins upptriidande och ho-
vcrande ps'i estrader mig personligen
en styggelse. Ett artificiellt uppodlan-
de av bygdemusiken ligger snubblan-
de niira nitr dess utovare i alltfor stor
utstrackning si a mynt av sin konst.
For bygdemusiken sjiilv iir konsert-
estraden doden, den passar diir inte,
och jag gar sa langt att jag knappast
finner radions flitiga utsiindande av
bygdemusik enbart av godo. Det in-
nebiir en transplantering av bygde-
musiken i en miljo diir den inte hor
hcmma. Ty bygdemusiken hor inte
den slora publikcn till. Den hor till
de fa, till kammarens avskildhet, till
en bjorkdunge pa landet och inte till
staden. Diir forkviivs den av tusen
ljud, och diirtill iir den for viirdefull.


