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sons minne
hedrades i går med en konsert i Lilla
salen. Initiativtagare var Augustin
Kock, som själv svarade för en stor
del av det rikligt tilltagna programmet, j
medan en hel stab av medverkande ha-
de fått sig resten anförtrodd. Man
måste ge sångaren ett oförbehållsamt
erkännande för hans ideella och ener-
giska verksamhet till fromma för
svensk tonkonst. Denna minneskon-
sert, på vilken man som motto gott
kunde sätta uppmaningen: E h re t i
e u r e M e i s t e r , utgör ett nytt
vittnesbörd om Kocks målmedvetna
konstnärliga strävanden.

Programmet, som naturligtvis ute-
slutande bestod av kompositioner ur
den nyligen bortgångne svenske tonsät-
tarens rika alstring, omfattade en
tidrymd av fem år, närmare bestämt
från 1923 t. o. m. dödsåret 1929. Där

, fanns både vokala och instrumentala
. verk: tretton sånger, S v e n s k sv i t ;
^ nr l för violin, viola och violoncell;

(1923), Tio v a r i a t i o n e r o c h .
- f u g a över en svensk folkvisa (1929,'

för piano) samt P r e l u d i u m o c h
f u g a (1928, för ovannämnda stråk-
ensemble).

v l
Håkansons största betydelse för1

svensk tonkonst ligger otvivelaktigt i
, hans stundom utomordentligt vällycka-

de försök att tillämpa den klassiska
kontrapunktiska stilen på svensk-na-
tionella motiv av olika slag. Mot den
romantiska lyriken hos de flesta av
samtida svenska tonsättare sätter Hå-
kanson den fanatiskt stränga konstruk-
tionen, den musikaliska matematiken.
Han föraktar grumliga konturer, im-
pressionism är icke hans sak. Hans
polyfoni är en frukt av ett hängivet
Bachstudium, klarhet och tonlogik gäl-
la hos honom förmer än stämningsmå-
leri och färglek. Men tro därförjLnga-

- lunda att han saknar känsla och konst-
närligt temperament. Långt därifrån.
I sina bästa kontrapunktiska verk är
han en tondiktare med både själ och

\ fantasi. Här råder hans skapande vil-
ja fritt, den böjer sig icke för kon-
struktionens härsklystnad. Ty här är
en mästare i farten, en som betvingar

/ det konstruktiva och låter det tjäna
/ högre syften. Eleven är slav under

formen, men icke mästaren. Man be-
höver blott lyssna en stund på exem-

' pelvis ovannämnda P r e l u d i u m
och f u g a för att märka, i hur
hög grad det formella tjänar det själi-
ska uttrycket. Formtekniken har här
blivit organ enbart för den andliga
raeddelelsen.

Det är icke alltid lika lyckligt ställt
med Håkansons kontrapunktiska pro-
duktion. Ofta inskränker den sig —
kanske frivilligt, som™^etF"siags~éxpe-f:
riment — till rena pastischen, utan an-1

, nät värde än stilövningens. Men det j
4 värdet är ingalunda obetydligt, ty när

Håkanson genom försök lyckats utrö-
na, att en svensk allmogelåt gör sig'
förträffligt som grundtema i en kon-
trapunktisk, Bachimiterande sats, att
den med lätthet kan utvidgas och l
smältas in i en stor och sträng form,.

v utan att förlora sin nationella särart,
»å har han därmed upptäckt ingenting
mindre än ett nytt stilområde för na-j
tionellt skapande. Nytt? Ja, till sy-!
nes åtminstone. Strängt taget, d. v. s.

i I musikhistoriskt, bekräftar han blott
* vad man redan länge vetat, nämligen:

att svensk liksom mången annan folk-
• . musik har starka rötter i den klassisk-

kontrapunktiska jordmånen. Men det
är en alltför vidlyftig historia för att

-• kunna behandlas i detta sammanhang.
Den samling sånger, som Augustin

.-.-. Kock och hans elev Märta Ohlsson nu j
framförde, gav i min tanke ingen rik- f
tig uppfattning om den egentliga styr-
kan i Håkansons vokalkompositioner.
Ty även på detta gebit är det de kon-
trapunktiskt inspirerade alstren som
stå högst. T. ex. motetteraa ''oofrlcnaH-
rigalerna för blandad kör. Sångerna
till piano stå i stilistiskt hänseende
loitt emellan Stenhammar å ena sidan
oeh Nordquist-Eriksson å den andra.
Om den förre påminna sånger som den
balladartade S l o t t s t a p p n i n g och
den lustiga S å n g med p o s i t i v ,
örn de bagge senare nästan de flesta
av programmets sångnummer.

*y; De instrumentala kompositionerna
SUitfördeSt dels av stråktrion Carl Gar a-

guly (violin), Frohwald Erdtel (viola) ^ f
och Koman Dukstulsky (violoncell)
dels av pianisten Axel Pettersson, soim~*>
tolkade folkvisevariationerna. Som;5",
ledsagare till sångerna fungerade Bror;'*,
Ref tel. Publiken var talrik och tack-
sam. Det sparades icke på applåder.! >\

l Hr Kock fick en lagerkrans som bevis •
'på den uppskattning man på sina håll :

med rätta ägnar honom och hans konst-^s
närliga gärning.

M. P.

»»Dödsträd."
Vid 'sammanträde med Föreningen för

Svenek kulturhistoria hirom dagen i
Stodklioilm Höll amanuensen Ola Bannlbers
föredrag om "Bfct dödsträd i Venjans soc-
ken, Dalaraa". Han belyste däri den
egenartade sedvänja, som i vissa delar
av Dalarna i äldre tid förerfhmnlts att un-
der begravningståget uppsätta i ett träd
tid sidan av vägen en sticka med den dö-
des initialer jämte årtal. Samnna eed
har också varit vanlig i Finland, men
kan endast till viss del förklaras bero på
en påverka n. från. finsk kultur. Likflieter
kan nämligen också påvisas med folkse-
der i Mellaneuropa, särskilt l Österrike.
Även från andra delar av vårt land ocli
från en relativt senare tid meddelade fö-
reläsaren åtskilliga intressanta iparallel-
ler.

*

Spel-Per, Jöna
* Perssor

I min barndom funnoj
kringliggande socknar
mogesplemän, som trakte
och klarinett med schvi
skriver V. Jn. i Nerii
Inför allt folket visade
vid bröllop, danstillställi
dra sådana festliga sa
De hade också rykte or
verkligt virtuosmässiga.

Bland de mest ryktba:
fanns en som kallades
var till yrket urmakare c
i Askers skogsbygd, nä
\ Ersbo. Spel-Per var
dådig på fiolen och l
ansedd för att vara syn
stående i facket.
i Fastän Spel-Per redar
jinan, sådan jag minnes r

jj[ikväl rent av överdådij
(t åolen. Hans rykte gicl

•JnVida omkring, och han
\till gransocknarna fö
pröllop och sådant.
f Spel-Pers musikaliska
delvis i arv till hans ba

l av sönerna vid namn I
l även åt musik, fastän

uppgift ej" direkt kom
j samma område som f ad

nämligen på egen hand
marorglar och tillverks
annan fiol. Han upp
aldrig faderns tekniska
om det musikaliska u
musikaliska begåvnin
kanske bäst, då han si
ken i olika kyrkor, bl.
är det att märka, att t
verket i resp. orglar,
ganska krävande upj
eljes särskilda yrke:
anlitas.

En annan av de forns
spelmännen i Askers-b
95-årige Anders Öls
Asker.

En gång, minnes ji
verklig spelmansstämr
nämligen hos numera :
demannen Per Fredri

l Malgräva. Denne ro
l tillfälle med att inbjui
dens spelmän till en
hem.

Flera av de bästa P
iblandade nu nämnds
dit, och det blev en
skall glömmas. Spe

l 'redan på eftermidager
Jmeningen, att man si
gång på kvällen- Mei
intet. Musikanterna
så i speltagen, att de e
än solen gått upp. C
ligen gjorde det, fortf
god stund framåt. S(
trädgården, under dei
det folk överallt till
musiken. Ja, det blev
fest, allraminst> som
natten.


