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Spelmannen mot Karin Juel:
? ""^ 7*

Folkmusiken forsvarar val
sin plats i vart musikliv
Nar Karin Juel i ett kaseri i MT for jamnt en vecka sedan tog upp
fragan om den svenska folkmusiken i radio, utslungade hon en
brandfackla som satfe mSnga goda spelmans sinnen i brand. Diskussionen om de s. k. bondllta rnas berattigande i svensk radio
och overhuvud taget tick genast liv, oeh langt in i musikerkretsar
har man visat intresse for saken. MT kan for dagen berika debatten med nagra inla'gg fran de manga, som mycket starkt haller
pa folkmusiken och som anser att vi har all aniedning att sla vakt
om den som en kulturtradition.

Spelmannen sjalva vill naturligtvis
inte p& nagot saty dela de synpunkter
som Karin Juel gjorde sig till tolk for.
De anser tvartom att det har r6r sig
om ett angrepp, som de har all aniedning att skarpt protestera mot. Och
nar de protesterar gor de det med varme och overtygelse:
— Jag blev djupt forvanad, nar jag
tog del av Karin Juels anatema over
vara folklatar och allmogemusikens utovare har i Sverige, sager spelmanstorparen G u s t a f L o d i n i Alvsjo. Jag kan inte tycka att det ar riktigt att pS. detta satt ironisera 5ver var
spelmanstradition. Sedd ur allman synpunkt torde det vara mycket fler elakheter som kan sagas om den negermusik, som exekveras p& vara dansbanor.
Inte minst kan man anmarka p& den
s. k. dansrytm, efter vilken ungdomarna gar omkring med veritabel likbjudarmin. Har man varit med p& en lovkladd loge en riktig folkfest och deltagit i dansen till musik av tvS, fiolgnidande spelman> far man nog ganska
snart revidera sin uppfattning att folkmusiken saknar markerad rytm och endast ar ett evigt gnallande. Det ar alltid farligt att generalisera, ty omdomet
blir s& Ifttt orattvist. Om Karin Juel
vill hora hur folkmusik skall lata, skall
jag passa p& och inbjuda henne till
Katrineholm den 2 September, d&
Sormlands spelmansforbund har sin
stamma, eller ocksS, till restaurang Fjadern den 9 samma manad, d& Stockholms spelmansgille har sin uppspelning. Undrar just om inte det skall
fOrandra mycket av hennes syn p£ saken.
Som spelman och entusiastisk beundrare av den svenska folkmusiken
tycker jag ju att Radiotjanst har tillmatt tiden for snalt for folkmusiken.
Det ar ledsamt att hora hur latarna
skall beh8va spelas med 100 kilometers
• Vid vaktombytet p& sondagen spelar
Livregementets till hast musikkar: 1)
Potpurri ur op:ten Vita hasten av R.
Benatzky. 2) El Relicario, i arrangemang av Gustav Svensson. 3) Under
blagul fana, marsch av Victor Widqvist.
Hogvakten utgar ur forsta tygkompaniet.
vart land som har det kvar. Det ar uttryck for en kuriositet p& musikens omrade och jag tycker faktiskt att det ar
roligt om den kan leva kvar, slutar professor Norlind.
Musikaliskt och etnografiskf
vardefull.

En som ar upprord anda in i sjalen
ar ordforanden i Sveriges fiolbyggareforbund, sjalv gammai spelman och bildare av de fiesta spelmansfOrbund i
Sverige, h r E r n s t G r a n h a m -

hastighet i timmen for att tiden skall
racka till. Och till sist ar det klart att
folkmusiken f&r bedomas for vad den
ar. Den passar inte alia kategorier
manniskor, men den ar omtyckt av stora befolkningsskikt pa landsorten, slutar hr Lodin.
Yard att respektera i raft
miljo.

Sa talar alltsS, de djupt upprorda
spelmannen. Men aven sakkunskapen
p§, musikens omrade ar beredd att dra
en lans for var svenska folkmusik och
sager att den har
en berattigad plats
i vart musikliv
och alltsfi, aven 1
radio.
— Man kritiserar folkmusiken i
radio, sager professor T o b i a s
N o r 1 i n d, men
man glommer vilka manniskor den
musiken riktarsig
Radiotjanst
Tobias Norlind. till.
maste ju rikta sig
till alia, och darfor ar folkmusiken med
p§. programmed F8r ovrigt maste jag
saga att det ar forvanansvart manga
bildade kretsar, kanske inte s& mycket
i staderna som p& landsbygden, som
satter ett kolossalt varde p& folkmusiken. Det ar alltsi inte bara den sfi
kallade "allmogen", som ar glad at den.
Nar spelmannen opponerar sig mot
den haftiga kritiken av folkmusiken,
anser jag det berattigat, ty i ratt miljS
ar var folkmusik vard att respekteras
fullt ut lika mycket som kulturmusiken. Men den far givetvis inte blandas
med den senare. Bach och Handel ar
ingalunda nagon lamplig ram. Lat nu
vara att "latarna" sociologiskt sett riktar sig till en viss grupp manniskor. De
ar dock ett kulturminne, och varfor dQda det? Det ar val ganska trevligt att
traditionen lever kvar.
Vad sedan galler nyckelharpan ar det*
val inte mycket att gora vasen av. Det
ar s§, f& som kan spela det instrumentet nu. Det har dott ut, och det ar bara

m a r. Han anser att Karin Jueis artikel var sarande och samtidigt svarforstadd.
— Jag tycker det ar beklagligt, sager han, att en sadan konstnarinna har
en sS, snedvriden uppfattning om svensk
tonkonst i folkllg stil. Det finns Ju inget land i varlden som kan uppvisa
motstycke till den svenska folkliga musiken. I sin fOrnama egenart belyser
den var allmoges psyke och kanslovarld,
den ar bade musikaliskt och etnografiskt vardefull f8r var nationella egenart, om man nu t6rs tala om nagon sa-

dan. Att man tycker att alia latar liknar varandra maste bero p& ofullstandig musikansla, anser jag. Jag tror
inte att de verkligt kunniga och forstaende musikalskarna appladerar en
nedsabling av folkmusiken. Under senare ar har folkmusiken haft en stor
framgang landet over och mfi. s& vara
att det blivit en nagel i ogat pa manga. Men jag hoppas att Radiotjanst
aven i fortsattningen skall tillfredsstalla olika smakriktningar och ha folkmusiken kvar p§. programmet, slutaf
hr Granhammar.

