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Sven Kjellström
död

\ orre professorn vid musikhögskolan Svei> Kjellström avled
på tisdagsmorgonen på S :t
Eriks sjukhus
efter en tids
sjukdom.
Med
Sven
Kjellström har
en av Sveriges
mest kända och
avhållna musiker gått bort, en violinist som
under otaliga konsertturneer med
sin kvartett gjort en mycket betydai>de insats för den svenska
musikkulturen under det gångna
halvseklet.
Född i Luleå 1875 kom Kjellström som 14-åring till Stockholm för att studera vid musikkonservatoriet, och efter två
år engagerades han i hovkapellet som sekundviolinist. År 1897
reste han till Paris för att kom
Iplettera sin utbildning, och här
anställdes han vid sekelskiftet
jsom försteviolinist i den berömida Colonneorkestern. Efter återkomsten till Sverige grundade
han 1911 en egen stråkkvartett
och arbetade vid sidan av sina
fasta engagemang ihärdigt och
intensivt på att ute i provinserna sprida en allt vidare känne
dom om kammarmusiken. När
IConsertföreningen i Stockholm
år 1914 återupptog sin verksamhet knöts han till dess orkester
som förste konsertmästare, och
efter fullbordad gärning där utnämndes han 1929 till direktör
för musikkonservatoriet och fick
som erfaren pedagog samtidigt
professors titel. År 1940 avgick
han från denna ledande befattning, men det innebar ingalunda
något definitivt avbrott för hans
trägna verksamhet till musikens
fromma; den fortsatte han bl. a.
som en av de ledande i kammarmusikföreningen . Intim musik,
som just under 40-talet utvecklades till en synnerligen livskraftig institution. Dessutom var han
en av stöttepelarna i Mazerska
kvartettsällskapet.
Sven Kjellström hann alltså
med ganska mycket under sin
lunga arbetsdag, och han förlorade lyckligtvis aldrig sin ursprungliga känsla av entusiasm
för den konst, åt vilken han vigt
sitt liv. Ännu på sin ålders dagar stod han lika öppen för dess
budskap, lika elastisk i sin mottaglighet, spontant intresserad
även av nya uppslag och impulser, av vad som rörde sig inom den samtida, moderna musiken. Han var generös i sin inställning och uppfattning, och
han bevarade till livets slut sitt
friska musikanthumör.
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Sven Kjellström
in memoriam

I musikkretsar har man ganska
länge vetat att Sven Kjellström låg
på sitt yttersta. Han var sjuk på
många sätt, och så var han ju 75 år,
men ändå skulle han nog ha kunnat klara sig ett gott stycke till, om
inte hans livsvilja för några år sedan hade mattats på ett avgörande
sätt; det skedde då hans älskade dotter Ingrid dog. Han hämtade sig
aldrig efter den sorgen. Nu har han
fått frid, och det unnar man denne
strävsamme arbetare, fine konstnär
och storartade människovän»
Vi har i Sverige haft få personer
som betytt så mycket för musiklivets stabilisering och tonkonstens
popularisering som Sven Kjellström.
Han började sin utbildning efter den
internationella virtuoslinjen och hade
stora framgångar ute i Europa, framför allt i Paris, där han blev förste
violinist i den berömda Colonneorkestern och medlem av Viardotkvartetten. Men efter ett besök hemma
fann han att Sverige var hans rätta
miljö och stannade kvar här. Som en
av sina angelägnaste uppgifter tog
han att resa omkring i föreläsningsföreningarna och propagera, särskilt
för Bach, Mozart och Beethoven,
som på den tiden — det var 1909 —
inte var vidare kända hos oss på
bred front. Det hände vissa år att
han gav konserter i landsorten
v a r j e kväll under musiksäsongen,
en enorm arbetsbörda, som det tarvades både ovanlig fysisk spänstighet och stor entusiasm för att klara.
Dessa resor förde honom också genom Lappland. När han en gång besökte Kiruna och tillsammans med
den då välkände pianisten Alfred
Roth var gäst hos Hjalmar Lundbohm framkastade denne idén att
man borde ordna ett slags musikvecka där uppe varje höst. Den djärva tanken förverkligades 1911. Då
hade Kjellströmkvartetten bildats,
vilket gav möjligheter till mera omväxling i programmen. Dessa musikveckor fortsatte ända till 1928, och
! de berörde inte bara Kiruna och
kringliggande samhällen; på resan
dit och från gästade kvartetten nämligen en mängd andra orter, både
städer och byar, somliga närmast av
Klondykekaraktär. Var och en mu-

sikintresserad som undef de åren
bodde exempelvis i någon av kuststäderna vid Bottniska viken vet vilken viktig roll som dessa konserter
spelade: de var årets stora kulturhändelser. Sven Kjellström skötte
också sitt ledarskap föredömligt, inte
bara från ensemblens synpunkt. Han
hade en enastående förmåga att lära
ut kammarmusik, att få folk att begripa denna exklusiva konstart.
Lång och prydd med sitt sirliga
franska skägg stod han där och orienterade med mild röst sin publik
i programmet; för min del har jag
aldrig hört någon musiker som så
klart och ingående kunnat tala om
vad som finns att hämta i ett verk.
Det berodde inte bara på att han
var kunnig i sina stycken och förmådde hålla tal, det hade också sin
orsak i ett gemyt som attraherade
och som kom ängslan för det okända
att vika.
Denna verksamhet var Sven Kjellströms viktigaste under hans liv,
även om han sedan utförde mycket
annat värdefullt. Han tog sålunda
jämte Erik Lidforss initiativet till
bildandet av den nya Konsertföreningen, där han var förste konsertmästare under två perioder 1914
—17 och 1924—28. Under elva år
var han också direktör för Musikkonservatoriet, 1929—40. Han var
lärare vid olika musikskolor, intresserade sig livligt för folkmusik
och ledde otaliga spelmansstämmor,
intog en ledande plats i Mazerska
sallskapet och mycket annat.
Få människor har haft så många
goda vänner som han. De kommer
att sörja honom djupt, professorer
och skogshuggare, generaldirektörer
och gruvarbetare, alla som tack vare
honom fått komma in genom portarna till musikens värld.
C. B—g
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N. W. Hägg. Revisor Nils W. Hägg,
Stockholm, har avlidit.
Hän var född i
Bjuriier i Hälsingland 1875 och
har under måliga
år varit revisor
hos L M Ericsson,
varifrån "han vid
70 års ålder pensionerades Närmast sörjande är
maka samt två
bröder, jägmästare
Hjalmar Hägg,
Hudiksvall. och;
tjänstemannen i Svenska handels
banken Axel Hägg, Stockholm,
och en syster.
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E. Ljunggren. Skräddarmästaren
' >ch f. d. rådmannen Erik Ljunggren,
Trosa, har avlidit i en ålder av 78

Han var född i
Hölö, där fadern
var skräddare vid
Tullgarns kungsgård, och började
där sin hantverksutbildning, som
han fortsatte i
Stockholm. Sedan
1897 har han »drivit
egen rörelse i Trosa. Han var ledamot av stadsfullmäktige, drätseltaxekammaren. folkskolstyrelsen,
ringsnämnden
och en lång rad andra
nämnder och styrelser. Under en
följd av år var han också rådman
tills Trosa lades under landsrätt.
Mycket arbete ägnade han också
Södermanlands spelmansförbund, både som organisatör och utövande musiker. Han var vidare en framstående
kännare av sin födelsebygd och har
från trycket utgivit en del kulturhistoriskt intressanta uppteckningar
därifrån, varjämte han överlämnat
en del material till Södermanlands
hembygdsförbund. Närmast sörjande
är maka, barn och barnbarn.
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Sven Kjellström

Sven Kjellström var på sin tid en;
av landets mest kända violinister^
Sina studier inledde han vid konservatoriet i Stockholm 1889 och var
1892 violinist i hovkapellet, varefter*
han ägnade sig åt konsertverksamhet. Fram till 1909 vistades mest .
utomlands på konsertresor och spm
medlem av den berömda Colonne- j
orkestern och Viardotkvartetten 1
Paris. År 1911 blev han medstiftare
i Kammarmusikföreningen, och samma år bildade han den sedermera så
uppskattade Kjellströmskvartetten. I
Konsertföreningen var han förste
konsertmästare 1914—17 och 1924—
28 och blev 1929 direktör för kon- \
servatoriet och samma år professor
vid Musikaliska akademin, varifrån
han avgick 1940. Han var en ivrig
främjare av kammarmusiken och
som violinpedagog var han varmt
uppskattad. På senare år ägnade han
sitt intresse bl. a. åt violinbyggandet.
v
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F. professorn vid Musikhögskolan Sven Kjellström avled på tisdagsmorgonen på S:t Eriks sjukhus efter en tids sjukdom. Han
var född i Luleå 1875.
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En spelman har gått bort. En
verklig spelman, en stor spelman.
Sven Kjellström ägde just den musikantglädje och den entusiasm för
musiken och violinen, som man
brukar förbinda med begreppet
spelman. Han var född i det spelmansrika Norrland, och även på
äldre dagar klappade hans hjärta
särskilt varmt för musiklivet i
denna landsända och i Bergslagen;
vad Kjellström gjort för svensk
folkmusik och spelmanskultur kan
inte nog uppskattas.
Efter studier i hemlandet kom
Kjellström till Paris, där han efter
fortsatt utbildning verkade i Colonneorkestern och Viardotkvartetten, varjämte han med Paris som
centrum tillsammans med pianisten
Alfred Roth företog vidsträckta
konsertresor i Europa. Hans tolvåriga kontakt med fransk musikkultur i allmänhet och kammarmu-

sik i synnerhet blev av största betydélse, när han 1909 återbördades
till fosterjorden. Han blev primarie
och musikchef i Mazerska kvartettsällskapet, stiftade 1911 den på sin
tid mycket livliga Kammarmusik*
föreningen i Stockholm, grundade
själv en stråkkvartettensemble,
som i många år och med varierande krafter i stämmorna bar hans
namn.. Denna ensemble har betytt
oerhört mycket för det svénska
musiklivet, särskilt genom den
mängd turnéer och konserter, som|
den gett i landsorten, såväl i de
stora städerna som i de minsta
byar.
Från 1914 var Kjellström i
många år konsertmästare i Konsertföreningen, varefter han under
åren 1929—40 fungerade som direktör för musikkonservatoriet. Hans
älskvärda natur, varma hjärta och
stora hjälpsamhet gjorde honom
till en patriarkalisk hustomte i
musikskolan vid Nybroviken. Hans
bortgång kommer att framkalla
djup sorg bland hans många var^
ma vänner och entusiastiska beundrare, och många svenska tonsättare kommer att med tacksamhet minnas det violinistiska konstnärskap, med vilket haji omsatt
deras noter i skönt klingande toner.

Kurt Atterberg
\

JORDFÄSTNINGAR
Professor Sven Kjellström jordfästes på torsdagen i Engeibrektskyrkan. Officiant var kyrkoherde
Samnuel Norrby. Gästrike-Hälsinge
nation- i Uppsala, Stockholms spelmansgille samt Svenska musikerförbundet avdelning 1 Stockholm
uppvaktade i koret med fanor och
fanvakt. Vid kistan prestaverade
två bröder från Odd Fellowlogen
106 Tre Kronor. Efter jordfästningen fördes kistan i procession t'11
Norra krematoriet för eldbegänge 'Se. I den rika blomstergärder
märktes kransar från Musikaliska
akademien, Musikhögskolan, Kun^l.
hovkapellet, Konsertföreningens orkester, Musiklärarnas riksförbund
och dess stockholmskrets, Radiotjänst, Sv. musikerförbundet, avd,
1, Stockholm. Nordiska museet och
Skansen, Konsertföreningen, Upp«
sala konsertförening, Akademisk*
kapellets kamratförening, Uppsala,
Kammarmusikföreningen i Uppsala,
Upplands musikcirkelförbund, Upplands spelmansförbund, Stockholms
spelmansgille,
Gästrike-Hälsinge
nation i Uppsala, Hälsinglands
spelmansförbund, Sveriges fiolbygeareförbund. Föreningen Luleåpojkarna, Södermanlands spelmansförbund, Sveriges spelmän, Förbundtt
Intim musik, Sv. ungdomsringen för
bygdekultur, Sällskapet Idun, Folkliga musikskolan, Arvika, Odd Fello wlogen 106, Tre Kronor, Luleå
kammarmusikförening.
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