S T I G WALIN 50 ÅR

DEN

18 OKTOBER 1957 fyllde docenten Stig Walin 50 år. Som Kungl.
Musikaliska akademiens ständige sekreterare ä r han en välkänd och
central person i svenskt musikliv, men vi hälsar honom på dessa sidor
främst som mångårig styrelseledamot i Svenska samfundet för musikforskning och som en av denna tidskrifts betydelsefullaste bidragsgivare. Hans klokhet och organisationsförmåga har gagnat samfundet
särskilt vid förarbetena till det första nordiska musikforskarmötet i
Oslo 1948 och vid organiseringen a v det andra mötet i StockholmUppsala 1954.
Som forskare och samvetsgrann recensent har Walin i denna tidskrift
publicerat många och viktiga bidrag. Där märkes (redan före doktors-
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avhandlingen 1941) »Den musikteoretiska undervisningen i Sverige
under romantiken)) (1933, det var “tre-betygsuppsatsen”, vill jag minnas !) och den därur framvuxna, av filosofisk kringsynthet präglade,
fina studien a v “Carl Johan Fröberg. E n svensk musikteoretiker” (1934)
och “Musikteori som akademisk disciplin))(1936). I alla dessa fall rör det
sig om musikteoretiska studier, och jag erinrar mig mycket väl, a t t
Sven E. Svensson och jag hade bestämt klart för oss, att ingen annan än
Walin skulle kunna lösa den besvärliga uppgiften a t t i en vetenskapligt
koncis men ändå läsbar form få de speciella problem belysta som sammanhänger med en akademisk undervisning i musikteori. Uppgiften
var vid denna tid brännande: Svenssons Harmonilära (1933), som användes i den akademiska undervisningen, var utomordentligt illa utsatt
a v en oförstående presskritik, och från ansvariga kretsar kring den
traditionella teoriundervisningen hördes betänksamma röster beträffande den delen av vårt arbete. Stig Walin har glänsande löst sin svåra
uppgift och väsentligt bidragit till a t t skapa förståelse för de speciella
villkor, under vilka universitetsundervisningen på detta gränsområde
mellan musikalisk praxis och teori måste arbeta.
Stig Walins intresse för kunskapsteoretiska uppgifter framträdde
också i den för vår unga vetenskapsgren betydelsefulla skriften ))Metodiska problem inom svensk musikhistorisk forskning))(1942). Han hade
vid denna tid - trots ideliga inkallelser till beredskapstjänst som artilleriofficer - fullbordat sin doktorsavhandling om den svenska symfoniken (1941) och kunde kort därpå i universitetets årsskrift publicera
den lärodomshistoriskt betydelsefulla boken om Kungl. svenska musikaliska akademiens förhistoria och instiftande (1943). Till svensk
musikalisk lärdomshistoria hör också den redan 1938 i vår tidskrift
publicerade materialrika uppsatsen “Musiken vid skolorna i Sverige
under upplysningstidevarvet)).
Walins nyare bidrag till tidskriften rör sig delvis på andra områden.
Här skall nämnas främst stilstudien om Romans flöjtsonator (1945)
och den instrumenthistoriska avhandlingen “)Musikinstrumenttermer i
äldre svenska lexikon)) (1948-49). Värdet i den förra uppsatsen framgår redan av dess vikt för Ingmar Bengtssons Roman-avhandling (1955).
Bengtsson har rent av karakteriserat sin egen, där tillämpade undersökningsteknik som “ett försök till utbyggnad a v Walins metodik)).
I mitt dedikationsexemplar a v instrumenttermstudien - en avhandling på sammanlagt 112 s. - har Walin tecknat sig själv som “knappolog)). Den självförlöjligande glosan pekar bistert på det ofrånkomliga
behovet a v systematisering hos en man som nu en gång för alla ej kan
nöja sig med en stickprovsmässigt vunnen faktasamling utan strävar
efter a t t gå till botten med ett möjligast fullständigt, i sig själv slutet
material - med ordentliga etiketter för att undvika onödiga misstag.
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Varje forskare i äldre svensk musikhistoria skall veta att vara honom
djupt tacksam för detta arbete. Det är en oundgänglig hjälpkälla och ger
därutöver viktiga bidrag till internationell instrumenthistoria. Det hör
till vår inhemska musikodlings tragik att vi har så små möjligheter
att göra våra resultat nyttiga i internationella sammanhang. Walins bidrag - t. ex. i fråga om violininstrumentens utveckling - hade väl
förtjänat att publiceras i översättning utomlands. -E n toppunkt ifråga
om tillämpning a v järnhård metodik ä r hans avhandling om hummeln
(i Nord. mus. handl. 43, 1952), som lyckligtvis ä r på tyska och tilldragit
sig en smickrande uppmärksamhet i internationella fackkretsar så som
en lika mönstergillt genomförd som sällsynt instrumentmonografi.
Tyvärr är det ofrånkomligt att Stig Walins sekreteraretjänst måste
medföra en stark hämning i hans vetenskapliga produktion, men den
har ännu så länge ej lyckats kväva den. Förra årgången a v STM bjöd
på hans inträngande analys a v de ideologiska förutsättningarna i vårt
land kring sekelskiftet 1800 för Mozarts konst, en skickligt uppbyggd
studie på ett omsorgsfullt tillvarataget och noga mönstrat, dessvärre
mycket sprött material. Vi kan förvisso vänta ännu många bidrag till
STM från Walin, alla präglade av samma självtukt i valet av ämne och
lösningen av uppgiften.
I sin uppsats “Metodiska problem inom svensk musikhistorisk forskning” har Walin i sköna ord antytt den handlingslinje en äkta utforskare
av svensk musikodling, i med- och motgång lika, bör följa: »Forskaren
skall finna, att arbetsfälten på den svenska musikkulturens område
ofta, liksom den svenska naturen, äro hårdbearbetade. Källorna äro
svåråtkomliga. Vägen till stoffet ä r inte sällan lång och besvärlig och
går över områden, som ha mycket litet med musik a t t skaffa. En historiker, som inte har kraft eller tålamod a t t gå denna långa, men ofta
spännande, väg, kommer förvisso aldrig att göra någon mer betydande
insats inom svensk musikhistorisk forskning. Vidare kan det inte förnekas, a t t vår musikkultur i många avseenden ä r fattig. Den visar ofta
brist på egna bildningar. Den skapar endast sällan något egentligt nytt.
Den begagnar i stor utsträckning utifrån lånade, ofta endast obetydligt
omgestaltade former. Den har ingen rikedom på stora banbrytande
gestalter.. Men om den kraft, som driver musikhistorikern till den
svenska musikkulturen, heter kärlek till Sverige, då blir förhållandet
genast ett helt annat. Då rör sig forskaren på det svenska området inte
för att få tillfälle a t t syssla med fulländade tonskapelser eller andra
musikkulturella former eller för att möta musikaliskt banbrytande personligheter, utan för att vinna kunskap om just svenskt musikliv.. .
Är denna kärlek till Sverige levande och stark, då finner han också kraft
att gå även de längsta och besvärligaste vägar, som leda till stoffet. Och
lyckas han efter en sådan mödosam vandring klarlägga kanske endast
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en ringa men förut okänd detalj, så fylls han a v glädje. Han har kommit
ett steg närmar slutmålet: kunskap om och förståelse för det musikaliska
inslaget i den svenska kulturen.))
Med de orden - helt naturligt präglade av en numera tyvärr förgången och nyare generationer okänd “beredskapsandas” allvar - har
Stig Walin tecknat något väsentligt även hos sin egen insats som svensk
musikforskare.
Carl-Allan Mfoberg

