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ABSTRACT 
 

Folk Musical education, cultivation and imagination –  
A study of tradition transfer and learning of Swedish fiddler music 

during the 1900 - and 2000's, and its ideological roots. 
 
THE SWEDISH FOLK MUSIC has since its ’discovery’ by academics in the early 
1800s been affected by a set of ideologies. Throughout history, both right- and left-
wing political movements have used this set of ideologies for their purposes. Al-
ready investigated and reported through previous research efforts, the main objec-
tive in this thesis is to investigate how these ideologies – rooted in German roman-
ticism and Swedish neo-Gothicism – have influenced learning processes in the 
Swedish folk music field during the 20th and the beginning of the 21st century. 

The thesis, which is a compilation of four peer-reviewed and published articles, 
concerns the views on learning in the early Swedish fiddler movement (Spelmansrörel-
sen) in the 1920s, a contemporary folk music education on Framnäs Folk High 
School, as well as learning in a spelmanslag. In the thesis there’s also an historical 
study that describe the ideological processes in the 19th century, which was crucial 
for the formation of the Swedish fiddler movement. The study has been important 
in contextualising the four articles results. 

The methods used are dependent on each article’s aim and encompasses both 
quantitative and qualitative aspects. The theoretical framework is based mainly on 
Bourdieu's Field theory, but also on Liedmans concept of Manifest and Latent ideolo-
gies, Ricœur’s Mimesis theory and theories of tradition transfer, as well as Lave and 
Wenger's theories of Situated learning and Communities of practice. 

The results show that fiddlers during the 1920s in several respects embraced an 
academic ideal that encouraged what contemporary academics considered being 
autodidact and aural based learning. Also emerging in the study is that a significant 
part of that view on how folk music learning should be designed – both within the 
institutionalised and non-institutional folk music field – is still alive to this day.  

 
Keywords: Traditional music, Informal Learning, Spelmansrörelsen, Field Theory, 
Mimesis, Latent and Manifest Ideologies 
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KAPITEL I - 

INLEDNING 

Den största barmhärtighet som i världen existerar, tror jag, är det mänskliga förståndets 
oförmåga att korrelera dess allomfattande innehåll. Vi lever mitt i evighetens svarta hav, 
på en fridfull ö av ignorans – och avsikten för oss var ej att fjärran färdas. 

Ur novellen Chtulhu av H.P. Lovecraft (egen översättning) 

 
IBLAND SKYMTAR GLIMTAR från de yngsta åren förbi – vissa väckandes fler 
funderingar än andra. I femårsåldern fick jag en cykel av mina föräldrar. 
Med den brukade jag cykla runt, runt på den rundel som avslutade vår gata, 
sjungandes egna små melodier som dök upp i huvudet. De låtar som sjöngs 
var någonting jag själv identifierade som folkmusik. Hur jag kunde veta att 
det var just folkmusik gäckar mig ännu. Jag skulle inte få anledning att åter-
komma till spelmännens och vissångerskornas klangvärld förrän många år 
senare. 

R 
Mitt musikaliska liv tog på allvar sin början inom den extrema hårdrocken. 
Detta var kring 1990 och i Skandinavien växte en musikscen fram, vars själva 
fundament vilade på blod, mörker och död – några av de markörer vars 
kvantitet avgjorde graden av individens autenticitet gentemot genren och fäl-
tet. Alltså hur true vederbörande var.  

Ur min stereo och mina freestylehörlurar lovsjöngs döden och djävulen till 
ackompanjemang av blastbeats och ohyggliga gitarrer. På de skivomslag där 
demoner trängdes med lemlästade kroppar var ibland slogans som »death to 
false metal« eller »true norwegian black metal« tryckt som en slags kvalitets-
stämpel. Spelskickligheten var egentligen underordnad. Framförallt var det 
viktigt att uttrycka sig rätt genom texter, kläder och andra yttre attribut. En 
sådan till synes trivial sak som att bära ett par vita tennisskor i samband med 
konsert kunde inom kontexten innebära en kraftig reduktion av symboliskt 
kapital för individen ifråga. 
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Flera av de band jag lyssnade till ägde en folkmusikalisk klangbotten. Sär-
skilt akter som svenska Dissection och At the Gates, samt norska Satyricon fram-
förde en variant av hårdrock som doftade omisskännligt av skandinavisk 
granskog och bitande iskyla. Som ett led i den antikristna propagandan blott-
lades även genom text och estetik ett nostalgiskt tillbakablickande mot en för-
kristen tid, som i en igenkännbar diskurs (se Kapitel IV) kan beskrivas i ter-
mer av mandom, mod och morske, frie odalmän – alltsammans framfört av 
liksminkade elgitarrspelmän i nitar, horn och läder. Från ett dylikt musika-
liskt sammanhang var därför inte steget mot mer traditionell folkmusik alltför 
stort.  

INTRÄDE I ETT NYTT FÄLT 
Då jag i mina senare tonår som nybliven fiolspelare trädde in i det för mig 
nya folkmusikfältet, gjordes tämligen omgående upptäckten att en hel del lik-
heter fanns mellan två – vilka vid en första anblick skulle kunna betraktas 
som – väsensskilda fält. Framförallt fanns en slags primitiv urkraft i musiken 
och framförandet som kändes välbekant från den extrema metallen, vilket 
även tog sig uttryck i ett firande av hedonistiska ideal. Genom det spelman-
slag jag gick med i, samt de spelmansstämmor jag allt mer frekvent besökte, 
trädde ett komplext system fram av såväl outtalade, som uttalade normer, 
vilka allt som oftast kunde härledas till begreppet autenticitet – att vara true. Att 
vara en äkta spelman, började jag förstå, innebar exempelvis att fortfarande 
vara i stånd att spela på sin fiol, trots att vederbörande – på grund av rikhal-
tigt intag av alkohol – ej längre själv kunde stå upprätt. En annan iakttagelse 
var att en tämligen stor andel av de människor jag stötte på ägde ett natur-
romantiskt och nostalgiskt orienterat sinnelag, vilket i mångt och mycket 
påminde om nyss nämnda elgitarrspelmän, företrädelsevis från vårt västra 
grannland Norge. Framförallt rörde dock äkthetsdiskursen de musikaliska 
aspekterna. Jag insåg att interpretation var något högst centralt. Vibrato var 
exempelvis otänkbart, då det ansågs vara något som utförare av konstmusik 
sysselsatte sig med. Spelmän skulle hålla sig till sin hemorts låtar och musika-
liska dialekt, eller i alla fall sitt landskaps. Stockholmare kunde ej sällan mötas 
med viss misstro. Om inte vederbörande hette exempelvis Björn Ståbi och 
var en av fältets verkliga furstar. Han var tydligen från Orsa sades det, trots 
att han var född och uppväxt i Bromma. I vuxen ålder flyttade Ståbi till Fä-
rila i Hälsingland och är fortfarande boende där. Visserligen var hans far 
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från Orsa, men trots att Ståbi själv var från Stockholm var det tydligt hur 
Ståbis identitet, i andra spelmäns ögon, tätt sammankopplades med den låt-
tradition efter främst orsaspelmannen Gössa-Anders han ägde och vidare-
förmedlade.  

Var och hur musiken traderades tycktes även vara av stor vikt. Det fanns hos 
vissa, vad jag förnam, en syn på att formell skolning och noter var förödande 
för »gammellåten«. Relativt snabbt tydliggjordes även det faktum att drag-
spelare ej var att betrakta som spelmän, utan just dragspelare – och detta med 
en uppenbart nedsättande ton. Dock fanns det några enstaka undantagsfall 
bland dragspelarna, vilka inom fältet legitimerades genom att benämnas som 
något i stil med »fioldragspelare«.  

Sedan slogs jag av alla dessa oräkneliga polskor i oändligt antal former och 
varianter som totalt dominerade ljudbilden på de stämmor jag besökte. Re-
pertoarval tycktes vara ytterligare en central aspekt inom fältet och gammalt 
skulle det vara, vilket jag fick erfara vid mitt första stämmobesök. Jag föreslog 
då för några nyvunna spelkamrater att vi skulle spela Skansenpolskan av Jon-
Erik Öst – en svår låt som jag övat flitigt på under vårvintern. Låtförslaget 
möttes av idel gliringar då polskan blev avfärdad som »skrytlåt« och därmed 
ej klassificerad som äkta folkmusik. Nej, låtarna skulle ju vara gamla, i alla 
fall till stil och utförande. Inte dylika moderniteter från 1920-talet. Fram tills 
dess hade jag inte själv gjort någon skillnad på låtar, utan endast tillägnat mig 
de melodier som föll mig i smaken. 

UTTRÄDE UR SAMMA FÄLT? 
Det som ovan beskrivits har sedan mina första år som utövande spelman eller 
folkmusiker – ytterligare två begrepp som jag i otaliga timmar funderat kring 
distinktion mellan, och innebörd utav – varit föremål för ständigt återkom-
mande tankar och reflektioner. Naturligtvis har tankebanorna kontinuerligt 
fyllts på med nya frågeställningar, orsakade av händelser och intryck från ett 
sällsamt fält där de mest disparata karaktärer samlas och verkar.  

Få är nog de fält, fenomen eller företeelser som sammanför hårdrockare 
och dansbandsfantaster, övervintrade hippies och raggare, byfånar och hips-
ters, veganer och storjägare, folkdräktsfascister och batikfeminister, auto-
noma revolutionärer och nationellt sinnade nostalgiker, folkdansare och fri-
dansare, multi-kultivurmare och gringubbar under ett gemensamt intresse – i 
detta fall den svenska folkmusiken med dess mångfacetterade uttryck.  
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Eftersom jag har varit djupt involverad i denna värld – och därmed även i 
hög grad påverkad av de föreställningar som florerar däri – har denna av-
handling kommit att bli en form av själslig och intellektuell skärseld, en kat-
harsis. Forskningsprocessen, som initierades utifrån en allmän nyfikenhet på 
folkmusikaliskt traderande, har genom denna studies försorg utvecklats till en 
fördjupad uppgörelse med mig själv och mina egna föreställningar. Trots att 
avhandlingens ryggrad, de fyra artiklarna, i huvudsak grundar sig i studier av 
andra människor har jag alltmer kommit till insikten om att det hela från 
första början egentligen rör sig om en introspektiv undersökning och kon-
frontation med mina egna uppfattningar och ideologiska överväganden. 
Detta har bland annat inneburit att folkmusiken som fält, på mig personlig-
en, ej längre utövar samma dragningskraft – vilket medfört att jag numera i 
mångt och mycket på främst ett socialt plan distanserat mig från fältet och 
betraktar det på avstånd.  

Processen kan möjligen ses som en forskningens förbannelse – att lämna en 
trygg och välkänd hamn för ett öppet, okänt och svart hav. Men resan var 
förmodligen oundviklig för att göra denna studie trovärdig och därmed rele-
vant. Måhända hade sortin inletts redan innan avhandlingsarbetet tog sin 
början, men min övertygelse är att forskningen, med de mentala processer 
och slutsatser som tagit plats, påskyndat förloppet. För att använda en mytisk 
allegori leds tankarna osökt till hur Oden offrade sitt ena öga för att få dricka 
ur Mimers källa och därmed erhålla illumination i sin strävan efter omnisi-
ens. Kanhända blev eftergiften även i mitt eget fall tämligen stor, men å 
andra sidan har mitt kvarvarande öga blivit avsevärt mer klarsynt och foku-
serat. När allt oväsentligt skalats bort, lämnas endast det essentiella kvar – 
den klingande artefakten: låten. Fascinationen över dessa förhållandevis små 
melodiska koncentrat och vad de har att förmedla kommer med säkerhet ald-
rig skavas bort, hur mycket forskning jag än kommer att bedriva kring den 
svenska spelmansmusiken. 

R 
För att tolka och förstå folkmusik som kulturell och social företeelse har 
Bourdieus fältteoretiska begreppsapparat (vilket för den vakne läsaren för-
modligen redan framskymtat) fungerat som grundläggande teoretiskt ram-
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verk, men även som abstraherande ledsagare i den forskningsprocess som ägt 
rum under avhandlingsarbetet.  

Tradering är naturligtvis en central del i föreliggande musikpedagogiska 
studie. I analysen av kunskaps- och normöverföring har Ricœurs interpretat-
ion av mimesisbegreppet använts, liksom Liedmans koncept kring latenta och 
manifesta ideologier. De sistnämnda teoretiska modellerna har även verkat 
som precisionsinstrument, då Bourdieus fältteori främst är ämnad för mer 
omfattande sociologiska och kulturella fenomen, vilket gör den något för 
tungfotad och ej helt idealisk för att beskriva exempelvis lärande och tradit-
ionsöverföring. 

Avhandlingens empiriska material utgörs i huvudsak av de fyra referee-
granskade artiklar som publicerats. För att på ett fördelaktigt sätt möjliggöra 
en kontextualisering och fördjupning av förståelsen inför de resultat som 
framarbetats – samt för det svenska folkmusikfältets natur – har även en 
femte studie genomförts som är av rent musik- och idéhistorisk art (Kapitel 
IV). Att undersöka ett fälts historia är tämligen vanligt förekommande, för att 
inte säga brukligt, inom etnografiska studier, då kulturer eller sociala fält är 
resultat av historiska skeenden, vilka över tid genererat specifika sedvänjor 
och normsystem.  

Forskarposition 

Som det antyds i ovanstående text, har mina förkunskaper, förvärvade ge-
nom mångårigt praktiserande av folkmusik – samt genom egen tidigare 
forskning både inom och utom den akademiska sfären – genererat en tämli-
gen djupgående förförståelse inför folkmusiken som musikaliskt och socialt 
fenomen. Att jag verkat som lärare både i institutionella och icke-
institutionella miljöer – såväl i Sverige som i många andra länder, under 
snart två decennier och i samtliga stadier från förskola till högskola – har gett 
mig en god överblick och möjlighet att tillgodogöra mig kunskap i pedago-
giska tillvägagångssätt och metoder. Det har även skänkt mig vissa insikter 
om den institutionella utbildningens yttre strukturer och byråkratiska ram-
verk.  

Min examen som violinpedagog har haft en konstmusikalisk inriktning, 
med fokus på den äldre traditionen, vilket medfört att jag även äger god in-
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blick i denna genres idévärld, historia och undervisningsmetoder. Framförallt 
föreligger en hel del likheter mellan Tidig musikrörelsen och Spelmansrörelsen 
ifråga om synen på äkthet, arkaisering, revitalisering och rekonstruktion 
(Weman Ericsson 2008). 

Av vikt för denna avhandlings fyra delstudier är de fördelar jag har genom 
min position som insider, då jag inom folkmusikfältet är en bekant aktör, vil-
ket underlättar i mötet med utövare av folkmusik. Med detta vill jag tillstå att 
jag genom mitt eget musikerskap och umgänge i folkmusikkretsar har god 
förståelse för även de subtila detaljer som fenomenet äger. Min egen förkov-
ran i folkmusikens historia, samt allmän musik- och idéhistoria, har främjat 
kontextualisering, samt bidragit till att uppfatta övergripande strukturer i det 
ämne jag valt att beforska. 

Tidigare/relaterad forskning 

Forskning kring den svenska folkmusiken har genom åren främst vilat på mu-
sikvetenskaplig, historisk eller etnografisk grund. Det pedagogiska perspekti-
vet har i vissa fall tangerats, men sällan eller aldrig varit centralt. Denna av-
handling behandlar främst lärande och tradering inom folkmusik – dock står 
den ej helt fri från idé- eller musikhistoriska aspekter, utan präglas i hög grad 
av dessa. 

Folkmusikforskningen i Sverige har, historiskt sett, främst bedrivits av an-
tropologer, etnologer och vad som kan betraktas som skrivbordsforskare 
inom musikvetenskap eller musikhistoria – de sistnämnda med mycket liten, 
eller ingen personlig anknytning till det fält som beforskas (Ronström 1994). 
Gemensamt för de tidigare forskarna under 1800-talet och större delen av 
1900-talet är perspektivet, som varit utifrån (outsidern). Forskare har alltså 
främst undersökt de andra i en kulturmiljö främmande sin egen – vilket histo-
riskt varit det brukliga inom etnologiska och antropologiska undersökningar. 
I Sverige har detta tagit sig uttryck i att akademiker besökt landsbygdsbefolk-
ningen, för att där bilda sig kunskap kring livsbetingelser i en verklighet fjär-
ran sin egen. 

Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att teckna en kort histo-
risk exposé över den forskning som bedrivits kring den svenska folkmusiken. 
Detta för att placera föreliggande avhandling i den komplexa väv av ställ-
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ningstaganden och perspektiv som florerat i det folkmusikaliska forskningsfäl-
tet.  

OUTSIDERN: AKADEMIKERN SOM FORSKARE 
Intresset för folket och dess musik härleds till de nyromantiska och national-
istiska strömningar som rådde i Sverige under 1800-talets början och folkmu-
sikforskningen tog sin egentliga början i kretsen kring Erik Gustaf Geijer och 
Götiska förbundet (se Kapitel IV).1 Ronström (1994) har tecknat vad som kan 
liknas vid ett folkmusikforskningens släktträd, där de personliga förhållan-
dena åskådliggörs och påvisar även hur de tidiga folkmusikforskarna drevs av 
ideologiska motiv – vilket verkade till att den musik de i första hand avsåg att 
konservera, i grunden blev förändrad då vissa låttyper och melodier som 
framfördes av landsbygdsbefolkningen ej ansågs som tillräckligt ålderdomliga 
och/eller genuint svenska. De tidiga forskarna blev därmed ej bara folkmusi-
kens välmenande apostlar, utan även dess gränsvakter. Kanhända låg det 
största hindret, för att förstå det fenomen som beforskades, i att samtliga av 
de tidigaste forskarna hade konstmusikalisk bakgrund, samt att de bara tillfäl-
ligt besökte en för dem främmande värld som skulle beskrivas. Folkmusiken 
definierades delvis genom sitt motsatsförhållande som ren och otvungen 
konstart gentemot, vad som ansågs vara, en förkonstlad och av utländska 
element behäftad konstmusik. 

Moberg (1952) blev den förste forskaren att ifrågasätta det dikotomiska 
förhållandet mellan konst- och folkmusik, då han anför att folkmusiken var 
en klingande konsekvens av den musik som odlats inom högre och lägre 
samhällsskikt både i stad och på landsbygd (Ronström 1994). Mobergs efter-
följare Ling fortsatte i samma anda och har även på ett förtjänstfullt sätt, i en 
folkbildande anda beskrivit folkmusikens historia (1964), instrumentarium 
(1979), samt även spelmansrörelsens ideologiska skiftningar sedan dess start i 
inledningen av 1900-talet (1980).  

                                                        

1 Enstaka exempel på svensk folkmusik i forskningssammanhang finns i bland annat geo-
metrikern Harald Vallerius Disputatio musica de tactu från 1698, där han behandlar hur 
allmogen, respektive och skolade musiker genomför proportion i den tvådelade pols-
kan. Under 1600-talets göticistiska våg fanns även ett intresse att samla allmogens bal-
lader och kämpavisor. 
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Den förste att beskriva spelmansrörelsens uppkomst var den finlands-
svenske professorn vid Åbo Akademi, Otto Andersson (1958). Andersson är 
den avgjort mest centrala aktören i den finlandssvenska spelmansrörelsen, 
både som upptecknare och forskare och hade även tät kontakt med flera av 
den svenska spelmansrörelsens centralgestalter. Nyqvist har forskat kring den 
betydelse Andersson haft för den finlandssvenska spelmansrörelsen (2007), 
samt även den svenska (2010). Nyqvist lyfter fram Anderssons inverkan på 
den finlandssvenska folkmusikens identitet och vidare dess betydelse som kul-
turell gemensamhetsmarkör för den svensktalande minoriteten i Finland.  

Den finlandssvenska folkmusiken som immateriellt kulturarv har under-
sökts av Björkholm (2011). I studien visar Björkholm hur den finlandssvenska 
folkmusiken – liksom den rikssvenska – konstituerades bland annat genom 
uppvärdering och sedimentering utifrån vissa kriterier som berör ålderdom-
lighet, repertoar och interpretation. 

Ternhag har på ett förtjänstfullt sätt allmänt beskrivit folkmusiken och 
folkmusikrörelsen (2002; 2005), samt en av dess centralgestalter Hjort Anders 
Olsson (1992). Biografin om Hjort Anders är intressant, då den skildrar 
spelmansrörelsens uppkomst och första decennier utifrån en av folkmusikfäl-
tets viktigaste individer, och vidare hur denne på ett påtagligt sätt internali-
serade och förkroppsligade de ideal som rådde inom fältet.  

Ytterligare en central gestalt inom folkmusikfältet som förlänats en biografi 
är Knis Karl Aronsson (Fahlander (red.) m.fl. 2013). I boken beskrivs och 
perspektiveras hans liv och värv som spelman och hembygdsvårdare av några 
av folkmusikforskningens främsta företrädare som Ling, Boström och Ram-
sten. Även i sistnämnda biografi ges en inblick i spelmansrörelsen och den 
betydelse Aronsson, utifrån sina personella och administrativa egenskaper, 
hade för dess förändringar under främst 1950- till 1970-talen. Utifrån de le-
daregenskaper Aronsson förkroppsligade, samt att han som första spelman 
blev invald i Kungliga musikaliska akademin, verkade för att han blev en of-
ficiell företrädare för spelmanssverige. Aronssons betydelse för rekonstrukt-
ionen av det så kallade leksandsspelet (och även för idiomatiken i låttradition-
erna i socknarna kring Siljan) mot ett mer kammarmusikaliskt idiom har be-
skrivits av Ling och Ramsten (1990). Under Aronssons ledning av Leksands 
spelmanslag från 1950-talet övergick de från att ha varit »en notspelande tu-
ristensemble till ett spelmanslag med ›ålderdomliga traditioner‹« (232). 
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Roempke (1980) har belyst spelmansrörelsen ur ett historiskt perspektiv och 
tecknat en kronologisk beskrivning från dess uppkomst i Gesunda 1906, fram 
till 1970-talets folkmusikvåg. Roempkes idéhistoriska ansats och slutsatser 
tangerar i flera avseenden även föreliggande avhandlings ambitioner och 
upptäckter. I Roempkes text framträder fältets förändringar och strider kring 
vad som i dess olika paradigm tillmäts värde; från Gesundatävlingen 1906, 
via spelmansrörelsens organisering och genom 1970-talets folkmusikvåg. 
Sæther (1994) understryker att det fortfarande förs diskussioner kring gam-
malt och nytt, där reaktionära portvakter slår vakt om det gamla, medan ra-
dikala krafter strävar mot nytolkning av den svenska folkmusiken.  

Att regressiva handlingar ej alltid återfunnits på den traditionellt sett poli-
tiska högerskalan påvisas bland annat av Ramsten (1992), som beskriver hur 
1970-talets folkmusikutövare under inverkan av socialistiska och nyrous-
seaunska idéer, sökte efter ålderdomliga och mindre tekniskt krävande låtar 
som utfördes med ett arkaiserat spelsätt. Förfarandet var en protest mot ett 
mer kammarmusikaliskt – och vad som därmed ansågs vara borgerligt an-
struket – idiom som var förhärskande under tiden mellan 1920-1960.  

Överhuvudtaget har en betydande del av den folkmusikforskning som be-
drivits burit en ideologisk och historisk prägel. Måhända som en konsekvens 
av att folkmusiken i mångt och mycket inledningsvis definierades av outsiders 
med en idémässigt färgad agenda (Ronström 1994), samt att en myckenhet 
av folkmusikforskningen bedrivits genom etnografiska och etnologiska stu-
dier.  

Uppfattningen om svensk och nordisk folkmusik som förvaltare av, och ut-
tryck för en germansk hövisk, kärv och djärv folksjäl var en idé som ej endast 
odlades inom den svenska folkmusikaliska sfären eller ens inom Sverige. I 
nazi-Tyskland skapade mytifieringen av den nordiska folkmusiken en öpp-
ning för svenskt-tyskt musikaliskt utbyte, ofta i organisationen Nordische Ge-
sellshafts regi. Geisler (2006) har utifrån folkmusikupptecknaren och föreläsa-
ren Karl Sporrs (1887-1967) turnéer i Tyskland mellan åren 1936-1943, be-
skrivit synen på svensk folkmusik och folkdans under nazitiden, vilken i allt 
väsentligt tangerar samtida svenska kulturnationalistiska idéer kring folkmu-
siken.  

Ytterligare en svensk musikpersonlighets kontakter med Tyskland under 
nazieran har undersökts av Garberding (2007). I avhandlingen Musik och poli-
tik i skuggan av nazismen beskriver Garberding Kurt Atterbergs (1887-1974) re-
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lationer med musiklivet i Tredje riket och vidare hur han efter kriget alltmer 
blev utmanövrerad från det svenska kulturlivet. Atterberg besökte Tyskland 
och publicerade översatta tyska texter och tal i Stockholms-Tidningen. Atterberg, 
som själv kallade sig nationalklassicist (ej nationalromantiker som Garberding 
uppger), använde ofta folkmusik i sina tonsättningar och var hätsk motstån-
dare till modernisterna i Sverige. Samma förhållningssätt fanns i Tyskland, 
där företrädare för den nationalsocialistiska regimen ansåg att den moderna 
konsten och musiken förlorat sin kontakt med folket. Därför skulle folket 
»leva i konsten och konsten i folket« (Garberding 2007:68).  

Begreppen folk och folklighet (och det närbesläktade begreppet kultur) ges av 
Dahlstedt (2013)2 en idéhistorisk exposé från antikens ethnos och demos, till 
romantikens filosofer som Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottfried 
Herder (1744-1803) och Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) användning av 
folkbegreppet. Dahlstedt sammanbinder de ideologiska strömningarna i 
Europa med den folkuppfostrande bildningsambition (från tyskans Bildung), 
som på svensk grund anammades av bland andra Erik Gustaf Geijer (1783-
1847). Folkhögskolan blev en konsekvens av 1800-talets bildnings- och upp-
fostringssträvanden och i Dahlstedts bok utgör Folkliga musikskolan Ingesund 
själva objektet för undersökningen för att finna de kulturnationalistiska ideo-
logier som producerats under 1800-talet.  

Själva konceptet folkmusik problematiseras av Kaminsky (2005). Han ställer 
bland annat frågan huruvida prefixet folk kan berättigas, då den svenska 
folkmusiken för de flesta som idag lever i Sverige är en förhållandevis obe-
kant företeelse. Johansson (2004) diskuterar det musikaliska uttrycket, samt 
begreppen spelman kontra folkmusiker. Med hjälp utav begrepp inlånade från 
Bourdieu visar han hur stiluttrycken och dess förändringar oupphörligen är 
föremål för förhandlingar inom det folkmusikaliska fältet.  

En central institution inom den tidiga spelmansrörelsen var Folkmusikkom-
missionen, vilken omskrivits av Boström, Lundberg och Ramsten (red.) m.fl. 
(2010). Genom ett flertal svenska, och även utländska forskare (Nyqvist och 
Aksdal) perspektiveras och kontextualiseras (Skott) Folkmusikkommissionens 
betydelse för den svenska folkmusiken under åren 1908-2008, såsom musik-
                                                        
2 Boken är ett resultat av ett projekt kallat Musikfolkhögskolans utbildningsideologier, finansierat 

av Vetenskapsrådet, där även undertecknad ingick. 
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samlande institution (Riben; Gustafsson; Svensson) och organisatör av spel-
manstävlingar (Ternhag), samt som lobbyistorganisation (Heintz). Särskilt 
intressant för mina egna studier är hur själva definitionen av folkmusik i flera 
avseenden befästs genom folkmusikkommissionens arbete och framförallt de-
ras mest centrala verk Svenska låtar – en definition som är synnerligen livskraf-
tig än idag (Lundberg).  

INSIDERN: UTÖVAREN SOM FORSKARE  
Efter folkmusikvågen på 1970-talet trädde ett flertal individer som Ahlbäck 
och Rosenberg, vilka själva var utövare av folkmusik, in i folkmusikforskning-
ens fält, vilket i mångt och mycket var ett resultat av den explorativa anda 
som odlades inom Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RFoD) under 1980-talet 
(Sæther 1984). Till dessa kan – förutom nyss nämnda Sæther, Ahlbäck och 
Rosenberg – även Ronström och Lundberg räknas, då samtliga har kombi-
nerat en musikalisk karriär med en för folkmusikforskningen förtjänstfull dito. 
Deras forskning har varit utpräglad musiketnologisk, ej sällan med ideolo-
giska problematiseringar kring begrepp som nationalism och mångkultur 
(Ronström 1992; Lundberg, Malm & Ronström 2000). Särskilt bejakande av 
mångkultur har varit centralt inom RFoD, vilket i sin tur varit en grundläg-
gande faktor för konstitueringen och framväxten av världsmusiken som 
subgenre inom folkmusikfältet i Sverige.  

Andra insiders som i sammanhanget bör nämnas är Eriksson (2004), som 
själv är fiolspelkvinna och i sin avhandling tecknar spelmansrörelsens ideolo-
giska ställningstaganden inom ett specifikt geografiskt område – landskapet 
Halland. Ahlbäck (2004) har genomfört omfattande undersökningar kring 
den svenska folkmusikens komplexitet rörande tonalitet och metrik, vilket 
bland annat utmynnat i ett studiematerial anpassat för musikteoretiska stu-
dier i svensk folkmusik. Den nutida folksången har beskrivits av Åkesson 
(2007) som ett lapptäcke av återskapande, omskapande och nyskapande. En 
annan sångerska och pedagog, som i val av tema tangerar Åkessons avhand-
ling, är Rosenberg, prefekt vid Institutionen för folkmusik, Kungliga musik-
högskolan. Hennes avhandling (2013) utforskar den folkliga sången i olika 
tidsliga och rumsliga kontexter. Fäbodsången har genomlysts av Ivarsdotter-
Johnson (1986), där dess tekniker och olika funktioner beskrivs. 

Övriga forskningsprojekt med inriktning folkmusik, som i skrivande stund 
pågår är Svenskt visarkivs Mixa eller maxa – om kulturarv, identitet och folkbildning 
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och »syftar till att klarlägga hur olika typer av insamlingsprojekt motiverats 
genom åren. Även folkmusikdokumentationens idéhistoriska rötter kommer 
att studeras, bland annat genom jämförelser med motsvarande institutioner i 
andra europeiska länder« (statensmusikverk.se). 

FORSKNING I GEOGRAFISKT ELLER MUSIKALISKT NÄRLIGGANDE OMRÅDEN 
I likhet med föreliggande avhandling, har en ansats gjorts av Haugen (2010) 
att beskriva folkmusikrörelsen och dess institutioner i en norsk kontext ur ett 
fältteoretiskt perspektiv. Vid en utblick över avhandlingar som rör de idéhi-
storiska aspekterna av de närmsta geografiska musiktraditionerna, har forsk-
ning gjorts av Goertzen (1997) på norsk spelmansmusiks revival med proble-
matisering kring identitet och tradition. En liknande ansats har Ramnarine 
(2003) i sin avhandling om hur nutida finsk folkmusik och dess utövare på-
verkas av finsk nationalism, institutionalisering och globalisering. Hill (2005) 
behandlar också finsk folkmusik i sin avhandling, som i flera avseenden tan-
gerar föreliggande avhandling, då den undersöker förhållandet mellan tradit-
ion och nyskapande vid Sibeliusakademins folkmusikutbildning; samt hur en 
ny musikstil skapats ur den finska folkmusiken i och med institutionalisering-
en. Olson (2014) har, genom studier av utbildningar i bluegrass och old time-
musik vid tre nordamerikanska universitet, funnit att högre utbildning kan ha 
en vital inverkan på folkmusiken ifråga om både bevarande och nyskapande. 
Även Ronström (2011) diskuterar institutionalisering av folkmusiken och me-
nar att det under 2000-talets första decennium pågått en ny folkmusikvåg i 
det tysta som inneburit »formalisering, institutionalisering, professional-
isering, individualisering, festivalisering och globalisering«. Keegan-Phipps 
(2008) behandlar lärande vid institutionen Folkworks vid Newcastle University 
och även kurserna vid festivalen Shooting Roots i södra England. Några viktiga 
resultat som framkommer är hur folkmusiken förändrats från att ha varit ge-
hörsmässigt traderad till ett frekvent nyttjande av noter i undervisningen.  

FORSKNING MED NÄRLIGGANDE PROBLEMATISERINGAR 
Då folkmusiken, som tidigare nämnts, numera till viss del blivit institutional-
iserad, finns det anledning att nämna ett antal exempel på forskning inom 
andra musikstilar som historiskt – liksom folkmusiken – funnit sina läroplat-
ser utanför de akademiska rummen och mot slutet av 1900-talet etablerats 
som utbildningsalternativ inom den högre musikutbildningen. Ett exempel är 
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Södermans forskning kring akademiseringen av Hip Hop (2007; 2011). Uti-
från Bourdieus fältteori tecknar Söderman uppkomsten av ett nytt akade-
miskt fält och de strider som däri förekommer mellan aktörer och institution-
er och som liksom inom folkmusikfältet ofta berör autenticitet. Även Gustavs-
son (2000) använder Bourdieus begreppsvärld då han beskriver det musikpe-
dagogiska fältets framväxt under åren 1900-1965.  

Gullberg (2002; Gullberg & Brändström 2004) jämför i sina studier hur 
musikuttolkning och lärostrategier skiljer sig mellan rockmusiker som stude-
rat vid musikhögskola och sådana som lärt sig »garagevägen«. Skillnaden i 
uppförandet visar sig genom att musikhögskolestudenterna tolkar musiken på 
ett mer »popjazzigt« sätt, medan de »oskolade« musikerna intar ett mer rått, 
eller rockigt förhållningsätt. Andra aspekter av institutionaliseringens påver-
kan på musikframförande som diskuteras av Gullberg (2002) är exempel från 
recensenter som i mindre positiva ordalag beskriver klanderfria, men ut-
tryckslösa jazz- och rockframföranden av musikhögskolestudenter. 

I det forskningsläge som här tecknats placerar sig föreliggande avhandling 
främst i en musikpedagogisk kontext som berör olika fenomen som folkmusik, 
institutionalisering och tradering, men även i andra vetenskapliga discipliner 
som musik- och idéhistoria, musikvetenskap och sociologi. 

Beskrivning av forskningsproblemet 

Mot bakgrund av föreliggande avhandlings inledning kan den svenska folk-
musiken som genre,3 i flera avseenden, betraktas som en ideologisk konstrukt-
                                                        
3 Att definiera vad svensk folkmusik är låter sig svårligen göras i detta begränsade format. 

Definitionsfrågan har genom åren sysselsatt ett flertal mer eller mindre framstående 
forskare och skribenter (Lundberg 2010). Samtidigt som det klingande fenomenet folk-
musik för vissa kan te sig som självklart, vilar det yttre ramverket på tämligen ostadig 
mark, snarast att jämföras med vad som utgör ett socialt fälts yttre begränsningar och 
grad av autonomi (se Kapitel II). En liknande diskussion har under 2010-talet berört 
vad svenskhet egentligen innebär, vilket utmynnat i ytliga diskussioner om trasmattor, sill 
och kösystem. Därför lämnar jag definitionsfrågan därhän, då det ej är denna avhand-
lings huvudsakliga syfte att problematisera och konkretisera ett i vissa avseenden vagt 
begrepp. Det primära i mina studier är att det de facto existerar utbildningar, spelman-
slag och aktörer som utger sig för att ägna sig åt svensk folkmusik. Det är just dessa till-
handahållare och utövare som är huvudfokus i de studier som ligger till grund för före-
liggande avhandling. 
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ion där musiken under 1800-talet främst var kopplad till ett specifikt socialt 
skikt (Ronström 1994). Folkmusikgenren har sedermera tillfogats de musika-
liska, institutionella och kulturella element som varit förutsättning för konsti-
tuerandet av en självständig musikstil – vilket, i enlighet med Bourdieus fält-
teoretiska begreppsvärld, indikerar att fältet uppnått autonomi (Bourdieu 
2000). Det musikaliska innehållet, repertoaren, har över tid påverkats utifrån 
olika ideologiska ställningstaganden, där exempelvis mer moderna låttyper 
uteslutits på grund av vad portvakter eller konsekrationsinstanser inom fältet 
ansåg vara ett nymodigt och/eller utländskt tonspråk. Samtidigt har folkmu-
siken genom historien absorberat musikaliskt stoff, arrangeringstekniker och 
instrumentering från samtida populärmusik och andra kulturers musik (Arti-
kel 3:27).  

Ett centralt tema i spelmansrörelsens ideologiska värld är autenticitet. Till 
begreppet knyts parametrar som ålderdomlighet, interpretation, instrumente-
ring, geografiskt ursprung, släktförhållanden och självförvärvad kunskap.  

Under 1900-talets första hälft organiserades spelmän och folkdansare i in-
stitutioner som spelmansförbund, folkdansföreningar och spelmanslag. 1926 
grundades även en utbildning i Arvika, Folkliga musikskolan Ingesund, av-
sedd främst för att förädla landsbygdens musikaliska talanger, vilka ofta hade 
en spelmansmässig bakgrund (Dahlstedt 2013).  

Samtidigt som spelmän och entusiaster organiserade sig i förbund etable-
rades tidskriften Hembygden, vilken var den första specialiserade tidskriften för 
hembygdsvänner, spelmän och folkdansare. I samband med institutional-
isering och organisering trädde även experter och kritiker fram på fältet. 
Folkmusiken blev därmed föremål för värdering genom olika konsekrations-
instanser. Inledningsvis var tongivande agenter och institutioner komna från 
externa fält, men genom en process som tog sin början under 1920-talet, tog 
spelmännen själva alltmer makten att definiera fältets spelregler. Sammanta-
get kan detta således tas som intäkt för att det folkmusikaliska fältet under 
1900-talets första hälft uppnådde autonomi.  

I samband med folkmusikfältets uppkomst framträder särskilt individer som 
Jon-Erik Öst (1885-1968), Jon-Erik Hall (1877-1948) och Hjort Anders Ols-
son (1865-1952), vilka förutom sina rent artistiska förmågor, även personellt 
förkroppsligade den tidiga spelmansrörelsens konventioner och blev centrala 
missionärer för spelmansmusiken (Ternhag 1992). Andra centrala gestalter 
som varit direkt avgörande för fältets förändringar och utveckling är Knis 
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Karl Aronsson (1913-1980), som i hög grad verkade för att Sveriges Spel-
mäns Riksförbund bildades 1947 och i samband med detta blev förbundets 
första ordförande (Boström 2013). Tiden kring 1950 kännetecknas i övrigt 
genom de många spelmanslag som grundades Knis Karl blev även som första 
spelman invald i Kungliga Musikaliska Akademin 1976, vilket kan tolkas som 
att folkmusiken, som konstnärlig uttrycksform, i samband med detta definitivt 
steg in i kulturens finrum. 

Folkmusikvågen, som inleddes kring mitten av 1960-talet, innebar utan tvi-
vel det största paradigmskiftet inom det folkmusikaliska fältet. Många av de 
nya spelmännen var komna ur den borgerliga samhällsklassen och hade ej 
sällan akademisk bakgrund (Ramsten 1992). Rörelsen, som ibland något ge-
neraliserande brukar benämnas som 68-vänstern, bestod av en brokig samling 
av individer, föreningar och politiska sammanslutningar. Liksom uppsala-
romantikerna nyttjade sig agenterna ur 68-vänstern av folkmusiken som en 
komponent i sin utopiska och nyrousseaunska strävan som bland annat tog 
sig uttryck i den gröna vågen under 1970-talet.  

Folkmusikens akademisering befästes vid tiden i och med att den första ut-
bildningen med folkmusikinriktning etablerades vid Kungliga Musikhögsko-
lan 1977.4 I samband med akademiseringen och institutionaliseringen av 
folkmusiken blir de pedagoger som undervisar vid utbildningarna viktiga fö-
rebilder ifråga om interpretation och repertoarval.  

Som institutionellt utbildningsalternativ är folkmusik i jämförelse med 
konstmusik med andra ord förhållandevis nytt. Att folkmusik blev ett ämne 
för studier inom den högre musikutbildningen i Sverige hade föregåtts av ett 
utvecklingsarbete med en ny musiklärarutbildning av Organisationskommittén för 
högre musikutbildning i Sverige (OMUS) kallad Särskild Ämnesutbildning i Musik 
(SÄMUS) under åren 1971-1977. Försöksverksamheten, som var influerad av 
tidens kulturpolitik, leddes inledningsvis av tidigare nämnda Jan Ling och var 
förlagd i Göteborg (1971-1977), Malmö (1973-1977) och Piteå (1976-1977). 
Syftet var att implementera fler genrer inom den högre musikutbildningen 
                                                        
4 Knis Karl hade redan 1966, i egenskap av ordförande för Sveriges Spelmäns Riksför-

bund, tillsammans med sekreteraren Helge Nilsson, uppvaktat Skolöverstyrelsen för att 
– i samband med att en ny läroplan för musikämnet skulle framarbetas – uttrycka sina 
önskemål att folkmusiken skulle få en mer framskjuten plats i musik- och grundskola 
(Boström 2013). 
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och utredningen mynnade sedan ut i att den högre musikutbildningen förla-
des till de sex musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, 
Ingesund och Piteå (Olsson 1993).  

Under samma tidsperiod – i samband med 1970-talets folkmusikvåg och 
kanske främst genom implementeringen av folkmusiken som utbildningsal-
ternativ inom den högre musikutbildningen – delades folkmusikfältet upp i 
två större delfält (se Artikel 2:24-28), med ett flertal övergripande gemen-
samma nämnare som syn på repertoar, men även genom vissa avgörande 
skillnader rörande instrumentation och arrangeringstekniker. 

Senare, under 1990-talet och 2000-talet, kom fler och fler folkhögskolor 
och musikhögskolor att erbjuda utbildning inom framförallt svensk folkmusik, 
men ibland även andra kulturers musik. I början av 2010-talet erbjuder ett 
flertal folkhögskolor (13)5 och musikhögskolor (4)6 möjligheten att studera 
svensk folkmusik, samt även gymnasieutbildningar som vid Musikkonservato-
riet i Falun.  

Vid sidan av utbildningsinstitutionerna finns även andra arenor där lä-
rande av folkmusik tar plats. Särskilt spelmanslagen (Ternhag 1985) och de 
låtkurser som anordnas av folkmusikföreningar, spelmansstämmor, studie- 
eller spelmansförbund har spelat en viktig roll i tradering av folkmusik. Icke 
att förglömma är även det förfarande som i historisk tid varit mest förekom-
mande: att uppsöka en mästare att lära av. Det sistnämnda har jag själv erfa-
renhet av, då jag under mina första år som fiolspelare besökte spelmän och 
spelkvinnor i deras hem och av vissa erhöll uttalad undervisning i fiolteknik, 
medan andra endast förevisade mig låtar. Till läroplatser av mer informell 
karaktär, tillhör de sociala möten som sker utan förutbestämt krav på under-
visning och lärande, vilket ofta gestaltas genom gemensamt musicerande i 

                                                        
5 Följande folkhögskolor erbjuder utbildning i folkmusik: Birka folkhögskola (Ås, Jämt-

land), Sjöviks folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, Malungs folkhögskola, Österlens 
folkhögskola, Visingsö folkhögskola, Gotlands folkhögskola, Ingesunds folkhögskola, 
Skurups folkhögskola, Bollnäs folkhögskola, Gamleby folkhögskola, Kyrkeruds folkhög-
skola och Framnäs folkhögskola. 

6 Folkmusikutbildning erbjuds av följande musikhögskolor: Kungliga Musikhögskolan, 
Stockholm; Högskolan för scen och musik, Göteborg; Musikhögskolan i Malmö och 
Musikhögskolan Ingesund. 
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större och mindre sällskap som exempelvis tar plats i någons hem, på festiva-
len eller spelmansstämman. 

R 
Mot bakgrund av den fältbeskrivning som här något svepande tecknats, väcks 
frågor kring lärandets och traderingen gestaltning inom folkmusikfältet. Vilka 
gemensamheter och skillnader finns mellan institutionella och icke-
institutionella lärorum? Hur styrs repertoarval, pedagogiska metoder och in-
terpretation utifrån ideologiskt influerade överväganden?  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att beskriva och vidga förståelsen för hur under-
visning och traditionsöverföring på tre olika, av tid och rum åtskilda, are-
nor inom det svenska folkmusikfältet konstitueras ur ett ideologiskt perspek-
tiv. Arenorna är av både institutionell och icke-institutionell karaktär. Den 
första arenan är spelmansrörelsen i dess begynnelse under 1920-talet, den 
andra är en folkhögskola knappt hundra år senare (2012) och den tredje är 
ett spelmanslag och dess verksamhet under första halvåret av 2013. För att 
fylla studiens syfte har följande forskningsfrågor konstruerats: 
 
1. Hur formeras olika ideologiska ställningstaganden till det tankegods som 

florerat och florerar inom det folkmusikaliska fältet?  

2. Vilka ideologiska handlingar och utsagor, inom institutionell och icke-
institutionell undervisning av folkmusik, framträder på tre skilda arenor 
inom det folkmusikaliska fältet? 

3. Hur gestaltar sig undervisning och tradering av folkmusik i den tidiga 
spelmansrörelsen, i ett spelmanslag och vid en institutionell utbildning för 
folkmusiker? 

Avgränsning 

Föreliggande musikpedagogiska avhandling tangerar även tre andra veten-
skapliga discipliner: musikvetenskap, idéhistoria och sociologi, vilka tillsam-
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mans står samlade i ett folkmusikaliskt sammanhang. Folkmusikforskningen 
har historiskt, som påvisats i forskningsöversikten, främst haft en musikhisto-
risk, musikvetenskaplig eller musiketnografisk ansats. De fyra artiklar som är 
avhandlingens studier har dock ett övergripande musikpedagogiskt perspek-
tiv. 

För att besvara mina forskningsfrågor – som ej gör anspråk på att ge en hel-
täckande bild av vare sig det folkmusikaliska fältet, eller det lärande som däri 
sker – har jag valt att göra fyra nedslag i såväl tid som rum. Undersökningar-
na rör sig såväl i ett mesoperspektiv (läroplatserna), som i mikroperspektiv 
(elev och lärare). Dessa nedslag får med ett hermeneutiskt förhållningssätt 
fungera som de små delarnas betydelse för förståelse, eller i alla fall en för-
nimmelse av makronivån, helheten – det folkmusikaliska fältet och dess läro-
praktik(er). 

Avhandlingens disposition 

Inledningen har beskrivit min ingång till forskningsproblemet och därmed 
även min positionering som insider inom folkmusikfältet. I kapitlet presenteras 
tidigare forskning som tangerar mitt eget syfte, samt en kortfattad presentat-
ion över såväl teorier aktuella i denna avhandling, som det folkmusikfält som 
har undersökts.  

I Kapitel II behandlas teorier som har använts för att perspektivera och 
tolka mina resultat som visat sig i avhandlingens fem studier. Utifrån meto-
dologiska överväganden har olika metoder använts utifrån respektive studies 
syfte och frågeställningar.  

Metoderna, samt källor och de källkritiska utgångspunkterna redovisas i 
Kapitel III. Förvisso finns i varje artikel en metodbeskrivning, men då artik-
larna till sitt omfång är begränsat, finns det följaktligen inget utrymme för 
några utförligare redogörelser, därför har jag tillfogat ytterligare några detal-
jer i nämnda kapitel. 

För att ytterligare vidga och fördjupa förståelsen för de ideologiska utsagor 
och ställningstaganden som avtecknar sig i handlingens fyra delstudier, besk-
rivs Kapitel IV spelmansrörelsens embryonala förhistoria från 1800-talets 
början och fram till dess start i inledningen av 1900-talet. Spelmans- och 
folkmusikrörelsens senare historia tecknas i avhandlingens fyra artiklar. Kapi-
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tel IV kan alltså betraktas som en separat studie,7 utöver de fyra studier som 
bildat avhandlingens fyra artiklar. Studien har varit nödvändig för att på ett 
så fördelaktigt sätt som möjligt – för såväl läsaren som författaren – kontex-
tualisera och tolka de resultat som framkommit i nyss nämnda artiklar. Detta 
då historien ständigt gör sig närvarande inom såväl den etnografiska (Aspers 
2011), som sociologiska (Bourdieu 2000) och hermeneutiska traditionen 
(Kristensson Uggla 2002). 

De fyra artiklar som utgör avhandlingens huvudsakliga studier presenteras 
kortfattat i Kapitel V. Resultaten som framarbetats i artiklarna, har i Kapitel 
VI sammanställts och kategoriserats för att erhålla en överskådlig helhetsö-
verblick. För att fördjupa resultaten har de tolkats genom Liedmans koncept 
latenta och manifesta ideologier (se sid 33-35). 

Diskussionen, som presenteras i form av en beskrivning av folkmusikfältets 
framväxt och ett antal paradigm i Kapitel VII, behandlar de resultat som 
framkommit i studierna, vilka sammanbinds med hjälp utav Bourdieus fältte-
ori och Ricœurs teorier kring mimesis och tradering. Fältteorin är främst 
brukad för att kontextualisera arenan där de olika studierna tar plats och 
Ricœurs teorier för att tolka de lärande- och traderingsprocesser som däri 
äger rum.  

Det avslutande Kapitel VIII avrundas avhandlingen med några reflektion-
er kring studiens förtjänster för musikpedagogiken, samt förslag på fortsatt 
forskning. 

I Käll- och litteraturförteckningen har jag samlat de källor och referenser 
som har använts under rubriken Litteratur. Ett flertal källor har hämtats från 
Internet och har sorterats in under Elektroniska källor.  

I Bilagor har ett exempel på informationsdokument/kontrakt, samt ett ex-
empel på färgkodschema bifogats. 

Avslutningsvis presenteras samtliga fyra artiklar som utgör avhandlingen 
huvudsakliga studier. 

 

                                                        
7 Metodbeskrivning till Kapitel IV, Folkmusikfältets ideologier och förhistoria, presenteras i an-

slutning till de övriga fyra studierna i Kapitel III, Metod. 



 
 

20 

KAPITEL II - 
TEORI 

FÖRELIGGANDE AVHANDLINGS fyra studier8 tar plats i det folkmusikaliska fäl-
tet i Sverige. För att i diskussionen (Kapitel VII) kontextualisera och skapa en 
metaförståelse för det folkmusikaliska fältet som musikalisk, sociologisk och 
kulturell företeelse har jag valt att använda delar av Bourdieus fältteori, där 
främst hans begreppsanvändning utifrån studier kring litteraturfältets upp-
komst i Konstens regler (2000) tillämpas. Avsikten är alltså ej att teckna och 
förmedla en bild av det folkmusikaliska fältet i sin helhet – detta vore av tids- 
och formatskäl en övermäktig uppgift. Däremot är Bourdieus valda och be-
handlade teoretiska begrepp väl tillämpliga för att tolka och förstå de feno-
men och strider som tar sin plats inom det svenska folkmusikaliska fältet, med 
dess två huvudsakliga delfält, vilket i denna avhandling tolkas som Spelmans-
fältet, samt Folk- och världsmusikfältet (Artikel 2:24-28; Artikel 4:54-55).  

Bourdieus fältteori är med andra ord, som tidigare nämnts, den huvudsak-
liga teorin som kommer användas i föreliggande avhandling för att tolka de 
resultat som framforskats och är – till skillnad från flertalet andra sociologiska 
teoribildningar som exempelvis Berger och Luckmanns institutionsteori (se 
Artikel 4) – tämligen konfliktorienterad. Att fältteorin valts som huvudsaklig 
teori i denna avhandling har sin grund i att folkmusikfältet i hög grad präg-
lats av strider mellan olika falanger, agenter och institutioner under de hund-
ratalet år som fältet varit autonomt. 

Inom det svenska folkmusikfältet är tradering av såväl musik som normer 
en central betingelse. För att tolka och förstå traderingsprocessen har jag valt 
att använda mig av Ricœurs tredelade mimesisprocess, samt hans teorier 
kring tradition och kulturarv. Slutligen har jag i sammanfattningen av resul-
taten – för att lyfta fram de ideologiska ställningstaganden som visar sig i stu-
dierna – valt att komplettera med ett koncept om latenta och manifesta ideo-

                                                        
8 En femte studie (Kapitel IV), som beskriver folkmusikfältets förhistoria, har genomförts 

för att kontextualisera och vidga förståelsen för det folkmusikaliska fältets ideologier. 
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logier, som lanserats av Liedman (1997 & 2006). Begreppsparet används för 
att belysa hur ideologin/ideologierna som florerar inom folkmusikfältet äger 
en immanent och en explicit del som samverkar med varandra.  

Fält för kulturell produktion 

I undersökningar av sociala fält är det ibland brukligt att använda sig av pro-
sopografisk metod9, vilken genomförs genom en omfattande insamling av upp-
lysningar kring agenter och institutioner inom fältet. Resultaten brukar däref-
ter bearbetas genom korrespondensanalys10 (Broady 1998).  

I föreliggande avhandling är min ambition att förstå och teckna delar av 
det svenska folkmusikfältet utifrån en historisk översikt där skeenden och pa-
radigm i diskussionen (Kapitel VII) kommer att relateras till centrala agenter 
och institutioner inom fältet. Att försöka förstå ett fält utifrån enskilda agen-
ter har gjorts av Bourdieu i nyss nämnda Konstens regler, men också i en svensk 
litterär kontext av Gedin (2004). Angreppssättet ansluter sig till den herme-
neutiska tolkningstraditionen där tolkningen görs utifrån forskarens förförstå-
else av fenomenet (Ricœur 2005). Fältet som helhet tolkas med andra ord 
utifrån dess delar, vilket i detta fall gestaltas av individer och institutioner, 
vilka tillgångar som tillskrivs dem, samt hur de orienterar sig inom fältet.  

I följande avsnitt kommer de mest centrala begreppen (fält, kapital och habi-
tus) inom fältteorin att presenteras. Det skall dock understrykas att Bourdieus 
olika begrepp lämpar sig mindre väl att beskrivas i lexikalisk form, då de når 
sin fulla mening och potential i kontakt med empirin. Jag har därför här, för 
att någorlunda levandegöra och beskriva begreppen, kontextualiserat och 
relaterat dem till ett scenario kring moraspelmannen Hins-Anders och hans 
umgänge med några av de främsta kulturutövarna i inledningen av 1900-
talet. Episoden är vald för att exemplifiera, eller ge en inblick i det maktför-

                                                        
9 Den prosopografiska metoden är främst ämnad för att samla detaljerade upplysningar 

kring en större grupp människor, deras respektive inbördes relationer och kan jämföras 
med att teckna en gemensam, kollektiv biografi. 

10 Korrespondendsanalysen används för att via förutbestämda variabler finna mönster hos 
en stor mängd individer och deras relationella samband. 
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hållande mellan kulturproducenter och det borgerliga maktfältet, som rådde 
vid tiden precis innan spelmansrörelsens uppkomst.  

För att förbereda läsaren för diskussionen i Kapitel VII – där den fältteore-
tiska begreppsapparaten således får en mer rättvisande och flödig bäring – 
har även vissa fältteoretiska begrepp i den följande texten anpassats till det 
folkmusikaliska fältets förutsättningar.  

FÄLT 
Grundförutsättningen för att använda Bourdieus fältteori är att fältet uppnått 
autonomi (2000) – det vill säga att fältets aktörer11, eller agenter och institut-
ioner både delar och strider om gemensamma fältspecifika mål och intressen, 
vilket gestaltar sig genom materiella och symboliska tillgångar; samt genom 
de överenskomna värdehierarkier som bildar fältets doxa. Begreppet doxa be-
skrivs vidare av Bourdieu (1990:68) som »the relationship of immediate 
adherence that is established in practice between habitus and the field to 
which it is attuned…«. I en folkmusikalisk kontext kopplas konceptet, eller 
begreppet doxa samman med en rad föreställningar främst rörande autentici-
tet (se Kapitel IV). 

Det folkmusikaliska fältet sorteras in i det som Bourdieu benämner fält för 
kulturell produktion (1984; 2000), dit även exempelvis litteraturens, konstens och 
teaterns fält räknas. Kulturella produktionsfält kännetecknas genom en hög 
värdering av exklusivitet, finkultur, till skillnad mot ekonomisk vinning. Alltså 
»konst för konstens [egen] skull« (Baudelaire genom Bourdieu 2000:105) vi-
savi kommersiell produktion. 

Bourdieu har i nyss nämnda Konstens regler beskrivit det litterära fältets 
framväxt i Frankrike under 1800-talet. Där menar Bourdieu att det ej existe-
rade något autonomt litterärt fält, eller något annat kulturellt produktionsfält 
innan 1830-talet, då värdering av konst, litteratur och musik handhades av 
externa bedömare som akademi, publik och beställare eller mecenater. För-
fattare, konstnärer och musiker, kulturproducenterna, hade alltså inga inhemskt 

                                                        
11 I tidigare verk använde Bourdieu begreppet aktör, men bytte sedermera, med några 

undantag, ut detta mot begreppet agent. Anledningen skulle delvis ha varit för att undgå 
en sammanblandning med teatervärldens aktör. Agent skall tolkas utifrån sitt etymolo-
giska ursprung agere, med betydelsen handla (Broady 1991). 
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utformade spelregler eller fältspecifika konsekrationsinstanser i form av kriti-
ker, gallerister och förläggare.  

En liknande utveckling kan noteras i det folkmusikaliska fältet i Sverige. Ef-
ter att först under 1800-talet och under inledningen av 1900-talet, då folkmu-
siken som fenomen definierades genom externa intressenter, växte fältet fram 
och uppnådde autonomi under 1920-talet i och med organiseringen av spel-
mansförbund och grundande av tidskrifter (se Artikel 1). Under samma tid 
uppstod regler för inträde och fältets normsystem, vilket var en förutsättning 
för fältets agenter att göra insatser i fältets spel, samt att deltaga i dess strider. 
För att ett fält skall uppnå autonomi krävs alltså att fältets aktörer själva utö-
var herravälde över sina tillgångar och gemensamma intresse, samt att detta 
intresse delas med olika institutioner inom fältet. 

Inom det folkmusikaliska fältet motsvaras institutionerna i form av folkmu-
sik- och spelmansförbund, men även utbildningar, arkiv, muséer och annan 
närliggande verksamhet. Inom folkmusikfältet finns även konsekrationsin-
stanser i form av facktidskrifter, webbaserade organ som bloggar och hemsi-
dor, samt radio– och TV-program, vilka drivs av såväl utövare som speciali-
serade agenter där kvalitet bedöms och värderas. Utöver nyss nämnda in-
stanser utgör även exempelvis zornmärkesnämnden och intagning till folk-
musikutbildningar en form av konsekrationsinstans. Vidare finns de platser 
eller scener där folkmusiken låter sig höras och framföras, såsom spelmans-
stämmor och festivaler ämnade för folk- och världsmusik där somliga scener 
värderas högre än andra inom fältet.  

I den process som konstituerar ett autonomt fält ryms även införlivande 
och skapande av undergenrer, samt en tilltagande spänning mellan två delfält 
(Bourdieu 2000:193) där det vänstra (intellektuella polen) karakteriseras av 
begränsad produktion, »konst för konstens skull« och hög grad av autonomi. 
Det högra fältet (kommersiella polen) domineras av kommersiella intressen 
vilket yttrar sig i storskalig produktion i form av utgivning av album och kon-
serterande, vilka därmed, på grund av intresse från en bredare folkgrupp, 
äger en lägre grad av autonomi (se Figur 1). 
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Figur 1. Schemat är konstruerat utifrån Broady (2000:18) och Bourdieus (2000:193) fält-
teckningar och anpassat för det folkmusikaliska fältet i Sverige och dess förutsättningar. 
Bourdieus originalbegrepp Kulturfurste och Avantgarde har här bytts till det mer för folkmusik-
fältet anpassade Traditionsbärarna och Förnyarna. I mittfältet ryms spelmanslagsmedlemmar, 
stämmobesökare och andra som har folkmusiken som fritidssysselsättning. Inom det folk-
musikaliska fältet är det förhållandevis få som livnär sig på endast folkmusik. Därför blir 
begreppet icke-professionella spelmän något missvisande och har satts inom citationstecken, då 
ett flertal av fältets kulturfurstar, eller traditionsbärare som de benämns i schemat, har ett 
civilt yrke vid sidan av sin folkmusikutövning. 

Striderna inom fältet står ej endast mellan de exklusiva agenterna i den 
vänstra delen av fältet och de kommersiella i den högra delen, utan även mel-
lan förnyare och traditionsbärare12. Inom folkmusikfältet ger sig det sistnämnda 
tillkänna exempelvis genom att förnyarna ifrågasätter de dominerande tradit-
ionsbärarnas interpretation, instrumentering och repertoarval. Framgångs-
rika förnyare tenderar att över tid genom konsekrering röra sig uppåt i fältet 
                                                        
12 Ternhag (1992:19-20) problematiserar beteckningen traditionsbärare utifrån definitionen 

att traditionsbäraren »markerar en tänkt skillnad mellan äldre utövare med lokala, helst 
släktanknutna repertoarer och yngre med repertoarer som hämtats ur arkiv, tryckta låt-
samlingar och skivor« (ibid 19). Denna definition blir enligt Ternhag alltmer problema-
tisk eller fragmentarisk i en nutida kontext, då de traditionsbärare som enbart lärde sin 
musik i muntlig tradition via exempelvis äldre släktingar idag är synnerligen lätträk-
nade. Den begreppsbestämning som i denna avhandling används, syftar främst på att 
traditionsbäraren, i likhet med Bourdieus kulturfurste, inom fältet förkroppsligar ett 
högt symboliskt kapital – vilket förvisso i vissa fall genererats genom betingelser som 
berör den definition som ovan citerats. 
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och bli traditionsbärare. Förutsättningen för ett fälts förändringar, eller para-
digm, ligger hos fältets agenter som först har att vinna kunskap om, ibeakt-
taga och erkänna (illusio), fältets ordning, spelregler och doxa (Bourdieu 
2000). Agenterna måste därmed, för att erhålla tillträde till, orientera sig 
inom, och sedan reformera fältet, införskaffa kunskap om fältets »[rum] av 
möjligheter« (Ibid 2000:388), vilket är en form av kommunikativ och juridisk 
kod som definierar fältets gränser och potentialer. Koden, eller doxan, har 
genom fältets historia byggts upp och förändrats och ligger därmed imma-
nent som objektiverat tillstånd i fältets strukturer, men även såsom inkorpo-
rerat mentalt tillstånd i agentens eget habitus – därav att fältets förändringar 
sker genom en dialektisk process mellan fält och agent(er).  

KAPITAL 
Inom ett socialt fält kan olika typer av kapital identifieras; vissa är fältspeci-
fika, men det finns även mer generella typer av kapital som Kulturellt kapital, 
vilket enklast kan förklaras med förtrogenhet med det som inom fältet betrak-
tas som finkultur. Ekonomiskt kapital är, som benämningen antyder, den mate-
riella ställning som agenten inom fältet innehar. Inom det folkmusikaliska 
fältet är även socialt kapital en viktig parameter för positionering inom fältet. 
Det sociala kapitalet består exempelvis släktrelationer och vänskapsförbindel-
ser. Ofta äger begrepp som spelmanssläkt inom folkmusikfältet en positiv kon-
notation och har ej sällan fungerat som kvalitetsmarkör. Likaså har lärling-
skap och musicerande tillsammans med symboliskt kapitalstarka spelmän 
verkat för att agenten genererat högt socialt kapital och därmed även symbo-
liskt kapital (se Artikel 1). Den sistnämnda kapitalformen är en övergripande 
och central tillgång som påverkas utifrån den kontext det handlar om – alltså 
en samling tillgångar eller egenskaper som inom fältet anses värdefulla och 
därmed eftersträvansvärda. Inom folkmusikfältet bildar i det närmaste autenti-
citet en fältspecifik form av kapital, med egna bestämda tillgångar av idéer 
och föreställningar kring betingelser som socialt ursprung, melodiskt materi-
al, ålderdomlighet och instrumentation. Framförallt är åtminstone autentici-
tet, som tidigare nämnts, en avgörande faktor för hur starkt symboliskt kapi-
tal en agent förkroppsligar. 

Broady (1991) föreslår att det i en svensk kontext, då det sedan 1800-talet 
funnits ett starkt folkrörelse- och föreningsliv, finns anledning att använda 
ytterligare en kapitalform: Organisationskapital. Denna form av kapital blir inte 
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minst viktig då spelmans- och folkmusikrörelsen är just ett uttryck för, och 
resultat av detta. För att erhålla organisationskapital räknas kunskaper inom 
demokratiska arbetsformer, styrelseuppdrag och annat som inte minst var 
viktigt i grundandet och upprätthållandet av spelmansförbunden och spel-
manslagen.  

Utbildningskapital brukar oftast vara beroende av vilken typ av examina 
agenten tillhandahållit. I det folkmusikaliska fältet kan det i historisk tid även 
röra utbildning inom det militära eller av en klockare; i nutid en institutionell 
utbildning inom det folkmusikaliska fältet. Till skillnad från många andra fält 
kan en formell utbildning påverka det symboliska kapitalet negativt (se Arti-
kel 1). Ett exempel kan vara att en spelman från en perifer del av landet 
kommer ur en spelmanssläkt, vilket inom främst den tidiga spelmansrörelsen 
genererar ett högt socialt kapital, men är även en äkthetsmarkör och verkar 
för en ackumulering av symboliskt kapital. Vidare lever denne hypotetiske 
spelman under mycket knappa ekonomiska förhållanden, både ifråga om 
pengar och markinnehav, vilket genererar ett lågt ekonomiskt kapital, men i 
det fält han befinner sig snarast verkar för att öka det symboliska kapitalet 
(jfr. den lidande konstnären). Detta är även ett exempel på vad Bourdieu kallar 
omvänd ekonomi – det vill säga att fältspecifika kunskaper inom kulturella pro-
duktionsfält värderas framför materiella och ekonomiska förtjänster, vilka 
inom fältet nedvärderas med hänvisning till kommersialism.  

Flyttar vi ut spelmannen från det folkmusikaliska fältet och placerar denne i 
ett radikalt annorlunda fält, där andra typer av tillgångar är föremål för strä-
van och kamp, ändras förutsättningarna. Det höga anseende och symboliska 
kapital som spelmannen tidigare erhållit inom det folkmusikaliska fältet, för-
ändras om denne istället befinner sig i ett fält dominerat av bankirer, ekono-
mer och övriga inom en finansiell sektor. I ett sådant fält är det ekonomiskt 
kapital och materiella tillgångar som genererar ett högt symboliskt kapital. 
Däremot finns ett flertal exempel på hur spelmän med hjälp utav kapitalkon-
vertering vunnit inträde till andra kulturella fält. Detta gäller exempelvis 
klockreparatören och spelmannen Hins-Anders Ersson13 som ibland vistades 
                                                        
13 Hins-Anders Ersson föddes i Bergsjö, Hälsingland 1829 och blev sedan klockreparatör i 

Mora. Hins Anders stod modell för den berömda målningen Hins Anders av Anders 
Zorn, målad 1904. Målningen har även varit motiv på frimärke 1983 och blev 1984 
valt till världens vackraste musikfrimärke. Tavlan blev stulen från Thielska galleriet år 
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hemma hos konstnären Anders Zorn i Mora. Där fick Hins-Anders stifta be-
kantskap med idel kapitalstarka kulturfurstar som exempelvis tonsättaren 
Wilhelm Stenhammar. Enligt Stenhammar föranleddes hans komposition 
Midvinter (op. 24, komponerad 1907) av att han vaknat på juldagsmorgonen 
1902 hemma hos paret Zorn i Mora när Hins-Anders spelat för honom på 
sängkanten (Sandström 2014). Hins-Anders var förmodligen en viktig symbo-
lisk tillgång för Zorn i en tid då nationalromantiska idéer genomsyrade sam-
hället, och hade säkerligen en liknande funktion även för Stenhammar i att 
skänka autenticitet till hans musikverk. I förordet till noterna skriver Sten-
hammar (1907):  

Det motivistiska materialet i Midvinter består af ett par gamla danslåtar, 
som jag hört af spelmannen Hinns Anders från Östnor i Mora (Dalarne), 
samt den gamla psalmen ”Den signade dag” sådan den ännu sjunges 
hvarje julotta i Mora kyrka. 

I texten finns ett flertal ställningstaganden som visar på en vilja från Sten-
hammar att framhäva symboliskt viktiga tillgångar rörande autenticitet som 
»gamla danslåtar«, »gamla psalmen«, samt att han valt låtar från det symbol-
starka landskapet Dalarna och då främst trakten kring Siljan (Ronström 
1994). Även skalden, den litterära kulturfursten (Aronsson 2013) Erik Axel 
Karlfeldt (1926:10), har omskrivit ett möte med spelmannen hemma hos 
Zorn: 

Jag var med, då den gamle tvärviggen Hins Anders, storspelmannen fram-
för andra, som ej hade rört en fiol på tjugu år, halvt med våld fördes till 
Zorngården, där han förmåddes att spela dagarna igenom, medan Zorn et-
sade hans porträtt och Nils Andersson från Malmö upptecknade hans un-
derbara melodiförråd. Själv satt jag och lyssnade. Jag tyckte att ett folks 
innersta vart mig uppenbarat av denne motsträvige konstnär och poet. Jag 
förnam ensamheten och svårmodet, jag såg bröllopståg och sorgefölje och 
hörde gästabudens högburna brus, och när spelmannen låt höra Karl Jo-
hans-marschen, som han spelat sittande på kungens sarkofag, då den av 

                                                                                                                                                                         

 

2000 och var vid tiden värderad till mellan fem och tio miljoner kronor. Hins Anders 
avled 1907. 
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trehundra dalkarlar drogs till Gävle för att inskeppas, tänkte jag på den 
livvakt av sextio raska män, som Mora sände med Gustav Vasa nedåt 
Bergslagen. Kanske var det samma klang, som då omgav den unge höv-
dingen, ty detta folk har bevarat sitt tonarv, och sång och spel ha från for-
dom följt dess vägar. 

I Karlfeldts text framträder en nationalromantisk symbolism som vittnar om 
den nationalkaraktär som inom det litterära fältet sågs som eftersträvansvärd. 
Att upphöja en enkel allmogespelman till »konstnär och poet« med ett tungt 
och ensamt sinnelag låg väl i tidens vurm för den lidande konstnären. Vidare 
märks en dåtida uppfattning om Gustav Vasa som nationell symbol och 
landsfader, samt användandet av den arkaiserade titeln hövding, och vidare 
uppskattningen av dalfolkets bevarande av sina låttraditioner – samtliga till-
gångar som vid tiden för Karlfeldts texts tillkomst värderades högt inom de 
kulturella fälten och även generellt i det övriga samhället (se Kapitel IV). 

Undersökningar visar att agenter med högt ekonomiskt kapital gärna strä-
var mot att erhålla kulturellt kapital (Bourdieu 1992). Detta sker exempelvis 
genom att konsumera finkultur i form av operaföreställningar eller inköp av 
konst producerad av konstnärer med högt tillerkänt värde – handlingar vilka 
fungerar som manifestationer av agentens goda smak och är av betydelse vid 
positionering inom fältets hierarki. Införskaffning av kulturellt kapital kan 
även uttrycka sig genom att agenten ifråga studerar exempelvis litteraturve-
tenskap eller genom att låta sina barn utbilda sig inom konst, dans eller mu-
sik. Likaså gäller ibland det omvända, alltså att individer med högt kulturellt 
kapital tenderar att närma sig fält där högt ekonomiskt kapital premieras. 
Detta benämns av Bourdieu som kapitalkonvertering, vilket åskådliggör de stra-
tegier som används av agenter när de växlar in sitt kapital för att få tillträde 
till andra fält. Det tangerar även det som Bourdieu kallar borgerlig konsekrering 
(ibid 2000:194), vilket betyder att avantgardet, via priser, hedersbetygelser 
och akademiplatser från den borgerliga kultursfären, skänks tillträde till en 
större ekonomisk marknad och därmed stärker sitt ekonomiska kapital.  

I fallet med Stenhammar, Karlfeldt och Zorn skulle nyss nämnda kapital-
konverteringsstrategi eller konsekrering vara gällande. I ovanstående exempel 
med Hins-Anders är de kulturellt kapitalstarka agenterna Zorn och Sten-
hammar även ekonomiskt och utbildningsmässigt kapitalstarka och Hins-
Anders är den som besitter värdefulla symboliska tillgångar och högt kultu-
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rellt och symboliskt kapital i kraft av sin autenticitet som morakarl och spel-
man. I en nationalromantisk och lärd kontext är alltså Hins-Anders och hans 
musik paradoxalt nog, trots hans förhållandevis enkla bakgrund, att betrakta 
som exklusiv finkultur. Måhända är Hins-Anders, utifrån Zorn, Stenhammar 
och Karlfeldts perspektiv, närmast att betrakta som en tingest eller objekt, 
jämförbar med de gedigna och robusta moraklockor han själv tillverkade och 
reparerade. 

HABITUS 
Nära sammankopplat med kapitalbegreppet är Habitus, som närmast kan be-
skrivas som individens egen biografi. Habitus kan även betraktas som för-
kroppsligat kapital, vilket värderas olika beroende på i vilket fält agenten rör 
sig. Det vill säga om vederbörandes kapital har ett värde i det fält vari indivi-
den befinner sig. Enligt Broady »finns det lika många habitus som männi-
skor« (1991:42) och understryker att uppväxten har avgörande betydelse för 
vilken typ av kapital som får inverkan på individens habitus. Akademikerns 
barn erhåller enligt denna princip ett högre kulturellt kapital och/eller ut-
bildningskapital, medan finansmannens barn ärver ett ekonomiskt kapital.  

Som nyss antytts är individens habitus ett resultat av händelser och nedärvt 
kapital som bildar det system av dispositioner som blir avgörande för hur 
denne tolkar och beter sig i olika sociala situationer – något som Bourdieu 
benämner som strategier. En slutsats av detta blir att vi känner oss som mest 
bekväma i de situationer som format oss, samtidigt som omgivningen, bero-
ende på det fält vi befinner oss i, värderar och bedömer oss efter vårt habitus.  

I de flesta fall är ett habitus med ett för situationen rätt mängd av passande 
kapital till fördel för hög positionering inom det hierarkiska maktfältet – eller 
med andra ord: generering av högt symboliskt kapital. Bourdieu (1975) visar 
också i sin studie om Heidegger hur en agent, trots ett för fältet dissonant ha-
bitus, kan förändra eller reformera ett fält – detta då Heidegger med sin för-
hållandevis enkla bakgrund ägde ett habitus som ifråga om kläder, hållning 
och tankar radikalt skilde sig från den salongsfähiga nykantianska hegemonin 
som Bourdieu menade rådde inom den tyska universitetsfilosofin. 

R 
Sammantaget har detta avsnitt identifierat några av de centrala begreppen 
för att förstå sociala fenomen, positioneringar och strider inom ett kulturellt 
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produktionsfält. Själva grundfundamenten inom folkmusikfältet är dock den 
musik som därinom traderas. Då Bourdieus fältteori ej bjuder på en tillfreds-
ställande tolkningslins för just traditionsöverföring, har jag valt att nyttja 
Ricœurs teorier kring tradering och mimesis för att nå och tolka fenomenet 
ifråga. 

Tradering och den tredelade mimesisprocessen 

Traditionsöverföring sker enligt Ricœur (1984) genom en komplex process 
där strider mellan aktörer inom fältet avgör vad som tillmäts värde och där-
med blir föremål för vidareförmedling – tradering. I en svensk folkmusikalisk 
kontext kan detta exemplifieras genom menuetten, som under 1700-talet och 
början av 1800-talet var en vanligt förekommande dans. Genom en rad olika 
skeenden, som implementering av nya danser, såsom exempelvis vals blev 
den så småningom undanträngd. Processen förklarar begreppet sedimentering, 
där delar av kulturarvet eller traditionen över tid – genom förändringar i fäl-
tet rörande instrument, normer och moden – tenderar att falla bort. Det 
motsatta är hur vissa delar av traditionen istället blir föremål för uppvärdering. 
Menuetten har istället, i de svensktalande delarna av Finland, levt vidare som 
en självklar del av den folkmusikaliska traditionen ända in i modern tid. Istäl-
let för sedimentering har alltså menuetten, för att använda ett Bourdieuskt 
begrepp, uppvärderats av konsekrationsinstanserna inom det Finlands-
svenska folkmusikfältet. I en svensk kontext har istället kapitalstarka agenter 
och konsekrationsinstanser medvetet bidragit till att utplåna menuetten från 
den folkmusikaliska kartan (se sid 74).  

I början på 2000-talet kan dock ansatser till en revitalisering av bland an-
nat menuetten och äldre, idag mer konstmusikaliskt anstrukna låttyper inom 
det folkmusikaliska fältet noteras.14 Fenomenet uppträder bland annat hos 

                                                        
14 Redan under 1980-talet gjorde spelmännen Anders Rosén och Ulf Störling efterforsk-

ningar kring äldre spelmanstraditioner och repertoar. 1985 släpptes en skiva, Kom du 
min Kesti (på albumet medverkar även klarinettisten Kjell Westling), med repertoar 
hämtad ur äldre spelmansböcker från 1700-talet och början på 1800-talet. 1988 spe-
lade samma duo in skivan Spelmansmenuetter – även den med låtar hämtade ur gamla 
spelmansböcker. Gemensamt för de bägge skivorna är att både Störling och Rosén 
trakterar fioler med en uppställning likt den under 1700-talet, i vardagligt tal benämnd 
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nutida spelmän/violinister som Lisa Rydberg och Höökensemblen, vilka angri-
per äldre musik ur ett mer konventionellt klingande folkmusikaliskt idiom. 
Förhållningssättet kan även vara det motsatta – att framföra spelmansmusik 
med en revitaliserad konstmusikalisk interpretationstradition, hämtad och 
tolkad utifrån samtida 1700-talskällor. I denna revitaliseringskontext placerar 
jag även mig själv genom musicerandet i min tidig musik-ensemble Helsinge 
Baroque Band, som framför äldre tiders spelmanslåtar med en ambition att re-
konstruera en klangbild från 16- och 1700-talet.  

Revitalisering kan även röra andra fenomen inom ett fält. Ett exempel 
inom den folkmusikaliska kontexten är säckpipan, då den – förutom någon 
enstaka utövare – under 1800- och 1900-talet, genom sedimentering, lång-
samt försvunnit från det svenska folkmusikfältet. Den ideologiska anda som 
kännetecknar 1970-talets folkmusikaliska revival med sina arkaiserande ut-
tryck, bildade en god jordmån inom fältet för att säckpipan, tillsammans med 
ett flertal andra ålderdomliga, och från fältet försvunna instrument som spel-
pipa, stråkharpa och vevlira fann nya utövare, konstruktörer och entusiaster 
(se Artikel 2:75-76). 

Kulturarv eller tradition kan, mot bakgrund av ovanstående teoretiska 
överbyggnad, betraktas som ett fenomen i ständig rörelse. Kulturarvet kan 
även ses som ett fundament med specifika normsystem och förutsättningar, 
vilket är avgörande för vilka vägar och riktningar förändringsprocessen före-
tar sig. 

DEN MIMETISKA PROCESSEN 
Mimesisbegreppet härstammar ursprungligen från Aristoteles och har vida-
reutvecklats av Ricœur (1984) till en tredelad mimetisk process operational-
iserad genom faserna prefiguration, konfiguration och refiguration. Gemensamt för 
Aristoteles och Ricœur är att de betraktar efterbildning som en skapande 
handling i motsats till ren imitation (Kristensson Uggla 2012). Ricœurs ny-
tolkning och utvidgning av mimesisbegreppet har främst använts inom litte-

                                                                                                                                                                         

 

som »barockfiol«. Även interpretationen på skivorna strävar efter att vara så kallat »hi-
storiskt informerat« och liknar i stora drag det revitaliserade idiom som kan höras 
bland musiker som inriktat sig mot äldre konstmusikaliska traditioner. 
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raturteorin, men skall i föreliggande avhandling även prövas i den tra-
deringsprocess som äger rum i dess olika studier.15 Motivet är att traditions-
överföringen, inlärningen, till sin karaktär, kan jämföras med den hermeneu-
tiska cirkelns ständiga rörelse genom korrespondens mellan del och helhet; 
insikt som leder till vidgad förståelse och explikation och följaktligen ny för-
ståelse.  

Den inledande mimetiska fasen, prefigurationen, kopplas till förförståelse och 
kunskap kring den verkliga världen. Utan förankring i verkligheten och/eller 
förförståelse inför det ämne som förmedlas i texten, begränsas förståelsen av 
berättelsen. Innebörden översätts i denna avhandling med att samtliga av de 
elever, eller spelmanslagsmedlemmar som deltagit i studierna äger olika gra-
der av förförståelse för folkmusiken, dess interpretation och kulturellt beting-
ade uttryck. Den textliga berättelsen har här alltså konverterats till en kling-
ande berättelse i form av spelmanslåten. Teoretiskt innebär konverteringen att 
en viss musiktradition eller musikgenre tenderar bli mer lättillgänglig om 
lyssnaren ifråga äger förkunskaper kring dess musikaliska premisser som 
struktur, harmonik och instrumentsättning, samt även utommusikaliska ut-
tryck som kläder och jargong.  

I den andra fasen, konfigurationen, sker en gestaltning av berättelsen – det vill 
säga de små delarnas sammanfogning till ett sammanhängande skeende. I en 
musikalisk kontext kan detta jämföras med själva framförandet av låten, där 
de melodiska fragmenten, tonhöjder och rytmer omvandlas till ett enhetligt 
musikaliskt förlopp. I konfigurationen ligger även interpretens gestaltning och 
intention, men även det instrument som medierar det melodiska materialet. 
Konfigurationen är på så sätt alltså beroende av prefigurationen, eftersom 
förförståelsen och förkunskapen blir avgörande för hur exekutören tolkar ex-
empelvis en notbild. De teoretiska figurerna bidrar därmed till att förklara 
varför samma notblad gestaltas på helt skilda sätt, beroende på vilken låt- 
eller musiktradition interpreten själv stammar ur. Exemplet kan även hårdras 
och enligt den mimetiska logiken, kan ur notbilden lika många tolkningar 
komma till uttryck som det finns uttolkare.  

Den tredje figuren i mimesisprocessen, refigurationen, kan beskrivas som en 
syntes av de båda föregående figurerna och är processens själva slutstadium. 
                                                        
15 Mimesisbegreppet används i Artikel 2 för att förstå fenomenet traditionsöverföring. 
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Teoretiskt innebär detta att en nygestaltning alltid sker utifrån individens 
egna musikaliska, sociala och mentala förutsättningar. I sammanhanget kan 
även, som tidigare antytts, den medierade artefaktens inneboende klangliga 
och tekniska premisser inräknas. En melodi kommer inte alltid att kunna ut-
föras exakt likadant på till exempel en flöjt och en fiol då dessa instrument 
har vissa specifikt inbyggda begränsningar och möjligheter som skiljer dem 
åt.  

Den teoretiska tolkningsram som med mimesisprocessen och dess operat-
ioner ovan valts för att fördjupa betydelsen av begreppet tradering i min av-
handling, avslutas med en episod som ur ett praxisperspektiv får samman-
fatta min teoretiska ansats. Utifrån denna förståelseram klingar en polska ef-
ter Hjort Anders Olsson ej på samma sätt när hans elev Ole Hjort framför 
den, även om föresatsen varit att göra en exakt avbildning. Ole har enligt 
egen utsago (Charters 1979) berättat hur han exakt försökte efterlikna Hjort 
Anders interpretation och spelade därför in honom på rullband för att kunna 
detaljstudera hans sätt att utföra bingsjöpolskorna. Vid ett tillfälle när Ole 
satt och lyssnade på inspelningarna kom Hjort Anders – som trodde att Ole 
satt och övade på hans låtar – hastande till hans rum och tillstod att han nu 
äntligen appropierat den rätta interpretationen. Episoden visar hur Ole 
Hjort, som är en omvittnat skicklig spelman, trots medvetna försök till av-
bildning ej lyckades med sin föresats. Hans musikaliska och instrumentmäss-
iga referensram var en annan än den 65 år äldre spelmannen Hjort Anders. 

De frusna ideologierna  

Gemensamt för samtliga fyra artiklar i denna avhandling är att deras respek-
tive studiers resultat tolkats genom Liedmans begreppspar latenta och manifesta 
ideologier. Konceptet har varit behjälpligt i tolkningsprocessen och har också 
använts för att förstå och belysa denna avhandlings övergripande resultat. 

Begreppet ideologi är tämligen nytt och myntades så sent som 1796 av filoso-
fen Antoine Destutt de Tracy (Liedman 1997). Inledningsvis användes ideo-
logi som en förklaring för den samlade kunskapen och hur man därefter bör 
handla och orientera sig för att »uppnå ett eftersträvat tillstånd« (Ibid 
1997:540). Därefter har ideologi som begrepp snarare kommit att kopplas 
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samman med olika politiska riktningar såsom fascism, kommunism och liber-
alism.  

Liedman (1997) hävdar att en ideologi består av två samverkande gestalter. 
Den manifesta är ett uttryck en väv av latent liggande normer och framställs 
genom exempelvis partiprogram, avsiktsförklaringar och framskrivna värde-
grundsdokument. Den latenta ideologin är till sin natur spontan eller förgi-
vettagen och kan i det närmaste jämföras med Bourdieus användning av be-
greppet doxa. Enligt Liedman tenderar den manifesta delen av ideologin att 
med tiden stelna till en frusen, eller latent ideologi som tas förgivet av fältets 
agenter. Sammantaget samverkar alltså ideologins manifesta och latenta de-
lar och den latenta ideologin tenderar över tid att – i större eller mindre om-
fattning – genom en dialektisk process ändra skepnad, beroende på hur sam-
hälle och sociala sammanhang förändras, vilken i sin tur påverkar hur den 
kommer att manifesteras. Processen kan i det närmaste jämföras med be-
grepp som reformation eller paradigm.  

I ett folkmusikaliskt sammanhang kan reformationsprocessen exemplifieras 
genom en latent uppfattning om vilka instrument som inledningsvis inom 
folkmusikfältet betraktades som autentiska – dit räknades i början på 1900-
talet ej dragspelet (Artikel 1:119). Detta tog sig manifest uttryck genom ex-
empelvis polemiska debattartiklar mot dragspel i tidskriften Hembygden, eller 
genom vilka instrumentalister som inbjöds att uppträda vid Riksspelmans-
stämman (se sid 76-77) på Skansen 1910. Som ett exempel på förändrings-
processen är idag dragspelet däremot – genom de förhandlingar och strider 
som ständigt pågår inom fältet – ett välintegrerat instrument i den folkmusi-
kaliska klangbilden. Detta manifesteras bland annat i de prospekt som till-
handahålls av Framnäs folkhögskola där det framkommer att elever kan söka 
in på valfritt instrument.  

I föreliggande avhandling har begreppsparet latenta och manifesta ideolo-
gier ej endast applicerats på rent textliga uttryck, utan även på handlingar 
och utsagor. Ett exempel är den vibratolösa interpretationen av spelmanslå-
tarna som förekommer i Artikel 2 & 4. I studierna (Artikel 2, 3 & 4) manifest-
eras en latent liggande uppfattning kring spelmansmässig idiomatik som ur-
sprungligen manifesterades genom en medveten och uttalad dikotomisering 
gentemot konstmusiken och dess musikaliska uttryck (Artikel 1:123-125 & 
Artikel 2:74). Aversionen är i sin tur en yttring av en latent ideologi som kan 
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härledas till bland andra Erik Gustaf Geijer och hans tankar kring »förbild-
ning« (se Kapitel IV). 

Den process som beskrivits liknar i vissa avseenden Ricœurs teorier kring 
traditionsöverföring, i den meningen att vissa delar inom ett fält blir föremål 
för vidareförmedling, medan andra dör ut och ibland – på grund av ideolo-
giska förändringar inom fältet – uppvärderas och revitaliseras.  
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KAPITEL III - 

METOD 

UNDER DE SENASTE decennierna har det inom folkmusikforskningens olika 
förgreningar kommit att bli tämligen vanligt förekommande att folkmusikens 
olika uttryck och fenomen beforskats av agenter inom fältet (insiders). Till 
denna skara och tradition – vilket framkommit på ett flertal platser i förelig-
gande avhandling – sällar jag även mig själv.  

Som tidigare nämnts företas i denna avhandling inga anspråk på att teckna 
en fullständig bild av det folkmusikaliska fältet med dess mångfald av sociala, 
musikaliska och kulturella uttryck. Anspråket är betydligt mindre omfat-
tande. Men likväl kan de resultat som erhålls genom mer djupgående kvalita-
tiva metoder, i enlighet med den hermeneutiska cirkelns logik, fungera som 
de små delarnas betydelse för förståelse av helheten, och vidare i tolknings-
processen: min förförståelse av helheten, vilket underlättar tolkningsprocess-
en av fenomenets beståndsdelar.  

Inom folkmusikforskningen har etnografin16 och närbesläktade metoder se-
dan länge varit brukliga. Dybecks, och även andra folklivsforskares,17 exkurs-
ioner ute på svensk landsbygd redan under mitten av 1800-talet bär en etno-
logisk prägel (se Kapitel IV). De tidiga etnologerna och antropologerna tycks 
ha arbetat efter devisen att ju längre bort och ju mer exotiska platser, desto 
mer intressant. Förmodligen var fäbodvallens människor med sina kulturella 
och musikaliska uttryck i mångt och mycket en nog så exotisk plats för aka-
demikern Dybeck.18 
                                                        
16 Betydelsen av begreppet etnografi har genom åren varierat, beroende på inom vilka 

olika vetenskapliga discipliner det använts – men även mellan olika länder och regioner 
(MacRae 2008). 

17 Folklivsforskningen blev under nationalromantiken en mycket vanligt förekommande 
forskningsdisciplin i tider då många europeiska länder sökte finna sin egen specifika 
nationella identitet (se Kapitel IV) och kan ses som etnologins förelöpare i Sverige. 

18 Måhända ligger här delvis en förklaring till folkmusikens definitionsproblem, då antro-
pologer, etnologer och etnografer under många decennier haft som föresats att finna 
skillnader mellan kulturer, genom att visa på deras specifikt särpräglade kulturella och 
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Från att ha rest till fjärran platser och kulturer, har etnografer (och även 
antropologer och etnologer) allt oftare kommit att undersöka företeelser och 
subkulturer i sitt geografiska närområde. Inte sällan övergår därmed, genom 
etnografens försorg, till synes vardagliga situationer och miljöer till komplexa 
verkligheter. Förfarandet är en nödvändighet för att skapa en distansering, 
som i sin tur är en förutsättning för att förstå och förklara vardagslivets struk-
turer och processer (Johansson 2009).  

Ibland sammanblandas etnografin med närbesläktade discipliner som soci-
alantropologi och etnologi, då samtliga tre metodansatser generellt sett syftar 
till att försöka förstå och beskriva specifika sociala sammanhang och fenomen 
– kulturer. Etnografen har alltså som främsta mål och uppgift att försöka 
fånga, tolka och beskriva olika kulturella sammanhang, vilket kan vara såväl 
innevånare i en östasiatisk bergsby, en urban subkultur eller ett spelmanslag. 

En central aspekt inom etnografin är att ta spjärn mot historien för att för-
stå och tolka de fält som beforskas. Detta gäller i allra högsta grad även 
denna avhandlings samtliga studier, där folkmusikfältets historia ständigt är 
närvarande och inverkar på hur agenterna handlar och orienterar sig däri. 

Ytterligare en vanligt förekommande aspekt av etnografiska undersökning-
ar är att använda sig av metodtriangulering för att erhålla olika perspektiv på 
det fenomen som beforskas. Trianguleringen är även betjänlig som ett kon-
trollinstrument mellan de olika metodansatserna (Aspers 2011). I förelig-
gande avhandling har jag därför, för att fylla mitt syfte och finna svar på 
mina frågor i respektive studie, använt mig av innehållsanalys, (Kapitel IV och 
Artikel 1), intervju (Artikel 3 och 4) och observation (Artikel 2 och 4). Min avsikt 
har varit att – genom de metodval som gjorts – framförallt att åskådliggöra 
och bringa förståelse för det svenska folkmusikfältets natur i allmänhet och 
vidare: i synnerhet de lärandestrategier och traderingsprocesser som däri 
äger rum. 

                                                                                                                                                                         

 

sociala uttryck (Johansson 2009). Den svenska folkmusiken har – vilket konstaterats på 
ett flertal ställen i denna avhandling – till stora delar definierats genom att försöka på-
visa och förstärka dess kontrasterande musikaliska, social och kulturella uttryck gente-
mot konstmusiken. 
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Härefter presenteras de olika metoder som använts i respektive studie. Då 
analysprocessen i observations- och intervjustudierna är snarlika kommer en 
presentation av detta efter att samtliga metoder presenterats. Den inledande 
metoden som här nedan presenteras, innehållsanalys (som använts i artikel 1 
och den historiska bakgrundsbeskrivning som tecknats i Kapitel IV) hade ett 
något annorlunda analys- och tolkningsförfarande och kommer följaktligen 
att presenteras i ett eget avsnitt. 

Innehållsanalys 

Innehållsanalys kan vara av både kvantitativ eller kvalitativ art. En kvantita-
tivt genomförd innehållsanalys strävar generellt efter att söka förutbestämda 
explicita meningsenheter, medan den kvalitativa innehållsanalysen har en 
hermeneutisk ansats och används för att tolka textens immanenta skikt. En-
ligt Graneheim & Lundman (2004) är det – trots den kvantitativa ansatsens 
avsikt att endast lägga vikt vid textens apparenta förmedling – ofrånkomligt 
att en tolkning av materialet sker. Skillnaden ligger i hur djupgående eller 
ytlig tolkningen är, då skriven text kan vara mångtydig beroende på hur den 
interpreteras och utifrån vilken avsikt uttolkaren har. 

I Artikel 1 användes kvantitativ innehållsanalys för att söka efter artiklar, 
reportage och notiser ur 60 nummer av tidskriften Hembygden (analysenheten), 
utgivna under 1920-talet, vilka täckte in studiens frågeställningar och över-
gripande syfte. Analysen av det genererade materialet bar däremot en kvali-
tativ ansats och inleddes med upprepad genomläsning för att erhålla en 
känsla för analysenhetens helhet (Graneheim & Lundman 2004). Förfarandet 
följdes av selektering av de delar (meningsbärande enheter) som fanns rele-
vanta i relation till syftet och frågeställningarna. Ur materialet kunde mer 
eller mindre tydliga kategorier skönjas som sedan grupperades och fick bilda 
de rubriker som därefter användes i artikelns resultatdel. 

I Kapitel IV, Folkmusikfältets ideologier och förhistoria, användes en metod kal-
lad Historiografisk operation (Ricœur 2005:182-359).19 Metoden är en tredelad 
                                                        
19 Metoden, som namngetts av Michel de Certeau (Ricœur 2005:220), kan även benäm-

nas som Historisk operation, men då huvuddelen av det material och den empiri som an-
vänts i Kapitel IV i mångt och mycket är författat av historiker, blir därmed analysen 
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process bestående av dokumentationsfas, förklaring/förståelse-fas och återgivningsfas. 
Viktigt att påpeka är att de tre faserna ej följer i kronologisk ordning, då de 
metodologiska momenten griper in i, samspelar och överlappar varandra. 

Dokumentationsfasen är den prefigurativa fas som innebär prövning av 
dokument, texter och »vittnesmål« (ibid 212-219) som kan bli aktuella i den 
slutgiltiga texten. Till grund ligger en förförståelse för fenomenet i sig, vilket 
underlättar i processens inledande skede när material skall framletas. Pröv-
ning av dokument innebär att fram- och bortsortera material, ställa texter 
och utsagor mot varandra, och till slut pröva validitet och trovärdighet i 
»vittnesmålen«. Det skall än en gång poängteras att detta är en process som 
fortgår under hela operationens gång, då det finns anledning att vid fynd av 
nya rön och insikter återgå till de ursprungliga källorna (samt att söka efter 
nya) och återigen pröva deras validitet och inte minst reliabilitet.  

Den andra konfigurativa fasen som berör förklaring och förståelse är i 
själva verket till viss del sammankopplad med och inbegripen i den föregå-
ende fasen, då dokumentsprövning alltid föregås av en fråga eller ett förkla-
ringsprojekt. Att förklaring och förståelse är sammanställt har sin förklaring i 
att de båda hör samman med konnektivet »därför att«, på frågan »varför?«. I 
den historiografiska operationens tredje fas återges historien utifrån de fynd 
och svar som funnits i processen.  

KÄLLKRITISKA UTGÅNGSPUNKTER 
En bärande del i denna avhandlings studier har varit det historiska perspekti-
vet, mot vilken utsagor och handlingar har kunnat relateras till och förstås. 
Det skall understrykas att historieskrivning ingalunda är någon objektiv verk-
samhet, och bör så ej heller vara. Historieskrivning handlar om skriftlig re-
konstruktion,20 att skapa ett narrativ utifrån de val som historikern själv gjort 
– inte minst med hänsyn till vilka syften som fanns i förgrunden. 

Både Kapitel IV och Artikel 1 har varit rent historiska undersökningar, 
men även de övriga artiklarna (2, 3 och 4) har i hög grad burit en historisk 

                                                                                                                                                                         

 

och framskrivandet av texten i flera avseenden en tolkning av tidigare historieskrivning; 
därför har jag valt att använda mig utav begreppet Historiografisk operation. 

20 Ricœur (2005) menar att »historien är skrift från början till slut« (301). 
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prägel, med källor som ibland varit månghundraåriga. Den historiska forsk-
ningsprocessen har präglats av Ricœurs Historiografiska operation (se sid 38-39), 
men även Thuréns (2013) Källkritiska principer har varit vägledande.   

Thurén (2013:7-8) ställer upp fyra kriterier för källkritik: Äkthet, vilket avgör 
om källan är äkta; Tidssamband, som är tidsspannet mellan källa och händelse; 
Oberoende, där källan skall »stå för sig själv« (8) och slutligen Tendensfrihet som 
avgör om det finns några ideologiska, ekonomiska eller andra intressen som 
inverkar på källans trovärdighet.  

I de studier som här genomförts har sökandet efter primärkällor varit en 
central ambition. I Kapitel IV och Artikel 1 har överlag förstahandskällor – i 
den mån de funnits tillgängliga – nyttjats i form av utvalda individers skrift-
liga produktion. Utifrån källorna inleddes sedan dokumentationsfasen, där 
ett fynd ledde till ett annat, vilket stegvis utökade förståelsen och kunskapen 
om fenomenet, varvid nya insikter erhölls om var ytterligare fynd kunde sö-
kas. I de fall där sekundärkällor använts har jag åberopat främst erkända 
forskare inom fältet. I de fall där källorna haft avgörande betydelse för den 
historiska beskrivningen har de jämförts med andra källor för att eventuellt 
finna motstridiga uppgifter.  

Det skall dock understrykas att mitt främsta syfte varit att utröna hur dis-
kussionen gick rörande folkmusik och tradering. I huvudsak bildar alltså upp-
salaromantikernas egna skriftliga utsagor stommen för den historiska be-
skrivning som lämnats i Kapitel IV, vilket får tas som intäkt för att källorna i 
största möjliga mån kan betraktas som äkta. 

Vad tidssambandet anbelangar är de flesta källor mellan 100 och 200 år i 
Kapitel IV och knappt 100 år i Artikel 1. Thurén påpekar att ju längre tid 
det är mellan källa och händelse, desto större anledning finns det att kritiskt 
granska källan, då händelser som går från mun-till-mun tenderar att föränd-
ras ju fler människor händelsen passerar (2013:7). Det är i sammanhanget 
värt att påpeka att källkritiken har sin upprinnelse i just 1800-talets vidlyftiga, 
inbillningsrika och ideologiskt drivna historieforskning. Därför är det för egen 
del en lisa att jag ej bedrivit historiska undersökningar utifrån uppsalaroman-
tikernas svärmiska och tendentiösa historieskrivning. De fenomen jag själv 
velat blottlägga och beskriva har främst varit de resonemang som rådde kring 
folklig musik under 1800-talet, med syftet att kontextualisera ett historiskt 
skeende. Det huvudsakliga syftet har alltså varit att – utifrån föresatsen att 
förstå konstitueringen av det folkmusikaliska fältet och dess normuppsättning 
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– beskriva hur olika individer resonerar kring allmogen och deras musik och 
ej hur det faktiskt förhöll sig. Detsamma gäller även för Artikel 1, där histori-
eskrivningen i flera avseenden – då den bygger på ett ideologiskt arv från 
uppsalaromantikerna – är högst subjektiv.  

I Kapitel IV har jag främst sökt efter skrifter av historikern, politikern, poe-
ten och tonsättaren Erik Gustaf Geijer (1783-1847), vilken var en av 1800-
talets mest framträdande opinionsbildare, akademiker och kulturpersonlig-
heter (Berggren & Trägårdh 2006). Geijer blev i hög grad en betydelsefull 
figur i den svenska romantiken och för den svenska patriotismen, där folkmu-
siken spelade en central roll i danandet av en nationell identitet (Hedwall 
2001). Av Geijers hand har följande källor använts:  

Med Svar på Svenska Akademiens prisfråga År 1810: Hvilka fördelar kunna vid men-
niskors moraliska uppfostran, dragas af deras Inbillnings-gåfva m.m.? erhöll Geijer 
Svenska Akademins Stora pris 1810. I texten röjs Geijers förtrogenhet 
gentemot det tidiga 1800-talets filosofer på modet, som Schelling, Kant, 
Schiller och Rousseau – tänkare vars tankestoff kring estetik, politik och kun-
skap skulle röna stort inflytande på Geijer och det svenska kultur- och sam-
hällsklimatet i riktning mot sinnlighet, natur och idealism. Skriften är alltså 
intressant för att identifiera Geijers ideologiska och filosofiska ståndpunkter 
vid tiden för begreppsliggörandet av svensk folkmusik.  

Geijer var även en av de centrala ledamöterna i Götiska förbundet – en sam-
manslutning där flertalet av det tidiga 1800-talets unga och kommande kul-
turprominenser var engagerade. Götiska förbundet kan i flera avseenden be-
traktas som en – för att använda ett modernt begrepp – ideologisk tankes-
medja, där medlemmarnas egna poetiska alster publicerades tillsammans 
med översättningar av gamla nordiska sagor, musikalier och anmälningar av 
fornminnen i skriften Iduna. För att erhålla tillträde till och förstå Geijer och 
hans förbundsbröders idévärld, har jag därför sökt i tio utgåvor av Iduna (nr 
1-10) utgivna mellan 1811-1824 efter utsagor rörande främst folkmusik, men 
även – för kontextualiseringens skull – övriga närliggande spörsmål. 

De ideologiska föresatserna framträder även i Geijers 68 sidor långa inled-
ning till den första utgåvan av svensk folkmusik, Svenska Folk-Visor från forntiden, 
del 1 (1814). Folkvisesamlingen utgavs i tre band av Geijer, tillsammans med 
förbundsbrodern och prästen Arvid August Afzelius (1785-1871).  

Götiska förbundet var ej den enda akademiska sammanslutning som 
anammade det tyska nyromantiska tankegodset. Samtida med Götiska för-
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bundet var Auroraförbundet (tidigare Musis amici) som med Per Daniel Amadeus 
Atterbom (1790-1855) och Vilhelm Fredrik Palmblad (1788-1852) som re-
daktörer publicerade tidskriften Phosphoros (1810, 1811 & 1812-183). I likhet 
med Iduna publicerades dikter, samt ideologiska och filosofiska texter, av-
sedda att argumentera för och implementera den Nya skolan, vilken var de 
unga romantikernas reaktion på den förhärskande klassicistiska diktningen 
(gamla skolan). 

Atterbom var även utgivare av tidskrifterna Poetisk kalender (utgivna på års-
basis mellan 1811-1822) och Svea (1818-1829 och 1831-1832), där dikter och 
texter av tyska romantiska poeter som Schiller och Goethe publicerades till-
sammans med svenska författare som bland andra Geijer och Atterbom 
själva. En av medarbetarna i Poetisk kalender var finlandsfödde Adolf Iwar 
Arwidsson (1791-1858). Under sin studietid i Uppsala 1816-1818 kom 
Arwidsson i kontakt med flera av de ledande uppsalaromantikerna och publi-
cerade även en egen folkvisesamling i tre band med svenska folkvisor (Del I, 
1834; Del II, 1837 & Del III, 1842). 

Sammantaget är ovan angivna skrifter intressanta för att erhålla en upp-
fattning över de diskussioner och ideologiska bevekelsegrunder som florerade 
bland uppsalaromantikerna, och vidare hur de kom att inverka på rekon-
struktionen av den svenska folkmusiken.  

Bland efterföljarna och vidmakthållarna av den nygöticistiska ideologin (se 
Kapitel IV) är Rickard Dybeck (1811-1877) en av de mest centrala gestalter-
na ur ett folkmusikaliskt perspektiv. Dybeck arrangerade i Stockholm afton-
underhållningar med nordisk folkmusik från 1844 och framåt. Evenemangen 
tilldrog sig ca 10000 besökare och fick således betydelse för spridningen av 
folklig musik till borgerskap och det officiella musiklivet (Ramsten 1974). Lik-
som Geijer och Atterbom, publicerade även Dybeck en skrift, Runa (oregel-
bundet utgiven mellan 1842-1876), dedikerad till svensk fornforskning och 
med en ansenlig mängd upptecknade visor, danser och lekar från svensk 
landsbygd. I tidskriften framträder ett flertal utsagor som berör allmogens 
musik. Dybecks uppteckningar och texter är intressanta för att förstå det göt-
icistiska tankegodsets vidareutveckling under 1800-talet.  

Dybeck var 1846 den förste som utgav en samling med musik som använ-
des i samband med fäbodbruket. I Svenska vallvisor och hornlåtar, med norska art-
förändringar. Till uppteckningarna (varav några publicerats i tidigare nämnda 
skrifter och vissamlingar av Atterbom och Arwidsson) har Dybeck tillfogat 
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kommentarer och spekulationer, vilka är av intresse för att förstå hans este-
tiska och ideologiska bevekelsegrunder. 

En av de mest engagerade upptecknarna kring 1900 var Karl Peter Leffler 
(1863-1922) och hans Om nyckelharpospelet på Skansen (1899) var en beställning 
från Skansens skapare och chef Artur Hazelius. I samlingen – som grundas 
på två nyckelharpospelmäns repertoarer – finns ett förord som bland annat 
beskriver folkmusikens framtida förutsättningar i mycket dystra ordalag och 
är intresseväckande, då hågen för folkmusik skulle få ett betydande uppsving 
under de kommande tio åren. 

Till Artikel 1 har tidskriften Hembygden, årgångarna 1923-1927 använts som 
källor. Då tidskriften samlade såväl dåtidens kända kulturpersonligheter (se 
Artikel 1) som spelmännen själva, är den synnerligen förtjänstfull som källa 
för att undersöka hur ideologier framträder, produceras och reproduceras vid 
tiden för folkmusikfältets uppkomst.  

Då ett flertal individer skymtar förbi i historieskrivningen har jag främst ut-
ifrån officiella källor, såsom olika uppslagsverk funnit personuppgifter som 
beskrivits i fotnoter. Avsikten har främst varit att ytterligare fördjupa och 
kontextualisera den historiska beskrivningen. De uppslagsverk som använts 
har varit: Nordisk familjebok (1883, 1884, 1904, 1911, 1912, 1916 & 1919) och 
Svenskt biografiskt lexikon (1973) Svenskt biografiskt handlexikon (1906). Särskilt Nor-
disk familjebok är i sammanhanget intressant då utgåvorna utkom under, eller i 
nära anslutning till tiden som beskrivs i Kapitel IV.  

Även om encyklopedier gemenligen betraktas som tendensfria, så känne-
tecknas de ändå av mycket kortfattade redogörelser av fenomen och person-
liga livsverk. Därför blir vinkling och vad som understryks oundvikligt (Leth 
& Thurén 2000) – framförallt beroende på i vilken tid eller i vilken kontext 
uppslagsverket är författat. Då jag främst varit ute efter födelse- och dödstal, 
geografiskt ursprung, samt grundläggande fakta som befattningar, centrala 
litterära, historiska och musikaliska verk, har jag gjort bedömningen att de 
olika uppslagsverk som använts varit tjänliga och trovärdiga som källor.    

Slutligen vill jag understryka den historiska forskningens inneboende di-
lemma utifrån en distinktion mellan sanning och giltighet. Torstendahl (2005) 
menar att sanning inom historieforskningen – samt även inom annan veten-
skap – är onåbar och argumenterar för att vetenskaplig giltighet är en mer 
relevant och rimlig ambition. Resonemanget bygger på att det helt enkelt ej 
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längre – då det är just historia som produceras – existerar en korresponde-
rande yttre verklighet att relatera resultaten mot. 

Observation 

Syftet med studien som låg till grund för Artikel 2 var att undersöka vilka lä-
rostrategier som användes av en fiollärare och en gitarrlärare, men även hur 
resonemang fördes kring lärande, samt även folkmusik som kulturellt feno-
men. Intentionen var osynliggöra mig själv i så stor utsträckning som möjligt 
för att ej inverka på de lektioner som observerades. Val av metod föll därför 
på observation med fältanteckningar och ljudinspelning, då jag gjorde be-
dömningen att en kamera eventuellt skulle verka distraherande för såväl lä-
rare som elever. Det skall dock understrykas att en observatör inte på något 
sätt är obemärkt i den miljö som beforskas, vilket en av lärarna på Framnäs 
folkhögskola uttryckte i följande ordalag: »man är ju aldrig en så bra lärare 
som när det sitter en annan person i rummet«.  

Observatören påverkar alltså sin omgivning endast genom närvaro, samti-
digt som miljön påverkar observatören, vilket är ett förhållande som är före-
mål för diskussion bland etnografer (Aspers 2011). Somliga hävdar att distan-
sen till de företeelser eller fenomen som beforskas är av vikt och förutsättning 
för att kunna genomföra och förmedla en så objektiv och adekvat bild som 
möjligt av den kultur som undersöks. Andra menar att en tolkning ofrånkom-
ligen sker (jfr innehållsanalys) och att forskaren därför bör vara en välintegre-
rad del av fältet för att kunna förstå och interpretera de processer som däri 
äger rum (Aspers 2011). 

I studien som genomfördes och presenteras i Artikel 4 beslöt jag dock att 
fullt ut deltaga i det kulturella sammanhang jag ämnade undersöka (se avsnitt 
Autoetnografi nedan). Detta för att jag redan var en fullt ut integrerad del av 
fältet, vilket var ett spelmanslag jag varit medlem i under flertalet år. Jag be-
slöt även att filma spelmanslagsövningarna. Den främsta anledningen var 
inledningsvis att jag själv skulle deltaga i spelmanslagets aktivitet, men meto-
den visade sig även vara ett effektfullt tillvägagångssätt för att observera mig 
själv. För att göra så liten extern påverkan som möjligt vid observationstill-
fällena användes en bärbar dator som filmkamera. Detta tycks ej ha haft 
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samma inverkan på deltagarna som en ordinär filmkamera, vilket antyds av 
spelledaren (Artikel 4:67). 

Att själv vara en del av det sammanhang som beforskades möjliggjorde att 
jag kunde, ur ett insiderperspektiv, skapa en uppfattning kring de pedago-
giska, sociala och musikaliska skeenden som tog plats. Då jag var en fullt in-
tegrerad insider i fältet fanns även en möjlighet att vara medskapare i fältet 
utan att det tenderade att bli konstlat. Efter varje observationstillfälle dikte-
rade jag mina egna tankar kring, och upplevelser av repetitionstillfällena, 
vilka främst rörde händelser som tangerade studiens syfte. Dikteringarna bil-
dade sedan ett gott komplement till observationerna när materialet transkri-
berades. 

AUTOETNOGRAFI 
I Artikel 4 valde jag att inta ett autoetnografiskt förhållningssätt. Med detta 
menas att forskaren placerar sig bland sina forskningsobjekt och aktivt deltar 
fullt ut i den aktivitet som undersöks. I Artikel 4 var avsikten främst att för-
söka fånga de läroprocesser som tog plats under spelmanslagsövningarna, 
men även de resonemang som fördes kring folkmusik, samt att identifiera det 
sociala spel som ägde rum under repetitionerna – det vill säga hur den soci-
ala hierarkin visade sig.  

Autoetnografin äger enligt Ellis & Bochner (2000) tre primära perspektiv, 
som härleds ur själva begreppet: auto (jaget), etno (den kultur man undersö-
ker) och grafi (forskningsprocessen). Ellis & Bochner (2000) definierar vidare 
autoetnografin som »autobiographies that self-consciously explore the inter-
play of the introspective, personally engaged self with cultural descriptions 
mediated through language, history, and ethnographic explanation« (739). 

Reed-Danahay (1997) benämner förfarandet som »autobiographical 
ethnography« (2), då forskaren inkluderar sina egna personliga upplevelser i 
undersökningen. I studien innebar det autoetnografiska förhållningssättet att 
jag som observatör, med hjälp utav min förförståelse och bekantskap med de 
andra, ingick i ett socialt sammanhang där var och en hade en färdig roll – 
inklusive jag själv. Jag betraktades alltså i första hand, av de andra i gruppen, 
som medlem i spelmanslaget. 
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Kvalitativ forskningsintervju 

Två av studierna i denna avhandling genomfördes med halvstrukturerad in-
tervju som metod. Studien i Artikel 3 genomfördes helt utifrån intervjuer, 
medan undersökningen i Artikel 4 använde intervju som kompletterande och 
fördjupande inamlingsmetod. De intervjuer som genomfördes var liksom in-
nehållsanalysen kvalitativa – det vill säga att syftet främst var att, utifrån ett 
fåtal informanter, försöka förvärva en djupgående förståelse för det folkmusi-
kaliska fältets läropraktiker, samt sociala och musikaliska normsystem. I en-
lighet med den hermeneutiska praktiken, var motivet alltså att genom ett be-
gränsat antal individer förvärva insikter och kunskap om folkmusikfältet som 
helhet. 

Den halvstrukturerade intervjun påminner i flera avseenden – till skillnad 
från enkät eller strukturerad intervju – mer om ett vardagligt samtal och 
öppnar upp för friare resonemang kring de teman som förutbestämts. Det 
kan dock föreligga en fara i att den halvstrukturerade intervjuns karaktär 
hemfaller åt alltför mycket alldaglighet, och till sin karaktär blir alltför »var-
daglig«. Särskilt gäller detta i de två studierna i denna avhandling, då jag är 
bekant med samtliga informanter. Svårigheten ligger alltså i att finna en god 
balans mellan en mer informell atmosfär som underlättar givande och reflek-
terande resonemang, men samtidigt ej reduceras i vetenskaplig stringens. 
Därför är det av avgörande vikt att intervjuerna är noggrant förberedda in-
nan de skall genomföras.  

Till forskningskvalitetens fördel är att jag äger en tämligen stor förförståelse 
för de två delfält jag undersökte. Jag var även på olika plan bekant med samt-
liga informanter. Nämnda förutsättningar underlättade vid både förberedel-
sen och genomförandet av intervjuerna. Förförståelsen underlättade vid val 
av vilka frågeställningar som är relevanta inom fältet och även vid tolkningen 
och analysen av de svar som tillhandahölls. Bekantskapen med informanter-
na – vilket också är en slags förförståelse – främjade ett mer hierarkilöst för-
hållande mellan mig som intervjuare och deltagaren, även om intervjusituat-
ionens maktförhållande svårligen kan bli helt plant – vilket ej heller är efter-
strävansvärt (se ovan).  

Att vara bekant med sina informanter underlättar även vid såväl intervju-
tillfället för att läsa av mimik, gestik och utsagor (vilket underlättar vid formu-
lering av följdfrågor) som vid analys av intervjuerna, där immanenta spekter 
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ifråga om jargong och personliga sätt att uttrycka sig på bättre kan förstås. 
Bourdieu (1999) menar ändå att en forskare trots djupa och omfattande kun-
skaper, samt personlig kännedom om sina informanter, har begränsade möj-
ligheter att genomföra fullgoda undersökningar. Resonemanget förordar 
alltså att forskaren, för att kunna producera tillförlitliga resultat, bör vara en 
så välintegrerad insider som möjligt i det fält som skall studeras. 

Innan intervjuerna genomfördes formulerades ett antal frågor som korrele-
rade med studiens syfte. Samtliga informanter fick samma grundfrågor, me-
dan följdfrågorna blev individualiserade, beroende på hur samtalet förlöpte 
och vilka riktningar det tog.  

Metoden möjliggjorde således för forskaren att tillägna sig respektive in-
formants skilda uppfattningar kring samma tema, men även glimtar ur in-
formanternas egna livsvärldar (Kvale & Brinkmann 2009). Ur ett hermeneu-
tiskt perspektiv är detta värdefullt för att tillägna sig olika element av en före-
teelse, för att därmed vidga förståelsen för densamma.  

ANALYS AV OBSERVATIONER OCH INTERVJUER 
Analysen av observationerna och intervjuerna föregicks av transkribering 
som bildade analysenheten. Då materialet omarbetats till text, lästes tran-
skriptionerna igenom för att erhålla en övergripande uppfattning över re-
spektive observation och intervju. I den inledande analysrundan kunde vissa 
övergripande, dock ej helt mellan varandra vattentäta, kategorier – som till 
viss del hörde samman med de frågor som ställdes – skönjas. Under en andra 
analysrunda sorterades och färgkodades de meningsenheter som motsvarade 
studiernas respektive frågeställningar. Kategorierna sorterades sedan in i 
olika fack, varpå ytterligare en analysrunda genomfördes och underkatego-
rier skapades.21 

Det skall i sammanhanget understrykas att analysarbetet ingalunda är lin-
järt, utan snarare en korresponderande hermeneutisk process mellan delar 
och helhet. Utifrån de underkategorier som skapades, fick ibland kategorihie-
rarkier ändras och understundom även skifta plats. Ytterligare ett förbehåll 
som måste framhållas är den svårighet det innebär att helt fjärma kategorier 

                                                        
21 Färgkodningen (se Bilagor, figur 2, sid 139) som användes i studierna är ett egenkon-

struerat analysverktyg som influerats av Aspers (2011:165-193). 
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från varandra. Detta åskådliggörs i den bilaga (figur 2) som det ovan hänvi-
sats till. Ej sällan binds de huvudkategorier som skapades samman via under-
liggande kategorier – vilket visualiseras genom den färgblandning som textru-
torna i figur 2 består utav.  

Efter en tredje och fjärde analysrunda, skapades utifrån de huvud- och un-
derkategorier ett färdigt kodschema som fick ligga till grund för rubriceringen 
i respektive studies resultatdel. Framskrivningen av resultaten utfördes sedan 
– för att ej förlora sammanhanget och kontexten – genom en korrespondens 
mellan färgkodschemat och transkriptionerna. De färgkodscheman som ut-
arbetades för de olika lektionerna i Artikel 2 visade sig även vara behjälpliga 
redskap för att finna och förtydliga kongruenser och diskrepanser mellan lä-
rostrategier, resonemang och interpretation, vilket var nämnda studies syfte. 

EMIC OCH ETIC, ELLER FOLKMODELL OCH FORSKARMODELL 
För att på ett fördelaktigt sätt kunna analysera det material som producerats, 
är det nödvändigt för forskaren att i analysfasen distansera sig från det-
samma. Särskilt gäller detta i studier som där forskaren själv deltagit i en för 
denne välkänd miljö. Lingvisten Pike (1954) har för att lösa denna problema-
tik och förhindra att forskaren absorberas av det fenomen som är avsett att 
undersökas, lanserat begreppsparet emic och etic, vilka har sitt ursprung i de 
språkliga benämningarna phonemic och phonetic. Begreppen har i Sverige över-
satts till emisk och etisk, men då begreppet etiskt, på svenska, äger en vilsele-
dande konnotation har Ternhag och Lundberg (2002) föreslagit de svenska 
benämningarna folkmodell (emiskt) och forskarmodell (etiskt). Konceptet är an-
vändbart för att lösa problematiken kring nyss nämnda forskningsdilemma 
kring distansering till forskningsobjektet och tangerar till viss begreppen Insi-
der och Outsider.  

Folkmodellen beskriver huruvida den eller de som är föremål för forsk-
ningen ser på, och handlar inom sitt fält utifrån de kulturella distinktioner 
som utmärker fältet ifråga rörande exempelvis vanor, uppförandekodex och 
begreppsanvändning. Forskarmodellen återger hur forskaren, utifrån sin roll, 
sitt syfte och sina metoder, analyserar och sedan förmedlar sin tolkning av de 
beforskades fält. Med andra ord avser forskarmodellens perspektiv att fånga 
och förmedla forskarens fynd, medan folkmodellsperspektivet berör de be-
forskades fälts normer och förutsättningar.  
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Begreppsparet skall dock ej betraktas som dikotomiskt, utan som komple-
mentära för att fördjupa analysen av materialet, då det ena förhållningssättet 
kan nyttjas för att förklara det andra. För egen del, som insider, blir distanse-
ring och perspektivering avgörande för att möjliggöra ett tillfredsställande 
vetenskapligt resultat – detta då forskaren i analys och framarbetning av em-
piri skall placera sig »far enough away from or outside of a particular culture 
to see its separate events, primarily in relation to their similarities and their 
differences, as compared to events in other cultures« (Pike 1954:10).  

R 
Slutligen skall det understrykas att samtliga aktörer som deltagit i de olika 
studierna (Artikel 2, 3 & 4) på ett tydligt sätt – utifrån de etiska råd och rikt-
linjer som föreslås i Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2011) – blivit in-
formerade om respektive studies syfte, att medverkan är frivillig och att del-
tagarna närhelst de önskar kunnat lämna densamma utan repressalier (se ex-
empel på information och kontrakt i Bilagor sid 140).  
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KAPITEL IV - 

FOLKMUSIKFÄLTETS  

FÖRHISTORIA 

FÖR ATT ÅSKÅDLIGGÖRA de ideologiska betingelser och konventioner som 
florerat inom och i hög grad påverkat det folkmusikaliska fältet över tid, följer 
inledningsvis några citat och ställningstaganden – tagna ur, av tid och rum, 
skilda platser – härrörandes från ett antal agenter med högt symboliskt kapi-
tal inom folkmusikfältet, samt en musikkritiker. Det första citatet22 är hämtat 
ur tidskriften Hembygden (1924, nr 4, sid 9), där den dåvarande redaktören 
Ernst Granhammar23 beskriver ett föredrag av låtupptecknaren Olof Anders-
son – en av den tidiga spelmansrörelsens centralfigurer: 

Må det kallas omanligt eller sentimentalt då en stor karl får något fuktigt i 
ögonvrån, men det var mången som fick det inför dessa – jag skulle vilja 
säga – naturens mästerstycken; ty natur var det, utsprungen ur folksjälens 
allra djupaste källådra. Bättre tolkade kunde de gamla låtarne ej bli. Olle 
Anderssons äkta bondspelmansteknik gjorde dem äkta och oförvanskade, 
och kärleken till det arbete, som han vigt sitt liv åt, lyste igenom hela hans 
framställningskonst. 

Den korta men kärnfulla texten röjer några intressanta ideologiska ställnings-
taganden. Särskilt passusen: »naturens mästerstycken; ty natur var det, ut-
sprungen ur folksjälens allra djupaste källådra«, är intressant, då Granham-
mar otvunget sammanfogar Gottfried von Herders24 och Jean-Jacques Rous-
seaus25 centrala idéer i en kärnfull mening. Vidare väcker uttryck som bond-
                                                        
22 Citatet förekommer även i Artikel 1, men har tagits med här för att illustrera ett tidsty-

piskt uttalande.  
23 Granhammar benämns av Ling (1980) som chefsideolog inom den tidiga spelmansrö-

relsen (se även Artikel 1). 
24 Se sid. 62-63 
25 Ett känt citat från Jean-Jacques Rousseau (1712-78) lyder: »Naturen är vår källa«. 
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spelmansteknik funderingar, samt ordet äkta, som förekommer inte bara en, 
utan två gånger i samma sats. Samtidigt som texten lyckas fånga kärnan i den 
tidiga spelmansrörelsens tankevärld, lämnar den frågor att besvara. Vilka pa-
rametrar avgör äktheten? När blir musik förvanskad? Hur klingar folksjälen? 

De mer experimentella folkmusikensemblernas musikaliska uttryck vinner 
sällan något större gillande bland mer ortodoxa utövare av folkmusik. Givet-
vis finns här en mängd undantag. Men känslan av att folkmusiken – genom 
arrangering och implementering av främmande instrument som trummor, 
bouzouki26 och saxofon – har förvanskats dröjer sig hos vissa konsumenter 
och utövare kvar. Som exempel kan anföras en episod från ett folkmusikkon-
vent jag deltog i under sommaren 2014. På scenerna samlades allt från trad-
itionell spelmansmusik framförd av en fiol, till mer experimentell folkmusik. 
Vid en av konserterna spelade ett band bestående av tre välkända folkmusi-
ker. De framförde musik av mer avantgardistisk art med sättningen slagverk, 
gitarr och fiol. I publiken satt en av folkmusikfältets mest välbekanta tradit-
ionsbärare, som plötsligt viskade till mig: »vafan gör den här skiten här?«, 
vilket syftade på att musiken som ljöd från scenen, enligt honom, inte var ge-
nuin folkmusik.  

Ibland finns till och med ett avståndstagande från folkmusikalisk autentici-
tet hos musikerna själva. En av 2010-talets mer populära ensembler inom 
folkmusikgenren är Nordic. På deras hemsida finns följande beskrivning av 
bandet: 

Nordic är ett folkmusikband, men ändå inte. Med rötterna och ett stort 
kunnande inom folkmusiken experimenterar trion friskt för att hitta nya 
uttryck. Resultatet blir stundtals filmiska kompositioner fyllda av klanger, 
rytmer, groove, reggae och improvisation. Den udda sättningen cello, 
nyckelharpa och mandolin ger gruppen ett helt eget sound och bidrar till 
det experimentella uttrycket. 

Musikerna i bandet Nordic har samtliga studerat vid Kungliga Musikhögsko-
lan i Stockholm och tillhör den relativt nya skaran folkmusiker, som faktiskt 
har utbildat sig inom folkmusik. Nordics medlemmar återfinns även i ett fler-

                                                        
26 Förvisso har en svensk variant av det grekiska instrumentet utvecklats av folk- och 

världsmusikern Ale Möller. 
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tal andra folkmusikkonstellationer som vunnit popularitet och ofta låter sig 
höras på folkmusikfestivaler och teatrar, men även tillsammans med popu-
lärmusikaliska artister som Tomas Ledin. Nordic har även erhållit en rad 
utmärkelser som Årets samspel (2010) och Årets grupp (2011) vid Folk- och Världs-
musikgalan, vilket är folkmusikbranschens största evenemang.  

Vid en fråga ställd till elva förstaårsstudenter på folkmusikinstitutionen vid 
Kungliga Musikhögskolan om de benämnde sig själva som spelmän eller folk-
musiker, svarade endast en att denne titulerade sig som spelman (Lundberg 
2010). Anledningen var att begreppet spelman ansågs förbundet med djupare 
kunskaper kring tradition och interpretation. Att titulera sig som folkmusiker 
ansågs som mindre »pretentiöst« (229).  

Vad är det då som verkar för att folkmusiker i band som Nordic avvärjer 
sig från anspråk på folkmusikalisk äkthet? Föreligger det någon fara hos den 
folkmusikaliska konsekrationsinstansen för Nordic att göra dylika anspråk? 
Och vad, eller vilka agerar smakdomare? Ibland kan det, som tidigare nämnts, 
vara tillräckligt att använda ett uns vibrato, eller välja fel låtar efter fel spel-
män för att äktheten skall gå förlorad. Den musik som komponerades av de 
så kallade estradspelmännen brukar ibland avfärdas som skroderande, vars enda 
eventuella musikaliska värde ligger i dess tekniska svårighet.27 En av de mest 
bekanta estradspelmännen, Jon-Erik Öst, gjorde liksom ovan nämnda band 
Nordic, autenticitetsavbön på vissa av sina låtar. En av hans mer kända 
kompositioner, Fiolen min, lär han enligt äldre spelmän jag talat med aldrig ha 
ansett varande en äkta spelmanslåt.  

En av folkmusikfältets kulturfurstar är Mats Berglund, spelman från Värm-
land och fiollärare på Musikhögskolan Ingesunds folkmusikutbildning. På 
Berglunds hemsida beskrivs28 hans musikaliska värv och strävan i metaforer 
av en »orienterare« eller »skogsluffare«, som är på »jakt efter musik eller sna-

                                                        
27 Kritik av virtuositet är ingalunda något som enkomt förekommer inom folkmusikaliska 

sammanhang. Den tyske violinisten Karl Michael Esser (1737-1795), vistades en tid i 
Sverige och har tillskrivits ett antal polskor som fortfarande spelas och där den så kal-
lade Lif-Antes polska (SvL. Häls. del 1, sid 16) torde vara den mest välbekanta. Bland 
hans virtuosa stilmedel fanns bland annat ett slags arpeggio, vilket i spelmanssamman-
hang allmänt benämns som »rullstråk«. Bland kritikerna återfanns far och son Mozart 
som menade att han musik var »ytlig« (Kjellberg & Ling 1991:120) 

28 Beskrivningen av Mats Berglund är författad av Hans Bohm. 
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rare ett spelsätt som han tror var det vanliga förr i hemtrakterna kring Jösse 
härad i västra Värmland«. Den »karta« Berglund främst använder sig av är 
låtsamlaren Einar Övergaards nedteckningar och »idéer om hur polskelåtar-
na spelats i ett svenskt-norskt gränsland från Bohuslän i söder till Härjedalen 
i norr«. Den »kompass« Berglund använder sig av, »ställdes in på 1970-talet 
när den ungdomliga folkmusikvågen började ifrågasätta den riktning stora 
delar av den organiserade spelmansrörelsen tagit. Unga spelmän sökte sig 
bakåt i tiden efter spelstilar som var opåverkade av 1900-talets violinistiska 
ideal, estradspelmän eller spelmanslagens likformade effekter.«  

Berglunds ideologiska ställningstaganden och den naturlyriskt allegoriska 
biografi som beskriver hans spelmansgärning liknar i flera avseenden Gran-
hammars beskrivning av Olof Andersson, och kan i det närmaste betraktas 
som en exposé över, eller provkarta på några av det folkmusikaliska fältets 
centrala idéer över tid. Tankar kring, och sökande efter ålderdomliga låtar, 
samt en genuin – och av konstmusikalisk idiomatik ännu ej kontaminerad – 
interpretation av dessa. Även en syn på estradspelmän, spelmanslag och 
spelmansrörelsen som härrör från 1970-talets folkmusikvåg lyser igenom i 
texten.  

Hos vissa journalister och musikkritiker tycks det fortfarande finnas en så-
väl medveten, som ibland omedveten strävan att upprätthålla en romantise-
rad syn kring spelmannen och dennes musik. I en recension av en samlings-
cd med spelmannen Hjort-Anders i Aftonbladet (Holmqvist 2014) står det att 
läsa att hans låtar blev mer rättvist tolkade av 1970-talets proggband än av 
den »nationalromantiska varianten av folkmusik«. Vad recensenten avser 
med nationalromantisk är något oklart, då han avslutar recensionen synner-
ligen nationalromantiskt genom att tillstå att Hjort-Anders låtar är ämnade 
att framföras i »torp och fattigstugor – inte i fina salonger«. Antagligen åsyf-
tar recensenten det mer kammarmusikaliska idiomet som allmänt rådde fram 
till 1970-talet, men tydligt är att recensenten reproducerar en bild av vad 
folkmusik bör vara som emanerar ur det göticistiska tankegods som mejslades 
fram i akademiska och litterära miljöer under 1800-talet. 

R 
Vad definieras då inom folkmusikfältet som äkta och genuint? Hur har ideo-
logierna uppkommit och fått en sådan avgörande betydelse för folkmusiken?  
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För att kontextualisera denna avhandlings fyra delstudier har jag för avsikt 
att beskriva det folkmusikaliska fältets ideologiska förhistoria. Vägen för att 
finna de ideologiska byggstenar som sedermera bildade fundament för det 
tankegods som skulle forma det folkmusikaliska fältets symboliska tillgångar, 
leder till universitetet i Uppsala och bildandet av det litterärt orienterade Gö-
tiska förbundet 1811 och framförallt dess mest framträdande ledamot och 
ideolog Erik Gustaf Geijer. 

Förädling, inbillningskraft och mannamod 

Perioden från 1810-talet och fram till 1840-talet, med tyngdpunkt på peri-
odens första decennium kännetecknas och präglas av göticism och national-
idealism (Tegen & Jonsson, 1993:15). Erans förgrundsgestalter rör sig samt-
liga i kretsen kring Götiska förbundet i Uppsala, där Geijer i det närmaste 
kan betraktas som chefsideolog i ett sällskap bestående av några av tidens 
mest lysande unga kulturutövare och akademiker. Ett flertal ur den göticist-
iska sfären, som Per Daniel Amadeus Atterbom, Carl Jonas Love Almqvist 
och Esaias Tegnér, är än idag uppskattade och lästa diktare och författare.  

Medlemmarna i och kring det Götiska förbundet utövade över sin samtid 
ett betydande ideologiskt, intellektuellt och politiskt inflytande på samhälls-
debatten i kraft av såväl sina litterära förmågor, som genom sina med tiden 
höga ämbeten inom akademi, stat och kyrka. Idéerna fick därmed spridning 
genom deras yrken som politiker, lärare och präster, men även i de skrifter 
(Phosphoros, Polyfem, Svea, Iduna m.fl.) där de publicerade sina litterära alster. 
Det sociala umgänget som tog plats i det borgerliga salongslivet möjliggjorde 
möten och idéutbyten mellan kulturutövare och den framväxande industrial-
ismens patroner och disponenter, varav ett flertal även var medlemmar i Gö-
tiska förbundet (Liljas 2013). 

Uppsalaromantikerna hade vissa gemensamheter i form av exempelvis 
agrart ursprung. En tredjedel av Götiska förbundet var från Värmland. Där-
emot var de ingalunda söner ur den allmoge de intresserade sig för, utan från 
landsbygdens högrestånd, vilket utgjordes av präster (Afzelius, Atterbom & 
Tegnér) bruksdisponenter (Geijer) och höga militärer (Almqvist). Ett flertal av 
tidens mest inflytelserika kulturpersonligheter, akademiker, politiker, äm-
betsmän och industrimän rörde sig alltså i, och kring kretsen av Götiska för-
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bundet. Detta skapade ett såväl kraftfullt, som effektivt nätverk för distribut-
ion av uppsalaromantikernas tankar och idéer.  

Ett flertal av ledamöterna inom, samt i kretsen kring Götiska förbundet var 
även – utöver sina ledamotsplatser i Vitterhetskademin och Svenska akademin – 
medlemmar i den av kronprins Karl Johan 1812 inrättade Uppfostringskommit-
tén, och den senare vidgade Uppfostringskommittén som tillsattes 1825. Dess 
uppdrag var att i grunden reformera utbildningsväsendet – från folkbildning 
till universitetsnivå. Kommitténs sammansättning var till stor del ett resultat 
av bröderna Gustaf Abraham och Axel Gabriel Silverstolpes personliga nät-
verk (Niedenmark 2011). Syftet med kommittéerna var att öka den nationella 
bildningen genom att uppfostra och dana den, av återvunna och modifierade 
inhemska traditioner, bildade medborgaren. Utbildningsväsendets olika are-
nor blev således en viktig distributionskanal av det göticistiska tankegodset till 
breda folklager. 

Inledningsvis var Götiska förbundets namn och göromål en halvt skämtsam 
anspelning på 1600-talets göticister29 och deras verksamhet, men kom snart 
                                                        
29 Bland de mer bekanta göticisterna under 1600-talet återfinns Sveriges första riksantik-

varie Johannes Bureus (1568-1652), hans elev och sedermera riksantikvarie, skalden 
Georg Stiernhielm (1598-1672) och historikern och naturforskaren Olof Rudbeck d.ä. 
(1630-1702). Göticisterna under stormaktstiden strävade efter att, med hjälp av forn-
forskning och en stor del fantasi, skapa en nationell identitet och historia som det an-
stod en nybliven stormakt. Gemensamt för 1600-talsgöticisterna var ett intresse för na-
turvetenskaperna, men även ur ett mer immateriellt perspektiv, vilket tog sig uttryck i 
djupgående studier i alkemi, ockultism och mysticism. Antikvariska och folkloristiska 
undersökningar stod även högt på dagordningen. Bureus forskade bland annat kring 
runor och konstruerade avancerade esoteriska system som utmynnade i exempelvis en 
egen »Uppsala-Kabbala«, vilken han benämnde som Adulruna (Karlsson 2010). Bureus 
utarbetade även en lärobok för runor, Runa-ABC-boken (1611).   
    Rudbeck är idag hågkommen för såväl sin upptäckt av lymfkärlen, som sin spekula-
tiva historieskrivning i verket Atland eller Manheim (Atlantica, 1–4, 1679–1702) där han 
framkastar argument om att Sverige i själva verket är det sjunkna Atlantis. Poeten och 
greven Carl Snoilsky (1841-1903) beskrev hans verksamhet i dikten Olof Rudbeck: »En 
bild av Manhem så fram han bar, Ej som det var, Men så som den blindaste kärlek det 
ville«.   
    Ordet göticism härstammar ursprungligen från föreställningen om de mytomspunna 
Goterna, deras krigiska bragder och påstådda skandinaviska härkomst (Jordanes 551: 
Getica). Den svenska göticismen har sina rötter i kyrkomötet i Basel 1434, då Nils Rag-
valdsson på grund av sitt skandinaviska – och därmed götiska – ursprung ansåg att han 
borde ha en mer framskjuten plats under kyrkomötet. Detta blev ej fallet, men hans ut-
talande ledde till att svenskarna fick ett triumfkort i diplomatiska förhandlingar (Karls-
son 2010). Göticistiska idéer präglade även välkända arbeten som Ericus Olais Chronica 
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att bli ett brödraskap med ett »klart och allvarligt fosterländskt mål« (Hjärne, 
1877:17). Grundaren av Götiska förbundet, Jakob Adlerbeth30 ansåg att hans 
samtid utmärktes av en »förslappning af den gamla nationalkarakteren, så-
dan den framträder i häfden, så väl under heden tid, som under den kristna, 
då vi uträttade storverk«, och vidare att »förskämda seder, ett vekligt lefnads-
sätt och en bristande offervillighet för fosterlandet gjorde oss ej mer till vär-
diga afkomlingar af store förfäder« (Hjärne, 1877:17).  

De göticistiska idéerna hade under 1700-talet alltmer fått ge vika till för-
mån för upplysningens vetenskapliga framsteg31 och den förnuftsorienterade 
syn på världen som därav följde.32 Förbundets medlemmar, som inlednings-
vis var elva,33 använde sig vid sammankomsterna av fornnordiskt klingande 
pseudonymer som Rolf (Adlerbeth), Einar Tambaskjälfver (Geijer) eller Bodwar 

                                                                                                                                                                         

 

regni gothorum (Det götiska rikets historia), färdigställd ca 1475 och Olaus Magnus Histo-
ria de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken) från 1555. 

30 Jakob Adlerbeth (1785-1844) var förste expeditionssekreterare i ecklesiastikexpedition-
en, fornforskare och medlem i Vitterhetsakademien. Han översatte och utgav bland 
annat Edda eller Skandinaviens hedniska gudalära (1811) och Vaulundurs saga (1812). 

31 Ett fåtal personer uppehöll de rudbeckianska idéerna och hypoteserna under 1700-talet. 
Däribland prosten och runforskaren Johan Göransson (1712-1769). Ett av Göranssons 
viktigaste bidrag till vetenskapen är hans verk Bautil (1750) som innehåller 1173 avbild-
ningar av svenska runstenar, sorterade landskapsvis. Han tolkade runorna ur ett mer 
kristet perspektiv än Bureus esoteriskt influerade och menade att runornas inneboende 
betydelse förebådade såväl syndafloden som Kristus ankomst (Karlsson 2010:260). 
Även ämbetsmannen och fornforskaren Erik Julius Björner (1696-1750) är i samman-
hanget värd att nämnas. Till en början vann han för sin rudbeckianska fornforskning 
uppskattning, men kom under 1700-talet alltmer att betraktas som gammalmodig. Han 
kritiserades av yngre historiker som Olof von Dahlin (1708-1763), vilken Björner be-
nämnde som »public satyrist« (Björner 1739) (Hofberg 1906a). 

32 Vissa historiker hävdar att Sverige ej hade någon egentlig samlad upplysning i ordets 
rätta bemärkelse – det vill säga i form av religionskritik och det naturvetenskapligt em-
piriska idealet. De vetenskapliga framsteg som gjordes i Sverige handlade ej i första 
hand om att frigöra människan från religiösa dogmer, utan handlade främst om att 
stärka samhällsekonomin (Frängsmyr, 2006). I Sverige företräddes upplysningen av na-
turvetare som Carl von Linné (1707-1778) och Anders Celsius (1701-1744), historiker 
som Olof von Dahlin och Sven Lagerbring (1707-1787), samt lyriker som Johan Henric 
Kellgren (1751-1795). 

33 De elva första medlemmarna i Götiska förbundet benämndes som stamgöter. Götiska 
förbundet hade som flest 93 ledamöter och upplöstes i och med Adlerbeths död 1844. 
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Bjarke (Tegnér) och samlades kring en uppfattning om ett själlöst och pretiöst 
intellektuellt klimat; samt att den nationella självkänslan i Sverige gått förlo-
rad. För att avhjälpa det sistnämnda skulle »de gamle göters frihetsanda, 
mannamod och redliga sinne« återupplivas, som det står att läsa i första pa-
ragrafen i förbundets stadgar. Den frihetligt orienterade götiska idealarkety-
pen fick sin gestaltning genom mer eller mindre mytiska figurer som Sankt 
Göran, vikingen34 eller odalbonden;35 men även genom historiskt belagda 
personer och regenter som Gustav Vasa, Gustaf II Adolf och Karl XII. De 
sistnämnda ansågs som särskilt föredömliga, såväl genom sina götiska brag-
der på Europas slagfält, som genom sin flärdfria folklighet – en bild som i 
vissa avseenden lever kvar ännu idag.  

I stadgarna fanns även en passus som ålade varje medlem att vara »ovilkor-
ligea… förpligtad till forskning i de gamle göters sagor och häfder«, detta ge-
nom insamling av gamla sägner, folkvisor och seder, översättning av gamla 
isländska sagor, samt genom en nygestaltande produktion av sagor, konst och 
musik i en – vad som ansågs vara – fornnordisk stil. De gamla folkvisorna 
skulle, tillsammans med eddadiktningen och de gamla nordiska hjältesa-
gorna, bilda fundament för vad nytt som skulle skapas utifrån det som inom 
den intellektuella sfären betraktades som förlorat. I detta låg även en strävan 
att återknyta kontakten med det enkla folket och naturen36 – det vill säga att 
»hålla fädrens enkla dygder för ögonen och söka efterlikna dem« (von Friesen 
1883:428). I den göticistiska idévärlden innebar begreppet tradition att männi-
skan ej endast levde i nuet, utan var en del i en väv av minnen, tankar och 
moraluppfattningar.  Traditionen var det »oafbrutna medwetande« som ver-
kade för att folket kunde enas kring en uppsättning normer, vilket i sin tur 
                                                        
34 I Geijers dikt Vikingen, publicerad i Iduna nr. 1 (1811), är denne närmast att betrakta 

som en inkarnation av de göticistiska idealen; okonstlad, autonom, kraftfull, heroisk och 
samtidigt andligt förfinad. Vad viking egentligen betyder är höljt i dunkel och ordet 
hade inte använts sedan åtminstone 1400-talet innan Geijer återupptäckte det. Mycket 
pekar dock på att ordet viking i själva verket är ett verb (Harrison & Svensson 2009). 

35 Även dikten Odalbonden av Geijer (1811), visar att den nordiska bonden delar vikingens 
karaktärsegenskaper. 

36 Detta var ingalunda någon ny diskussion som enkomt fördes av romantiker i Sverige 
och Tyskland, då den redan hade avhandlats av antagonisterna Diderot och Rousseau, 
som bägge åtminstone kunde enas kring ett sökande efter den naturliga människan som 
ännu ej förkvävts av konventioner och rationalitet (Liedman 1997:149). 
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utgjorde nationens »personlighet« och garanterade dess stabilitet. Men »då 
ett folk blir odladt, blir denna tradition historia« (Geijer 1814:4-5).  

FÖRBILDNING OCH INBILLNING 
Enligt medlemmarna i Götiska förbundet hade med andra ord upplysningens 
naturvetenskapliga framsteg, förnuftstro och rationalism verkat för en atrofie-
ring av litteratur, kultur och akademi. Landsbygdsbefolkningen ansågs däre-
mot, genom bland annat sina folkvisor, vara förvaltare av götiskt kulturarv 
som ej ännu hade förstörts och blivit förkonstlat av utländska influenser. Gei-
jer (1814:II) menade att den »bildade eller förbildade« poesin förlorat sin 
kontakt med »folkets«, vilket för bägges räkning haft »elaka följder«. Fantasin 
och kreativiteten – eller inbillningskraften som Geijer benämnde den – tog sig 
uttryck genom bland annat dikt och musik. Detta var för Geijer själva beviset 
för en metafysisk värld bortom den materiella, då inbillningsförmågans 
»blotta tillvarelse är ett godt bevis på själens odödlighet« (1814:IV). Denna 
inbillningskraft var även »den förmåga som, genom sin slägtskap både med 
menniskans sinnliga och andeliga natur, liksom sväfvar emellan hennes öfriga 
förmögenheter och förbinder dem till ett helt« och ur vilken »hela mensklig-
hetens första bildning verkligen utvecklade sig…« (Geijer 1810:268). Vidare 
menade Geijer att samtidens kulturklimat genomsyrades av en »konst utan 
natur«, vilken »föraktade sin källa« och utmärktes av »söndring och förvir-
ring« (Geijer 1814:XI). Tegnér uppmanade i sin tur, genom dikten Språken 
(1817), att svenskarna från sitt »[ä]rans och hjältarnas språk« snarast skulle 
»[bort]tvätta det främmande smink« innan det var »för sent«. 

Götiska förbundet grundades följaktligen delvis som en motreaktion mot 
rådande litterära, pedagogiska och filosofiska strömningar; men de var även 
en del i, och medskapare av en kontinental rörelse som kännetecknas genom 
anskaffning och nygestaltning av en idealiserad nationell identitet – den tyska 
nyromantiken. En annan direkt orsak till grundandet var Napoleonkrigen 
som tillsammans med de sociala, ekonomiska och politiska omvälvningarna 
under andra halvan av 1700-talet lämnat efter sig ett politiskt instabilt 
Europa, där behovet av nationell självhävdelse hade vuxit sig starkt. För Sve-
riges del hade detta främst föranletts genom förlusten av den östra rikshalvan 
1809, vilket skapade ett trauma i främst vissa akademiska och militära kretsar 
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(Edgren, 2010). En del av förbundets skriftliga produktion, som publicerades 
i den egna skriften Iduna,37 andades revanschlusta och Götiska förbundet av-
såg till en början att verka för ett återtagande av Finland, vilket även fram-
kom i den ursprungliga versionen av dikten Svea, författad av Tegnér. En av 
stroferna fick sedan, på grund av det ansträngda säkerhetspolitiska läget 
gentemot Ryssland korrigeras till »att inom Sveriges gränser eröfra Finland 
åter« – det vill säga att det nya Sverige skulle formas inom den geografiska 
avgränsning som uppstod efter freden med Ryssland, och som än idag utgör 
nationalstaten Sverige.  

NYA OCH GAMLA SKOLAN 
I sammanhanget bör också ett av Götiska förbundets vänskapsförbund, de så 
kallade fosforisterna38 nämnas. Bakom denna sammanslutning stod främst Per 
Daniel Amadeus Atterbom, som under 1800-talets första års utbildningsde-
batt ivrigt propagerade för den nya skolan, vilket var en motreaktion mot upp-
lysningens franska materialism och naturalism (gamla skolan). Den nya skolan 
förkastade det franska förnuftsbetonade inflytandet över akademin och litte-
raturen i Sverige och ledde, liksom Götiska förbundet, sina idéers ursprung 
till den tyska Sturm und Drangrörelsen.39 Fosforisterna kom sedermera att ut-
vecklas tillsammans med, samt hämta intryck från den tyska nyromantiken.  
                                                        
37 Iduna utkom i tio nummer under åren 1811-24 (ett elfte utkom 1845). Till en början 

användes även undertiteln »En skrift för den nordiska fornålderns älskare«. Syftet var 
att sprida kunskap om den nordiska forntiden och skriften innehöll bl.a. rapporter och 
recensioner om fornfynd, texter av bl.a. Snorre Sturlason, nyskriven prosa och poesi 
(bl.a. Odalbonden, Vikingen och Manheim av Geijer och första sångerna ur Tegnérs Fritiofs 
Saga), uppteckningar av musik, samt övrigt som kunde vara av intresse för att stärka 
den nationella identiteten. 

38 Fosforisternas förbund hette Auroraförbundet, bildat 1808. Benämningen kommer från 
deras organ Phosphoros (ljusbringaren, morgonstjärnan), som utgavs mellan 1810-13. 
Föregångaren till Auroraförbundet var Vitterhetens vänner som var influerad av den tyska 
Sturm und Drang-rörelsen. Sällskapet, som mestadels bestod av studenter ur Östgöta 
nation, grundades 1803 och upplöstes redan 1805. 

39 Sturm und Drang (storm och längtan) var en tysk förromantisk litterär, filosofisk och 
musikalisk rörelse under 1760-1780-talen. Kulturrörelsen opponerade mot rådande 
upplysningsideal och betonade vikten av känsla, subjektivitet och individualism, samt 
en strävan mot det folkliga och ursprungliga. Framstående företrädare inom Sturm und 
drangrörelsen var författare och filosofer som Johann Gottfried von Herder (1744-
1803), Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) och Johann Christoph Friedrich 
Schiller (1759-1805). Musiken kännetecknas av hastiga ändringar i tempo och dynamik 
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De bärande idéerna hos fosforisterna var i grunden desamma som Götiska 
förbundets och kretsade främst kring fosterlandskärlek, bemängd med en fa-
scination för medeltida ridderlig heroism. Idégodset präglades även av mot-
stånd mot vad som ansågs vara en fantasilös, nyttobetonad och alltför meka-
nisk litteratur – allt sammanfogat med en platonsk idealism. Detta manifeste-
rade de främst i en poesi och prosa som av vissa samtida ansågs som svulstig, 
dunkel och ägandes en tillgjord djupsinnighet (Warburg 1904). Atterboms 
Prolog (1810:1-9) i det första numret av Phosphoros är måhända ett exempel på 
detta – åtminstone är poemet ett talande exempel för det paradigmskifte som 
åstundade. I prologen – som beskriver hur »Poesin« likt en »Phenix« i kvinn-
lig gestalt »sväfvar ur sin graf« – presenteras gudar från såväl de klassiska ci-
vilisationernas pantheon, som från den nordiska gudasfären. Bland gu-
daskaror framskymtar även några symboliskt betydelsefulla gestalter från den 
göticistiskt behäftade stormaktstiden (av Atterbom benämnd som »Carla-
åldren«) som skalden Georg Stiernhielm och drottning Kristina.  I prologen 
pläderar Atterbom för att det »[s]venska snillet... ej längre skall träla [i] ked-
jor från en barnslig tid«. Den barnsliga tiden, som är liktydig med upplys-
ningens franska smak, beskrivs även av Atterbom som det »tomma jollrets 
sommardag« där »[m]edelmåttans hydra väser«. I den nya tiden skall istället 
»[n]aturens eld… konstens dikt besjäla«. 

Atterbom var en hängiven beundrare av 1600-talets göticister som Sti-
ernhielm, och uttryckte tankar om de nordiska folken som osökt för tankarna 
till Rudbecks resonemang i Atlantican om Norden som människans urhem. I 
Poetisk kalender för år 1816 menar Atterbom – för att argumentera för sin upp-
fattning om den svenska folkdiktningens40 förträfflighet – att Norden var 
»hela den nyare historiens moder, som ifrån begynnelsen af folkvandringarna 
ända till närvarande dag skapat allt det stora och oförgängliga på jorden« 
(1816:XXVI).  

                                                                                                                                                                         

 

och till stilen brukar ett flertal verk av bland andra Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791), Joseph Haydn (1732-1809) och den tysk-svenske tonsättaren Joseph Martin 
Kraus (1756-1791) räknas.  

40 Enligt Atterbom var folkdiktningen ett uttryck för den götiska »folkstammens innersta 
sinnelag« (1816:XXVI). 



 
 

61 

Medlemmarna i Fosforisterna och Götiska förbundet är alltså att betrakta 
som ett avantgarde inom både det litterära och det akademiska fältet. Bägge 
förbundens medlemmar hade, som nämnts, en provinsiell bakgrund och till-
hörde den dåtida medelklassen. Liksom »dekadenterna« i det samtida franska 
litterära fältet (Bourdieu 2000:192) betraktades de av den akademiska och 
litterära hegemonin, vilket tidigare nämnts, som dunkla och tillgjorda. 
Avantgardet, eller de mer framstående radikala agenterna inom fältet tende-
rar efter tid att konsekreras och upphöjas till kulturfurstar. Detta brukar för-
utsätta att agenten ifråga endera på eget bevåg eller genom externt gillande 
slutligen faller till föga och producerar för den dominerande klassen – den 
som Bourdieu kallar borgerligheten.  

HERDER, KANT OCH HÖIJER 
Fosforisternas och Götiska förbundets centralgestalter Atterbom och Geijer 
fick sina nyromantiska impulser främst från den vid tiden kontroversielle filo-
sofen och läraren vid Uppsala Universitet, Benjamin Höijer. Geijer uppgav 
att han hade Höijer »att tacka för hela sin vetenskapliga bildning« (Nyblæus 
1884:346). Atterbom skrev i sin tur i ett brev att Höijer var »den enda men-
niska, som hittills kunnat imponera på mig« (Liljekrantz 1912:389). Höijer 
var verksam under Gustavianismens envälde och var till en början entusias-
tisk över den franska revolutionen, men efter att ha besökt Paris ändrat 
ståndpunkt till den motsatta (Gierow 1973). Han möttes dock av fortsatt 
misstänksamhet från den svenska kungamakten, vilket antagligen försvårade 
för honom att erhålla det flertal professurer han sökte.  

Höijer gick i självvald exil till Schweiz och Tyskland, där han kom i kontakt 
med tänkare såsom Kant, von Schelling och Hegel. Men det som i detta 
sammanhang är mest intressant är Höijers lansering41 i Sverige av von Her-
der, centralgestalt i Sturm und Drangrörelsen. Herder var den som indirekt i 
Von deutscher Art und Kunst (1773) lanserade begreppet folkmusik. Hans idé om 
att varje nation hade en specifik musik, sammanbunden med dess »folksjäl« 
(Volksgeist),42 fick uttryck i det som Herder benämnde volkslied – folkvisa.43  
                                                        
41 Eventuellt kan Herder ha blivit introducerad i den svenska universitetsvärlden tidigare 

av Höijers filosofilärare Johan Fredrik Neikter (Hedwall 2006). 
42 Dahlstedt (2013) översätter Volksgeist till folkande (27). Jag har dock valt att använda folk-

själ här, då det är mest förekommande översättningen inom folkmusikforskningen. 
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Folkvisan hade enligt Herder lagrats ute bland landsbygdens befolkning, 
vilkas kultur ej ännu kontaminerats av bildning och främmande inflytande. 
Den var således ett uttryck för en inhemskt odlad kultur sprungen ur folksjä-
len. Även om Herder betonade individen, är hon samtidigt en del av ett folk 
med tillhörande folksjäl. Herder menade vidare att det ej »finns någon enhet-
lig mänsklig natur utan vi har alla olika förutsättningar genom våra respek-
tive grundkaraktärer som uttrycker folksjälen« (Lundberg 2008:344). Grund-
karaktären hade alltså sin jordmån i individernas respektive kultur, vilket i 
Herders tankevärld är detsamma som folk. Herder menade vidare att den 
fornnordiska mytologin var bärare och uttryck för ett germanskt kulturarv 
(Dahlstedt, 2006). 

Att Höijer påverkats av Herder, och de filosofiska strömningar som rådde i 
Europa under 1700-talet andra hälft, framträder genom hans tankar kring 
musikens och diktens estetik. Höijer kritiserade den franska ytliga rational-
ismen och upplysningens idéer då han menar att »förlusten af den gamla 
mythologien och den enkla naturen måste ersättas med något«. Enligt Höijer 
är detta »något« det heroiska, vars »väsende är att vara naivt, at synas här-
leda sig ifrån en lycklig och fullkomlig natur, som aldrig blifvit lemnad.« 
(Jonsson 1986:68).  

DET HEDNISKA CHEVALLERIETS FULLKOMNANDE GENOM KRISTUS 
Höijer och Geijer ställde sig båda bakom Herders påstående om den 
fornnordiska mytologins betydelse, både som uttryck och i danandet av den 
Nordeuropeiska folksjälen. Dock menade de att den hedniske nordbon var en 
nobel vilde som behövde tämjas och förädlas genom Kristus. Samtliga fram-
stående medlemmar i Götiska förbundet var bekännande kristna och hov-
predikanten Afzelius drev, förutom sitt kyrkliga värv, även en privatistskola i 
Stockholm. Där bildades Manhemsförbundet44 1815 av Carl Fredrik Dahl-

                                                                                                                                                                         

 
43 Jfr Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Om lagarnas anda (1748), där han för fram 

teorier om klimatets påverkan på människors anda och statsskick. Teorin är känd som 
klimatläran, vilken för övrigt i sina olika former rönt inflytande på svenska göticister 
genom historien (Frängsmyr 2000:25-26). 

44 Manhemsförbundets esoteriska invigningsmystik, äger vissa gemensamma drag med 
den ockulta verksamhet som odlades bland 1600-talsgöticister som Bureus och Sti-

 



 
 

63 

gren och Anders Jacob Cnattingius. Bakom tanken att främja »en närmare 
vetenskaplig förening mellan några af lärarne och de bäste eleverna i Afzelii 
skola« (Söderberg 1912:767), låg en idé att dana neofyter till Götiska förbun-
det. 

Almqvist45 blev invald 1816 i Manhemsförbundet och snart dess ordfö-
rande. Förbundet upprättade en studieplan som syftade till att införliva de 
götiska idéerna i skolarbetet i form av »ceremonier och öfriga anordningar« 
(ibid). Eleverna studerade fornnordiska sagor, folkvisor, landskapslagar m.m. 
och genom examination kunde de sedan stiga i graderna. Almqvist utarbe-
tade samma år ett initiatoriskt gradsystem, där första graden skulle verka för 
»att man får klart för sig samtidens låga ståndpunkt i både fysiskt och mora-
liskt afseende samt bli genomträngd af tanken om behofvet af förädling« 
(Fredlund 1903:97). Andra graden skulle med hjälp av Götiska Förbundsbro-
dern Per Henrik Lings gymnastiska övningar uppbringa »vild och hednisk 
krigsstyrka« (ibid), som i tredje graden övergick i »det gauthiska kämpalifvet« 
(ibid), även benämnt som det »hedniska chevalleriet«. Den primitiva kraften 
skulle sedan i fjärde graden övergå till »brinnande fosterlandskärlek« 
(ibid:98), varpå neofyten i sjätte graden, »det stora hoppets grad« (ibid), 
skulle genomgå en brytning mot det fromma, och överlämna sig åt Kristus. 
Den sjunde graden var ämnad åt kvinnan, som med sin kärlek skulle över-
lämna adepten till åttonde gradens rena kärlek till Gud. Genom detta skulle 
dygden och »den sökta oskulden« vinnas, och då detta förutsatte att ett om-
fattande andligt arbete utförts, hade det kroppsliga värvet blivit eftersatt. För 
att nå den slutgiltiga nionde graden skulle nu detta återvinnas, då en äkta 
manhemsbroder »med lust... måste sköta hvarje förrättning, äfven den 
lägsta« (ibid.). 

                                                                                                                                                                         

 

ernhielm. Dock ligger det en avgörande skillnad i Manhemsförbundets uppfostrande 
och samhällsdanande avsikter, samt den för 1800-talet så typiska ordensromantiken 
gentemot Bureus hermetiska och självtillvända mysticism (Karlsson 2010). 

45 Intressant i sammanhanget är att Almqvists nära vän, militären, publicisten och riks-
dagsmannen Johan August Hazelius var medlem av Manhemsförbundet. Denne Haze-
lius var far till Artur Hazelius, grundare av Nordiska Muséet och Skansen (Söderberg 
1912). 
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Efter att ha lämnat Manhemsförbundet 1820 flyttade Almqvist fyra år se-
nare till Värmland för att försöka leva som »idealiserad bonde« (ibid.) och 
sköta »hvarje förrättning, äfven den lägsta« (ibid.), vilket endast varade ett år 
innan han utblottad återvände till Stockholm (Svedjedal 2007). Manhems-
förbundets verksamhet ebbade sakta ut och förbundet upplöstes 1823. 

FOLKETS FORNA VISOR OCH DANSAR 
Den äldsta källan46 som tillskriver allmogens musik en egen benämning är 
Carl Envallsons47 Svenskt Musikaliskt Lexikon,48 utgivet 1802, där det står att 
läsa följande om »National-musik: En sådan musik eller sång, som allmänn-
ast brukas af en viss Nation, samt tillhör des karaktär och des lynne.«: 

Man har mycket misstagit sig om den Svenska National-musiken, i synner-
het när man velat utgifva den så kallade hönsgummans visa49 och dylika 
för sådant; emedan den nyssnämnda visan till ursprunget blott är från Sö-
dermanland, der man ofta finner kyrk-socknar med sin egen socken-ton, t. 
ex. Wingåkersdansen. Man bör således skilja Provinsial-toner ifrån Nat-
ional-musik. Dalkars-Wisan är äfven en sådan, och liksom flere Provinsers 
utur Moll; men det blir ändå svårt att neka, det den genuina Svenska Nat-
ional-musiken varit utur Dur. Ty om man någorlunda vil hafva afseende 
på trakterna kring Sigtuna och Upsala, der Upsalarnes rätta hemvist varit, 
så finner man dem ännu i dag äga sina mesta melodier och dansar med 
hufvudtonen i dur… Sant är, att många toner också finnas i moll; men kan 
icke ordsaken dertil ligga i sammansättarens lynne, hans smak och andra 
tillfälligheter, emedan man vet at flere af desse molltoner icke äro så ur-

                                                        
46 Professorn och ärkebiskopen i Åbo, Jacob Tengström (1755-1832) omnämner de finska 

runosångerna som »folkvisor« i ett tal till Vitterhetsakademin 1795 (Jersild 2006). 
47 Carl Magnus Envallson (1756-1806) var ämbetsman, men framförallt dramaturg och 

översättare av dramatiska verk. I huvudsak ägnade sig Envallson åt författande av vau-
deviller och rousseaunska dramer av pastoral karaktär – ej sällan av nationalistisk art. 
Dessa var mycket vanligt förekommande under Gustaf III regeringstid. Konungen ar-
betade sedan tidigt 1780-tal med en försvenskning av såväl teater som opera – dels på 
grund av sitt intresse för den svenska historien, men även av politiska skäl (Ivarsdotter-
Johnson 1993:341-343). 

48 Lexikonet var till stora delar en översättning och bearbetning av Rousseaus Dictionnaire 
och Sulzers Theorie der schönen Künsten, med vissa egna tillagda avsnitt (Hedwall 2006). 

49 Hönsgummans visa kallas egentligen Cathrinas sång och återfinns i andra akten av Abbé 
Voglers opera Gustav Adolf och Ebba Brahe (1788). 
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gamle, utan til större delen sammansatte af Konung Erik XIV i des svår-
modighets-dagar. Ordsaken til mångas moll-ton kan äfven finnas i ortens 
belägenhet och vallgångens enslighet, t. ex Daldansen. Men hvad de all-
männare högtidstoner hos Svenskarne angår, så gifva oss beskrifningarne 
om deras musiks styrka och munterhet, deras ram-slag och dam-slag på 
harpa, som speltes med handskar, m. m., mycken anledning att tro det 
dur-tonen varit mest rådande, såsom enligare med nationens glada och 
vanliga karakter... Hvilken ton är allmännare kring hela riket, än Mina 
getter och mina bockar? Huru många brudhus finnas i städerne och på 
landsbygden, der icke till slutet och då kronan tages af bruden, spelas den 
bekanta dansen: Aldrig blir den bruden. – At ofta molltoner deribland 
blifvit nyttjade både til visor och gästabudsdansar, bevisar aldeles icke nå-
got öfvervälde af mollart i Svenska national-tonerne. Auktor äger af sådane 
en så stor samling som han möjligen hunnit gjöra; men i räkningen hafva 
dur-tonerne et ganska öfverlägset antal. 

Envallson tycks ha svårt att definiera hur den svenska folksjälen gestaltar sig 
genom musik. Särskilt intressant är att Envallson i denna beskrivning gör en 
distinktion mellan »provinsial-toner« som påverkas av den närmast omgi-
vande naturen och National-musiken som ett slags övergripande metauttryck 
för den nationella folksjälen. Att trakten kring Uppsala, med dess mytiska 
historia, tillmäts högt symbolvärde och därmed får fungera som utslagsgi-
vande markör för den svenska folksjälen är symptomatiskt för tiden – den 
svenska folksjälen klingar alltså enligt Envallson »utur dur«. 

Den svenska insamlingen och publiceringen av allmogens visor under 
1800-talet skilde sig på en avgörande punkt från såväl 1600-talets göticister, 
som den insamling som företogs i övriga Europa där folkdiktningen var det 
essentiella – även melodin tecknades upp och publicerades. Förfarandet före-
gicks av en diskussion inom förbundet, initierad av Adlerbeth, som ansåg att 
»musik, lika så väl som hvarje annat uttryck av känslor, kunde utmärka götisk 
kraft« (Hjärne 1878:39). Flera av det Götiska förbundets medlemmar, där-
ibland Geijer, hade till en början varit skeptiska till att melodierna skulle 
vinna något gehör hos de tilltänkta åhörarna och läsarna. Ett beslut togs dock 
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att publicera Neckens polska50 som bilaga i Iduna nr. 3 (1812), med nyskriven 
text av Afzelius och tillfogat pianoackompanjemang.  

Geijer genomförde, tillsammans med ordensbröderna Afzelius och den 
tyskfödde tonsättaren och musikteoretikern Johann Christian Friedrich 
Hæffner, den första insamlingen och utgivningen av svensk folkmusik i form 
av utgåvan Svenska folk-visor från forntiden I-III (1814-18).51 Afzelius hade till en 
början förordat musikförläggaren Olof Åhlström, men Geijer ville istället an-
lita Hæffner, som redan hade ett mångårigt intresse och visst kunnande inom 
allmogens musik.52 Möjligen var det en kompromiss dem emellan som ver-
kade för att Åhlström fick uppdraget att arrangera melodierna i deras andra 
utgåva, Traditioner av svenska folk-dansar (1814-15). Detta gillades däremot inte 
av Hæffner, som ansåg att Åhlström i sina arrangemang inte tagit tillräcklig 
hänsyn till det nordiska tonspråket.53 Dessutom ansågs flera av låtarna ha en 

                                                        
50 Neckens Polska är även känd som Djupt i Hafvet på Demantehällen. Det finns omtalat i nå-

got skilda versioner om hur tonsättaren Gioacchino Rossini (1792-1868) vid ett tillfälle 
fick höra grevinnan och tonsättaren Hedda Wrangel (1793-1833) sjunga Neckens 
polska för honom, varpå han enligt tonsättaren och musikhistorikern Abraham Man-
kell (1802-1868) skall ha utbrustit »en sådan melodi kan jag icke skrifva« (1864:324). En 
annan version (von Möller 1871) av anekdoten berättar att Rossini uppgivit att han 
»endast hafva skrifvit ett par melodier, som med denna voro jemnförliga«. Denna källa 
uppger även att låten ifråga även kunde ha varit Geijers visa Den lilla kolargossen. 

51 Några år tidigare, 1805-1808, hade Achim von Arnim och Clemens Brentanos utgivit 
det banbrytande samlingsverket Des Knaben Wunderhorn i tre band. Samlingen väckte 
stort intresse i det dåtida Europa och blev flera avseenden stilbildande i form av bland 
annat upplägg och kategorisering av sånger (Geisler 2007), vilket kan noteras hos både 
Geijer/Afzelius och senare Rääf/Arwidsson, som gav ut sina samlingar i tre band och 
med liknande viskategorisering. 

52 Hæffner (1759-1833) hade redan under sin ungdom i Thüringen uppmärksammat och 
intresserat sig för folklig musik, ett intresse han även odlade i Sverige, då han redan 
under 1780-talet upptecknade en jojk efter fem samer på besök i Stockholm (Hæffner, 
1818). Efter sin flytt till Uppsala 1808 fortsatte en viss uppteckningsverksamhet och an-
tagligen var detta, tillsammans med ett gediget musikkunnande anledningen till att 
Hæffner blev anlitad som arrangör. I ett brev från Geijer till Afzelius står det att läsa: 
»Han [Hæffner] äger oändl:t mer både kännedom af det ägta gamla och enkla i musik 
och mer lända och vördnad än både jag och Du eller någon i Sverige« (genom Tern-
hag, 1994:31). 

53 Hæffner ansåg det inte ens nödvändigt att »förnöta tid och papper med uppräknandet 
af de otaliga felen emot Harmonien i dessa dansar« (genom Ling 1980). Hæffner hade i 
sina harmoniseringar medvetet försökt att anpassa ackompanjemanget i så stor ut-
sträckning som möjligt, av hänsyn till melodin och tonspråket. I tidskriften Svea (1818) 
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modern och osvensk klang (Ling 1980). Hos Hæffner fanns en medveten 
strävan i sina arrangemang att söka det ursprungligt naturliga och vad som 
ansågs vara det rena, oförstörda och oförbildade (Geijer 1814). Geijer försva-
rade ändå att visorna och danserna publicerades med ackompanjemang ge-
nom att tillstå att det förelåg en fara i att musiken skulle falla i glömska. Dock 
menar Geijer att det gjorde honom »hjerteligen ondt« att se melodierna på 
»papperet«, då deras rätta element är ute i »friska luften, skogarna och den 
Nordiska naturen« (Geijer, 1814:LXVIII).  

Som utgåvornas titlar antyder, sökte upptecknarna efter ålderdomlig mu-
sik, som snarare hade sina rötter i 16- och 1700-talets folkliga musicerande, 
än i det samtida 1800-talet. Med andra ord företog sig utgivarna en utsorte-
ring av vad som ej ansågs hålla rätt musikalisk, eller litterär nivå. Likaså sor-
terades de visor och danser bort som ej sågs som tillräckligt gamla eller nor-
diska (Ling, 1994). Detta betyder med andra ord att det redan här skedde en 
nygestaltning, eller rekonstruktion av den folkliga musiken, vilket enligt 
Lundberg (2008) fick påföljden att »upptecknarnas version av den svenska 
folkkulturen... fortfarande präglar dagens bild av vad folkmusik är« (343).  

Samtidigt som Geijer och Afzelius inledde sitt uppteckningsprojekt, hade 
även deras ordensbroder i Götiska förbundet, Leonard Fredrik Rääf54 påbör-
jat insamling av folkvisor, och tillsammans med Adolf Iwar Arwidsson55 pub-
                                                                                                                                                                         

 

bidrog J.C.F. Hæffner med uppsatsen Anmärkningar öfver gamla nordiska sången (78-92), där 
han identifierade vad han ansåg var en »nordisk skala«, som även delades med Tysk-
land, England och Skottland. I princip rör det sig om en Eolisk skala, men med något 
höjt sjätte (6) och sjunde (7) tonsteg. Detta var den första egentliga teoretiska undersök-
ningen av den nordiska folkmusiken. Visserligen hade geometrikern Harald Valerius 
redan i sin Disputatio musica de tactu (1698) berört ämnet – dock ej så djuplodande. 

54 Leonard Fredrik Rääf (1786-1872) var riksdagsman, fornforskare och medlem i Kung-
liga Vitterhets, Historie- och Antikvitetsakademien, Kungliga Samfundet för utgivande 
av handskrifter rörande Skandinaviens historia och Kungliga Vetenskapsakademien. 
Han var bl.a. känd för sitt motstånd mot moderniseringen av samhället och motion-
erade exempelvis emot järnvägsbygget och ångbåtar och levde i en värld präglad av 
Olof Rudbecks idéer (Wretö, 1990). 

55 Adolf Iwar Arwidsson (1791-1858) föddes i Padasjoki, Finland och var docent i allmän 
historia. Han kom under sin studietid i Sverige mellan 1816-1818 i kontakt med de ny-
romantiska strömningarna i Uppsala – om det vittnar bl.a. hans avhandling Ingenii ro-
mantici, ævo medio orti, expositio historica (1817). Arwidsson samarbetade med Atterbom i 
hans Poetisk Kalender. Vid hemkomsten till Finland blev han en av de viktigaste perso-
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licerade han samlingen Svenska Fornsånger (del I-III, 1834-42). Musiken bear-
betades och arrangerades av Erik Drake.56 Samlingen innefattade såväl efter-
lämnade uppteckningar av Afzelius, som äldre visböcker och uppteckningar 
av 1600-talets göticister. I förordet av Svenska Fornsånger, del I, skriver Arwids-
son om Geijers och Afzelius insamlingsverksamhet, som sedan utmynnade i 
tidigare nämnda utgåvor: 

Den håg för fosterlandets fornminnen, som återvaknade efter första tiotalet 
af innevarande århundrade, yttrade sig ifrån början verksammast inom 
området af hvad fäderna haft skönt och ädelt af sång och saga. Hela rikt-
ningen af vår inhemska skaldekonst vid denna tidpunkt, skulle nödvändigt 
hänvisa till den enkla och okonstlade diktart, som stod i så skarp motsats 
till hvad man på den ena sidan lika mycket prisade, som man på den andra 
underkände… Småningom började man uppteckna och samla, hvad hittills 
lefvat endast i allmogens munn, och de melodier, som länge förklingat 
obemärkte bland fjäll och mark, nedkallades åter från sin oförskylda 
glömska. Man ville att det som var Svenskt, skulle blifva hela Svenska fol-
kets, och icke blott de lägre klassernas… 

I texten framskymtar avståndstagandet till den förkonstlade poesin som även 
Geijer gick i polemik gentemot. Geijers och Afzelius strävan var ju ej endast 
att rädda musiken och dikten undan glömskan, utan även lansera den folkliga 
musiken och diktningen för högre samhällsklasser. Detta tycks ha fallit väl ut 

                                                                                                                                                                         

 

nerna inom Åboromantiken, en rörelse med idéer som låg mycket nära Fosforisterna och 
Götiska förbundet, fast ur ett finskt perspektiv – även finländarna hade efter riks-
sprängningen 1809 en nationell identitet att först söka, och sedan stärka. Detta kan be-
traktas som ett förstadium till fennomanismen. I januari 1821 påbörjade Arwidsson sin ut-
givning av Åbo morgonblad, där artiklarnas innehåll, till stor del, var uppmaningar till det 
finska folket att stärka sin nationella identitet, delvis genom att höja statusen för det 
finska språket (Tudeer 1904). Detta ogillades av myndigheterna som drog in tidningen i 
september 1821. Efter att ha publicerat ett flertal regimkritiska skrifter i andra organ 
som Mnemosyne, blev Arwidsson avsatt från sin docentur vid Åbo Akademi. 1823 gick 
han i landsflykt till Sverige, där han fick en anställning vid Kungliga biblioteket (Hof-
berg 1906b). 

56 Erik Drake af Hagelsrum (1788-1870) var musikteoretiker, kompositör och pedagog 
från Kisa, Östergötland. Han var professor i musikteori vid Kungliga Musikaliska Aka-
demin och författade ett flertal musikteoretiska läroböcker. 
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och Arwidsson skriver vidare att det »okonstlade behaget i dikt och tonsätt-
ning vann snart seger öfver fördomen, och hvad som utgjort konungaborgars 
sysselsättning och fröjd, föraktades icke mera i våra högre kretsar.« Här låter 
sig den fornnordiska hjälten, som ansågs ha fört en slumrande tillvaro i de 
gamla visorna anas, vilken till slut återvunnit sin plats och aktning hos bor-
gerskap och högrestånd. En annan central idé lyser också igenom: att melo-
dierna ej hade en specifik upphovsman, utan omedvetet hade växt fram ur 
ett kollektivt medvetande, folksjälen – vilket verkade för att musiken var na-
turlig och okonstlad, vilket i sin tur innebar autenticitet och därmed ett högt 
egenvärde (Ronström 2010). 

Att de göticistiska idéerna fick fäste bland borgerskapet skapade i sin tur ett 
unikt svenskt musikaliskt språk som odlades inom den borgerliga salongskul-
tursfären. Den musik som däri framfördes var ej sällan influerad av den folk-
liga musiken och blev en svensk motsvarighet till den tyska lieden eller ro-
mansen,57 som genom kompositörer som Schubert vunnit popularitet nere på 
kontinenten. Den svenska solosången till pianoackompanjemang hade sin 
främsta företrädare i Geijers tidigaste kompositioner, men även hos mer ut-
präglade tonsättare som August Söderman (1832-1876), Bernhard Crusell 
(1775-1838) och Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878). Musiken, som ofta var 
arkaiserad eller pastischartat folklig, sattes ibland till befintliga folkliga dikter, 
eller till nyskriven text – ofta av Tegnér, Almqvist eller Atterbom (Helmer, 
1993). I den musikaliska salongen, som hade sin tyngdpunkt i de borgerliga 
hemmen, kunde även kvinnliga kompositörer som Mathilda Montgomery 
(1796-1863), Helena Munktell (1852-1919) och Caroline Ridderstolpe (1793-
1878) låta sin musik bli hörd. 

Det göticistiska tankegodsets förvaltare och reproducenter 

De idéer som satts i rörelse av uppsalaromantikerna spreds i samhället ge-
nom de institutioner och ämbeten som de var verksamma i, och sedermera 
av andra aktörer som anammat idégodset. Detta beredde mot mitten av 
1800-talet väg för att allmogens musik i någorlunda oförblommerat skick 

                                                        
57 Geijer benämnde inledningsvis folkvisorna som romanser (Geijer & Afzelius 1814). 
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kunde presenteras för borgarklassen – ej endast genom den mer intima sa-
longskultur som odlades, utan även genom offentliga konserter. Tankegodset 
verkade även för att allmogens kultur – som blev en viktig, för att inte säga 
avgörande komponent i skapandet av nationalstatens berättelse – manifeste-
rades i den nationalistiska statsideologins nya helgedomar som Nordiska mu-
seet, Skansen och Nationalmuseum. 

Det avsnitt som följer kommer endast att ägnas åt ett fåtal centrala indivi-
der, institutioner och företeelser med direkt betydelse för det svenska folkmu-
sikfältets uppkomst. 

RICKARD DYBECK 
En hängiven åhörare till Geijers föreläsningar var den svenska nationalsång-
ens textförfattare Richard Dybeck, vilken hyste en livslång respekt för Geijer 
och Hæffner (Ivarsdotter-Johnson 1994). Dybeck hade fått en impuls av Gei-
jer, som beklagat att det ännu ej förekommit någon forskning kring vallåtar 
och den musik som hörde fäbodbruket till. Dybeck begav sig ut på långa 
vandringar i främst Dalarna och sökte upp fäbodarnas musik där han upp-
levde »lefvande, verklig naturmusik – annat än inlärda, döende traditioner« 
(Mangård 1937:107). »Dessa enda verkliga Natursånger, som än lefva för sig – 
midt i ett hemskt virrvarr av förbildning« (Dybeck 1849:42) uppfattade Dy-
beck som den grundläggande essensen i svensk folkmusik (Dybeck 1974). Dy-
beck publicerade sina fynd i den första utgåvan med fäbodarnas musik, 
Svenska vallvisor och hornlåtar, med norska artförändringar (1844).  

Liksom sina företrädare, Geijer, Afzelius och Hæffner, betraktade Dybeck 
sig själv som något av en missionär för allmogens musik och anordnade 
bland annat 1844 en konsert i Stockholm med enbart svensk folkmusik. Mot-
tagandet blev varmt och konserten gick i repris ett antal veckor senare. Dy-
beck ansåg även, i likhet med nyss nämnda föregångare, att musiken egentli-
gen ej hörde hemma på vare sig notpapper eller i stadsmiljö, men han var 
ändå pragmatisk i sin iver att lansera allmogens musik för borgerskapet i 
Stockholm då han lät folkliga »toner, om än ofullkomligt, ljuda i Konsertsa-
len.« (Mangård 1937:107). Ofullkomligheten låg således i att konserten fram-
fördes av skolade violinister och vokalister, samt att melodierna, för publikens 
skull, klätts i en mer konstmusikalisk dräkt. Dybeck försökte undvika att göra 
alltför konstfulla arrangemang, men ansåg samtidigt att viss anpassning var 
nödvändig för att vinna acceptens hos publiken. 
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Det är just som framställare och ivrare för folkmusiken som Dybecks värv 
för eftervärlden kommit att bli värdefull. En del kritik har visserligen riktats 
mot hans insamlingsmetoder som ofta, i tidens anda, snarare var rekonstrue-
rande än verklighetsspeglande. Liksom sina föregångare i Götiska förbundet 
bedrev även Dybeck publicistisk verksamhet i form av tidskriften Runa, utgi-
ven i tämligen oregelbunden grad mellan åren 1842-1876. Innehållet som 
Dybeck publicerade i Runa, speglade de intresseområden som genom uppsa-
laromantikernas försorg väckts, vilket tog sig uttryck i presentation av nyupp-
tecknade folkmelodier, folksägner och folkseder, men även genom beskriv-
ningar av fornminnen och fornfynd från olika landskap i Sverige (Westrin 
1916). 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA 
Som ett led i den tankevärld som odlades inom den akademiska sfären, lanse-
rade tidigare nämnda Almqvist idén att varje studentnation borde inneha en 
förening ämnad för fornforskning. Idén blev upprinnelsen till landsmålsför-
eningarna, vilka samlade studenter från alla fakulteter med ett »intresse för 
själfkännedom och svenskhet« (Lundell 1911:1049). Almqvist blev dock ej 
själv direkt initiativtagare till någon landsmålsförening, då han efter att ha 
anklagats för giftmord gick i landsflykt 1851. Det skulle dröja till 1872 innan 
den första landsmålsföreningen bildades vid Uppsala universitet av Oscar 
Emil Norén vid Västgöta nation. Under 1870-talet bildades snabbt lands-
målsföreningar, kopplade till de flesta studentnationer, vid främst Uppsala 
och Lunds universitet.58 

Landsmålsföreningarnas huvuduppgifter rörde främst insamlande av dia-
lektord, sagor, seder, skrock, danslekar och musik, vilka ofta nedtecknades i 
samband med ferier på respektive students hemort. Sedermera kom 
landsmålsföreningarna att bli fria institutioner och erhålla statligt stöd för sin 
verksamhet. Under början av 1900-talet centraliserades studentnationernas 
samlingar i olika omgångar och blev till slut förstatligade (årtal inom paren-
tes) i följande ordning: Uppsala (1914), Lund (1930), Göteborg (1962) och 
Umeå (1971). Sedan 2006 är landsmålsarkiven samlade under en statlig 

                                                        
58 Även vid Helsingfors Universitet bildades landsmålsföreningar med syfte att tillvarata 

den Finlandssvenska allmogekulturen. 
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myndighet, SOFI (Institutet för språk och folkminnen). Avsikten med verk-
samheten är idag i stora drag densamma som i inledningen: att »särskilt 
samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, 
folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.« (www.sofi.se). 

HAZELIUS, LEFFLER, NORDISKA MUSEET OCH SKANSEN 
Under 1870-talet fick den svenska folkliga kulturen ett eget muséum då Artur 
Hazelius öppnade Nordiska museet på Drottninggatan i Stockholm. Hazelius 
företog sig, liksom Dybeck, långa fotvandringar på den svenska landsbygden 
och blev även gripen av Skandinavismen under sin studietid i Uppsala på 
1850-talet. Detta var en rörelse som låg nationalism och göticism nära, men 
strävade även efter att tydliggöra kulturella och historiska samband mellan de 
nordiska länderna (Bergman 1999). Ännu idag gör sig idérörelsen påmind i 
Dybecks textrad »ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden«. Att Hazelius intresse-
rade sig för Skandinavismen låg förmodligen nära till hands, då hans far Jo-
han August var nära vän till Almqvist och medlem i Manhemsförbundet. 

Nordiska museet hade inledningsvis varit en plats ämnad för den svenska 
allmogen, men kom snart att omfatta artefakter från andra sociala skikt och 
innan muséet flyttade till sin nuvarande plats, inrymde den ursprungliga lo-
kalen autentiska interiörer med uppklädda vaxdockor. Hazelius påbörjade 
1885 arbetet med att starta ett betydligt rymligare muséum då han 1885 
hade köpt Morastugan. Tanken var att skapa ett museum av en helt ny typ: 
Skansens friluftsmuseum. 1891 invigdes Skansen, men hade då långt ifrån 
den storlek som det har idag. På Skansen skulle det svenska folklivet åskådlig-
göras utifrån samma idé som hans Nordiska museum haft, fast nu med le-
vande människor och djur i autentiska miljöer – i detta ingick även spelmän 
och kulande kullor. 

Låtsamlaren och journalisten Karl Peter Leffler59, som under sin studietid i 
Uppsala tagit intryck av landsmålsföreningarnas verksamhet, vistades en tid 
på Skansen och tecknade upp låtar efter de anställda nyckelharpospelmän-
nen Johan Edlund och Jonas Skoglund. Initiativet till uppteckningsarbetet 
                                                        
59 Under denna period var ett flertal upptecknare aktiva där särskilt August Fredin (1853-

1946), August Bondesson (1854-1906) och Einar Övergaard (1871-1936) särskilt bör 
nämnas (Ramsten 2010; Ronström 2010). Jag har här valt att belysa just Leffler på 
grund av hans samröre med Hazelius.  



 
 

73 

kom från Hazelius och låtarna utgavs sedan med tillhörande biografiska be-
skrivningar i boken Om nyckelharpospelet på Skansen (1899), utgiven av Nordiska 
museet. Leffler målar i inledningen (1-8) upp en dyster bild över folkmusiken 
då han betraktar Edlund och Skoglund som »representanter för en döende 
kultur« och menar vidare att vid varje »dugande« spelmans bortgång »för-
svinner någon del af vår präktiga folkmusik, som… gaf uttryck åt, den rika 
och skära poesi, hvarmed nordbons fantasi var mättad.« Leffler uttrycker 
även sin aversion gentemot dragspelets »tonfattiga och gälla ihålighet«, samt 
»falskt sentimentala marknadsvisor« och »tarfliga slagdängor från bevärings-
lägren«. En uppmaning att »i tid söka rädda, hvad räddas kan af minnen från 
vårt folks musikaliska storhetstid« avslutar den pessimistiskt anstrukna texten. 
Leffler tycktes ej ha anat vilken renässans för allmogens musik som skulle 
komma inom de närmaste tio åren – en pånyttfödelse som han i allra högsta 
grad själv var delaktig i såväl som låtsamlare och domare i ett flertal av de 
spelmanstävlingar som anordnades i Medelpad och Ångermanland.60 

Skansen ägde således många likheter med spelmansrörelsen, genom sina 
idealiserade och rekonstruerade miljöer hämtade från en i flera avseenden 
redan svunnen tid. Hazelius huvudsakliga idé var, liksom de tidiga uppsala-
romantikerna, att genom kunskaper om nationens historia lära känna och 
kontextualisera sig själv, vilket manifesteras i Nordiska museets logotyp där 
det står att läsa: »känn dig själf«. Hazelius avled sex år innan den stora invig-
ningen 1907. Men hans Skansen skulle bli en central och symboliskt viktig 
plats för den unga svenska spelmansrörelsen under 1910-talet och framåt.  

SPELMANSRÖRELSENS UPPKOMST 
En initiatör till, och »portalfigur« (Ternhag 2000:70) inom spelmansrörelsen 
och folkmusikkommissionen, grundad 1908, var häradshövdingen Nils An-
dersson. Han skolades i Skånska landsmålsföreningen vid Lunds universitet 
och inledde under slutet av 1800-talet sitt arbete med Svenska låtar, genom att 

                                                        
60 Leffler (1863-1922) tecknade främst upp låtar i Västernorrlands län, men även Söder-

manland, Hälsingland, Gästrikland, Jämtland, Härjedalen Dalarna och Uppland. Få 
av hans uppteckningar togs med i Svenska låtar, medan den allra största delen utkom 
först med början 65 år efter hans död i två böcker, K.P. Lefflers folkmusiksamling, del I 
(Jersild 1987) och del II (Jersild 1991). Ytterligare en bok (Jersild 1994) utgavs senare 
som är av biografisk karaktär. 
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under sina ferier teckna ned låtar efter spelmän kring hans hembygd i Skåne 
(Andersson 1958). Urvalet av låtar har kommit att få stort inflytande över 
idén kring vad genuin svensk folkmusik är och kan ses som en förlängning av 
tidigare nämnda göticistiska tankeströmningar. Som ett exempel kan anföras 
den riklighet av menuetter, anglaiser, kadriljer och liknande som förekommer 
i de s.k. spelmansböckerna som bevarats i Folkmusikkommissionens arkiv i Sta-
tens musiksamlingar. Av dessa togs ingen med i Svenska låtar. Detsamma 
gällde för mer moderna låttyper som polka, schottis och hambo (Andersson 
1963). De låttyper som premierades var främst polska, marsch och vall-, lock-
, och hornlåtar, men även valser av äldre typ. Andersson drog en gräns vid 
1890 och uppmanade sin hjälpreda och sedermera efterföljare Olof Anders-
son att ej teckna ned låtar med härkomst efter nyss nämnda år (Boström 
2010). 

Låtsamlingen Svenska Låtar får med sina 24 delar och sammantaget knappt 
8000 låtar betraktas som den viktigaste samlingen av svenska spelmanslåtar. 
Samlingsverket följde och befäste delvis ett sorteringsförfarande som använts 
alltsedan 1800-talet, där landskapet kom att betraktas som traditionsområde 
(Ronström 2010; Lundberg 2010).61  

I denna anda organiserades även de spelmanstävlingar som inleddes med 
tävlingen på Gesundaberget i Mora 1906 och som senare fick efterföljare 
landskapsvis under de närmaste åren som följde, och som kulminerade i riks-
spelmanstävlingen på Skansen i Stockholm 1910. Just spelmanstävlingen i 
Gesunda, som tillkom på Anders Zorns initiativ, brukar anses vara själva 
startpunkten för den svenska spelmansrörelsen och dess betydelse för spel-
mansrörelsen är oomtvistlig (Renberg 1973).  

Arrangemanget kring tävlingen var medvetet spartanskt och scenen utgjor-
des av en hökärra. Tanken var att musiken skulle klinga i en frisk och orörd 
natur. Domarna Zorn, Romson och Andersson satt på stenar och bevittnade 
en sällsam samling spelmän (16 stycken) och lurblåsare (16 stycken) från olika 
delar av Dalarna. Till tävlingen var nämligen endast lurblåsare och fiolspel-
män inbjudna. Anledningen brukar uppges vara att Zorn vid en jakt 1905 
uppmärksammat att hornen ej längre ljöd i skogen. Vid ett besök på en fä-
                                                        
61 Svenska låtar fick utstå kritik redan av samtida låtupptecknare som bland annat ansåg att 

materialet var tillrättalagt och ovetenskapligt bearbetat (Ramsten 2010). 
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bodvall fick han klart för sig att konsten att blåsa horn höll på att försvinna 
hos kullorna som arbetade där. Då Zorn förklarade att han, för att rädda fä-
bodmusiken undan glömskan, ämnade utlysa en tävling i spel på horn och 
lur, väckte det en viss förvånad munterhet hos kvinnorna vid fäboden (Ren-
berg 1973). Samtidigt hade Zorn upplevt att även spelmansmusiken var ho-
tad av väckelserörelsen som ansåg fiolmusik som syndfull. Många spelmän 
hade därför lagt ned fiolen. Andra aspekter var en förändrad musiksmak som 
kom med den repertoar som förknippas med dragspelet och bruksorternas 
mässingsorkestrar.  

Erik Axel Karlfeldt blev opåkallat behjälplig i marknadsföringen av täv-
lingen, när han i tidskriften Strix utan Zorns vetskap publicerade dikten En 
hornlåt,62 som en poetiserad avfattning av den tillbakagång av äldre folklig 
musik som föranlett Zorns initiativ och uppmaning till samling och tävlan:  

Var är folket som blåste i djurhorn  
och förkastade pipa och flöjt?  
Var är han som ett råmande tjurhorn  
sist bland spelmän till tävlan har höjt?  
Var är skalden från myrar som gulna  
av de ödsliga hjortronens skörd,  
och från heden, den höstliga mulna,  
av den löpande branden förstörd? 

Finns i Dalarnes härbrän ett bockhorn  
som har kvar sina läten från förr?  
Var är getherdens vårliga lockhorn,  
som slog eko mot fållornas dörr?  
Över åsar där majgräsen tätna,  
i de nyspruckna lundarnas tid,  
låt den dansa, dess sång, den förgätna,  
som en vårdans av bräkande kid. 

                                                        
62 Dikten publicerades även i diktsamlingen Flora och Pomona 1906 och är till sin svärmiska 

karaktär i hög grad jämförlig med den lyrik som författades knappt 100 år tidigare 
bland uppsalaromantikerna. 
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Skall han vakna med gamman och blåsa,  
han, de mossludna skogarnas gud,  
han vars lungor i nattvinden flåsa  
som en fånges med lidande ljud?  
Skall det gråna mot blommande skyar  
av en märgfull och hednisk musik,  
när han stiger från åldriga byar  
ned åt Gesunda glimmande vik?  

Folkmusiken fick genom Gesundatävlingen ett officiellt erkännande där 
folkmusikens konstnärliga egenart framhölls som något värdefullt utifrån sina 
egna premisser. I samband med tävlingen tecknade Andersson ned ett stort 
antal låtar och tillkännagav samtidigt för pressen att han hade som ambition 
att samla låtar från Sveriges alla landskap och sedan publicera dem, vilket 
sedermera resulterade i det nyss nämnda samlingverket Svenska låtar. 

I de följande spelmanstävlingarna som anordnades runt om i Sverige ver-
kade aktade samhällsmedborgare såsom ärkebiskop Nathan Söderblom, samt 
välrenommerade musiker och tonsättare som Kjellström,63 Alfvén och Peter-
son-Berger som domare och arrangörer. Spelmanstävlingarna i Sverige var 
inte bara en kraftfull och effektiv tillskyndare av en äldre repertoar, utan fun-
gerade även som tillträdesprov till Riksspelmansstämman på Skansen 1910. I 
programmet skriver Nils Andersson (genom Charters 1979:70):  

Antalet inbjudna spelmän utgör sammanlagdt omkring sjuttiofem, som alla 
utmärkt sig vid provinstäflingar… Af de inbjudna äro omkring sextiofem 
utvalda bland det antal spelmän, hvilkas repertoar under årens lopp note-
rats af undertecknad… De instrument, på hvilka de olika melodierna 
komma till utförande å stämman, äro djurhorn (kohorn och bockhorn; Da-
larna) samt fiol och klarinett, äfvensom nyckelharpa (Uppland) och träpipa 

                                                        
63 Violinisten och violinprofessorn vid Kungliga Musikaliska Akademin, samt sedermera 

inspektorn vid Folkliga musikskolan Ingesund, Sven Kjellström (1875-1950), torde ha 
varit en respekterad person i spelmansleden och varvade den konstmusikaliska kam-
marmusikrepertoaren med polskor, marscher och vallåtar från hela Sverige. Han var 
svåger och tidig elev till Pelle Schenell och Knis Karl Aronsson har uttalat sig följande 
om Kjellström: »en man med äkta känsla för folkmusik, och han kunde också rätt tolka 
den. Han har haft stor betydelse för hela vår svenska låttradition«. (Sundkvist 
1978:153). Kjellström var även en ständigt återkommande musiker i radions folkmu-
sikprogram under 1930- och 1940 talet (Ramsten 1992)  
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(”spilåpipa”; Dalarna). En näfverblåsare är inkallad från Värmland, men 
har anmält förfall. Att dragspel och mässing uteslutits, torde ej tarfva när-
mare förklaring. 

Riksspelmansstämman 1910 fick stort medialt genomslag och har tillsam-
mans med Svenska låtar förmodligen varit den mest avgörande konsekrations-
instansen inom folkmusikfältet. De flesta spelmän (vilka i samband med del-
tagandet blev utsedda till riksspelmän)64 som utsågs att representera sina re-
spektive landskap på Riksspelmansstämman genomgick en konsekrering som 
inneburit att de förmodligen under mycket lång tid framöver kommer räknas 
till de allra främsta inom folkmusikfältet.65 Några av centralgestalterna var 
spelmän som Jon-Erik Öst, Jon-Erik Hall och Hjort Anders Olsson, vilka ef-
ter att ha utmärkt sig i spelmanstävlingarna företog sig turnéer runt om i lan-
det (Roempke 1980; Ternhag 1992). Via kontakten med ideologerna hade de 
skolats in i den doktrin som formulerats under 1800-talet, och kom som kon-
serterande spelmän att bli betydelsefulla missionärer för folkmusiken – såväl 
inom, som utom spelmansrörelsen.66  

                                                        
64 Sedan en spelmansstämma i Västerås 1933 utdelas Zornmärket i brons, silver och guld 

till spelmän som efter uppspelning inför jury visat att de äger goda spelmansmässiga 
kvalitéer. Silver berättigar till titeln Riksspelman. Guld delas ut till spelmän som på något 
sätt verkat för folkmusiken på ett förtjänstfullt sätt (http://www.zornmarket.se). 

65 Bland de deltagande spelmännen återfanns bland andra (förutom Jon-Erik Hall) Hjort-
Anders Olsson, Jon-Erik Öst, Pelle Schenell, Ante Sundin, Munter-Johan, August Fre-
din och Bengt Bixo – samtliga ansedda som framträdande traditionsbärare i sina re-
spektive traditionsområden. 

66 Hall och Öst var, tillsammans med bland andra Pelle Schenell och Thore Härdelin 
d.ä., de främsta medskaparna och företrädarna för den spelmanstradition som gick un-
der benämningen hälsingelåtar. Spelstilen kännetecknas av sextondelsbaserade polskor 
med en klar harmonik kretsande kring huvudfunktionerna tonika-subdominant-
dominant, virtuosa element som rullstråk, samt att låtarna ofta komponerades i B-
tonarter. Denna tradition, eller låtstil blev nästan synonym med spelmansmusik under 
första hälften av 1900-talet (Roempke 1980), vilket delvis kan förklaras med att det 
främst var hälsingespelmännen som genomförde landsomfattande turnéer oftast som 
duo eller trio (Ternhag 1992).   
   Hall spelade tillsammans med Thore Härdelin d.ä. under namnet Svenska Nationaltrup-
pen in den första kommersiella skivan med svensk spelmansmusik 1911. På de samman-
lagt fem 78-varvarna som sedan spelades in fram till 1917 framfördes, förutom egna lå-
tar, mestadels låtar efter 1800-talets storspelmän i Hälsingland som Hultkläppen och 
From-Olle, samt även kompositioner av spelkamraten Pelle Schenell (http://smdb.kb.se). 
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Sammantaget kan ett nätverk byggt kring vänskapliga relationer skönjas 
bland förgrundsgestalterna i spelmansrörelsens uppkomst. Förutom tidigare 
nämnda Zorn, Söderblom, Kjellström, Leffler och Andersson – vilka kan be-
traktas som en spelmansrörelsens initierande inre krets och kärntrupp – åter-
fanns även tonsättare som Jakob Adolf Hägg, Peterson-Berger och Alfvén i 
kärnans omedelbara närhet och skänkte auktoritet och legitimitet folkmusi-
ken. 

 Även litterära kulturpersonligheter som Strindberg – vilken var nära vän 
med Nils Andersson och själv amatörmusiker – visade intresse och uppskatt-
ning för den äldre folkliga musiken. Att folkmusiken, i och med stöd från be-
märkta individer, samt den officiella uppmärksamhet spelmanstävlingarna 
tilldrog sig, väsentligt steg i aktning hos allmänheten är svårt att betvivla. 
Förvisso hade folkmusiken under 100 år varit föremål för svärmeri hos delar 
av borgar- och akademikerklassen – dock i arrangerad och pastischartad 
form. Eller som Strindberg (1920) uttryckte det i en prolog, skriven till den 
första Svenska musikfesten 1906, där större delen av den svenska tonsättar- och 
kultureliten67 var närvarande (Svensk musiktidning nr. 9, 1906:67):  

…så kom en dag, i förra seklets början,  
då sång och saga levde upp på nytt.  
då halvförgätna kväden, forntidstoner  
ur ättekummel, kyrkruiner grävdes fram.  
Med Geijer och Afzelius och Richard Dybeck  
den svenska sången föddes ny för andra gången,  
och omklädd sen i nytidsdräkt  

                                                                                                                                                                         

 

Ett flertal av låtarna som Trollens brudmarsch, Delsbo brudmarsch och Dellens vågor tillhör än 
idag de mest välkända och spelade låtarna vid spelmansstämmor och konserter. 

67 Bland tonsättarna som medverkade återfanns bland andra Wilhelm Peterson-Berger 
(1867-1942), Hugo Alfvén (som även var en av de tre dirigenter som ledde orkestrarna) 
(1872-1960), Wilhelm Stenhammar (1871-1927), Tor Aulin (1861-1914) och Emil Sjö-
gren (1853-1918). I övrigt deltog bemärkta personligheter från andra områden som 
språkforskaren Mauritz Boheman (1858-1908), bok- och musikförläggaren Otto Hirsch 
(1858-1945)och affärsmannen och kulturpersonligheten Arthur Thiel (1860-1933). Den 
sistnämnde var även med och arrangerade Stockholmsutställningen 1897 och världsut-
ställningen i Paris 1900, samt hade förtroendeuppdrag som ledamot i Kungliga teaterns 
styrelse och blev 1907 chef för kungliga operan (Nordisk familjebok 1919). 
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den trädde in på scenen, i salongen,  
med Lindblad, Josephson och Wennerberg,  
tills Söderman tog upp den rätta skalan…  

Strindbergs prolog speglar den göticistiska historiesyn som under 1800-talet 
var rådande, med firande av karolinska kungar, »den yverborne svensken, 
Olof Rudbeck« och svensk forntid i största allmänhet. I poemet framstiger 
även några av detta kapitels mest centrala gestalter: Geijer, Afzelius och Dy-
beck och den avslutande uppmaningen att »gå till landet att bo i hyddor un-
der gröna löv« för tankarna osökt till Almqvists agrara äventyr (se sid 64).  

Strindbergs text sammanfattar även i flera avseenden den nationella berät-
telse som odlats under 1800-talet, men kan även tolkas som en uppfattning 
om folkmusik som fulländad först i och med den förädling som kunde erbju-
das utifrån de högre klassernas smak. 

R 
Tiden kring 1910 kom således att innebära inledningen för spelmansrörelsen. 
De spelmanstävlingar, som kröntes av Riksspelmansstämman på Skansen 
1910 fick – tillsammans med ett erkännande från väsentliga delar av dåtidens 
samhällselit – till följd att folkmusiken blev en mer allmän angelägenhet, med 
ett eget tillerkänt konstnärligt värde. Detta innebar även att folkmusiken i 
större utsträckning kunde lösgöra sig från det folkloristiska och stiliserade ut-
trycket och bli ett musikaliskt uttryck på sina egna villkor.  

Den historiska beskrivning som här lämnats, har främst haft som avsikt att 
bibringa en bild över händelser och personliga handlingar som ledde fram till 
det samhälleliga fenomen som kallas spelmansrörelsen; och vidare att skänka 
förståelse för hur den svenska folkmusikgenren skapades.  

Avslutande reflektion 

Sökandet efter en ren och oförstörd guldålder, samt en åstundan efter ett 
asketiskt och idealistiskt liv i samklang med naturen är ingalunda något som 
enkom kännetecknat akademiker och kulturpersonligheter under svenskt 
1800-tal. Fenomenet har vid ett flertal tillfällen visat sig under historiens 
gång, och i grunden föreligger en ihärdig och återkommande uppfattning om 
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historien som en degenerativ process, där vi alltefter vad tiden lider distanse-
ras från ett lyckligt och gudagivet urtillstånd (Kristensson Uggla 2002).68  

För att tolka och förstå revitaliseringsprocesser och paradigmskiften med 
utopiska förtecken, använder Kristensson Uggla begreppet renässansmatris69 
(2002:104). Som benämningen antyder har konceptet influerats av de este-
tiska, vetenskapliga och filosofiska ambitioner som kännetecknar renässans-
epoken, vilket tog sig uttryck i en strävan att återupprätta den renhet som 
ansågs prägla antikens konst och vetenskap – kort sagt: att närma sig och 
återskapa en obefläckad och pur gyllene era. För att förstärka och framställa 
sin egen samtid som en ny guldålder och brytningstid, defamerades den tid 
som avdelar antiken och renässansen. Kristensson Uggla benämner detta 
som medeltidsproduktion (2002:98), vilket beskriver ett förfarande kännetecknat 
av att förminska och förklena specifika historiska skeenden – framförallt av 
aktörer som verkar i en omedelbar tidslig anslutning till eran ifråga. Renäs-
sansmatrisen, som koncept, alstrar således alltid sin egen medeltid för att 
ställa sin samtid i ljus dager, samt för att förstärka bilden av ett uppbyggligt 
paradigmskifte.  

Brytningstider eller epokskiften sker dock i verkligheten sällan genom dra-
matiska och plötsliga förändringar eller revolutioner, ej heller såsom en blixt 
från klar himmel. Än mer exceptionellt är att ett samhälle eller socialt fält 
finner helt nya vändningar. Upptakten till den svenska nygöticismen och ro-
mantiken under 1800-talets början står att finna i vad som ibland kallats den 
»nordiska renässansen«70 (Frängsmyr 2004:382), vilket i sammanhanget snar-
ast skall tolkas som en renässans för det nordiska – och främst då det pasto-
rala som hör samman med gustavianismen under 1700-talets sista decennier 
och 1800-talets inledning. Förvisso var det allmogeliv som kom till liv genom 

                                                        
68 I Phosphoros nr 1 (Atterbom & Palmblad 1810) finns en dikt av Atterbom som heter 

just Gullåldren (10-14). Dikten röjer en synnerligen nostalgisk trängtan efter en urålder 
präglad av naturdyrkan och sorglöshet.  

69 Att Kristensson Uggla använder sig av just renässansen som epok är att den »brukar 
utkoras till Brytningstiden framför andra« (2002:98). 

70 Frängsmyr (2004) föreslår – mot bakgrund av att termen renässans kan verka missle-
dande – att tiden istället bör betecknas som »den nordiska primitivismen« (382). 
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litteratur, baletter och sångspel starkt stiliserade71 i enlighet med den gustavi-
anska erans estetik. Men detta påvisar att det genom historien sällan är frå-
gan om någon större diskontinuitet eller dramatiska paradigmskiften, utan 
snarare att tidens gång istället kännetecknas av kontinuitet då »epoker över-
lappar varandra, griper in i och inverkar på varandra bakåt och framåt i ti-
den« (Kristensson Uggla 2002:107). Detta gäller även renässansen, som i 
själva verket även bör skrivas i plural, då senare tids forskning vidgat förståel-
sen för tiden och kunnat påvisa att ett flertal renässanser ägde rum (Kristens-
son Uggla 2002).  

Paradigmskiften, eller förändringar inom fältet, äger rum då framträdande 
aktörer både tillskansar sig och erhåller tolkningsföreträde, med vilket de uti-
från rådande konventioner och normer påverkar den samhälleliga diskursen i 
den riktning de önskar – ej sällan genom att medvetet lyfta fram vissa delar 
ur såväl historia som samtid och följaktligen undantränga andra (Ricœur 
1984, 2005; Bourdieu 2000). Detta blir tydligt i fallet med uppsalaromanti-
kerna, och särskilt flertalet medlemmar i Götiska förbundet, som med tiden 
blev viktiga opinionsbildare i kraft av sina ämbeten och litterära förmågor.  

Generellt sett hemfaller samhällen, exempelvis efter en revolution, tämligen 
snabbt till invanda mönster rörande politik, konst och vetenskap (Kristensson 
Uggla 2002). Det fanns dock i 1800-talets början vissa konkreta yttre om-
ständigheter som tvingade fram, eller åtminstone banade väg för ett para-
digmskifte i det svenska samhället: förlusten av östra rikshalvan, den tillta-
gande industrialiseringen och inte minst den nya regeringsformen 180972, då 
makten i Sverige återigen delades mellan ständerna och konungen. Framför-
allt ägnade sig uppsalaromantikerna flitigt åt medeltidsproduktion, då de ut-
målade kulturklimatet under 1700-talet som förtorkat och andefattigt, till 
                                                        
71 Det skall poängteras att den folkliga musiken och dansen även under romantiken var 

minst sagt pastischartad och ändamålsanpassad för en borgerlig publik (se sid 70 & 78). 
Dock fanns det ansatser att lyfta fram det genuina i de folkliga kulturyttringarna.  

72 Regeringsformen, som framarbetades med hast på grund av fredsuppgörelsen med 
Ryssland, kom att gälla ända fram till den 1:a januari 1975 och var då världens näst 
äldsta grundlag efter USA. En av de viktigaste punkterna i regeringsformen var att 
makten återigen delades mellan kungen och riksdagen i enlighet med Montesquieus 
maktdelningsprincip. Anledningen var att grundlagsförfattarna ville undvika den kor-
ruption som rådde under frihetstiden, men även den oinskränkta kungamakt som präg-
lat den gustavianska epoken (Rönström 1997).   
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skillnad från vad de ansåg vara sin egen tids sinnliga, inbillningsrika och dåd-
kraftiga diktning. Den nya skolan (se sid 42) och nationalistiska idéer – vilka be-
stod i en godtycklig och idealiserad kollektion av historiska fenomen – fram-
hölls som särskilt framstående och bärande för att skapa en förändring i 
framtiden.  

Om tiden tolkas genom renässansmatrisen återfinns ett flertal karakterist-
iska fenomen i nygöticisternas tankevärld. De nostalgiska ambitioner som 
florerade inom de olika förbund som uppsalaromantikerna var verksamma 
inom kan sammanfattas i en föresats att dana en ny och ren nationell identi-
tet som stod fri från utländskt »förbildat« inflytande, gestaltat främst genom 
den franska rationalismen och materialismen. Den nya svenskheten skulle 
formas utifrån insikter om en primordial, hövisk och mytisk forntid där den 
göticistiska idealmänniskan hade levt och åter skulle leva ett spirituellt, men 
asketiskt liv i samklang med naturen. Föresatsen var att uppnå en högre me-
tafysisk verklighet – ett urtillstånd och en »andens, idealens, idéernas eviga 
värld, varifrån människan stammar och dit hon längtar tillbaka från jordeli-
vets begränsning och besmittelse« (Tigerstedt 1953:243). För att uppnå det 
ideala samhället företogs studier och revitalisering av nordisk folkkultur. 
Detta för att söka efter, och förhoppningsvis finna fragment härrörandes från 
ett idealt urtillstånd, vilket ansågs ha konserverats bland allmogen ute i en 
frisk och orörd natur som stått fri från utländsk bildning och kulturell konta-
minering. Ytterligare en grundläggande, men mer jordnära strävan hos upp-
salaromantikerna, var att utifrån nya geografiska, politiska och kulturella för-
utsättningar stärka den nationella självkänslan och skapa en positiv framtids-
tro, vilket bland annat uttrycks i Tegnérs uppmaning om »att inom Sveriges 
gränser eröfra Finland åter«. I det hela vilar alltså en ambition att skapa och 
skriva fram en ny nationell berättelse för nationen Sverige. 

Till skillnad från stormaktstidens mer natur-, historie- och religionsveten-
skapligt orienterade göticister som Buréus och Rudbeck, var 1800-talets göt-
icister främst litterärt orienterade.73 Detta verkade för att historieskrivningen 

                                                        
73 Likheter mellan de bägge göticistiska grenarna finns dock i form av ogenerad excessiv 

och rapsodisk framskrivning av historia (vilket generellt kan betraktas som göticismens 
själva kvintessens) i syfte att, framför andra folk och nationer, framhålla skandinaver i 
allmänhet och svenskar i synnerhet. 
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alltmer fick karaktär av »patriotisk dikt« (Harding 2009:52), vars källflöde 
inledningsvis alltså främst söktes i folkdiktningen och sedermera i de musika-
liska uttrycken. Den patriotiska dikten kom sedermera alltmer att påverka 
och forma Sveriges egen nationella berättelse, vilken manifesteras genom ett 
revitaliserat kulturarv, vilket ej endast upprätthålls och reproduceras av aka-
demiker och kulturpersonligheter som Dybeck, Leffler och Strindberg, utan 
även revitaliseras genom institutioner som landsmålsföreningarna, Nordiska 
muséet och Skansen. För att implementera den nationalistiska ideologin i 
samhällskroppen, skall ej det statligt styrda skolsystemet (vilket, som tidigare 
nämnts, framarbetats av uppfostringskommittéerna där ett flertal av Götiska 
förbundets medlemmar återfanns) underskattas som kanal för statsmaktens 
vilja och ideologiska strävan. I detta sammanhang fanns alltså ett behov av 
att inte bara återfinna den svenska folksjälens klanger, utan även en föresats 
att skapa ett nationellt konstmusikaliskt tonspråk, utifrån vad som definiera-
des som svensk folkmusik.  

Genom främst uppsalaromantikernas försorg skapades incitament för en 
kanonisering och revitalisering av svensk allmogekultur, vilket i själva verket 
innebar att kulturen ifråga definierades av individer kommen från ett främ-
mande samhällsskikt, ägandes en idealiserad och romantiserad bild av lands-
bygdens liv och innevånare. Utifrån en konstruerad dikotomisering av civili-
sation och kultur, nyttjades allmogen med sina sedvänjor av akademiker och 
borgerskap i syfte att inte endast skapa en generell nationalarketyp, utan att 
även återfinna sin egen identitets ursprungliga källflöden (Harding 2009).  

I denna anda skapades med andra ord även den svenska folkmusiken; uti-
från en repertoar som redan fanns, men genom en medveten sedimentering 
korrelerande med akademikernas smak, och som sedermera återbördades i 
modifierat skick till kulturproducenterna själva i samband med att spelmans-
rörelsen som kulturellt och socialt fenomen initierades i inledningen av 1900-
talet.  

SLUTSATS – ATT SKRIVA HISTORIA 
Sammantaget påvisar detta kapitel komplexiteten med att beskriva sin egen 
samtid och det förgångna. Ricœur (2005) jämför – som nyss antytts – pro-
duktion av, och uppfattningen kring nationens karaktär med ett kollektivt 
minne där vissa delar ur historien lämnas därhän, medan andra lyfts fram 
och så att säga bildar nationalberättelsen och i förlängningen kulturarvet. 
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Förfarandet är oundvikligt även inom historieskrivning i största allmänhet, 
då föresatsen är att beskriva något som ej längre existerar, utan måste skrivas 
fram – och detta med utgångspunkt i vittnesmål från andra, redan avlidna 
människor, med helt andra motiv för sina göranden och låtanden än histori-
kern själv (Ricœur 1988). Att skriva fram historia innebär därmed för forska-
ren att göra vissa val vad gäller vad som kan, bör och skall lyftas fram, vilket 
får som omedelbar konsekvens att annat lämnas därhän. Därför är objektiv 
historieskrivning en illusion, ett fåfängt försök. Historieskrivning är således 
alltid ett resultat av subjektiva val rörande källmaterial och perspektivering, 
samt inte minst forskarens egen agenda och initiala förförståelse.  

Den historiska bakgrund som tecknats i detta kapitel är ingalunda något 
undantag. Utifrån min egen vetskap om den förtjänstfulla forskning i svensk 
folkmusikhistoria som bedrivits av tidigare nämnda Moberg, Ling, Ramsten, 
Ternhag, Roempke, Ronström med flera, har förhoppningsvis detta kapitel 
verkat för att ytterligare några garn tillfogats den folkmusikaliska väv, som 
även forskarna i hög grad är en del utav – såväl som beskrivare och upprätt-
hållare. Det skall poängteras att stora delar, för att inte säga huvuddelen, av 
de historiska skeenden som avhandlats i texten ingalunda är någon nyhet, 
utan är snarast att främst betrakta som en sammanställning av tidigare forsk-
ning – dock med ytterligare några detaljer som tillfogats, men samtidigt 
oändligt många fler som lämnats därhän. Historien är aldrig en slutgiltig och 
komplett berättelse, utan bör ideligen rekonstrueras och hållas öppen för nya 
perspektiv och tolkningar. Förhoppningsvis har föreliggande kapitel bidragit 
med en fördjupning och/eller breddning kring förståelsen av 1800-talets 
folkmusikaliska pionjärarbete. Framförallt har dock syftet varit att rusta läsa-
ren av denna avhandling med en någorlunda grundlig förförståelse för att på 
bästa möjliga sätt kunna tillgodogöra sig resultaten ur avhandlingens huvud-
sakliga studier (Artikel 1-4). 
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KAPITEL V - 

SAMMANFATTNING AV ARTIKLAR 

Artikel 1: 
Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk  

spelmansrörelse på 1920-talet 

Syftet med artikeln var att belysa synen på lärande i den svenska spelmansrö-
relsen under åren 1923-1927. Perioden präglades av organisation och i viss 
mån institutionalisering av den svenska folkmusiken. Vidare är syftet att dis-
kutera resultaten i förhållande till svensk folkmusikutbildning i dag.  

Det empiriska materialet är hämtat ur tidskriften Hembygden, som var ett 
samlande organ för akademiker, entusiaster och utövare av spelmansmusik. I 
artikeln anknyts till ett ideologibegrepp som utvecklats av Sven-Erik Lied-
man, som menar att det för varje tid finns två identifierbara grundformer av 
ideologi: manifesta och latenta, vilka kan tillämpas på den process som ägde 
rum mellan spelmännen och ideologerna.  

Från det empiriska materialet som helhet (cirka 900 artiklar), valdes artiklar 
och texter ut som behandlar olika aspekter av lärande bland spelmännen (33 
artiklar). Detta material kodades och kategoriserades, vilket bildade följande 
teman: Spelmännens repertoar, Spelmännens läromästare, Lärandets rum och Lärandets 
gestaltning.  

Författarna i Hembygden betonade ofta autodidakta aspekter av lärande 
och särskilt framhölls vikten av att lära på gehör. Den ideologi som manife-
sterades gestaltar sig genom en betoning vid vikten av att lära direkt från en 
annan spelman – helst en familjemedlem eller släkting – vilket var att föredra 
före formell skolning. Läroplatser som lyfts fram är exempelvis bröllopet, 
dansbanan och militärförläggningen. 
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Artikel 2: 
Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter 

Hur folkmusiker under 2010-talet lär sig spela var en övergripande fråga i 
denna artikel. I studien observerades en fiollektion och en gitarrlektion vid 
Framnäs folkhögskolas folk- och världsmusikprofil. I studien deltog två lärare 
och två elever. Två forskningsfrågor formulerades: Vad har de två lektioner-
na gemensamt? Vilka är skillnaderna? Vidare diskuteras i artikeln huruvida 
folkmusikutbildningen idag kan relateras till den svenska spelmansrörelsen på 
1920-talet.  

Resultatet visade på att lektionerna var strukturerade på ett likartat sätt och 
dominerades av mästare-lärlingsundervisning. Fiolläraren uppvisade en mer 
vördnadsfull inställning gentemot spelmanstraditionen jämfört med gitarr-
läraren. I studien framträder stora delar av den manifesta ideologi som odlats 
inom spelmans- och folkmusikrörelsen, vilken tycks ha stelnat till en latent 
eller fryst ideologi inom den formella folkmusikutbildningen av i dag. Det 
tycks inte föreligga någon större metodologisk skillnad mellan att exempelvis 
lära sig låtar genom att besöka en äldre spelman (vilket genom historien varit 
det brukliga), jämfört med att studera musik vid en formell institution.  

Artikel 3: 
Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en  

folk- och världsmusikutbildning 

Studien hade som övergripande syfte att belysa hur deltagare i en folkmusi-
kalisk praxisgemenskap – i denna artikel gestaltad av elever och lärare på en 
folkhögskoleutbildning i folkmusik under 2010-talet – resonerar kring och 
relaterar folkmusikstudier vid en institutionell utbildning till den doxa som 
formerats inom spelmans- och folkmusikrörelsen över tid. I studien deltog två 
lärare och två elever vid Framnäs folkhögskolas folk- och världsmusikprofil.  

För att erhålla en bakgrund att relatera deltagarnas utsagor till, tecknades 
först en kort historisk översikt över den svenska folkmusikrörelsen och dess 
paradigm. Som teoretisk grund låg Lave och Wengers teorier om situerat lä-
rande och Liedmans begreppspar manifesta och latenta ideologier. Undersök-
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ningens metod var den halvstrukturerade intervjun och analysen har skett 
genom kategorisering av utsagor, relaterade till syfte och forskningsfrågor.  

I resultaten framkom det att en betydande del av det tankegods som kan 
spåras till kretsen kring Götiska förbundet i Uppsala, fortfarande lever kvar i 
form av arkaisering, samt syn på autenticitet, repertoar och uppförande-
praxis. Andra fenomen som visade sig är hur den riktning från individuellt 
framförande till ensemblemusicerande som pågått under de senaste decenni-
erna påverkade undervisningen, som fokuserade främst på ensemblespel. En 
fråga ställs slutligen om huruvida akademisering och professionalisering av 
den svenska folkmusiken leder till att den förlorar sin karaktär av folkrörelse. 

Artikel 4: 
Vi speler inga covers vi e’! –  

Spelmanslaget som läroplats och dess ideologier 

Syftet med denna artikel var att beskriva den sociala strukturen inom Nor-
danstigs spelmanslag, och vidare hur de ideologier som florerat inom den 
svenska spelmansrörelsen inverkar på lärande och musicerande inom spel-
manslaget. 

De teorier som användes i studien är Bourdieus fältteori, Berger och Luck-
manns institutionaliseringsteori, Lave & Wengers teorier kring praxisgemenskap och 
Liedmans begreppspar manifesta och latenta ideologier. De metoder som an-
vändes var både halvstrukturerad intervju med tre medlemmar i Nordanstigs 
spelmanslag, samt deltagande observation med ett autoetnografiskt förhållnings-
sätt vid fyra olika tillfällen. Analysen av de transkriptioner som gjordes uti-
från intervjuer och observationer, genomfördes genom färgkodning av olika 
kategorier som konstruerades utifrån empirin.  

I resultaten framkom att en betydande del av den latenta ideologi som flo-
rerat och florerar inom den svenska spelmansrörelsen manifesterades i den 
sociala och musikaliska aktivitet som äger rum inom Nordanstigs spelman-
slag. Andra fynd är att Nordanstigs spelmanslag, som institution, upprätthål-
ler en stark doxa som härrör från dess grundande, vilken tycks ha en tämli-
gen stor inverkan på medlemmarna rörande synen på autenticitet, repertoar 
och interpretation. Doxan upprätthålls främst av de individer i spelmanslaget 
som förkroppsligar ett starkt symboliskt kapital.  
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KAPITEL VI - 
RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

ETT ÖVERGRIPANDE FENOMEN som framträder i föreliggande avhandlings 
fyra delstudier är hur aktörerna har att förhålla sig till ett tämligen förutbe-
stämt folkmusikaliskt manus – ett manus som inledningsvis författades av mer 
eller mindre externa agenter, outsiders, med en förutbestämd och idealiserad 
bild av vilka svensk folkmusik beståndsdelar skulle vara. I likhet med andra 
kulturella företeelser och subkulturer, vilar folkmusiken som genre ej endast 
på musikaliska artefakter – låtarna. Inom fältet ryms även en mängd kon-
ventioner och normer som relateras till dess doxa, vilket tar sig uttryck i be-
greppsanvändning, klädkoder och attityder kring såväl musikaliska som ut-
ommusikaliska fenomen. 

Mot bakgrund av den historiska översikt som tecknats, framträder en bild 
av hur en kanon växte fram under 1800-talet där det embryonala stadiet 
kännetecknas av romantikens historicistiska verksamhet. För att forma framti-
den användes i samtiden utvalda komponenter från en svunnen tid. Resulta-
tet blir alltså i det närmaste att betrakta som »självuppfyllande profetior« 
(Hall 2000:117) eller att framtidens dåtid, så att säga, skapas i nutid av forn 
tid. Det historicistiska evolutionstänkandet hänger tätt samman med den 
europeiska romantikens skapande av nationella identiteter där folkmusiken – 
den klingande folksjälen – blir en viktig del i en ideologiskt driven och med-
veten produktion och reproduktion av en särpräglad svenskhet med viss reg-
ional variation. För folkmusiken får detta betydande konsekvenser ifråga om 
själva idén av vad som kan sorteras in under genuint svensk folklig musik och 
synsättet genomsyrar även till viss del den internationellt inriktade världsmu-
siken, där det måhända blir än mer nödvändigt att definiera sin egen geogra-
fiska regions musikaliska särart. 

Resultaten kommer här att presenteras och rubriceras under övergripande 
kategorier utifrån de resultat som framträtt i de fyra delstudierna, samt i Ka-
pitel IV. Inledningsvis redogörs för kanoniseringen av den folkmusikaliska 
klangen och sedan följer folkmusikens tradering och läropraktiker. 
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Att definiera och reproducera folkmusikens klang 

Redan i de första folkmusikaliska notutgåvorna (Geijer & Afzelius 1814; 
Arwidsson & Drake 1834) ägde en urvalsprocess rum, där främst balladerna 
sågs som gamla och därmed värdefulla. Likaså ägde en diskussion rum kring 
urvalet i den första utgåvan med instrumental folkmusik i Traditioner af 
Swenska Folk-Dansar (Afzelius & Åhlström 1814), där somliga hävdade att fler-
talet låtar klingade modernt och osvenskt. Bortsorteringen fortsatte sedan i 
låtsamlingar som Svenska låtar, där yngre låttyper som schottis och polka, lik-
som spelmansböckerna äldre låttyper som ansågs äga en främmande klang 
medvetet utelämnades. 

BY, SOCKEN OCH LANDSKAP – LIVSMILJÖN SOM MUSIKALISK MEDSKAPARE 
I Traditioner af Swenska Folk-Dansar förekom en kategorisering av låtarna som 
ännu idag i hög grad lever – föreställningen om den geografiska platsen i 
form av byn, socknen eller landskapet som traditionsområde. Denna kanon 
producerades och reproducerades under 1800-talet av ett flertal folkmusik-
samlare, där inte minst Svenska låtar befäste uppfattningen om landskapet som 
musikaliskt dialektområde (se även Ronström 2010). I den tidiga spelmansrö-
relsen märktes det bland annat i den första Riksspelmansstämman på Skan-
sen 1910 då spelmännen, efter en urvalsprocess genom de regionala spel-
manstävlingarna, deltog som representanter för sina respektive landskap. 
Under 1920-talet utkom ett flertal nummer av Hembygden med landskapet 
som tema, och ej sällan framhävde skribenter i Hembygden vikten av att lära 
sig, förvalta och tradera den egna bygdens musik – en idé som spelmännen 
själva snabbt tycks ha absorberat (se Artikel 1 sid 118). När sedan landskaps-
förbunden bildades från 1920-talet och framåt, organiserades de – förutom 
Örebro läns spelmansförbund – utifrån landskapen. 

Ännu i början på 2010-talet tycks uppfattningen om musikens anknytning 
till specifika geografiska områden vara livaktig. Om det vittnar exempelvis 
Zornmärkesuppspelningarna, där det är av betydelse att för juryn framföra 
låtarna i enlighet med den geografiska tradition som valts vid uppspelnings-
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tillfället.74 I de studier (artiklar 2, 3 & 4) som i föreliggande avhandling ge-
nomförts 2012 och 2013, framträder ett flertal företeelser som vittnar om en 
grundmurad, drygt 200-årig idé, med rötter i uppsaliensisk akademisk miljö. 
Den profilansvarige för folk- och världsmusikutbildning vid Framnäs folkhög-
skola väljer till viss del ut lärare efter deras musikgeografiska hemvist. Den 
ena läraren i artikel 2 (sid 84-85) lägger bland annat vikt vid att påvisa olika 
regionala skillnader i interpretation och förhållningssätt till musik och tradit-
ion. I artikel 3 (sid 33) identifierar sig en annan lärare med en låttradition 
hemmahörande i de mellansvenska landskapen Medelpad, Jämtland och 
Hälsingland. En av eleverna i studien uttrycker sin fascination för de olika 
lokala varianter som kan finnas av samma polska. Förmodligen är de resultat 
som framkommer i artikel 4 de mest flagranta, då spelmanslaget i studien 
endast framför låtar från sitt eget geografiska område – i detta fall en kom-
mun. Samtliga intervjuade i artikel 4 understryker vikten av att odla sin egen 
lokala låttradition, vilket korrelerar med spelmanslagets stadgar där avsikts-
förklaringen är att just vårda den egna provinsiella musiken i Nordanstig. 

I de fyra studierna (artikel 1, 2, 3 & 4) framträder en tämligen tydlig latent 
ideologi som inledningsvis formulerades och manifesterades från akademisk 
miljö i Uppsala under inledningen och vidare under 1800-talet. Idén om 
folkmusiken som »bygdernas… egna bomärken« (artikel 1, sid 120) som 
Granhammar uttrycker det tycks genom de manifesta utsagorna i Hembyg-
den ha frusit till en latent och uthållig del av den folkmusikaliska doxan. Ge-
nom studierna märks det genomgående både i ord och aktion en uppfattning, 
samt en strävan att som spelman representera en låttradition hemmahörande 
i ett visst geografiskt område. 

KLANG AV HARPA, HORN OCH GIGA – ATT VÄLJA RÄTT INSTRUMENT 
När folkmusikens klang skulle definieras inverkade det även på instrumenta-
riet. Redan i ett tidigt skede i spelmansrörelsen sorterades (liksom icke-
autentiska låttyper) instrument, vilka ej ansågs som autentiska, bort. I sam-
lingsverket Svenska låtar förekommer endast spelmän och spelkvinnor som 
trakterar fiol, klarinett eller nyckelharpa; samt ett antal vissångerskor. En av 

                                                        
74 På mitt eget Zornmärkesdiplom står det: »För traditionsmedvetet spel av låtar från 

norra Hälsingland«. 
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anledningarna till att insamlingen av den äldre spelmansmusiken intensifie-
rades mot slutet av 1800-talet var att den befarades bli undanträngd av drag-
spelet med dess låtar, samt även av bruksmusikorkestrarnas repertoar av im-
porterade marscher och galopper. Till Riksspelmansstämman 1910 på Skan-
sen var spelmän på följande instrument välkomna: djurhorn, näverlur, pipor, 
fiol, nyckelharpa och klarinett. Nils Andersson menade att uteslutning av 
«dragspel och mässing… torde ej tarfva närmare förklaring.«. Ännu idag är 
det endast tillåtet att spela upp för Zornmärket på nyss uppräknade instru-
ment, samt svensk säckpipa och sedan 1980-talet även det äldre diatoniska 
dragspelet.  

I de studier som tar plats i nutid (Artikel 2,3 och 4), märks en latent upp-
fattning som har sin grund i spelmansrörelsens syn på vilka instrument som 
räknas som genuina. Bland annat märks hos den ena läraren i Artikel 2 en 
medvetenhet kring gitarren som ett mer icke-autentiskt instrument. Då ett 
tekniskt problem uppstår menar läraren, förvisso skämtsamt, att den sedan 
länge avlidne spelmannen Jonk-Jonas, med anledning av att läraren framför 
hans polskor på gitarr, metafysiskt hemsöker den krånglande hi-
fianläggningen. I övrigt har Folk- och världsmusikprofilen vid Framnäs folk-
högskola en öppen syn på vilka instrument som är gångbara för att framföra 
folkmusik.  

Som utbildningens namn antyder så vilar Folk- och världsmusikprofilen på 
ett ideologiskt fundament med rötter i 1970-talets folkmusikvåg. Måhända 
har skolans placering i Norrbotten möjliggjort en mer progressiv inriktning 
på utbildningen. Den ena läraren, Anders, menar att den musikaliska jord-
månen inom spelmansrörelsen i norra Sverige, i jämförelse med de mellan-
svenska landskapen varit av mindre konservativ karaktär, vilket bland annat 
speglas i 1970-talets politiskt och musikaliskt progressivt färgade folkmusik-
grupper som Norrlåtar. Förvisso hade band som Norrlåtar trots sitt, i en dåtida 
folkmusikalisk kontext, tämligen radikala angreppssätt vad det gäller reper-
toar och instrumentarium ett förhållningssätt till sitt musikutövande som i 
flera avseenden påminner om spelmansrörelsens uppfattningar. Detta ifråga 
om exempelvis provinsialism – en parameter som paradoxalt nog, trots inter-
nationaliseringen under 1970-talet, i vissa avseenden tycktes förstärkas. 

I studien av Nordanstigs spelmanslag blir diskrepansen mellan det mer 
progressiva folk- och världsmusikfältet och det mer konservativt präglade 
spelmansfältet i vissa avseenden tydlig. Då studierna som tar plats på Folk- 
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och världsmusikprofilen uppvisar ett flertal mer progressiva idéer som närm-
ast hör samman med folkmusikrörelsens doxa, förhåller sig medlemmarna i 
Nordanstigs spelmanslag till ett starkt regressivt normsystem – såväl manifest 
som latent. Detta gäller i hög grad instrumenteringen i spelmanslaget som 
fram till för ett tiotal år sedan, förutom enstaka undantag, bestod av fioler. 
Vid de tillfällen där andra instrument används, handlar det oftast om låtar av 
något modernare snitt – alltså låtar från ca 1900 och framåt. Instrumentbe-
sättningen sträcker sig dock i studien endast till ej så väsensskilda akustiska 
instrument som diatoniskt dragspel (även kallat durspel), munspel (kromatiskt 
och diatoniskt) och gitarr. Spelledaren menar att andra instrument än fiol 
kan fungera som komplement till en viss repertoar, men att fiolspelarna själva 
skall framföra låtarna på ett så dansant och rytmiskt tilltalande sätt att gitarr, 
bas och dragspel blir överflödiga. Vidare uttrycker hon att spelmanslaget och 
dess musikaliska uttryck blir mer »utspätt« vid implementering av andra in-
strument än fioler.  

Sammantaget lyser även här en latent inställning fram, som har sin grund i 
främst den tidiga spelmansrörelsens ideologers uppfattning om vilka instru-
ment som tillmäts värde. I de studier som gjorts på 2010-talet florerar alltså 
fortfarande denna tysta överenskommelse kring instrumentens hierarkiska 
ordning (Artikel 2 & 4). Även om exempelvis det förut, inom fältet, så förhat-
liga dragspelet idag är välkommet som instrument i den folkmusikaliska 
klangvärlden märks ett överenskommet förmenande att vissa instrument, där-
ibland fiol, värderas högre än andra (Artikel 2) – ett manifest uttryck för en 
latent del av den folkmusikaliska doxan som berör autenticitet.   

POLSKOR, MER POLSKOR, VALLÅT, GÅNGLÅT OCH GAMMELVALS 
Repertoaren har, som tidigare nämnts, varit en central ingrediens i faststäl-
landet av folkmusikens klang. En av de mest fundamentala idéerna och an-
ledningarna till att akademiker i Uppsala började intressera sig för allmogens 
musik, var att den uppfattades vara en portal till sedan länge svunna tider 
och platser. Därför har musikens symbolvärde och autenticitet ofta varit av-
hängigt låtens eller visans ålder – ju äldre desto mer genuin och därmed 
bättre. Vissa låttyper blev föremål för konsekrering och ansågs som särskilt 
värdefulla, mycket beroende på den ålderdomlighet de ägde. Som rubriken 
antyder värderades polskan synnerligen högt och var, tillsammans med vallå-
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tar, gånglåtar och gammelvalser, de mest eftertraktade låtarna för låtinsam-
larna (Andersson 1963).  

I Artikel 1 pekar resultaten på att skribenterna i Hembygden gärna lyfter 
fram de äldre låtarna som något gott, medan mer nymodiga danser som pol-
kett och schottis behandlas nedsättande som något nytt och ej alls lika exklu-
sivt. Det är tydligt hur spelmännen tämligen snabbt anammar den äkthets-
diskurs som råder bland akademikerna, vilka i mångt och mycket skriver 
fram sin idealbild av hur den svenska folkmusiken skall vara och låta. I de 
tidigaste numren av Hembygden från början av 1920-talet delger spelmän-
nen själva i reportagen gärna egenkomponerade mazurkor och polkor, me-
dan det mot slutet av 1920-talet nästan uteslutande förekommer polskor och 
gånglåtar.    

Att synsättet kring vilka låttyper som tillmäts högt värde fortfarande latent 
lever kvar under 2010-talet visas tydligt i de studier som är genomförda i nu-
tid (Artikel 2, 3 och 4). I Artikel 2 uppvisar fiolläraren en medvetenhet kring 
fenomenet då han resonerar kring låtarnas äkthet i låtsamlingen Traditioner af 
Swenska Folk-Dansar. Fiolläraren misstänker att ett flertal av samlingens låtar 
är nykomponerade i gammal stil. Han uttrycker även en viss grämelse över 
att modernare låttyper hann tränga undan polskan i Norrbotten innan upp-
tecknandet tog fart där. 

Som tendensen är i studierna 2, 3 och 4, manifesteras det mesta av den ti-
diga spelmansrörelsens tankegods inom Nordanstigs spelmanslag. Där är 
överrepresentationen av gamla låtar i allmänhet och polskor i synnerhet tyd-
lig. Av de 33 låtar som framförs i studien stammar 23 från 17- och 1800-
talets låttradition och 18 är polskor. Värt att notera är att ingen låt efter två 
av 1900-talets främsta estradspelmän Jon-Erik Öst och Jon-Erik Hall, bägge 
med anknytning till Nordanstig, framfördes vid de tillfällen studien genom-
fördes. Anledningen uppges dels vara den tekniska svårighet låtarna äger, 
men även att det hos ett flertal deltagare inom spelmanslaget föreligger en 
viss aversion mot låtar av de så kallade estradspelmännen. Det går ej heller att 
bortse från den betydelse grundaren Helge Nilsson haft för den verksamhet 
som bedrivs inom spelmanslaget, då han redan under 1960-talet succesivt 
ersatte estradlåtarna med äldre spelmäns låtar och notinlärning mot gehörsut-
lärning. Ytterligare en aspekt är den ideologiska kursändring inom folkmusik-
fältet som tog plats under 1970-talet, vilket ledde till sedimentering av 
estradmusik och uppvärdering av 1700- och 1800-talets låttraditioner.  
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ÄKTA SPELMANSTEKNIK – ATT INTERPRETERA FOLKSJÄLEN 
Inom det folkmusikaliska fältet har det sedan 1800-talets början funnits en 
strävan att definiera själva konceptet folkmusik genom att peka på dikotomiska 
förhållanden gentemot konstmusikens tonspråk, idiomatik och konventioner. 
Granhammars citat i Artikel 1 (120) berömmer låtsamlaren och spelmannen 
Olof Andersson för hans »äkta bondspelmansteknik«, vilket verkar för att lå-
tarna klingar »äkta och oförvanskade«. Påståendet påminner till stor del om 
Götiska förbundets sökande efter en ren och oförstörd svenskhet. Vad denna 
bondspelmansteknik egentligen innebär i form av utförande och interpretat-
ion framkommer ej med önskvärd tydlighet bland skribenterna i Hembyg-
den. Ämnet är emellertid uppe för diskussion då och då i olika sammanhang.  

Ofta återkommer skribenterna till att spelmännen, till skillnad mot konst-
musikerna (vilkas musikaliska uttryck anses som schablonartat), har ett indi-
viduellt och personligt uttryck. Intressant i sammanhanget är att det fram-
kommer en idé om att spelmän ej tycks beredas några problem att anamma 
en konstmusikalisk idiomatik, medan det omvända uppfattas som betydligt 
svårare. Skribenterna i Hembygden har, trots sina aversioner gentemot for-
mellt skolade musiker, en positiv syn på spelmäns förkovran vid exempelvis 
Folkliga Musikskolan Ingesund – en skola där eleverna, i princip uteslutande, 
studerade konstmusik. Bakom orden döljer sig en latent uppfattning kring två 
tankespån som kan härledas till uppsalaromantikerna: förbildning och förädling. 
Skolade violinister betraktas av bland annat Granhammar som fördärvade, 
»indrillade« och schablonartade (Artikel 1, sid 124) på grund av sin utbild-
ning, medan somliga av Hembygdens skribenter påpekar att det ej ligger 
några hinder i att vidareutbilda sig, för att lära sig noter och instrumenttek-
nik, utan att förlora sin musikaliska individualitet. Förutsättningen är att in-
dividerna ifråga är grundade i ett folkmusikaliskt sammanhang genom kon-
takt med exempelvis en läromästare ur spelmansskrået innan de formellt sko-
lar sig (Artikel 1 123-124).  

Några av nyss nämnda föreställningar manifesteras även till viss del i en av 
studierna på Framnäs folkhögskola (Artikel 3), där en informant upplever att 
folkmusiken har mer »personlighet« än konstmusiken, samt att det finns en 
passion bland folkmusiker som döljs bakom konstmusikens »propra« uttryck. 
En annan informant understryker att konstmusikens utommusikaliska uttryck 
– exempelvis klädkod och det musikaliska framförandet – till sin karaktär är 
formellt och trist, samt att den sociala samvaron är bristfällig i jämförelse 
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med den gemenskap som återfinns inom det folkmusikaliska fältet. Ett flertal 
av informanterna uttrycker dock att de gärna lyssnar på konstmusik. 

I studien av Nordanstigs spelmanslag blir avståndstagandet från konstmusi-
kens konventioner understundom tämligen tydligt. Vid ett tillfälle föreslås ett 
antal låtar med en galant 1700-talsklang. Detta möts av tystnad och utsagor 
som antyder en uppfattning om att låtarna brister i autenticitet. Den termi-
nologi som används inom Nordanstigs spelmanslag visar också på en strävan 
att distansera folkmusiken från konstmusiken. Spelledaren använder sig av en 
provinsiellt anstruken uppsättning termer som »spelmansraka« åttondelar 
istället för inégala;75 »damma på« vid sforzando och »glatt« tempo istället för 
allegro (vilket förvisso betyder just glatt). Den klang som ljuder hos spelmans-
laget är väl sammansatt och samspelt, men ej kammarmusikalisk till sin ka-
raktär i någon konstmusikalisk mening. Ingen av medlemmarna i spelmans-
laget använder sig av idiomatiska uttrycksmedel som kan härledas till konst-
musikalisk interpretation. Framförandet är spelmansmässigt, vilket manifeste-
ras genom exempelvis en vibratofri tonbildning, inégalitet, samt spel-
mansmässig assymetrisk metrik och ornamentik.76 

SUMMERING 
För att återknyta till inledningen av detta kapitel, finns en tämligen tydlig la-
tent ideologi, eller doxa som fältets agenter har att förhålla sig till. Genom de 
fyra studierna manifesteras främst kongruenta uppfattningar kring ålderdom-
lighet, musikgeografisk hemhörighet, instrumentation och interpretation. 
Även om de studier som tagit plats på Framnäs folkhögskola visar på ideolo-
giska spår från den mer progressiva eran under 1970-talets, så framträder 
delar av ett latent tankegods med ursprung i den tidiga spelmansrörelsen, vil-
ket även i flera avseenden kan spåras tillbaka till det romantiska Uppsala. Det 
latenta tankegods som i studierna gör sig påmint, bär ett flertal parametrar 
som berör autenticitet och arkaism – vilket tar sig uttryck genom musikgeo-
grafisk tillhörighet, interpretation, instrumentering och repertoarval.  

                                                        
75 Inégal behandling av åtton- och sextondelar förekommer även inom konstmusik, och 

särskilt då inom den äldre konstmusikaliska traditionen. 
76 Även ornamentiken uppvisar vissa likheter med framförallt hur den äldre konstmusiken 

idag interpreteras. 
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Då det i studierna det framträder en stark uppslutning kring en rad olika 
ideologiska ställningstaganden som genom åren manifesterats (Artikel 1), re-
producerats, och frusit till ett tämligen intakt latent ideologiskt tankegods (Ar-
tikel 2, 3 och 4), föreligger det ett intresse i hur tradering – ej endast utav me-
lodier, utan även av fältets doxa – genom åren gestaltats. 

De folkmusikaliska läropraktikerna 

En central del i den tidiga spelmansrörelsen var traderandets utformning. 
Ideologerna i Hembygden fäste stor vikt vid vem som var förmedlaren av spel-
mansmässiga kunskaper. Särskilt högt graderades de lärospån som inhämta-
des från en förälder eller släkting och i Hembygden framhävs ofta ett egen-
värde i sig att en spelman är kommen ur så kallad spelmanssläkt. Detta skulle 
motverka att folkmusiken besmittades av främmande musikaliska faktorer 
och därmed behöll sin särart. Framförallt framhölls autodidakt lärande som 
något särskilt värdefullt, vilket rimmar väl med tidigare nämnda påstående 
om spelmannen som solitär och individuell konstnär. Det förelåg däremot 
inte något entydigt motstånd mot utbildning, förutsatt att spelmännens au-
tentiska framförande av spelmanslåtar ej kontamineras av formell skolning. 

Innan spelmännen fick sin utbildning på Folkliga Musikskolan Ingesund 
och formella utbildningsinstitutioner som Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm och Malungs folkhögskola startade sina folkmusiklinjer, ägde traderan-
det rum på olika platser. Allra mest förekommande tycks hemundervisningen 
varit – det vill säga att en lärling sökte sin mästare i dennes hem.77 I övrigt 
uppges bröllopet, dansbanan och militärförläggningen vara rum för lärande. 

Under mitten av 1900-talet utbildades musikinstruktörer – där ett flertal 
hade agrar och ofta spelmansmässig bakgrund – på bland annat Folkliga Mu-
sikskolan Ingesund och Framnäs folkhögskola. Instruktörerna blev sedermera 
efter avslutad utbildning ledare för de musikcirklar som bedrevs i studieför-
bundens regi. Avsikten var att på hemorten – vilket för Ingesundseleverna 
ofta var svensk landsbygd – »bidraga till en förädlad nöjesform« (Artikel 1, 

                                                        
77 Det skall påpekas att hem- eller privatundervisning fortfarande förekommer. Detta har 

jag själv erfarenhet av, såväl som mästare och som lärling. 
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sid 124). Ambitionen var ett uttryck för den folkbildningsanda som rådde un-
der 1900-talets första hälft (Larsson 2007). Återigen manifesteras delar av den 
latenta ideologi som har sin upprinnelse i kretsen kring Geijer. Det svenska 
folket betraktades som oslipade diamanter, vilka utifrån sina givna förutsätt-
ningar varsamt skulle förädlas utan att förlora sin nationella särart.  

De första spelmanslagen, som kom till vid samma tid under 1940- och 
1950-talet, bar till utformning och upplägg en rad likheter med cirkelverk-
samhetens läropraktik, vilket yttrade sig i mer eller mindre spridda ämnes-
kunskaper, andragogik, samt att ledaren understundom mer innehade en roll 
som facilitator än regelrätt lärare. Det sistnämnda märks inte minst i studien 
av Nordanstigs spelmanslag, där spelledaren har en klar musikalisk och pe-
dagogisk ledarroll. Ibland när det uppstår frågeställningar kring olika tek-
niska och melodiska oklarheter, engagerar sig dock ett flertal av spelmansla-
gets medlemmar för att lösa de musikaliska problem och svårigheter som un-
derstundom uppkommer. 

INDIVID KONTRA KOLLEKTIV 
Under spelmansrörelsens första decennier odlades en romantisk idé, eller myt 
om spelmannen som den solitäre konstnären. I Svenska låtar presenteras varje 
spelman enskilt mer eller mindre ingående, med biografiska fakta kring deras 
livsbetingelser och musikaliska läromästare. Detta var något nytt, då spel-
männen tidigare hade betraktats som anonyma förmedlare av melodier 
sprungna ur allmogens kollektiva medvetande.  

Under spelmansrörelsens tidigare år blev dock duo- och triospelet vanligt 
förekommande, särskilt i konsertsammanhang och senare under 1930- och 
1940-talet i radiosammanhang. Detta tycks ha korrelerat med fältets ideolo-
giska ramverk och konventioner, då spelmännens individuella spelstilar ändå 
tilläts framträda. Vid tiden för spelmanslagens tillkomst uppstod däremot en 
diskussion om spelmanslagens nivellerande inverkan på det individuella spe-
let. Vissa debattörer menade att »masspelet« (Artikel 4, sid 56) var förödande 
för de äldre låtarnas särart och interpretation. Inom folkmusikfältet fanns 
dock vid tiden kapitalstarka agenter som tidigare nämnda Helge Nilsson78 
                                                        
78 Det finns en del intressanta resonemang från Nilsson som i detta sammanhang bör be-

aktas. I en text publicerad i Spelmansbladet 1960 (sid 8-9), reser Nilsson frågor kring 
bland annat nationalism, spelmanslag och notkunnighet. Samtidigt som Nilsson i hög 
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och Knis Karl Aronsson, vilka kunde försvara fältets intressen, då ett ökat 
tillflöde av nya spelmän på grund av spelmanslagen ansågs överordnat de 
konstnärliga aspekterna. 

På folk- och världsmusikprofilen vid Framnäs folkhögskola drivs en stor del 
av undervisningen i större och mindre grupper. Den linjeansvariga menar att 
det finns en pedagogisk poäng då lärandet ej endast sker mellan lärare och 
elev, utan även mellan eleverna själva. De två lärarna på Framnäs folkhögs-
kola som deltagit i mina studier bär på en medvetenhet om skillnaderna mel-
lan individuellt och kollektivt framförd folkmusik, och den ena läraren upp-
ger att han är noggrann med att påpeka detta för sina elever. Vidare resone-
rar en av lärarna kring huruvida det individuella spelet tenderar att ge vika 
för den ensemblebaserade folkmusiken, då han menar att folkmusikbanden 
idag på sätt och vis är traditionsbärare på samma sätt som spelmännen tidi-
gare varit. 

NOTKUNNIGHET OCH FÖREBILDNING 
Folkmusiken brukar ofta benämnas som gehörsbaserad, vilket är ett något 
problematiskt begrepp, då inlärning av musik sällan sker endast via hörseln, 
utan även genom exempelvis synen. Termen gehörsbaserad får snarare be-

                                                                                                                                                                         

 

grad – av hans textliga produktion att döma – var fast förankrad i spelmansrörelsens 
tankegångar, skiner understundom vissa tvivel fram. Mellan sedvanlig defamering av 
schlagermusik och dragspel ifrågasätter Helge om de »väldiga spelmansuppbåd« med 
nationalistiska attribut som hembygdsdräkter och »fanor, fladdrande i vinden« inte är 
annat än »överdrivet romantiserande«. I Helges problematisering ligger även en far-
håga att populariseringen av spelmansmusiken i form av masspel kommer att inverka 
negativt på varje spelmans »egenart«. Nilsson ställer i enlighet med sitt resonemang 
även frågan om spelmanslagens eventuella negativa inverkan på »de individuella vari-
ationerna«, vilket han även anser att »notspelandet« är. Det kan tyckas märkligt att 
Helge ifrågasätter både mass- och notspel, mot bakgrund av att han bara åtta år innan 
texten skrevs själv grundade Bergsjöbygdens spelmanslag och tillika var en synnerligen aktiv 
låtupptecknare. Men texten är i första hand avsedd att adressera och medvetandegöra 
olika »nivelleringsproblem« som genom åren framträtt inom spelmansrörelsen. Helge 
landar i en slutsats att både notkunnighet och samspel i större grupper generellt sett va-
rit positivt för spelmansmusiken. Noterna för bevarandet av låtar och samspelet för den 
sociala sammanhållningen och nyrekryteringen inom spelmansrörelsen. Helge fram-
härdar dock att de »gamla greppen« på fiol (det vill säga den äldre uppförandepraxisen 
som utmärker »låtspelandet« som en »självständig folkkonst«) i samband med not- och 
masspel ej får bortkommas. 
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traktas som en dikotomi till inlärning eller mediering via noter. Dessutom 
kan det idag, med visst fog, påstås att en mycket hög andel av landets folkmu-
siker och spelmän är mer eller mindre notkunniga, då ett flertal har genom-
gått någon form av formell utbildning via musik- och kulturskolor, musik-
gymnasier och vidare även musikfolkhögskola och musikhögskola. Uppfatt-
ningen kring folkmusiken som gehörsbaserad musik kan i vissa avseenden 
betraktas som en romantisering då ett ansenligt antal spelmän var notkun-
niga då spelmansrörelsen inleddes (Artikel 1). Ideologerna i spelmansrörel-
sens begynnelse hade en något kluven inställning till notkunnighet. Samtidigt 
som vissa av skribenterna framhåller notkunnighet som något försiktigt posi-
tivt, framskymtar en latent idé om att de spelmän som kan läsa och skriva 
noter löper risk att exponeras för främmande musik – vilket måhända kan 
tolkas som en yttring av den försiktighet som skulle iakttagas gentemot för-
bildning. Vissa spelmän anammade denna idé och framhävde sin egen okun-
skap i notläsning (Artikel 1, sid 124) som en odelat positiv egenskap, medan 
ett flertal andra spelmän gärna framhöll sin notkunnighet.  

Av de texter som berör tradering och lärande i Hembygden nämns ingenstans 
att detta ägde rum med hjälp utav noter, utan genom förebildning. Om detta 
beror på att skribenterna framhåller just förebildningen som föredömlig och 
ideologiskt mest korrekt, eller att det faktiskt förhöll sig så är tyvärr svårt att 
utröna. Men uppfattningen att folkmusiken främst bör traderas via förebild-
ning visar sig likväl i Artikel 2, där ingen av de observerade lektionerna ge-
nomfördes med stöd utav noter. Om gehörsutlärning ses som det mest rat-
ionella tillvägagångssättet i traderingsförfarandet eller är ett manifest uttryck 
för en lärostrategi som befästs och ligger latent inom det folkmusikaliska fältet 
är svårt att fastställa. Samtliga elever som deltog i observationerna är not-
kunniga, men istället för att av lärarna erhålla notbilder på den musik som 
var föremål för inlärning under lektionerna, spelade de – för minnets skull – 
in låtarna på sina mobiltelefoner.  

I studien av Nordanstigs spelmanslag förekommer i första hand förebild-
ning, men ett flertal av spelmanslagsmedlemmarna använder sig av notbilder 
som komplement i inlärningsfasen men aldrig vid konsert. Den pedagogiska 
strategin som används vid traderingsförfarandet i spelmanslaget tangerar i 
allt väsentligt det som används av lärarna vid Framnäs folkhögskola. I de 
båda fallen förevisar ledaren/läraren både längre och kortare fraser och me-
lodifragment, vilka repriseras i lägre tempi tills mottagarna uppfattat passa-
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gerna korrekt. När delarna bemästrats, sätt de ihop till längre musikaliska 
fraser, och slutligen till en hel repris och spelas i avsett tempo. Särskilt iögon-
fallande i de båda studierna av Nordanstigs spelmanslag och Framnäs folk-
högskola är den myckna användningen av kroppen i undervisningen. Särskilt 
vid musikaliska partier som bereder deltagarna vissa svårigheter använder sig 
ledaren/lärarna av ett tydligt kroppsspråk, samt även sång för att förtydliga 
och underlätta inlärningen. 

Ytterligare en läroaspekt som delas av Framnäs folkhögskola och Nordans-
tigs spelmanslag är ett noggrant arbete kring spelmansmusikens interpretat-
ion. En stor del av tiden i de studier som presenteras i artiklarna 2 & 3 an-
vänds till att förevisa olika musikaliska uttrycksmedel som stråkarter, ton-
längder och ornamentik. Förebildningsmönstret följer samma strategi som 
låtutlärningen – fast på en än mer detaljerad nivå, där de musikaliska detal-
jerna upprepas tills mottagaren/mottagarna tillägnat sig det musikaliska stof-
fet på ett tillfredsställande sätt. 

SAMMANFATTNING 
De lärostrategier som visar sig i Artikel 2 och 4, får med fog betraktas som en 
kanoniserad undervisningspraktik inom folkmusikfältet – delvis med rötter i 
de musikcirklar som startades i mitten av 1900-talet och de pedagogiskt när-
besläktade låtkurser som blev alltmer vanligt förekommande under 1970-talet 
och framåt. Undervisningen gestaltar sig i första hand genom förevisning av 
kortare och längre melodifraser i lägre och hastigare tempon, ej sällan gestal-
tat genom gruppundervisning där deltagare och handledare sitter i en ring.79  

I Artikel 2 genomförs lektionerna på Framnäs folkhögskola helt utan noter, 
medan det vissa av Nordanstigs spelmanslags medlemmar i Artikel 4 använ-
der sig av en notbild som stöd – dock sker tillägnandet av låtarna främst via 
imitation. Hur lärandet gestaltade sig mellan spelmän innan de formella läro-
sätena eller musikcirklarna uppkom har tyvärr ej utifrån empirin (Artikel 1) i 
detalj gått att utröna.  

De mest avgörande skillnaderna mellan studierna märks i repertoarval, där 
lärarna på Framnäs folkhögskola även lär ut låtar från andra nordiska länder 

                                                        
79 Gruppundervisning i ring är den bärande lärostrategin vid Malungs folkhögskola (Arti-

kel 2) 
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och understundom också från det keltiska traditionsområdet, medan det i 
studierna av den tidiga spelmansrörelsen (Artikel 1) och Nordanstigs spel-
manslag (Artikel 4) framträder en konformistisk uppfattning kring relevansen 
av att framföra musik från sitt eget geografiska närområde. Det skall däremot 
tilläggas att tillvägagångssättet rörande traderingen av utomsvensk musik i 
allt väsentligt tangerar den utlärningsprocess som äger rum vid undervisning 
av svenska melodier.  

Det skall också framföras att bägge lärarna vid Folk- och världsmusiklprofi-
len identifierar sig utifrån specifika, geografiskt bundna svenska låttradition-
er. Andra avvikelser mellan studierna i Artiklarna 2 & 4 är den instrumente-
ring som används vid Framnäs Folkhögskolas folk- och världsmusikprofil, där 
musikinstrumentet vid antagning är av sekundär betydelse. Hos en av lärarna 
märks dock en medvetenhet om gitarrens lägre status inom folkmusikfältet 
gentemot exempelvis fiolen.  
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KAPITEL VII - 

DISKUSSION 

UTIFRÅN DET ÖVERGRIPANDE syftet och de forskningsfrågor som ligger till 
grund för denna avhandling relaterar jag i följande kapitel det sammantagna 
resultatet i de studier som genomförts – vilket även innefattar den historiska 
bakgrund som tecknats i Kapitel IV – till framförallt Bourdieus fältteori, men 
även Ricœurs mimesisprocess och teorier kring tradering.  

En central del av föreliggande avhandling grundas i historiska händelser 
och individuella handlingar och utsagor. Därför förelåg en rimlighet i att 
även diskussionen, utifrån ett fältteoretiskt perspektiv, utgjordes av en histo-
risk-kronologisk redogörelse mot vilken resultaten i de fyra artiklarna (och 
även Kapitel IV) relaterades.  

Historieskrivning är alltid, som tidigare nämnts, en fråga om urval; vad 
som lyfts fram och vad som därmed lämnas därhän, vilket av förklarliga skäl 
är oundvikligt för att skapa ett stringent narrativ. Liksom tillvägagångssättet 
som delvis använts i Kapitel II för att levandegöra de fältteoretiska begrep-
pen, har historieskrivningen i diskussionen till viss del genomförts utifrån ut-
valda agenter och institutioner av betydelse för det folkmusikaliska fältet och 
dess paradigmskiften. 

Sammanfattningsvis är alltså det främsta syftet med föreliggande diskuss-
ionskapitel att, genom en historisk och biografisk exposé, binda samman stu-
diens fynd till en sammanhängande enhet. 

Av grundläggande relevans för hur resultatet gestaltat sig är de olika meto-
der som valts. Därför följer härnäst en diskussion kring konsekvenserna av de 
metodologiska utgångspunkterna. 

Metoddiskussion 

Som tidigare beskrivits har jag i de olika studierna, genom olika bedömnings-
grunder utifrån det syfte som respektive studie hade, valt olika kvalitativa me-
todansatser. Innehållsanalysen kan förvisso betraktas som kvantitativ i insam-
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lingsskedet, medan analysen är kvalitativ. Intervjun som metod var tillämplig 
för att på djupet fånga informanters tankar och åsikter. Dock föreligger det 
alltid en risk att den verklighet som förmedlas därigenom tillrättaläggs av den 
intervjuade. I observationen manifesteras därmed verkligheten för forskaren 
som den är – förvisso upplevd och tolkad genom dennes egen referensram. 
De brister som istället finns inneboende i denna metod, är just de som är in-
tervjuns förtjänst – att få tillgång till deltagarens egen livsvärld. 

Det är viktigt att framhålla att den etnografiska studien, liksom text- och 
innehållsanalysen är processer där etnografen själv är medskapare. Likväl 
som informanten vid en intervju förmedlar sin egen bild av verkligheten, ge-
nomförs och framställs studien utifrån forskarens egen förförståelse och upp-
fattningar kring det fält där undersökningen tar plats. För att göra en liknelse 
vid den mimetiska processen bildar förförståelsen (prefigurationen) och det 
konfigurativa stadiet – då undersökningen (textanalysen, observationen eller 
intervjun) äger rum – den refigurativa fasen, där materialet tolkas, analyseras 
och presenteras. Därför är resultatet en konsekvens av min egen förförståelse 
av fältets natur och det faktiska skeendet, vilket – tillsammans med syfte och 
frågeställningar – får betydelse för vad som belyses och vidare hur det sedan 
presenteras (konfigurationen). Studierna är med andra ord producerade med 
en intention att försöka återge verkligheten så som den visar sig, men med en 
insikt att jag som forskare på olika nivåer, och i processens skiftande faser på-
verkar studierna – dels genom min fysiska närvaro, men även genom de 
mentala processer som tar plats i uttolkning och analys av empirin.  

Att belysa det folkmusikaliska fältet ur olika perspektiv av tidslig och rums-
lig karaktär, samt dess lärorum utom och inom institutionen, har utifrån ett 
hermeneutiskt förhållningssätt varit en medveten föresats. Detta för att utifrån 
och genom de glimtar som erhållits, försöka förstå fältet i sin helhet. Därför 
har ambitionen varit att använda tillämpliga metoder för att fånga fältets skif-
tande fenomen och uttryck, samt hur dess aktörer navigerar inom fältet och 
slutligen: hur detta inverkar på den tradering som äger rum. Då studierna till 
sitt omfång varit tämligen begränsade, föreligger ett visst mått av vansklighet 
att bedöma deras tillförlitlighet. Kanhända skulle resultaten i respektive stu-
die ha visat sig annorlunda vid andra val av metod, men detta skulle antagli-
gen ha en marginell inverkan på avhandlingens samlade resultat. Jag vill 
därmed hävda att den triangulering av metoder som brukats har verkat för 
att de samlade resultaten funnits vara konsistenta och därmed tillförlitliga.  
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Resultatdiskussion 

I de fyra studierna har frågeställningarna främst berört lärande, och vidare 
hur ett ideologiskt tankegods – vars framväxt beskrivs i Kapitel IV – fram-
trätt och inverkat på den folkmusikaliska traditionsöverföringen. Utifrån de 
studier som genomförts har det visat sig att tradering inom folkmusikfältet ej 
endast berör förmedling av musik och dess olika interpretatoriska yttringar, 
utan även överföring av värderingar och konventioner, samt historiska och 
biografiska kunskaper.  

I diskussionen skall jag främst utifrån Bourdieus fältteoretiska begrepp rela-
tera studiernas resultat till ett antal paradigm som tagit plats inom folkmusik-
fältet. Ambitionen är således att kontextualisera hur folkmusikens doxa för-
ändrats över tid och inverkat på den folkmusikaliska traderingen. De föränd-
ringar och reformeringar som framskymtar inom fältet är dock ingalunda att 
likna vid några otyglade revolutioner, utan kan närmast betraktas som »för-
skjutningar inom fältet« (Bourdieu 1991:85). I likhet med Ricœurs syn på 
kulturarvsförändringar, äger paradigmskiften rum utifrån det sociala kontrakt 
som bildar fältets doxa; genom förhandlingar och strider, som inom fältet 
utspelas mellan dominerande institutioner och kapitalstarka agenter (Artikel 
4). Kvar finns med andra ord en reproducerad kärna bestående av ett antal 
centrala idéer kring ursprung, interpretation och äkthet varur skiftet hämtar 
sin näring och riktning.  

FOLKMUSIKFÄLTETS AUTONOMISERING 
Först redogörs här för de processer som ledde till fältets autonomisering, och 
hur kulturproducenterna själva fick att förvalta och förhålla sig till ett externt 
formulerat ideologiskt tankegods som kom att bli avgörande för fältets rum 
av möjligheter. Fältets förutsättningar har genom åren utifrån ett antal para-
digmskiften ändrats, vilket haft inverkan på hur lärande och tradering utfor-
mats. 

Förskjutningar inom folkmusikfältet har vid ett flertal tillfällen sammanfallit 
med ett ökat tillflöde av nya agenter, som utifrån sina ideologiska och musi-
kaliska preferenser ingjutit ny näring i och omdefinierat fältets förutsättning-
ar. För att erhålla positionen som »taste maker« (Bourdieu 2000:104) och/eller 
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epokgörare80 förutsätts att agenten ifråga internaliserat fältets doxa, samt tiller-
känts en tillräcklig mängd symboliskt kapital. Detta möjliggör en hög posit-
ionering, varifrån agenten kan handla och (om)definiera fältets premisser. 

Under de två första decennierna på 1900-talet definierades folkmusikfältets 
regler och förutsättningar av externa agenter och kan därmed ej anses ha 
uppnått autonomitet, eftersom evenemang, samt text- och notproduktion i 
hög grad organiserades och handhades av andra agenter än kulturproducen-
terna själva. Bourdieu (2000) menar att den kritiska fasen i fältets uppkomst förut-
sätter »brytningen med borgaren« (Bourdieu 2000:91) – ett påstående som i 
ett svenskt folkmusikaliskt sammanhang delvis får omdefinieras.81  

Utifrån bland andra Roempkes (1980) och Lings (1980) efterforskningar, 
samt de resultat som framkommit i föreliggande avhandling, kan folkmusik-
fältet anses ha uppnått autonomi i och med organiseringen av landskapsför-
bund under 1920-talet, samt att spelmännen fick sin egen utbildning vid Folk-
liga musikskolan Ingesund och inte minst även genom facktidningen Hembygden. 
Även om agendan formulerades av externa agenter, skolades kulturprodu-
centerna succesivt in i den doxa som utformats alltsedan 1800-talets början. 
Resultaten i Artikel 1 pekar på att appropieringen gick tämligen skyndsamt, 
då spelmän själva genom exempelvis insändare och debattinlägg blev delakt-

                                                        
80 Agenter som varit epokgörande plägar efter tid att bli »neutraliserade« (Bourdieu 

2000:236). Processen benämns som distinktionens dialektik och innebär att epokgörande 
agenter tenderar att »sjunka ned i det förflutna« (ibid) och bli en symbol för egen sam-
tid. Med andra ord stängs agenten inne i egenkonstruerade (och definierade) normsy-
stem och begrepp, som med tiden – för agenten själv – upphöjts till objektiva sanning-
ar. Detta i sin tur verkar ofta för att agenten blir oförmögen att uppskatta eller ens 
uppmärksamma nymodigheter, vilken i sin tur leder till att agenten ifråga blir passé 
(neutraliserad) inom fältet. 

81 Den betydelse som Bourdieu lägger i begreppet borgaren skall främst tolkas som att bor-
gerligheten är förvaltare av såväl politisk som ekonomisk makt. Detta stämmer väl 
överens med den borgerlighet som inledningsvis definierade det folkmusikaliska fältets 
strukturer och ideologiska ramverk. Dock var spelmansrörelsen i flera avseenden en 
produkt utifrån ett borgerligt och konservativt idéarv, vilket betyder att spelmansrörel-
sen i ett ideologiskt hänseende ej bröt med borgerligheten. Däremot, om den ekono-
miska aspekten tas i beaktande, fanns ett uttalat motstånd mot kommersialiseringen i 
samhället som kopplades samman med den »masskultur« som kom från USA. Den ide-
alistiska och antikommersiella diskurs som kännetecknar de flesta kulturella produkt-
ionsfält återfanns alltså även i hög grad inom det folkmusikaliska fältet, där exklusiv 
finkultur ställs mot masskultur 
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iga i den ideologiska process som ägde rum, och stärktes i sin spelmansroll 
genom den uppskattning och uppmuntran som visades från de dominerande 
borgerliga aktörerna. Kulturproducenterna utnyttjade med andra ord rum-
mets möjligheter för att erhålla symboliskt kapital och därmed mer fördelakt-
ig positionering inom fältet. Strategierna tog sig uttryck i olika utsagor som 
uttryckte avståndstagande från notkunnighet och istället framhävande av in-
formell skolning och musikaliska släktförhållanden; antipatiska utsagor 
gentemot urbaniseringens kulturella uttryck som exempelvis jazzmusik, samt 
förvaltande av egen lokal repertoar.82  

Det framskymtar ett flertal indikationer på att kulturproducenterna själva 
stegvis fram emot, och under, 1920-talet skänktes och delvis grep makten 
över sitt eget fält. Genom den konsekreringsprocess som ägde rum i samband 
med spelmanstävlingarna, spelmansstämmorna och representation i Svenska 
låtar utkristalliserades ett antal fixstjärnor bland kulturproducenterna. Några 
framstående spelmän – vilka fungerade som taste makers och epokgörare under 
inledningen av spelmansrörelsen – var agenter som Hjort Anders, Jon-Erik 
Öst och Jon-Erik Hall. Samtliga tre spelmän anammade och förkroppsligade 
flera av det dåtida folkmusikfältets mest centrala tillgångar, vilket förlänade 
dem symboliskt kapitalstarka habitus. Detta, tillsammans med deras artistiska 
kvalitéer och funktion som turnerande estradspelmän (Ternhag 1992), verkade 
för att de kunde inspirera, attrahera och skola in nya agenter till det folkmu-
sikaliska fältet.83  

Det skall dock understrykas att det i folkmusikfältets tidigaste år i hög grad 
rörde sig om extern borgerlig konsekrering, då kulturproducenterna upphöj-

                                                        
82 Även andra studier (Rosander 1985) har visat på hur lägre samhällsklasser förstärkt sina 

kulturella egenheter och sedvänjor genom bekräftelse och uppmuntran från högre 
samhällsklasser. 

83 Hall och Östs ekvilibristiska kompositioner bildade skola för en stil som fick betydande 
genomslag inom spelmansrörelsen (Roempke 1980) och bägge förkroppsligade bilden 
av den, genom egna studier av seriös musik, förädlade spelmannen. Detta tillsammans 
med deras respektive enkla sociala bakgrund korrelerade väl gentemot den doxa som 
rådde inom fältet. Att förkovra sig genom att studera de gamla mästare som under 
1800-talets kanoniserats sågs som något positivt och stämmer även väl överens med 
uppsalaromantikernas tankar kring förädling. Under 1920-talet tycks alltså konstmusi-
ken ha ersatts av jazz och annan populärmusik som yttre hot gentemot folkmusiken, 
vilket även noterats av Lundberg (2010). 
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des på borgerlighetens – i detta fall gestaltat av spelmansrörelsens förgrunds-
gestalter som Kjellström, Andersson och Granhammars – villkor. Särskilt 
Granhammar blev som spelmansrörelsens chefsideolog84 och chefredaktör på 
Hembygden, en viktig del i den process som ledde till att folkmusikfältet blev 
autonomt. Granhammar var som organisatör för folkdans- och spelmansför-
bund, spelmansstämmor, samt inte minst genom att han även var den flitig-
aste skribenten i Hembygden under 1920-talet, i ständig kontakt med kultur-
producenterna själva. Då många aktiva spelmän var prenumeranter på Hem-
bygden, blev de via reportage och artiklar varse vilka agenter som lyftes fram. 
Hembygden blev med andra ord en betydande faktor i konstitueringen av ett 
autonomt folkmusikfält, samt även en viktig konsekrationsinstans. Hembygdens 
och i synnerhet Granhammars betydelse i överlämningsfasen, som innebar 
autonomisering av det folkmusikaliska fältet, bör alltså betraktas som essenti-
ellt. Men framförallt skall brytningsprocessen tolkas i skenet av att agenterna 
inom spelmansrörelsen begynte lösgöra sina bojor till ett externt maktfält och 
övertog makten att definiera principer och förutsättningar för sitt eget pro-
duktionsfält.  

Konstitueringen av det folkmusikaliska fältet ägde således rum genom en 
dialektisk process mellan externa och interna agenter – dock på den domine-
rande klassens premisser. Slutligen skall ett viktigt faktum framhållas: Förut-
sättningen för att det svenska folkmusikfältet kunde autonomiseras möjlig-
gjordes först och främst genom de samhälleliga processer, vilka beskrivits i 
Kapitel IV, som skapade en marknad och därmed behov efter folkmusik. 

                                                        
84 Ernst Granhammar är intressant ur ett fältteoretiskt perspektiv då han själv kom från 

enklare förhållanden och arbetade sig upp till en tjänst som uppsyningsman på Natur-
historiska riksmuseet. Utifrån hans texter och utsagor är det tydligt hur Granhammar, 
genom anammande av den doxa som rådde bland kultureliten vid tiden, införskaffade 
ett visst kulturellt kapital. Detta, tillsammans med tjänsten på det symboliskt betydelse-
fulla Naturhistoriska riksmuseet, genererade en auktoritet som Granhammar i hög grad 
utnyttjade i sin ideologiska skolning av spelmännen, samt i sin mission för folkmusiken. 
Intressant i sammanhanget är att somliga uppfattat honom som museichef. Hur detta 
uppkommit – från honom själv eller att hans till synes självsäkra personlighet inbjöd till 
en sådan uppfattning – är egentligen sekundärt. Intrycket av Granhammar som person, 
är att han var en agent som ej förkroppsligade ett tillräckligt socialt, kulturellt och ut-
bildningsmässigt kapitalstarkt habitus för att erhålla tillträde till de mest exklusiva kul-
turella fälten och fick främst fungera som en förbindelselänk mellan de verkliga kultur-
furstarna och kulturproducenterna i samband med folkmusikfältets uppkomst. 
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Konsekvenser för tradering, lärande och idiomatik 
Som även Eriksson (2004) presenterat, fick den överlämnade doxan inverkan 
på vilken repertoar som värderades och i förlängningen kanoniserades inom 
spelmansrörelsen. En strävan att identifiera sig med, och representera, ett 
specifikt geografiskt område har framskymtat i samtliga studier i denna av-
handling. Detta kan alltså betraktas som en livaktig och vital del av folkmusi-
kens normsystem. Lundberg (2010) visar att Nils Andersson och Folkmusik-
kommissionen var en förmedlande länk mellan 1800-talets romantiker och 
ideologerna i 1900-talets spelmansrörelse ifråga om att befästa definitionen 
av svensk folkmusik, där bland annat den geografiska aspekten var en central 
del – om detta vittnar exempelvis Svenska låtars upplägg utifrån landskap-
socken-spelman (Boström 2010).  

Lärandets gestaltning var, som det visat sig i Artikel 1, en viktig parameter 
för positionering inom folkmusikfältet, då ett flertal agenter framhåller ett 
självförvärvat lärande, men där notkunnighet alltmer tycks ha vunnit accep-
tans. Det sociala kapital som genererades genom lärospån efter konsekrerade 
och/eller symboliskt kapitalstarka spelmän har också varit betydelsefullt för 
spelmännens positionering inom folkmusikfältet. Framförallt framträder en 
alltmer positiv inställning till ett konstmusikaliskt anstruket idiom85, samt till 
formell skolning under spelmansrörelsens första decennier.  

Sammantaget kan den idiomatiska och repertoarmässiga förändringen som 
ägde rum tolkas som en process, där vissa interpretatoriska drag och låttyper 
utifrån symboliskt kapitalstarka taste makers framförande, sedimenterades till 
förmån för en idiomatik som delvis kännetecknade samtida konst- eller sa-
longsmusik. Förändringen, eller utvecklingen, ägde alltså rum utifrån en de-
finierad uppfattning om vad som betraktades som en autentisk stil och reper-
toar. 
                                                        
85 Folkmusiken fick genom specialiserade radioprogram från 1930-talet och framåt en ny 

exponeringsyta och trots de diskussioner som förts kring vad som kännetecknade en 
äkta bondspelmansteknik, så uppmanades spelmännen att vårda sitt spel (Ramsten 1992). 
Allt som oftast framfördes musiken flerstämmigt av två eller tre spelmän, och ej sällan 
var även skolade violinister som Kjellström med och tillsammans med spelmän exekve-
rade spelmanslåtar i radion. Det var dock inte vilka spelmän som helst som fick möjlig-
het att konsertera i radion. Ofta hade de medverkande spelmännen genomgått konsek-
rationsinstanser som Svenska låtar, utmärkt sig i de spelmanstävlingar som ägde rum 
kring 1910 eller studerat vid Folkliga musikskolan Ingesund (Ramsten 1992). 
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FOLKMUSIKVÅGEN – DET STORA PARADIGMSKIFTET 
Folkmusikvågen kan betraktas som den kraftigaste förskjutningen inom fältet, 
men föregicks av en smakprocess som förberett för paradigmskiftet. Den rå-
dande värderingshierarkin rörande repertoar och interpretation, samt även 
sociala koder, förändrades alltmer från 1950-talet och fram till folkmusikvå-
gen som inleddes under andra hälften av 1960-talet (se fotnot 78). Anled-
ningarna var flera och den dominans som den speltekniskt avancerade häl-
singska estradmusiken ditintills haft inom folkmusikfältet började undan för 
undan försvagas. Förmodligen var den folkliga popularitet som spelmansla-
gen i Dalarna erhöll en bidragande faktor. Men det fanns även mer rationella 
och pedagogiska skäl att beakta då spelmanslagen och spelmansrörelsen fick 
ett tilltagande tillflöde av nya spelmän: Estradlåtarnas tekniska svårighet för-
svårade ett klangskönt framförande i större grupp och fungerade som hög 
spelteknisk tröskel för nybörjare och spelmän som inte övat upp en fullgod 
teknik. Därför förelåg det rent praktiska skäl till att med tiden byta ut delar 
av repertoaren och alltmer använda gehörsutlärning som främsta pedago-
giska strategi. 

Spelmansrörelsen hade från 1940-talet inrättat egna institutioner som riks-
organisationen Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). Företrädare för SSR var 
agenter som ordföranden Knis Karl Aronsson och sekreteraren Helge Nils-
son, vilka förkroppsligade ett starkt symboliskt kapital – ej bara i folkmusika-
liska sammanhang utan även ute i det civila samhället i kraft av sina dagliga 
arbeten, samt genom förtroendeuppdrag inom föreningsliv och kommunal-
politik (Boström 2012).86 Aronsson och Nilsson kunde genom respektive kapi-
talstarka habitus och som företrädare för spelmansrörelsen erhålla tillträde 
till andra maktfält. Ett exempel som i sammanhanget är intressant är deras 
möte med företrädare för Skolöverstyrelsen 1966, där SSR hade för avsikt att 

                                                        
86 Aronsson förkroppsligade med tiden en betydande mängd kapital, vilket genom kapi-

talkonvertering gav honom tillträde till olika prestigefyllda fält och sammanhang som 
exempelvis Kungliga Musikaliska Akademin. Både Nilsson och Aronsson är exempel 
på att agenter kan erhålla hög positionering inom fältet på andra premisser än rent mu-
sikaliska. Då varken Nilsson eller Aronsson – i jämförelse med flertalet andra spelmän – 
kan räknas som framstående instrumentalister, uppvägdes detta istället av det höga or-
ganisationskapital och sociala kapital deras habitus ägde. 



 
 

110 

försöka påverka Skolöverstyrelsen att implementera mer folkmusik i läropla-
nen (Boström 2013).  

Framförallt påverkade dock agenter som Aronsson och Nilsson, genom sina 
höga positioner inom spelmansrörelsen, folkmusikfältets normsystem. Ling 
och Ramsten (1990) har beskrivit hur Aronsson rönte betydande inflytande 
på den spelmansmässiga interpretationen i trakten kring Siljan under mitten 
av 1900-talet. Även Nilsson var i hög grad delaktig i revitaliseringen av äldre 
repertoar, fast då främst i sitt hemlandskap Hälsingland (Artikel 4). Att både 
Aronsson och Nilsson representerade två symboliskt viktiga landskap, samt 
var högt positionerade inom folkmusikfältet, innebar att deras förordande för 
en speltekniskt enklare repertoar tycks ha vunnit gehör hos många av spel-
männen. Både Aronsson och Nilsson var taste makers, och därmed medskap-
are i den process som förebådade den förskjutning inom fältet som ägde rum 
under folkmusikvågen. Intressant är att Nilsson, som även var socialdemokra-
tisk kommunpolitiker, redan 1960 försiktigt problematiserade den otidsenlig-
het som han ansåg förelåg i nationalistiska manifestationer (se fotnot 78) – en 
ståndpunkt som skulle få full bäring bland främst många yngre spelmän un-
der folkmusikvågen. 

I samband med folkmusikvågen mångdubblades antalet agenter under för-
hållandevis kort tid. Detta fick till följd att den doxa som länge varit tämligen 
intakt rubbades, eftersom ett i huvudsak reaktionärt förhållningssätt till folk-
musiken, till stora delar skiftade mot ett progressivt87 (se Ramsten 1992). Pa-
radoxalt nog återfanns i den nya radikala agendan reaktionära drag, vilka 
snarast för tankarna mot uppsalaromantikernas idévärld. Detta tog sig ut-
tryck i revitalisering av instrument som säckpipa, spelpipa och vevlira, vilka 
inte trakterats alls, eller i alla fall mycket sporadiskt under 1900-talet. Fram-
förallt påverkades repertoaren och interpretationen, som blev alltmer arkai-
serad.88 Den mest avgörande förskjutningen inom fältet var dock att fokus allt 
                                                        
87 Begreppet progressivt är i sammanhanget något missvisande, då en vital del av den ide-

ologiska kursändring som ägde rum inom fältet, egentligen handlade om omforma fäl-
tets spelregler utifrån äldre tiders musik och kulturuttryck. Med andra ord manifesteras 
ett fenomen som känns igen från 1800-talets Uppsala, där framtiden skulle omformas 
utifrån revitaliserad historisk grund. 

88 Ramsten (1992) påvisar att de arkaiserande dragen främst stod att finna hos politiskt 
medvetna och vänsterintellektuella agenter. 
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mer – hos en stor del av det folkmusikaliska fältets agenter – försköts från en 
nationalistisk syn som präglat spelmansrörelsen mot en internationalistisk. I 
och med detta framträdde här ytterligare en paradox, då även värnandet om 
den lokala musiken, trots internationella utblickar, samtidigt stärktes. Bakom-
liggande tycks alltså vara en slags proto-glokal idé som bejakar såväl det lo-
kala kulturarvet som utländska traditioner (Ramsten 1992; Sæther 1984).  

Spelmansmusiken hade sedan spelmansrörelsen grundades, som antytts, 
alltmer utvecklats mot ett kammarmusikaliskt idiom och blivit en musik i hu-
vudsak ämnad för scenframträdande. De nya företrädesvis unga agenterna 
framhöll däremot, utifrån sina politiska perspektiv, att folkmusiken främst var 
bruksmusik ämnad att dansa eller arbeta till. Den omtolkning och omvärde-
ring av folkmusikfältets doxa innebar att synen på vilken repertoar som till-
mättes värde i grunden förändrades. Med andra ord framträdde återigen 
uppfattningar kring det folkmusikaliska melodimaterialet som påminner om 
uppsalaromantikernas resonemang kring förbildad musik. Samtidigt uppvär-
derades den repertoar av polkor, schottisar och mazurkor som förknippades 
med gammeldansmusiken, som tidigare varit nedvärderad inom spelmansrörel-
sen – detta då den i första hand, till skillnad från estradmusiken, var bruks-
musik ämnad att dansa till. Framförallt märktes det genom de norrbottniska 
folkmusikgrupper som tillsammans med ett radikalt politiskt budskap fram-
förde mestadels låtar av nyss nämnda modernare snitt på sina skivor. Enligt 
Ramsten (1992) berodde detta delvis på att spelmansrörelsen ej utövat ett lika 
stort inflytande på de nordsvenska landskapens spelmän, som i exempelvis de 
mellansvenska landskapen – ett påstående som verifieras i Artikel 3 (34). 

Mot bakgrund av de skeenden och händelser som ägde rum under folkmu-
sikvågen som ebbade ut mot slutet av 1970-talet kan fältet anses ha delats 
upp i två delfält – ett Folk- och världsmusikfält, samt ett Spelmansfält. Det skall 
dock nogsamt poängteras att det ingalunda föreligger någon skarp gräns 
emellan de båda delfälten. Det finns många exempel på agenter som rör sig 
friktionsfritt mellan – och även erhåller en fördelaktig positionering inom – 
de båda delfälten. Det är också tydligt hur den till synes omvälvande föränd-
ring som ägde rum ej kom som en plötslig revolution. Inom folkmusikfältet 
hade reformationen förberetts genom att perspektivet alltmer flyttats från 
estradmusikens bravurnummer mot mer lättspelade gammellåtar.  

Paradigmskiftets process tangerar såväl Ricœurs teorier kring förändringar 
i kulturarvet, som Bourdieus idé om att revolutioner egentligen bör betraktas 
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som större eller mindre förskjutningar inom fältet, där fältets natur – gene-
rellt sett – efter tid återgår till sin förut givna ordning. 

Revitalisering, uppvärdering och kanonisering 
Historieskrivning tenderar ofta att bli fragmentiserad och generaliserande. 
Det är orimligt att föreställa sig eller framhärda att samtliga agenter inom 
folkmusikfältet till fullo var tillfreds med de nya musikaliska och ideologiska 
riktningar som företogs inom fältet. Om detta vittnar de två tämligen tydliga 
inriktningar som tog form under 1970-talet, där en riktning baserades på 
spelmansrörelsens mer konservativa tankegods och en var mer progressivt 
orienterad och kännetecknas av experiment- och upptäckarlusta, samt musi-
cerande i ensemblekonstellationer av skiftande slag. Förutsättningarna för 
fältets delning kan konstateras bottna i den akademisering som ägde rum i 
och med folkmusikutbildningen på Kungliga musikhögskolan i Stockholm 
och kort därefter med spelmanskurserna på Malungs folkhögskola. Övriga 
aspekter av betydelse är den revitalisering av repertoar och instrumentering, 
samt implementering av instrument från andra genrer och traditioner som 
ägde rum, vilket tog sig uttryck genom band som Folk och Rackare och Kebne-
kajse.  

Liksom revitalisering av äldre tiders spelsätt och repertoar, uppvärderades 
även dansvarianter som genom bland annat folkdanslagen och Ungdoms-
ringens försorg hade stiliserats och kanoniserats – en utveckling som löpte 
parallellt med den alltmer konstmusikaliska och förborgerligade idiomatik 
som kännetecknade spelmansframförandet under perioden från 1920-talet 
och fram till folkmusikvågen mot slutet av 1960-talet. 

FOLKMUSIKFÄLTETS TVÅ DELFÄLT 
I efterdyningarna av den tidigare nämnda folkmusikvågen bildades Riksför-
eningen för Folkmusikmusik och Dans (RFoD) 1981. Som föreningens namn anty-
der fanns en ansats att jämställa de folkliga danserna med den förhärskande 
instrumentalmusiken. Andra ambitioner som var centrala inom RFoD rörde 
sig kring kurs- och konsertverksamhet med syfte att sprida folkmusik89 – ej 
                                                        
89 RFoD har även genom åren utgivit ett flertal skrifter, böcker och undervisningsmaterial 

med avsikt att vidga kunskapen om folkmusiken. Ofta har skrifterna, förutom en folk-
bildande ansats, haft ett opinionsbildande syfte.  
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sällan med en transkulturell inriktning – till en bredare allmänhet. I flera av-
seenden kan RFoD:s verksamhet sägas ha sin upprinnelse i den vänsterinrik-
tade intellektuella strömning som kännetecknade folkmusikvågen.  

I det nya delfält (Folk- och världsmusikfältet) som uppkom i samband med 
folkmusikvågen fungerade RFoD som sammanbindande organisation. Delfäl-
tet som på allvar formerades under 1980-talet karakteriseras av ett delvis an-
norlunda förhållningssätt till musiken än folkmusikfältets andra delfält (Spel-
mansfältet) som hade SSR som gemensam organisation. Inom folk- och 
världsmusikfältet har de progressiva uttrycken med en mer tillåtande inställ-
ning till instrumentering och arrangemang verkat för en mångfald uttryck på 
folkmusikalisk grund, medan spelmansfältet i högre grad har haft en tradit-
ionsbevarande attityd i förhållande till det melodiska materialet. Något gene-
raliserande kan de musiker som verkar inom folk- och världsmusikfältet kallas 
folkmusiker, medan de inom spelmansfältet kan benämnas som spelmän (Lund-
berg 2010; Ronström 2010; Artikel 3:27-28; Artikel 4:54-55). Gemensamt för 
flertalet av de agenter som nyss nämnts, är att de äger såväl djupa insikter i 
äldre speltraditioner som musikteoretiskt kunnande; och det skall än en gång 
understrykas att flera av agenterna förkroppsligar högt symboliskt kapital 
inom de båda delfälten.  

Inom folkmusikfältet finns, förutom dess agenter, även utbildningsinstitut-
ioner som tillmäts mer värde än andra. Detta medför att de lärare som ver-
kar vid eftersträvansvärda utbildningar blir inflytelserika taste makers gällande 
såväl interpretation som repertoar. Ytterligare en konsekvens av akademise-
ringen är den förskjutning mot, och befästning av, ett ensembleinriktat fram-
förande av folkmusik. En övervägande del av utbildningarna, däribland Folk- 
och världsmusikprofilen vid Framnäs folkhögskola, lägger stor vikt vid en-
sembleundervisning, vilket kan ses som ett resultat av 100 års utveckling och 
förändring av musikaliska konventioner inom folkmusikfältet. Främst hör 
detta dock till det folk- och världsmusikaliska delfältet, vilket idag får betrak-
tas som den dominerande delen inom det övergripande folkmusikfältet.  

Fortfarande finns under 2010-talet ett mer folkrörelsebetonat delfält, där 
huvudfokus vilar på idén om bevarande och upprätthållande av äldre spel-
manstraditioner. Den tilltagande akademiseringen och institutionaliseringen 
– som har sin grund i folkmusikvågens musikaliska och ideologiska processer 
– tycks med andra ord paradoxalt nog motverka det ursprungliga syftet att 
återbörda musiken till folket; och har under 2000-talets början alltmer – i 
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likhet med den idiomatiska och ideologiska process som ägde rum från 1920-
talet och fram till folkmusikvågen – närmat sig ett konst- och kammarmusika-
liskt uttryck. Fenomenet tangerar ytterligare en motsägelse då den akademi-
serade folkmusiken har som främsta uppgift att framföras på scen, vilket visar 
på att folkmusiken återigen har blivit estradörernas musik inom folk- och 
världsmusikfältet. Det tycks sålunda finnas en inneboende mekanism inom 
folkmusikfältet och dess aktörer som strävar mot att förborgerliga folkmusi-
ken.  

Inom det mer traditionellt betingande spelmansfältet förefaller dock de mu-
sikaliska och idébaserade förändringarna ha skett med större beskedlighet. 
Det är emellertid tydligt hur de bägge delfälten i flera avseenden påverkar 
varandra i den dialektiska process som alstras genom det genomflöde av 
agenter som äger rum. Fiolläraren i Artikel 2 och 3 förkroppsligar i flera av-
seenden en typ av agent som fostrats inom båda delfälten. Dennes undervis-
ning präglas i hög grad av spelmansfältets inneboende syn på folkmusik som 
ett kulturarv att förvalta och föra vidare. Det är även tydligt i samma artiklar 
hur eleverna skolas in och internaliserar fältets regler och idékonventioner 
(ett fenomen som även framträder i Artikel 1 och 4). Samtidigt manifesteras 
ett flertal aspekter som hör samman med folk- och världsmusikfältet i fiollä-
rarens undervisning, såsom fokusering på ensemblespel och diverse arran-
geringstekniker som är bekanta från folkmusikensemblernas framförande-
praxis.  

Gitarrläraren förkroppsligar ett högt symboliskt kapital inom folk- och 
världsmusikfältet mot bakgrund av de välkända ensembler han musicerar 
med. Dock förminskar, för att inte säga omöjliggör, hans val av gitarr som 
huvudinstrument en högre positionering inom spelmansfältet – vilket genom 
vissa utsagor verifieras av honom själv (Artikel 2:83).  

Det motsatta gäller spelledaren i Nordanstigs spelmanslag, som inom spel-
mansfältet i kraft av sin traditionsmedvetenhet och internalisering av fältets 
doxa positionerar sig högt. Däremot har hon ej deltagit i sammanhang och 
strider som hör samman med folk- och världsmusikfältet, utan i enlighet med 
rådande doxa inom spelmansfältet förvaltat, forskat kring och vidareförmed-
lat sin egen hembygds låttradition. 

Det föreligger vissa svårigheter vad gäller att placera den akademiserade 
folkmusikens företrädare på det folkmusikaliska fältet (se figur 1, sid 29). Till 
viss del hör folkmusikensemblerna mot bakgrund av sin inriktning mot kon-
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serter och skivproduktion till den högra kommersiella polen. Vissa av en-
semblerna som exempelvis Nordic har en strävan att skapa konstfull, exklusiv 
och kammarmusikaliskt anstruken folkmusik, främst avsedd för konsumenter 
av finkultur både inom och utom fältet. Andra ensembler och artister som 
Nordman, Sarek och Åsa Jinder har ett mer utpräglat kommersiellt sound avsett 
för en större publik, vilket placerar dem i den högra polen. Bland nämnda 
artister återfinns agenter som vid utträde ur sina musikaliska konstellationer 
och som representanter för sig själva som spelmän och traditionsbärare posit-
ionerar sig högt i den vänstra polen.90  

Trots att det delfält som kopplas samman med folk- och världsmusik, folk-
musikfestivaler och globalisering i många avseenden är dominerande ifråga 
om medial och publik exponering, tycks ändå de idékonventioner som kän-
netecknar (och generellt sett alltid har kännetecknat) spelmansfältet vara en 
förutsättning för att erhålla hög status inom folkmusikfältet som helhet. Fe-
nomenet överensstämmer med den natur som i Bourdieusk mening generellt 
karakteriserar kulturella produktionsfält: för att förläna hög positionering 
förutsätts att agentens habitus korrelerar med fältets doxa, vilket sist och slut-
ligen betyder att agenten ägnar sig åt konst för konstens egen skull – fri från 
kommersialism och akademisk grannlåt. 

Folkmusikens reproducerande kärna  
Sammantaget är mitt intryck – utifrån de studier som genomförts i förelig-
gande avhandling, samt genom studier av tidigare forskning och min egen 
förförståelse om fältet – att den folkmusikaliska doxans själva kvintessens va-
rit tämligen orörd under de drygt 200 år fältet utvecklats från embryo till 
självständigt socialt fenomen och musikalisk genre (med tillhörande delfält 
och subgenrer). Med andra ord tydliggörs hur fältets agenter – trots tillfälliga 
musikaliskt avantgardistiska och experimentella utblickar och uttryck – har 
att förhålla sig till en universell kärna som formades under 1800-talet och 
som genom fältets historia reproducerats och i allt väsentligt bibehållit sitt 
innersta väsen. Det blir utifrån dessa slutsatser frestande att beskriva det för-
hållningssätt till folkmusiken, som manifesteras genom folkmusikfältets histo-

                                                        
90 Åsa Jinder kommer från en spelmansfamilj och blev redan som 15-åring utsedd till riks-

spelman. 
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ria, i termer som primordialt, alternativt perennialistiskt, eller som Ternhag 
(1995) uttrycker det: »Föreställningen om folkmusiken som en obunden na-
turkraft har nogsamt förvaltats av varje generation folkmusikfrämjare, trots 
att de idémässiga motiven för tillskyndarnas engagemang har skiftat från tid 
till annan.« (131). 

TRADITION I FÖRÄNDRING 
Mot bakgrund av den historiska fältbeskrivning som tecknats ovan framträ-
der en ideologisk fond varur traderingen har influerats och konstituerats. I 
Artikel 1 beskrivs hur en kanon växte fram där viss repertoar som korrelerade 
med en allmänt rådande primordial uppfattning uppvärderades. Utifrån en 
given repertoar sedimenterades således låttyper som ej motsvarade föreställ-
ningen kring autenticitet. Den repertoar som tillmättes värde och uppvärde-
rades var egentligen delvis redan passé bland spelmännen, som vid förra se-
kelskiftet fyllt sin repertoar med modernt klingande dans- och låttyper som 
polkett, schottis och mazurka. Detta innebar att repertoaren i grunden, uti-
från ideologiska överväganden, blev rekonstruerad och revitaliserad.  

Utifrån rådande premisser utvecklades emellertid av ett antal kapitalstarka 
hälsingespelmän en delvis ny stil som både tog intryck av äldre tiders låtar, 
men som även till viss del influerades av samtida salongs- och mässingsmusik. 
Den transkulturativa process som resulterade i en sammansmältning av 
konst- (eller salongs-) och folkmusik visar på hur spelmannens grundläggande 
musikaliska preferenser utgick från den traditionella spelmanslåten. Utifrån 
sin musikaliska förförståelse tolkades och anpassades konstmusikaliska stilut-
tryck i den konfigurativa fasen och resulterade i den refigurativa fasen till 
konstfulla melodier som kännetecknar exempelvis estradspelmännens låtpro-
duktion. 

Liknande fenomen märks genom folkmusikfältets historia, där agenter uti-
från folkmusikens givna ramar rörande låtstruktur, samt rytmiska och melo-
diska konventioner inhämtat inspiration och uttryck från annan traditions-
musik eller från andra musikgenrer. Den musik som stilmässigt alltför mycket 
avlägsnar sig från den repertoarkanon som formulerades av Folkmusikkom-
missionen, och representerades i Svenska låtar, tycks tämligen snabbt bli utda-
terad och bortglömd.  

Det förefaller med andra ord som om den stil som kännetecknar de låtar 
som förvaltades av agenter aktiva i spelmansrörelsens inledande fas, bildar ett 
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synnerligen hållfast fundament som spelmän och folkmusiker ännu vid tiden 
för föreliggande studie har att förhålla sig till. Fenomenet kan kopplas sam-
man med autenticitetsbegreppet och visar sig i samtliga studier som redovi-
sats i denna avhandling, samt bland några av de exemplen som redovisas i 
inledningen till Kapitel IV. 

Trots att folkmusikfältets ideologiska kärna varit tämligen intakt, ligger det 
– så länge det finns utövare och deltagare (agenter och institutioner) – i fältets 
eller traditionens natur att vara i ständig rörelse. Vid en överblickande musi-
kalisk stilstudie står det tämligen snart klart, att det generellt föreligger förhål-
landevis avgörande interpretatoriska skillnader mellan spelmän i början av 
1900-talet och 2000-talet.  

Diskussionen har hitintills berört främst de sociala, kulturella och ideolo-
giska fenomen som verkat inom folkmusikfältet, samt även beskrivit några 
centrala epokgörare och taste makers som haft inflytande över fältets förändring-
ar. Med andra ord: de yttre faktorer och skeenden som påverkat fältets för-
ändringar och därmed de agenter som är verksamma däri. Men helheten är 
otvivelaktigt beroende av sina delar, då fältets förändringar äger rum utifrån 
ett dialektiskt samspel mellan nämnda entiteter. Därför bör även de föränd-
ringsprocesser som beskrivits även belysas ur de enskilda agenternas perspek-
tiv.  

Utifrån en folkmusikalisk kontextualisering av den mimetiska processen, 
inverkar och förändrar det inlärda och interpreterade musikaliska materialet 
uttolkaren (Kristensson Uggla 2012). I ett musikaliskt sammanhang kan detta 
med andra ord tolkas som att det uppstår en kommunikation mellan det mu-
sikaliska stoffet och musikern själv. Den förändring som äger rum kan ses 
som en ackumulering av kunskap i form av nya speltekniker, melodiska för-
lopp och vägar till uttolkning, vilket i sin tur breddar den kunskapsbas som 
förändrar förutsättningarna för följande mimesisprocess. Konsekvensen blir 
alltså att prefigurationen, förförståelsen, inför nästa uttolkning är vidgad eller 
förändrad, vilket bidrar till att förutsättningarna för konfiguration och refigurat-
ion i nästa mimetiska process har modifierats. Interpretationen kommer där-
med att te sig annorlunda vid ett senare tillfälle. Med andra ord: interpreten 
har genom inlärnings- eller tolkningsprocessen samlat på sig fler verktyg inför 
nästa musikaliska gestaltningsförfarande.  

Mimesisprocessen kan följaktligen tagas som intäkt för, eller styrka påstå-
endet att tradering av folkmusik aldrig är, eller kan vara en konstant företeelse, 
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utan i allt väsentligt är föränderlig. Enligt ett mimetiskt synsätt är det omöj-
ligt för interpreten att isolera sig från den omgivande livsmiljön och tidigare 
erfarenheter. Teoretiskt förklaras därmed varför en nygestaltning utifrån in-
dividens egna musikaliska premisser och referensramar kommer att äga rum. 
Detta förklarar även de små delarnas (agenternas) inverkan på helheten 
(folkmusikfältet), vilket i förlängningen leder till förändringar och nya smak-
riktningar inom fältet. I enlighet med den hermeneutiska cirkelns logik inne-
bär processen att fältet i nästa fas – utifrån de idiomatiska förändringar som 
ägt rum – inverkar och omdanar agentens förförståelse inför nästa mimetiska 
inlärningsprocess.  

Viktigt att poängtera är att traderingsprocessen inom folkmusikfältet 
ingalunda följt en kronologisk ordning. Detta visar exempelvis den revitali-
serings- och rekonstruktionsprocess som ägde rum i spelmanrörelsens begyn-
nelse, samt under folkmusikvågen. Utifrån ideologiska och estetiska övervä-
ganden sökte sig agenterna bakåt i tiden efter en äldre repertoar och idioma-
tik som implementerades i den folkmusikaliska traditionen. Även den folkmu-
sikaliska läropraktiken kan sägas delvis ha konstituerats och revitaliserats uti-
från ideologiska premisser då gehörsbaserat lärande idag i högsta grad är 
förhärskande.  

Utifrån de resultat som framkommer i Artikel 1, framträder en försiktigt 
positiv syn på notkunnighet; medan mina egna kunskaper och erfarenheter 
kring nutidens folkmusikaliska kursverksamhet, pekar på att gehörsutlärning 
– utifrån rådande konventioner – är starkt överrepresenterat inom folkmusik-
fältets samtliga läropraktiker. Förmodligen stod det pedagogiska paradigm-
skiftet att finna i samband med folkmusikvågen och hade ej endast ideolo-
giska orsaker, utan även rent praktiska motiv. Med all säkerhet var det – mot 
bakgrund av ett omfattande tillflöde av nya icke notkunniga spelmän och en 
tilltagande kurs- och spelmanslagsverksamhet – mest rationellt, då som nu, 
att använda sig av den mest ursprungliga, okonstlade och universella peda-
gogik som återfinns på alla plan, i de allra flesta kulturer och traditioner – 
förebildningen: att lyssna och att härma.    

R 
Utifrån några avslutande personliga reflektioner som rör den återkommande 
nivelleringsfrågan, samt även kring akademiseringen av folkmusik, skall jag 
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nu avsluta en drygt fem år lång process som utmynnat i föreliggande avhand-
ling  

De flesta folkmusiker och spelmän som exponeras i media, på konserter, 
festivaler och inte minst via inspelade medier (skivor, mp3 och olika ström-
ningstjänster) har studerat vid någon av de förhållandevis få utbildningar som 
erbjuder svensk folkmusik. Föreligger det inte då en risk att folkmusiken – 
trots alla påbud om mångfald i alla möjliga avseenden – istället blir likriktad? 
De nya agenter som äntrar det folkmusikaliska fältet bildar i många fall sin 
förförståelse utifrån en tämligen likriktad och ensembleanfäktad idiomatik, 
där inte sällan effektsökeri och mer eller mindre intrikata musikaliska uttryck 
förefaller utgöra eftersträvansvärda självändamål. Samtidigt tenderar akade-
misering och professionalisering leda till att scenerna vid folkmusikfestivaler – 
och till viss del även spelmansstämmorna – blir förbehållna en akademiserad 
folkmusikerelit, ej sällan med ett kammarmusikaliskt förhållningssätt till 
folkmusiken. Scenariot liknar de fenomen som undersökts av Gullberg (2002) 
där institutionaliserade rock- och jazzmusiker upplevs som autenticitetsfattiga 
och uttryckslösa i sitt musicerande. 

Som jag tidigare anfört förefaller fortfarande den traditionella spelmansar-
ketypen stå modell för hög positionering inom folkmusikfältets vänstra del. 
Tecken i tiden pekar dock på att folkmusikfältets grundläggande konvention-
er – utifrån den akademisering, globalisering och professionalisering som 
äger rum – under början på 2000-talet är stadda i förändring. Kanhända le-
der detta till vi får bevittna en sprängning av folkmusikfältet, då en nå-
gorlunda gemensam doxa mellan de bägge delfälten inte längre kan upprätt-
hållas? Eller kommer det åter – i enlighet med den logik som kännetecknar 
kulturella produktionsfält och kulturarv – en revival för ett mer traditions-
bundet förhållningssätt till folkmusiken? 

Hultkläppen är dock evig. Det vet jag. 
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KAPITEL VIII - 

EPILOG 

 
ETT BAKOMLIGGANDE SYFTE med de studier som här redogjorts, är att sent 
omsider införa musikpedagogiken som ytterligare en forskningsdisciplin inom 
folkmusikfältet. Väl medveten om att min avhandling grundar sig på en täm-
ligen begränsad empiri, är det ändå min förhoppning att den inblick i folk-
musikens läropraktiker som här presenterats, äger ett visst värde inom såväl 
det musikpedagogiska forskningsfältet som inom folkmusikforskningen. Ytter-
ligare en förtjänst torde vara hur mina studier förmått påvisa att även tradit-
ionsbevarande genrer som folkmusik i hög grad påverkas av sin samtids sam-
hällsförändringar, vilket i förlängningen även får inverkan på hur läroprakti-
ken utformas. 

En möjlig uppföljning på de forskningsresultat som denna avhandling 
sammanfattat skulle kunna innebära ett flertal inriktningar. Ett ämne som 
osökt kommer upp är att undersöka hur lärandet gestaltar sig vid någon eller 
några av de fyra musikhögskolor (Göteborg, Stockholm, Malmö och Inge-
sund) som erbjuder utbildning i folk- och världsmusik. I en förlängning skulle 
det utifrån ett fältteoretiskt perspektiv även vara intressant att följa studen-
ternas väg till musikhögskolan. Med andra ord att även undersöka deras so-
ciala bakgrund och tidigare utbildning. Samtidigt är det frestande att genom-
föra en fullödig prosopografisk studie över folkmusikfältet i nutid och samti-
digt göra en mer djuplodad politisk-ideologisk undersökning utifrån de heta 
diskussioner som bland annat föranletts av Sverigedemokraternas inträde i 
riksdagen 2010. 

En annan inriktning som skulle vara av intresse är de många icke-
institutionella läroplatser som utmärker folkmusikfältet och det lärande som 
däri sker. Till icke-institutionella läroplatser räknas här bland annat de låt-
kurser, work-shops och folkmusikläger som äger rum runt om i Sverige, men 
även utomlands. Särskilt i Nordamerikas svenskbygder har den svenska folk-
musiken vårdats av spelmän och spelmanslag, vilket har lett till att svenska 
spelmän – däribland jag själv – åkt över till USA för att leda kurser i låtspel. 
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Ytterligare en intressant företeelse som växt under 2000-talet inom folkmu-
sikfältet är de så kallade låtverkstäder som startats genom landskapsförbundens 
försorg. Dessa riktar sig främst till ungdomar och har efter starten i Hälsing-
land fått efterföljare runt om i Sverige. Detsamma gäller länsorkestrar inrik-
tade mot folkmusik som exempelvis GUF (Gävleborgs Ungdomsfolkband) 
som har landstingen som huvudman och är en folkmusikalisk variant av de 
storband och symfoniorkestrar, riktade mot ungdomar, som återfinns i flerta-
let län. Under 2010-talet startade även i Dalarna och Hälsingland ytterligare 
ett projekt, Folkungar, som riktar sig till yngre åldrar och där undervisningen 
sker under lekfulla former i elevernas egen skola. 

Samtliga av nämnda ungdomsinriktade folkmusikprojekt är intressanta ur 
flera aspekter. Hur många av deltagarna har fortsatt sin musikaliska bana, 
och i vilken form? Har projekten förhindrat ungdomar att sluta med sitt mu-
sicerande? Hur påverkas det musikaliska uttryckets mångfald genom projekt 
som till allra största delen bygger på undervisning i grupp? Den sista frågan 
leder även till ytterligare och bredare forskning kring spelmanslagen som mu-
sikalisk och social institution, samt som läroplats och skapare av idiomatiska 
ideal. 

Det saknas med andra ord ej uppslag för fortsatt folkmusikforskning utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv. 
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Manifesta och latenta ideologier om lärande
inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet

Thomas von Wachenfeldt
Sture Brändström
Juvas Marianne Liljas

ABSTRACT
Manifest and latent educational ideologies in the Swedish Fiddler movement
(Spelmansrörelsen) in the 1920s
The purpose of this article is to illuminate existing educational ideologies in the
Swedish fiddler movement (Spelmansrörelsen) 1923-1927. This period was charac-
terized by the organization and to some extent institutionalization of Swedish folk
music. Furthermore, the purpose is to discuss the results in relation to the folk music
education of today. The empirical data is taken from the journal Hembygden, which
was a magazine for scholars, enthusiasts and practitioners of folk music. Theoreti-
cally, the study is based on a concept of ideology developed by Sven-Eric Liedman:
in every time there are two basic forms of identifiable ideology, manifest and latent.
From the empirical material as a whole (around 900 articles), a selection was made
to find articles dealing with aspects of learning among the fiddlers (33 articles). After
content analysis the following themes were generated: Fiddlers’ repertoire, Fiddlers’
masters, Places for learning, Learning formation. The writers in Hembygden often
emphasized the autodidactic aspects of learning and especially the importance of
learning by ear. This manifest ideology of authenticity presumed that learning directly
from another fiddler by playing together was to prefer to formal schooling. In spite
of a tendency towards more ensemble playing, the folk music education of today in
Sweden is characterized by a similar retrospective ideology as in the 1920s.
Key words: Music learning, Swedish fiddler movement, folk music, traditional fiddle
music, ideology, playing by ear, formal schooling.

Introduktion

Folkmusik betraktas ofta lite slentrianmässigt som gehörsmusik – man lär sig musiken
genom att lyssna och härma. Inom exempelvis spelmanslag är gehörsinlärning det
vanliga tillvägagångssättet men en stor del av repertoaren hämtas även ur låtuppteck-
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ningar och samlingsverk som Svenska Låtar (Ronström 1994). Förutom dikotomin
gehör-noter kommer i det följande repertoar- och traderingsfrågor inom spelmans-
musiken att behandlas ur ett historiskt perspektiv. Hur värderades olika repertoar?
Mellan vilka parter överfördes musiken? Var ägde lärandet rum och hur såg man på
formell skolning? Källmaterialet är hämtat från årgångarna 1923-1927 av tidskriften
Hembygden.

I artikeln anknyts till ett ideologibegrepp som utvecklats av Sven-Erik Liedman,
som menar att det för varje tid finns två identifierbara grundformer av ideologi: mani-
festa och latenta (1997: 165-197, 277, 2006: 463, Liedman & Olausson 1988: 7-28).
Manifesta ideologier avser explicita och medvetet formulerade utsagor med ideolo-
giskt innehåll som binder samman verklighetspåståenden, värderingar och normer. Det
kan röra sig om politiska partiprogram och i den här aktuella studien kan texter ur
Hembygden ses som uttryck för manifesta ideologier. Det kan gälla exempelvis hur
synen på olika repertoar eller musikgenrer värderades. Latenta ideologier är sådant som
finns under ytan och som tas för givet av fältets aktörer – den outsagda eller tysta
kunskap som återfinns hos skribenterna och de utövande spelmännen.

Med spelmansmusik avses instrumentalt framförd folkmusik och i denna artikel
är det framför allt fiolmusik som behandlas. Spelmanslagen, spelmansförbunden och
spelmansstämmorna emanerar ur Spelmansrörelsen, vars start brukar kopplas samman
med spelmanstävlingen i Gesunda 1906 (Ternhag 2000: 60-61). Därmed inleddes det
som brukar benämnas den första svenska folkmusikvågen som sedan klingade av under
1910-talets första hälft (Hembygden nr. 9 1927: 11-12). Spelmansrörelsen har belysts
ur historiskt och musikvetenskapligt perspektiv (Eriksson 2004, Roempke 1980), samt
ur ett ideologiskt perspektiv (Kaminsky 2005, Ling, 1980) – men i betydligt mindre
utsträckning har de musikpedagogiska aspekterna beaktats.

Folkmusiken genomgick under de första decennierna av 1900-talet en förvandling
från att ha varit landsbygdsbefolkningens musik, till att fyllas med de koder som än idag
definierar genren folkmusik. Det gäller exempelvis frågor om repertoarens ursprung och
sättet att spela (Boström & Lundberg 2008, Åkesson 2007: 35-56). 1920-talet var en
tid som kan identifieras som den svenska folkmusikens andra våg. Tiden kännetecknas
av organisering av landskapsförbund och senare även Sveriges spelmäns riksförbund
(Ramsten 1994: 283).

Spelmännen fick under den aktuella tiden för denna studie sin första formella utbild-
ningsinstitution i och med grundandet av Folkliga musikskolan Ingesund i Arvika 1926.
Det var inledningsvis en sidoverksamhet till Ingesunds folkhögskola. Musikkurserna i
Arvika hade startats som spelmanskurser av rektorn Valdemar Dahlgren vårterminen
1911, när folkhögskolan var förlagd till Agnetebergs herrgård. Folkhögskolan hade ett
nära samarbete med hembygdsrörelsen och Dahlgrens intention var att verka för att
eleverna utvecklade en positiv bild av den egna hembygden. Han hade också en stark
tro på musikens fostrande och förädlande kraft (Dahlgren 1955).

Under Agnetebergstiden inleddes även ett samarbete med Svenska ungdomsringen
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för bygdekultur, men det var inledningsvis enligt Dahlgren under lösa organisatoriska
former. 1922 blev även spelmanskurserna mer välorganiserade, då det under ledning av
violinisten och Rackstadkonstnären Ignacz Beöricz anordnades regelbunden undervis-
ning i fiol och samspel. Tre år senare anslöt också Lars Zetterquist, som var medlem i
Hovkapellet, lärare vid Musikkonservatoriet i Stockholm samt styrelsemedlem i Folk-
musikkommissionen (Boström 2006).

Sammanfattningsvis kan 1920-talet karaktäriseras som en tid av begynnande insti-
tutionalisering av spelmansmusiken. Idag finns parallellt med traditionella lärandekon-
texter en utbyggd formell utbildning av folkmusiker på alla nivåer från kommunal
musikskola till musikfolkhögskola och musikhögskola (von Wachenfeldt, Brändström
& Liljas, submitted).

Vid Kungliga musikhögskolan startades 1977 en utbildning av folkmusikpedagoger
och idag erbjuder fyra av landets sex musikhögskolor möjligheten att studera svensk
folkmusik (www.musikhogskolorna.se). Av Sveriges 150 folkhögskolor erbjuder idag
11 utbildning inom folkmusik (www.folkhogskola.nu). Den första folkmusikutbild-
ningen på folkhögskola grundades 1980 vid Malungs folkhögskola av de från Kung-
liga musikhögskolan nyutexaminerade folkmusikpedagogerna Jonny Soling och Kalle
Almlöf. Även vissa gymnasier innehar profilering inom folkmusik (www.musikkonser-
vatoriet.com).

För att förstå dagens folkmusik och dess tradering torde det finnas ett värde i att
närmare undersöka mellankrigstidens syn på lärande i fråga om spelmansmusik. Den
övergripande frågeställningen i denna undersökning kan formuleras: Hur såg skriben-
terna i Hembygden på spelmännens lärande? Vilka manifesta och latenta ideologier
återfinns i texterna? Mer specifikt är vi ute efter en förståelse av hur olika repertoar
värderades samt hur författarna beskrev lärare-elev-relationen samt den pedagogiska
kontexten. Likaså finns ett intresse att studera spänningen mellan autodidaktik och
formell skolning. Syftet är alltså att belysa synen på lärande inom Spelmansrörelsen
med utgångspunkt i artiklar i Hembygden 1923-1927 samt att diskutera dessa resultat i
förhållande till dagens utbildning av folkmusiker.

Hembygden

Svenska ungdomsringen för bygdekultur bildades 1920 under namnet Svenska folkdans-
ringen, ett namn man sedan 2005 återgått till. Föreningen påbörjade 1921 utgivning av
skriften Folkdansringen, men ändrade i och med ett breddat intresseområde – som kom
att omfatta olika kulturyttringar kopplade till landsbygden som folkdräkter, hemslöjd
och folkmusik – namn till Hembygden. Tidskriftens artiklar bar ofta under 1920-talet och
även de närmsta decennierna därefter en ideologisk prägel. Det manifesterade sig främst
i motstånd mot moderna yttringar som exempelvis jazzmusik/jazzdans och annan ameri-
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kansk så kallad masskultur, som ansågs ”skölja in” över Sverige. Detta skulle bekämpas
med hjälp av en förhöjd nationalkänsla som hämtade sin inspiration i, vad man ansåg
vara, den ”rena” och ”oförstörda” allmogens levnadsskick och seder (Hembygden nr. 1
1925: 9-10).

Flertalet av tidens mest välkända spelmän var anslutna till Svenska Ungdomsringen
för Bygdekulturs avdelning för spelmän, kallad Spelmansringen (Hembygden nr. 2
1925: 9), vilket innebar att spelmännen blev prenumeranter på Hembygden. Spelmannen
Einar Olsson från Lillkyrka skriver exempelvis att han tack vare läsning av Hembygden
fått en ”ingivelse” att teckna ned sin hembygds gamla låtar, vilka är honom ett ”kärt
nöje” att äga, då de är ”ett arv från gångna tiders spelmän, och det är detta spelmansarv
vi yngre böra samla och åt eftervärlden bevara” (Hembygden nr. 4 1926: 10).

Den flitigaste bidragsgivaren i Hembygden var Ernst Granhammar, som i egenskap
av redaktör bildade navet i den tankevärld som odlades i tidningens texter. Jan Ling har
till och med definierat honom som en slags ”chefsideolog” (1980: 29). Förutom Gran-
hammar återfinns skribenter som Valdemar Dahlgren, Otto Andersson, Olof Andersson,
Sven Kjellström, Tobias Norlind, Wilhelm Peterson-Berger, VilhelmMoberg. Dessutom
förekom namnkunniga spelmän som Jon-Erik Hall, Hjort-Anders Olsson och Dan
Danielsson som skribenter i tidningen.

Redaktören Ernst Granhammar (1881-1946) kom enligt egen utsago från så kallade
enklare förhållanden och arbetade på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm som vakt-
mästare och uppsyningsman. Vissa källor hävdar att han även varit chef där, men om
detta finns inga uppgifter som verifikation. Granhammar var inte bara av betydelse för
Spelmansrörelsen genom sitt redaktörskap för Hembygden. Han var även initiativtagare
till en rad föreningar och förbund såsom Svenska Folkdansringen, Svenska Fiolbyggar-
förbundet och ett antal landskapsförbund för spelmän (Gustavsson 1983: 29). Till detta
skall tilläggas att han även anordnade spelmanstävlingar och spelmansstämmor, samt
var medlem i Zornmärkesjuryn.

Ernst Granhammars texter sammanfattar, om än ibland något tillspetsat, de tankar
och idéer som alltsedan Götiska Förbundets dagar odlats i akademiska kretsar. Kortfattat
rör de sig om allmogen som förvaltare av ett rent, äkta och forntida, storsvenskt arv
(Hembygden nr. 11 1924: 2-3). Den geografiska betydelsen för musikens karaktär var
också en viktig tematik (Hembygden nr 11&12 1927: 9) liksom strävan efter en nyges-
taltning av svensk allmogekultur (Hembygden nr. 3 1923: 34).

Genom Hembygden kunde spelmännen stärkas i sin identitet men också låta sig
influeras av ideologernas tankar. Detta visar sig exempelvis genom en alltmer preci-
serad preferensram som inte bara tar ställning för en viss sorts musik utan även mot
moderna influenser som ansågs kontaminera den svenska musikmiljön. Genom att redo-
visa gemensamma åsikter och ställningstaganden, som avståndstagande från jazzmusik,
manifesterar sig spelmän som ett kollektiv (Hembygden nr. 5 1927: 15). Tidskriften
Hembygden kan som samlande organ ses som en symbol för folkmusikens revitalisering
och ett uttryck för vad som inledningsvis benämns folkmusikens andra våg.
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Metod

Källmaterialet rör sig totalt om 60 nummer med 956 sidor text och cirka 900 artiklar.
Artiklarna är av olika slag och behandlar förutom folkmusik och folkdans ämnen som
hemslöjd och fornminnen. Texterna kan betecknas som reportage, insändare, kungö-
relser, notiser och debattartiklar.

För att tolka materialet har innehållsanalys använts (Graneheim och Lundman 2004:
106-107). Analysen har skett i fyra etapper. Först en genomläsning av samtliga arti-
klar i Hembygden (analysenheten) för att erhålla en helhetsuppfattning av materialet.
Sedan extraherades de 114 artiklar som rörde spelmän och spelmansmusik ur materialet.
(meningsenheter). Ur dessa texter kondenserades sedan de delar som rörde spelmäns
lärande, 33 artiklar. Detta material kodades och kategoriserades, vilket bildade följande
teman: Spelmännens repertoar, Spelmännens läromästare, Lärandets rum och Lärandets
gestaltning. Dessa teman har i det följande fått utgöra resultatredovisningens under-
rubriker. Det bör påpekas att de fyra temana inte är varandra ömsesidigt uteslutande.
Exempelvis skulle avsnittet om organister likväl kunnat hänföras till Spelmännens läro-
mästare som Lärandets rum. Temat Lärandets gestaltning upptar huvudsakligen synen
på noter och formell skolning. Termen har valts för att få kongruens i förhållande till de
tre andra temana samt för att betona lärandeaspekter i sammanhanget.

Resultat

Redovisningen av resultaten är alltså strukturerad med utgångspunkt i fyra teman. I slutet
av varje avsnitt görs en kort sammanfattning av innehållet i aktuellt tema med fokus på
de ideologier som kommit till uttryck.

Spelmännens repertoar

Folkmusiken har ända sedan den ”upptäcktes” i början av 1800-talet, ansetts som hotad
av yttre, främmande faktorer. Under början av 1800-talet i form av ”förkonstlad” konst-
musik, och senare under 1800-talet av dragspel och den musik som kom i och med
industrialiseringen (Leffler 1899). Under 1920-talet kom alltså hotet att identifieras
som jazzmusik och andra urbana kulturyttringar. I den världsbild som målades upp i
Hembygden hade svenskheten blivit nedsmutsad och skulle med allmogekulturens hjälp
räddas. I tidningen återfinns texter och slagord som kan härledas till Götiska Förbundets
tankevärld: ”Den forntid ej vördar, ej framtid är värd” (Hembygden nr. 8 1923: 139).
I Hembygden återkommer de olika skribenterna ofta till detta; att man med hjälp av
kunskaper om historien skall skapa ett nytt samhälle med rena och okonstlade ideal –
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som ett slags forntida och av modern kultur obefläckat ”Rousseauanskt naturtill-
stånd” (jfr även Ling & Ramsten 1990).

Detta märks bland annat i hur man väljer att belysa spelmännens repertoarer, där
äldre låttyper som polska, gånglåt och gammelvalser undantagslöst lyfts fram som något
exklusivt och äkta. De få gånger man stöter på modernare låttyper som polka, schottis
eller hambo, behandlas de oftast i nedsättande ordalag (Hembygden nr. 10 1926: 9).

Diskussionen om låttypers äkthet fördes redan under 1800-talet och kom att påverka
1900-talets folkmusiksamlare, som medvetet exkluderade en stor del av spelmännens
repertoar (Andersson m.fl. 1909). Ytterligare ett arv från denna diskussion är att
varje region odlade sina specifika låtstilar och var ”bygdernas s.a.s. egna bomärken”
(Hembygden nr. 10 1924: 13). Idén om den omgivande naturmiljöns påverkan på männi-
skor och musik förekommer ofta i Hembygdens texter och upplägg. Numren var ibland
även tematiskt ordnade efter landskap (jfr Svenska Låtar och landsmålsföreningarna).
I en artikel i Hembygden berättas det om Erik Linus Danielsson från Götlunda i Närke
som lärde sig åttondelspolskor i lite modernare mazurkastil av en inflyttad spelman
från Västmanland. Enligt skribenten skall dessa ha verkat främmande och ”sträva” för
Danielsson, som istället beslutade sig för att ”samla musik från sin hembygd, östra
delen av Nerike” (Hembygden nr. 8 1924: 125). En annan artikel nämner att Karl Gustaf
Olsson från Julita i Södermanland varken har ”vansläktats” av tiden eller av ”främ-
mande påverkningar” (Hembygden nr. 7 1926: 17). Diskussionen om låtars äkthet tycks
sedermera även ha påverkat spelmansförbunden vid val av gemensam repertoar, när de
modernare låttyperna i stort sett utelämnades (Eriksson 2004: 260-261).

Ernst Granhammar sammanfattar i en artikel om upptecknaren Olof Andersson den
äkthetsdiskussion som fördes i Hembygden (Hembygden nr. 4 1924: 59):

Må det kallas omanligt eller sentimentalt då en stor karl får något fuktigt i ögonvrån,
men det var mången som fick det inför dessa – jag skulle vilja säga – naturens
mästerstycken; ty natur var det, utsprungen ur folksjälens allra djupaste källådra.
Bättre tolkade kunde de gamla låtarne ej bli. Olle Anderssons äkta bondspelmans-
teknik gjorde dem äkta och oförvanskade, och kärleken till det arbete, som han vigt
sitt liv åt, lyste igenom hela hans framställningskonst.

Den ideologi som förs fram i Hembygden med avseende på låtval, kan sammanfattas i
begreppet antimodernitet. Den musik som är gammal anses ha ett högt egenvärde och
kan fungera som en motkraft mot tidens nivellerande för att inte säga direkt hotande
tendenser. Den latenta ideologi som ligger till grund för vurmen för äldre repertoar skulle
kunna uttryckas i termer av konservatism eller utvecklingspessimism. I detta ideologiska
ljus blir traderingen över generationer betydelsefull samt vem som varit en viss spelmans
läromästare.
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Spelmännens läromästare

I ett flertal av artiklarna (19 st) berörs kunskapsöverföringen, ofta från far till son,
men ibland även mellan släktingar. Då detta är ett frekvent återkommande tema tycks
det ha blivit ett slags äkthetsintyg som går i linje med den göticistiska tankegången
om folkmusiken som ärvd från en fjärran och ”oförbildad” forntid (jfr Geijer & Afze-
lius 1814: II). Stor vikt fästes vid begreppet spelmanssläkt där ”låtar gått i arv från
far till son” (Hembygden nr. 7 1926: s 17). Endast tre texter behandlar arvet från
far, eller mor, till dotter (Hembygden nr. 6 1923: 95, nr. 1 1924: 5 och nr. 7 1926:
17).

Benämningen spelmanssläkt tycks vara ett vedertaget begrepp och en sorts kvali-
tetsgarant. Professorn vid Åbo Akademi, Otto Andersson, till och med efterlyser forsk-
ning kring fenomenet, då han ställer sig frågan: ”Vilka resultat skulle icke vinnas av
en utforskning av spelmanssläkterna?” (Hembygden nr. 5 1924: 69). Han fortsätter
artikeln med påståendet att man i de svensktalande delarna av Finland ”gjort märkliga
erfarenheter”, och uppger som exempel en spelman i trakten av Gamlakarleby i Öster-
botten, vars ättlingar uppskattas till ”hundrade musikbegåvade personer”. Vidare får
den Åländska släkten Silander verka som exempel, då fäder och söner i flera genera-
tioner fungerat som kantorer men även ”framtrollat låtarna, när ungdomen samlats till
dans.”

Även vissa spelmän tycks uppfatta ett egenvärde och viss stolthet i att vara kommen
från en spelmanssläkt. Anders Andersson, spelman från Västerljunga socken i Söder-
manland, berättar att både morfadern och morbrodern var hans ”läromästare”, och
komna ur en ”gammal god spelmanssläkt” (Hembygden nr. 7 1924: 105). I denna text,
liksom ett flertal andra, lägger man märke till begreppet häradsspelman som härrör från
skråväsendets mästare-gesällsystem (se även Andersson 1991). I exempelvis en text om
den halländske spelmannen Ludvig Pålsson får vi veta att han: ”hade gott påbrå, ty både
hans far och farfar voro spelmän, den senare t.o.m. ‘häradsspelman’.” (Hembygden nr. 2
1923: 21). Här lyfts epitetet häradsspelman fram som något odelat positivt, men ibland
kunde sysslan som häradsspelman även innebära att man medvetet hölls från tiggeri och
lösdriveri (Sandgren 2008: 18-19).

En släkt vars medlemmar ofta figurerar i Hembygden är de så kallade ”Östarna”.
Släkten har sin härstamning från Bergsjö i Hälsingland och har ända in i modern tid
kunnat räkna ett flertal av sina medlemmar som musiker. Ernst Granhammar beskriver
spelmannen Viktor Öst, som varandes ”av gammal spelmanssläkt” och har ”burit spel-
manstraditionen med den äran.” (Hembygden nr. 1 1925: 12). Många ur släkten Öst har
även verkat inom andra musikgenrer som schlager- och popmusik (Family Four) och
andlig musik (Calle och Anna Öst).

Den manifesta ideologi som uttrycks av Hembygdens skribenter i fråga om relati-
onen mellan lärare och elev, lägger sin betoning i överföringen mellan släktingar. Ett
rimligt antagande är att det finns ett inslag av latent ideologi som betonar medfödd
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musikalitet i högre grad än miljömässiga förklaringar. Musikaliska gåvor är något som
finns inom vissa släkter medan det stora flertalet får nöja sig med att vara lyssnare eller
att dansa till musiken.

Lärandets rum

Förutom betoning av repertoar och släktarv, är lärosituationens yttre faktorer något som
ofta behandlas i texterna. I många fall ägde ”undervisningen” rum hemma eller hos
någon lokal spelman eller kantor, men även dansbanan, bröllopet eller militärförlägg-
ningen tycks ha varit vanligt förekommande platser för lärande.

Ett av exemplen beskriver hur spelmannen Lasshans-Mårten från Färila, Hälsing-
land, först fick följa med spelmannen Lill-Hans på ett bröllop för att lyssna till de låtar
han skulle lära sig. Mårten fortsatte sedan att följa Lill-Hans på flera bröllop, för att till
slut få vara med på de enklare och ”lättfattligare” låtarna (Hembygden nr. 8 & 9 1925:
20). Under ”övningsåren” berättas det vidare att Lasshans-Mårten kunde sitta hela nätter
och lyssna på Lill-Hans spel. Han brukade sedan vakna upp mitt i natten och förnimma
resterande delar av en delvis inlärd låt. Vid sådana tillfällen ”sprang han upp, tog fiolen
från väggen och spelade hela låten”.

Förmodligen dök det under bröllopen upp tillfällen då spelmannen fick en stunds
vila från sina musikaliska plikter, och då under lugnare former kunde instruera en even-
tuell lärjunge. Bröllopen under denna tid (mitten av 1800-talet) höll ofta på i flera dagar
och spelmannen skulle vara beredd att spela till såväl mat som dans. Detta torde ha krävt
en ansenlig mängd musik, där många av låtarna fick repriseras. Lärjungen hade således
goda möjligheter att memorera läromästarens låtar (Hembygden nr. 8 & 9 1925: 20).

Dansen var också ett tillfälle där ett stort antal låtar framfördes. Sannolikt var det –
till skillnad från bröllopets ceremonilåtar – inte så noga med spelets skönhet och elegans
vid danstillfällena. Ernst Granhammar beskriver hur han fick följa med Spel-Anders
på dansspelningar och spela med i de ”enkla men så taktfasta polskorna” (Hembygden
nr. 7 1925: 7). Vidare berättas om Per-Erik Palm från Woxna, Hälsingland, som fick
sin ”skolning” på det lokala brukets årliga midsommardanser (Hembygden nr. 3 1926:
11).

En lärandestrategi med agrara inslag som förmodligen tillfredsställde flera av
Hembygdens skribenter var Ydrespelmannen Lars-Johan Sundells metod att lära sig
notvärden. Han tog nämligen hjälp av byns slagtröskare. Om en person tröskade tolkade
han det som fjärdedelar, om två tröskade bildade de åttondelar och vid fyra kunde sexton-
delarna höras (Hembygden nr. 4 1923: 62).

Stämspel är ett pedagogiskt grepp som tas upp i ett flertal artiklar. Upplandsspel-
mannen Johan Olsson berättar att han efter en tid fick följa med i enklare låtar med
”sekundering” (Hembygden nr. 8 & 9 1925: 24). I andra fall är det mästaren som handhar
andrastämman. Om Lapp-Nils berättas det att han efter att eleven lärt sig låten brukade
spela ”simel”, vilket är en lokal benämning för stämspel. Det berättas vidare att det var

122

Thomas von Wachenfedt, Sture Brändström & Juvas Marianne Liljas



då Lapp-Nils ”stora musikbegåvning” kom fram och att fiolen ibland kunde ”brusa som
en hel orkester” (Hembygden nr. 3 1925: 3).

Genom att delta i spelmännens praktik inför publik fostrades alltså nya generationer
av spelmän men det var heller inte ovanligt att spelmännen gick i lära hos en kantor,
klockare eller organist (se även Hammarström 2009). Det finns också ett flertal exempel
i Hembygden på organister som tillika var fiolspelmän och vice versa. Om Johan Alfred
Eriksson berättas det att han ”var ej blott violinist utan även orgenist, han brukade förr
vid tillfällen sköta organistbefattningen i kyrkan och gjorde det med bravur. Violinen
var dock hans skötebarn och till sist det enda instrument han spelade” (Hembygden nr.
2 1925: 10). Att vara organist innebar med största sannolikhet att man förutsattes vara
notkunnig och därmed blev exponerad för ny och ”främmande” musik. Följden blir
då att idén om allmogespelmannen som självlärd och obefläckad av tidens tendenser
får sig en prövning, men skribenterna i Hembygden verkar ändå hålla fast vid denna
idé.

Begreppet autodidaktik ges i Hembygden en genomgående positiv laddning men
innebörden förblir minst sagt vag. Autodidaktik framstår närmast som en retorisk
kontrast i relation till notkunnighet och formell skolning. Den manifesta lärandeideologi
som förs fram i Hembygden, framhäver mästare-lärlingskapet. Att få följa med sin lärare
på danser och bröllop och i stigande grad ges förtroendet att spela med var sannolikt
en kraftfull och väl fungerande pedagogisk praktik. Även om det inte synes vara helt
entydigt finns en outsagt misstro mot noter och formell skolning och möjligen latenta
mindervärdeskänslor i förhållandet till den klassiska musikens utövare.

Lärandets gestaltning

Av innehållet i de artiklar som berör notkunnighet förefaller det ha varit en tämligen
spridd färdighet bland spelmännen som verkade årtiondena före och efter sekelskiftet
1900. I en artikel om spelmannen Krok-Johan Eriksson från Norrbo, Hälsingland frams-
tälls hans notkunnighet i positiva ordalag men också att han lärt sig noter genom själv-
studier (Hembygden nr. 1 1925: 12). Likaså när Gullik Falk på egen hand vid 14 års
ålder lärde sig noter framhålls det att han inte haft någon undervisning förutom den han
fick av Spel-Gulle (Hembygden nr. 4 1924: 40). Notkunnighet ses alltså inte alltid som
något som endast kan förvärvas i formell undervisning.

Granhammar betonar vid ett flertal tillfällen att en optimal individuell teknik endast
kan tillgodogöras i direktkontakt med utövande spelmän. Han konstaterar att det inte
går att lära sig spela låtar efter ”en musikskolas teknik”, då det förvisso blir ”noggrant”
och ”petigt”, men inte folkmusik. Musikskolornas utbildning omöjliggör, enligt Gran-
hammar, hela ”bygdelåtens känslovärde”, då ”livet, farten, klämmen och det tusan-
jäkla” försvinner då man lärt efter något han kallar ”chablonmusik”. Däremot tycks det
inte, som i fallet med Sven Kjellström, uppstå några problem om läroförhållandet är det
omvända – alltså spelmän som skolar sig. Granhammar bygger sitt resonemang på att en
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spelman behåller sitt sätt att utföra folkmusik, även om denne blir skolad (Hembygden
nr. 9 1927: 16).

Huvudsaken tycks vara att de yngre spelmännen lyckats tillägna sig de äldre spel-
männens ”teknik” och ”spelsätt” (Hembygden nr. 10 1924: 13). Spelmännen Anton
Högerberg från Ånge i Medelpad och Johan Ohlson från Uppsala var ursprungligen
elever till Gullik Falk, respektive Hjort-Anders och genomgick sedan utbildning vid
Folkliga Musikskolan Ingesund. Dessa skall, enligt Granhammar, ha behållit sitt sätt att
utföra spelmanslåtar och han anser att utbildningen vid Folkliga Musikskolan ”på ett
sympatiskt och förståndigt sätt låtit sina elever fritt utveckla sig efter egna fria linier”
(Hembygden nr. 9 1927: 16).

Hur gick man då till väga vid Folkliga Musikskolan Ingesund? Signaturen ”F.d.
Elev” berättar om sina studier vid Ingesund att det inte är folkmusik ”efter bokstaven”
man får lära sig. Den tidigare Ingesundsleven uppger att detta skulle vara en spridd
och ”felaktig uppfattning” och berättar vidare att man i första han får lära sig teknisk
färdighet och musikteori. Detta skall enligt eleven underlätta att lära sig och framföra
”folkmusik eller gammal musik för folk i sin hemtrakt” eller bilda små ”musiksamman-
slutningar”, som i sin tur skall ”bidraga till en förädlad nöjesform” (Hembygden nr. 10
1925: 4). Elevens uppfattningar om Ingesund tycks väl motsvara Dahlgrens intentioner
om musiken som förädlare och fostrare (Hembygden nr. 10 1925: 12-13).

En av artikelförfattarna spekulerar i att tidigare nämnda spelman Lasshans-
Mårten ”torde blivit en framstående musiker” om han erhållit ”erfordelig utbildning”
(Hembygden nr. 8 & 9 1925: 20). Otto Andersson undrar i samma anda vad det kunde
blivit av den musikaliskt begåvade bondsonen Hans Jossfolk om han fått ”akade-
misk undervisning”, men istället blev ”kollrig” för att han inte ”fick lov” till detta
(Hembygden nr. 5 1924: 69).

Det framkommer alltså i Hembygden ingen entydigt negativ inställning till fortsatt
skolning vid institutioner som exempelvis Ingesund men den dominerande ideologin
som förs fram syftar otvetydigt mot att framhäva de informella aspekterna av spelmän-
nens lärande. I en krönika, kallad ”Om folkmusik och annan musik” (Hembygden nr. 9
1927: 15-16) beskriver Granhammar ”skolade musiker” som ”fabriserade” och ”indril-
lade” i teknisk exercis, vilket i sin tur leder till att dessa aldrig kan bli några ”självlärda
konstnärer” med ett eget musikaliskt uttryck. Vad en skolad musiker är får man inte
riktigt klarhet i men med stor sannolikhet åsyftas utövare av konstmusik.

Spelmannen Knut Jonsson styrker Granhammars resonemang när han berättar om
Jämtspelmannen Lapp-Nils stråkföring som var ”alldeles egen” och därför fick hans låtar
att bli ”egendomliga” (Hembygden nr. 3 1925: 3). Hjort-Anders Olsson är på liknande
vis en av dem som framhåller sin egen obildning, då han säger sig ”förakta” noter
(Hembygden nr. 10 1925: 3).

Tendensen i artiklarna är att skribenterna, med Granhammar i spetsen, ofta fram-
håller det autodidakta i spelmännens lärande. Trots detta tycks det inte, som även antyds
av ovannämnda August Fredin och Otto Andersson, finnas ett alltför entydigt motstånd
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mot musikalisk fortbildning och akademisk skolning. Grunden bör dock vara lagd i
en folkmusikalisk kontext. Bland Hembygdens skribenter tycks det florera en manifest
ideologi som innebär att noter och formell skolning betraktas som något som riskerar att
underminera det äkta i spelet. Å andra sidan finns det aktiva musiker och vissa skribenter
som inser det praktiska i att kunna noter eller att få lära sig en ändamålsenlig teknik
vid någon utbildningsinrättning. Möjligen var notförespråkarna och ivrarna för formell
skolning en tystad minoritet som bara i begränsad omfattning fick göra sin röst hörd i
Hembygden.

Diskussion

Den manifesta ideologi som odlas inom Hembygden tar sig uttryck i en normerande
syn på hur lärande och traditionsöverföring bör ske. Detta märks inte minst genom en
idealiserad syn på lokalsamhällets personliga mästar-lärlingsförhållande. I motsats till
formell undervisning – där spelets egenart kan gå förlorad – förespråkas att folkmusiken
endast kan tillgodogöras på ett fullgott sätt genom att uppsöka en kunnig spelman och
av denne tillägna sig vad Granhammar kallar ”äkta bondspelmansteknik”.

Den vurm som avspeglas för den äldre folkmusiken är ett tidstypiskt uttryck för nati-
onalromantiken men också för den akademisering av folkmusiken som skapats i denna
anda. Idémässigt kan synen på spelmannen, spelmansläkter och tradering av svensk
folkmusik under 1920-talet härledas till ”det romantiska Uppsala” under 1800-talet, där
förespråkare ville återuppta förbindelsen med traditionsarvet från tidigare generationer.
Romantiseringen av det förindustriella bondesamhället var en del av det tyskinspire-
rade bildningsarv som definierar sig mot ett upplysningstänkande som hotar att utarma
människan genom att göra henne historielös (Gustavsson 1996: 93, Lindroth 1976:
142).

Tidskriften Hembygden erbjuder den enskilde spelmannen en kollektiv tillhörighet
och samtidigt en kanoniserad föreställning som kan ses som ett uttryck för samtidens
manifesta ideologi som ditintills odlats i akademiska kretsar och tidskrifter (t ex Erik
Gustaf Geijers Iduna, Rickard Dybecks Runa och Per Daniel Amadeus Atterboms
Phosphoros). Den spricka som blottar sig vid sidan om de stolta idealen – och som av
Liedman benämns den latenta ideologin – återfinns i många fall hos de spelmän som
inte stod Spelmansrörelsen och Hembygden alltför nära.

Naturligtvis är det vanskligt att dra allt för stora slutsatser från de 33 artiklar som
varit föremål för denna undersökning. Men tendensen i texterna är att spelmännen blir
allt säkrare på sitt värde som kulturbärare och även mer ideologiskt medvetna. Ju mer
involverade i Spelmansrörelsen de var, desto mer tycks de ha anammat den manifesta
tankevärld som odlades i rörelsen och Hembygden. Detta kan delvis förklaras genom
den spridning som folkmusikorganet Hembygden fick.
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För att sammanfatta har denna studie synliggjort en hegemonisk syn på sättet att lära
sig spela låtar som poängterar det autodikta som eftersträvansvärt. Autodidaktik visar
sig emellertid vara ett i högre grad ideologiskt impregnerat än väldefinierat begrepp.
Den manifesta äkthetsideologi som dominerar Hembygdens texter visar sig komma i ett
intressant och något svåröverblickbart spänningsförhållande till en mer positiv syn på
utbildning som odlas av de utövande spelmännen.

Spelmännens lärande antar under de år vi studerat en allt fastare form där musik-
kurserna i Arvika och Folkliga musikskolan i Ingesund utgör viktiga startpunkter. Såväl
rekryteringen av formellt skolade lärare som de spelmanstävlingar och meriteringar som
ägde rum i avsikt att skola fram en spelmanselit, har bäring på en utbildningsideologi som
allt mer liknade den som Hembygdens skribenter strävade efter att avgränsa sig emot.

Ideologier inom dagens folkmusik

Under 1920-talet inleddes den formalisering som efterhand kom att leda till ett mer
samspelsinriktat musicerande. Låtar som tidigare framförts i en mängd olika varianter
fick en mer bestämd form i och med utgivning av låtsamlingar. Under 1940- och 50-talen
började allt fler spelmän att formera sig i spelmanslag, vilket ytterligare befäste versi-
oner av låtar och sannolikt även påverkade uppförandepraxis. Under 1960-talet kunde
den tidigare så otänkbara kombinationen av jazz och folkmusik låta sig höras (t ex Jan
Johansson och Lars Gullin). Vidare beredde 1970-talets proggvåg tillsammans med folk-
musikvågen väg för ytterligare en ny folkmusikalisk ensembleform – folkrockbanden.
Under 1980- och 1990-talen växte ytterligare folkmusikband fram som Groupa, Väsen
och Hedningarna, vilka än idag är aktiva. Folkmusiken blev också en viktig ingrediens
inom bland annat den nordiska black-metalgenren i likhet med det inom hårdrocken
omtalade ”Göteborgssoundet” som företräds av band som Dissection, At the Gates och
In Flames. Även punkband som Strebers (sedermera Dia Psalma) har ett tydligt folk-
musikaliskt idiom i sin musik.

Att folkmusiken allt mer har kommit att bli en samspelsorienterad genre vittnar
också folkhögskolornas utbildningsprospekt om. Sex av elva folkmusikutbildningar
uppger att studiernas fokus ligger på ensemblespel. I en samtidskontext tycks det alltså
finnas en manifest utbildningsideologi som förordar ensemble- framför solospel. I linje
med detta har spelmannen av idag utökat sin lärar- och musikerroll från att endast ha
varit individuellt orienterad till att även omfatta de kompetenser som behövs för kollek-
tivt musicerande. Samtidigt kommer denna omorientering i en intressant konflikt med
exempelvis antagningsprovens individuella utformning (www.folkhogskola.nu).

Som framgår av en pågående studie (von Wachenfeldt, Brändström & Liljas,
submitted) återfinns ett arv från 1920-talets idévärld inom dagens folkmusikutbildningar
som tar sig uttryck i landskaps- och ortsbundna speltraditioner och individuella lekti-
oner. Till stor del är det de spelmän som var delaktiga i Spelmansrörelsens tidiga fram-
växt, som idag är föremål för studier. Dessa spelmän och deras lärjungar får i många
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avseenden företräda ett spelmässigt ideal som är högt värderat och inspirerande för nya
generationer av folkmusikutövare.

Bilden av spelmannen som en omhuldad individuell konstnär tycks alltså inte ha
bleknat. På samma sätt som under mellankrigstiden premieras idag låtar från gamla
spelmän och att musiken bör förmedlas i en mästare-lärling-kontext. Genom mystiken
kring de äldre spelmännen bidrar folkmusikens nutida praktik i vissa avseenden till att
upprätthålla myter om medfödd musikalitet och autodidaktik. Därmed kan konstateras
att den manifesta ideologin i 1920-talets spelmansdiskurs, för att tala med Liedman
(1997), har stelnat till frusen eller latent ideologi.

Noter

Denna artikel ingår i projektet Musikfolkhögskolans utbildningsideologier som finansierats
av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté 2009-2011. Förutom författarna som
kommer från Luleå tekniska universitet företräds projektet av docent Anna Larsson vid Umeå
universitet och professor Sten Dahlstedt, Uppsala universitet.
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Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och 
dess historiska rötter1

Thomas von Wachenfeldt, Sture Brändström och Juvas Marianne Liljas

ABSTRACT
Folk music teaching on violin and guitar and its historical roots
How folk musicians of today learn to play their instruments is an over-all 
question in this article. One violin lesson and one guitar lesson were observed 
at Framnäs folk high school. Two research questions were formulated: What 
do the two lessons have in common? What are their differences? Furthermore, 
it was discussed how the folk music education of today could be related to 

Theoretically, the interpretation of the results was based on the mimesis 
theory of Ricoeur. Two teachers and three students participated in the study. 
The results showed that the lessons were structured in a similar way and 
dominated by master apprenticeship teaching. The violin teacher showed a 
more respectful attitude towards the tradition compared to the guitar teacher. 

become concealed into a latent or frozen ideology in the formal folk music edu-
cation of today. There seems to be no big methodological difference between 

-
pared to the study of music today at a formal institution.
Keywords: Folk music, Swedish traditional music, Fiddle Music, Folk high 
school, Ricoeur.

Ett övergripande syfte med denna artikel är att ge en bild av dagens folkmusikunder-
visning samt att diskutera hur den kan relateras till den tidiga svenska spelmansrö-

folkhögskola kommer att studeras. Inledningsvis ges en exposé över hur svensk folk-
musik och folkmusikutbildning har utvecklats under 1900-talet.
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Framväxten av svensk folkmusik 

-
debefolkningen men den kom under 1900-talet alltmer att utvecklas till en musikstil 
med mer eller mindre bestämda musikaliska beståndsdelar (Ronström 1994: 9–28). 

idéer, ideologier och föreställningar som varit rådande under de dryga 200 år som 
benämningen “folkmusik” använts (Dahlstedt 2012).

Oavsett vilken ideologisk agenda eller politisk färg som funnits i bakgrunden så 

musiken, vilket vilat på dikotomier som autodidaktik och formell skolning, naturligt 
och förkonstlat, individualism och konformitet. Ternhag (1995) frågar sig om det 

naturkraft”. Han menar att det är en föreställning som förvaltats “av varje generations 
folkmusikfrämjare” (131).

Under 1900-talet förefaller folkmusiken alltmer ha förskjutits från att ha varit ett 
individuellt musikaliskt uttryckssätt till att bli allt mer kollektiv. Visserligen fanns det 
under tidigt 1900-tal spelmän som turnerade som duo och trio, men utvecklingen 
mot större ensembleformat inleddes inte på allvar förrän mot mitten av 1900-talet, i 
och med grundandet av spelmanslag och dansorkestrar (Ternhag 1985:24). 

I en tidigare publikation i Årsboken behandlas synen på lärande inom svensk spel-
mansrörelse på 1920-talet (von Wachenfeldt, Brändström och Liljas 2012:115–130). 
Empirin är hämtad ur tidskriften Hembygden, som var ett centralt organ för spelmän, 
folkdansare och hembygdsvänner. I artikeln diskuteras hur idéer om autodidaktik, 
ålderdomlig repertoar, äkthet och spelmanssläkter påverkade synen på folkmusikaliskt 
lärande. Formellt lärande vid någon utbildningsinrättning ansågs skapa musikalisk 
likriktning, till skillnad från det personliga uttryck som odlades genom undervisning 
spelmän emellan. Det fanns även tendenser till antimodernitet, vilket manifesterades 

ansåg vara – importerad masskultur.
Ett intressant resultat var hur spelmännen undan för undan anammade det tanke-

gods som spreds i Hembygden. I de tidiga numren från början på 1920-talet framhöll 
gärna spelmännen sin notkunnighet och eventuella skolning hos exempelvis kantorer 
eller inom det militära, för att sedan mot slutet av årtiondet framhålla självförvärvad 

från nyare låttyper som schottis, hambo och polkett till äldre låtstilar som polska, 
gånglåt och gammelvals. 
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Det undervisningssätt som visade sig vara förhärskande bland spelmännen var 

(t ex Hyry-Beihammer 2010; Nielsen och Kvale 2000). Av intresse i den här aktuella 
undersökningen är huruvida de musikpedagogiska ideal som odlades i Hembygden 
och den tidiga spelmansrörelsen har följt med in i akademier och formella lärorum. 

Mot slutet av 1960-talet växte en vänsterorienterad rörelse fram i Sverige som 
främst odlades bland landets medelklassungdomar. Musiken blev här ett kraftfullt 
instrument för att protestera mot vad man ansåg vara orättvisor både i Sverige och ute 
i världen. Sommaren 1970 anordnades Gärdesfesten, som anses vara starten för den 
svenska musikrörelsen eller proggrörelsen. En god del av protesterna riktades mot 
musiklivets globaliserade kommersialism, som manifesterade sig i de multinationella 
skivbolagen. Den svenska folkmusiken blev här en viktig komponent då den var både 

-
letariatet (Ramsten 1992:78–79). Dock fanns det inget intresse i att solidarisera sig 
med spelmansrörelsen som ansågs ha förkonstlat folkets musik med folkdräktsbruk 
och en – vad vissa ansåg vara – alltmer kammarmusikalisk idiomatik och därmed 

På många av de skivor som kom ut under 1970-talet med traditionell svensk 
spelmansmusik avslöjas en uppenbar strävan att hitta tillbaka till ett ursprungligt 

med “gräv-där-du-står-principen”, så fanns också en strävan att förnya folkmusiken 
genom att anamma musikaliska stildrag från bland annat rockmusiken; men även 
genom inkorporering av instrument som ej tidigare hörts inom folkmusiken. Detta 
hade förmodligen varit mycket svårt att genomföra inom spelmansrörelsens ramverk 
av spelmansförbund och spelmanslag, men blev fullt möjligt genom musikrörelsens 
progressiva strävan och “ideologiska ställningstaganden” (Ramsten 1992:79). Denna 
tid kallas idag “Folkmusikvågen”, då den svenska folkmusiken upplevde en medial och 
publik exponering, som den tidigare ej varit i närheten av. Spelmansstämmor som de i 
Bingsjö eller Delsbo kunde under 1970-talet ha mellan 20- 30 000 besökare och befol-
kades av såväl spelmän i sockendräkter, som nyväckta folkmusikentusiaster i långt hår.

I efterdyningarna av folkmusikvågen bildades folkmusikensembler som exempelvis 

och som fortfarande är mer eller mindre aktiva. Inspiration kan idag höras från bland 
annat keltisk tradition i form av instrumentbesättningar och ackordsprogressioner 
och ibland sammanvävs svensk musik med andra kulturers musik inom den så kallade 
världsmusiken (Lundberg & Ternhag 1996).

-
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tre sekler. Dragspelet med dess repertoar sågs tillsammans med jazzen som ett av de 
största hoten mot folkmusiken under 1900-talets början, men har idag en plats i den 

ovanliga instrument hos spelmän förr, men är idag betydligt mindre förekommande. 
Många äldre instrumenttyper har emellertid alltsedan 1970-talet, i takt med ett ökat 
intresse för äldre folkmusik, återuppväckts och assimilerats i den svenska folkmusikens 
klangbild (Kjellström 1980). Samtidigt konstrueras nya instrument anpassade för den 
svenska folkmusiken. Exempel på detta är bland annat den svenska bouzoukin och den 

Fiol och gitarr är de instrument som är aktuella i denna studie. Fiolen är som 
framgått ett instrument under lång tid varit dominerande i folkmusiksammanhang. 
Gitarren har också trakterats i folkmusikaliska miljöer åtminstone sedan sent 1800-

senaste decennierna har det, tack vare folkmusiker som Roger Tallroth och Ale Möller, 
bildats en egen gitarrtradition inom folkmusiken. Den är till viss del inspirerad av 
den keltiska och amerikanska strängtraditionen i form av diverse omstämningar och 

Tillkomsten av utbildningar i folkmusik

inom musik. Detta grundlades vid Folkliga musikskolan i Ingesund under 1920-talet 

vid samma tid grundades Framnäs folkhögskola i Piteå. Att Ingesund och Framnäs 

musikinstruktörer till den framväxande folkbildningens musikcirklar (Brändström 
& Larsson 2011; Larsson 2007: 67).

En diskussion om musikens bildande och förädlande inverkan på människor hade 
förts under 1900-talet och utmynnat i olika utredningar, som ofta kom till slutsatsen 
att man behövde leda in människor i vad som ansågs vara “rätt” musik – den väster-
ländska klassiska musiken (Brändström, Söderman & Thorgersen 2012; Larsson, 

och Ingesunds folkhögskolor. Ett av motiven till grundandet av Ingesund under 1920-
talet var att utbilda landsbygdens spelmän (Dahlstedt 2012). På Framnäs anställdes 
som första stråk- och allmän musiklärare riksspelmannen och violinisten Röjås Jonas 
Eriksson, som för övrigt var utbildad vid Folkliga musikskolan Ingesund. Trots de 
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folkmusikaliska grundförutsättningar som fanns vid de båda musikfolkhögskolorna, 
tycks det inte ha lagts någon större vikt vid detta i undervisningen (Brändström 2007).

Den första formella musikutbildningen av folkmusikpedagoger inrättades vid 
Musikhögskolan i Stockholm av spelmannen och hovkapellisten Ole Hjorth 1977. Några 
år senare startades en folkmusiklinje vid Malungs folkhögskola, med de nyutexamine-
rade folkmusikpedagogerna Jonny Soling och Kalle Almlöf som lärare. Kännetecknande 

-
formen med betoning på kollektivt lärande. Kurserna har en bred folkbildande ansats 
med orientering i spelmansmusikens olika traditioner i Skandinavien i allmänhet och 
Dalarna i synnerhet.

Förutom kurser som bara överlevde några terminer vid olika folkhögskolor kom 
folkmusikaliska utbildningar igång på allvar vid några av landets folkhögskolor runt 
millennieskiftet. Idag har elva av Sveriges folkhögskolor någon form av utbildning i 

undersökning, startade 2009 och är en av de senast tillkomna folkmusikutbildning-
arna i landet. Nämnas bör också att fyra av landets sex musikhögskolor idag erbjuder 
utbildningar inom folk- och världsmusik (www.musikhogskolorna.se).

Hur dagens folkmusiker utbildar sig vid formella utbildningsinrättningar – och i 
synnerhet hur undervisningen är upplagd – är på det hela taget ett tämligen outforskat 
område. Visserligen tangerar en del undersökningar hur folkmusiken överförs mellan 
generationer men det är ofta i förbigående och utifrån andra huvudperspektiv än det 
musikpedagogiska (se exempelvis Lundberg & Ternhag 1996:54, Lätt 1998, Ronström 
1994:9–28, Åkesson 2007). 

Teoretiska utgångspunkter

I artikeln anknyts till ett ideologibegrepp som utvecklats av Liedman (1997, 2006), 

manifesta och latenta. Manifesta ideologier avser explicita och medvetet formule-
rade utsagor med ideologiskt innehåll som binder samman verklighetspåståenden, 

ytan och som tas för givet av fältets aktörer. I den här aktuella undersökningen kan 

lärare. Begreppen kan ur ett diakront perspektiv skapa förståelse och i viss mån 
förklara kontinuitet och förändring av musik och musikutbildning.
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Hur det kulturella arvet förmedlas och förändras över tid är frågor som också har 
intresserat Ricouer (1984). I Temps et recit (1983–85) betraktar han den överföring 
som sker mellan generationer utifrån en problematisering av människans förhållande 
till traditioner. Ricoeur menar att förmedlingen har en omvälvande karaktär där strider 
om vad som ska bevaras medför att delar av kulturarvet eroderar medan annat upp-
värderas och förs vidare. I en dramatisk process av återskapande, tolkningsdivergens 
och sedimentering pågår kontinuerligt en förnyelseprocess eller med Gustavssons 
(1996) ord: “Kulturarvet är alltså inget fast gods att lämpa över till samtiden, utan 
den stödjande grund utifrån vilken tolkningsprocessen ständigt går vidare” (104).

framträder Paul Ricoeurs mimesis-teori som ett tolkningsredskap för hur under-
visningstraditioner traderas och förändras. Intressant för studien är hur Ricoeurs 
(1984) mimesis-begrepp kan användas för att problematisera imitativa inslag i 
undervisningssammanhang. Genom att anlägga ett hermeneutiskt perspektiv på 

en väg till utökad förståelse och förklaring av hur musik och undervisningstraditioner 
traderas och förändras över tid. 

Syfte och forskningsfrågor

Huvudsyftet med denna studie är att ge en bild av hur utbildning av folkmusiker kan 
gestalta sig vid en folkhögskola. Fokus kommer att ligga på lärarens agerande under lek-
tionen. Vidare avses att undersöka vilka eventuella skillnader som förekommer mellan 

Resultaten kommer att diskuteras i ljuset av Ricoeurs mimesisteori. Tanken är att 
närma sig en förståelse för hur dagens folkmusiklektioner vid en folkhögskola har 
påverkats av olika folkmusikaliska traditioner under 1900-talet och med Liedmans 
terminologi kan ses som grundade i frusen ideologi. 
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Metod

-
vationsmetodik (Aspers 2011). Vi var ute efter en levande, realistisk och trovärdig 
beskrivning av lektionernas innehåll och struktur. Av denna anledning uteslöt vi i 
denna undersökning intervjuer som metod. Intervjuer med lärare visar sig ofta ge en 
idealiserad bild av undervisningsförlopp. För att inte begränsa studien till antingen 
enskild undervisning eller gruppundervisning valdes att observera en enskild gitarr-

-
kommande i folkmusiksammanhang.

Deltagare

lärarna även i ensemble. Det förekommer att elever reser för att besöka lärare, men 

lärare och elever är det svårt att hålla dem anonyma. Därför har samtliga deltagare 
skrivit under ett kontrakt som godkänner publicering. De som medverkat i studien 

ensemblepedagog samt en gitarrelev. 

Genomförande

Insamling av data har skett genom observation av två instrumentallektioner vid 
-

des med hjälp av fältanteckningar och ljudupptagningar. Ljudinspelningarna fångar 
i första hand helheten av lektionerna som i detta fall är det klingande materialet och 
muntliga utsagor. Fältanteckningarna avser att fånga detaljer i instruktioner, minspel 
och kroppsspråk. 

För att erhålla så mycket information och användbar empiri som möjligt från en 
observation kan det vara till fördel att äga viss förförståelse inför det fenomen man avser 
att undersöka (Aspers 2011:111). Två av artikelförfattarna har bakgrund inom folkmu-
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har tidigare varit anställd som pianolärare vid Framnäs folkhögskola så författarna 
är alltså sammantaget väl hemmastadda i det undersökta forskningsområdet.

I denna undersökning genomfördes fokuserade observationer. Öhlander (1999:77–
78) framhåller fokuserad observation som fördelaktig när forskaren redan har 
erfarenhet från det område som undersöks. Med erfarenhet och förförståelse följer 
även att observatören har vissa antaganden. Den fokuserade observationen möjlig-
gör att söka efter fenomen som endera motsäger eller bekräftar undersökningens 
grundantaganden.

studier rörande folkmusikundervisning, vilket gör att denna studie kan betraktas 
som ett pionjärarbete av explorativ karaktär. Vår strategi har varit att i diskussionen 
värdera resultatet av de två lektionsobservationerna i förhållande till vår samlade 
erfarenhet av hur undervisningen i folkmusik utövas i olika sammanhang samt till 
refererad litteratur om mästarlära.

Analys

Observationerna och fältanteckningarna transkriberades och omfattade totalt 12 
A4-sidor. Ur materialet kunde tre innehållsliga teman urskiljas: förebildning, inter-
pretation och kroppens betydelse. Utifrån dessa utarbetades och utvecklades ett färg-
kodschema inspirerad av Aspers (2011: 176–188) för varje lektion, där skeenden och 
utsagor sorterades in som underrubriker under det tema som bäst beskriver händel-
serna. Tillvägagångssättet var ett sätt att distansera sig från empirin och skaffa sig 
en överblick över materialet. Efter att händelser och utsagor hade sorterats in under 
respektive tema utkristalliserades på en övergripande nivå likheter och skillnader 

Resultat

Dispositionen av resultaten följer de två första forskningsfrågorna. Först presenteras 
alltså gemensamma drag och sedan vad som skiljer sig mellan de två lektionerna. Den 
tredje forskningsfrågan behandlas företrädesvis i diskussionen.
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Gemensamma drag mellan lektionerna

De två observerade lektionerna präglas av en lättsam och vänskaplig stämning, men 
med en tydlig rollfördelning mellan lärare och elev. Lärarna har under båda lektio-
nerna – i det närmaste – total kontroll över skeendet. Eleverna yttrar endast ett fåtal 
ord och meningar medan lärarna använder god tid av lektionen till att göra kortare 
och längre utläggningar kring musiken. Eleverna är alltså framför allt aktiva genom 
att spela på sina instrument och genom att lyssna på sin lärare.

Uppmuntran är också ett centralt inslag under lektionerna. Lärarna uttrycker ofta 
berömmande ord, såväl mellan låtarna som under tiden spelet pågår. Lektionerna 
ger ett intryck av trygghet och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Trots att 
stämningen i lektionsrummet är uppsluppen tycks alla inblandade ta lektionstillfället 
och sin musik på stort allvar.

En grundläggande likhet mellan lektionerna är sättet att lära ut en låt, som i allt 
väsentligt följande kronologi:
1. Presentation och genomspelning av låten
2. Utlärning av låtens A-del
3. Interpretatoriska resonemang och genomgång av musikaliska detaljer
4. Utlärning av låtens B-del
5. Interpretatoriska resonemang och genomgång av musikaliska detaljer
6. Genomspelning av hela låten med inövade musikaliska detaljer där läraren 

ibland spelar ackompanjemang eller stämma
7. Slutresonemang kring låten

I de två observerade lektionerna används endast gehörsutlärning. Att lära via gehöret 
bygger på imitation av vad läraren spelar. Samtliga fyra låtar (tre svenska och en 
irländsk) som förekommer i studien består av en A- och B-del med vardera åtta takter, 
vilket är en vanligt förekommande musikalisk form inom den svenska och keltiska 
folkmusiktraditionen. En central undervisningsmetod är upprepning av såväl längre 
musikaliska sammanhang som kortare.

Under bägge lektionerna inleds låtutlärningen med att läraren spelar hela låten 
i tempo för eleverna – det vill säga i det tempo som den, enligt läraren, är avsedd att 
utföras i. Gemensamt är också att båda lärarna bryter efter att ha framfört hela låten 
ett antal varv för eleverna för att börja arbeta med A-delen i respektive låt. Detta 
görs i ett avsevärt lägre tempo än vid den musikaliska presentationen av låten. I båda 
fallen spelas melodin fri från diverse ornament och andra musikaliska utsmyckningar. 
Lärarna använder sig ofta av ett lägre tempo vid genomgång av musikaliska detaljer 
samt vid mer tekniskt krävande passager.
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Efter några genomspelningar av A-delen inleds ett mer detaljerat arbete med 
musiken. Såväl övergripande musikalisk karaktär som ornamentik avhandlas och 
de delar som behöver arbetas in upprepas tills dess att önskat resultat uppnås. När 
eleverna börjat tillägna sig A-delen spelas den i tempo några varv för att melodin skall 
fästa sig hos eleverna. Vid detta tillfälle är också alla musikaliska detaljer tillfogade. Då 
A- och B-delarna anses vara klara så spelas hela låten igenom några gånger i tempo, 
och då med samtliga musikaliska moment som övats in.

Under båda lektionerna läggs en stor del av tiden på interpretation, där det mesta 
arbetet inriktas på ornamentering och variation av det musikaliska materialet. 

under lektionen för framförande i ensemble.
-

panjemang när de märker att eleverna är trygga i melodin. De återgår till melodispel 
på de partier som ännu inte helt behärskas av eleverna. Ingen av lärarna använder 
– som tidigare nämnts – noter som hjälpmedel under lektionen. Däremot används på 

Utmärkande för de båda lektionerna är lärarens användning av kroppen som led-

som fungerar som pulsmarkör. Detta manifesteras bland annat i att överkroppen 
rör sig i takt med musiken, då lektionen genomförs sittande. Fiolläraren visar ofta 

-
strerar han att eleverna skall spela på lös sträng. Han sjunger ibland vissa partier 
för att förtydliga vissa rytmiska och interpretatoriska detaljer. Även gitarrläraren 

-
tydliga takten i musiken. Ibland stampar de mindre och vid svårare passager, för att 
förtydliga pulsen, betydligt mer.

Skillnader mellan lektionerna

Under den inledande musikaliska presentationen av en låt skiljer det sig mellan 

direkt börjar lära sig melodin.

att det blir för fragmentariskt. Fiolläraren fortsätter dock att dela upp takt för takt 
och sedan sätta ihop dessa två och två. Gitarrläraren däremot spelar igenom B-delens 
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melodi och stannar upp där han märker att eleven har problem och förtydligar de 
delar som är svårspelade. Under gitarrlektionen får även mobiltelefonen fungera 
som en tredje medmusikant, då läraren spelar in melodin och kopplar telefonen 
till en stereoanläggning. På så sätt frigör han sig från melodispel för att kunna vara 
behjälplig i sökandet efter passande ackompanjemang.

Vilka detaljer lärarna väljer att arbeta med skiljer sig i avsevärd grad mellan de två 

visar även på olika polsketraditioner och vilka skilda kännetecken dessa äger. Även äldre 

Under gitarrlektionen läggs det ned viss omsorg om variation av ornament men 
i stor utsträckning läggs tyngdpunkten på olika komprytmer och harmoniseringar. 
Läraren arbetar tillsammans med eleven företrädesvis fram passande harmonik och 

svenska ackompanjemangsstilar.

linje med detta följer också diskussioner kring historisk uppförandepraxis och olika 
provinsiella polsketraditioner. 

Fiolläraren är samtidigt noga med att förmedla en öppenhet inför folkmusiken 

uppenbarar sig då och då en respekt gentemot tradition och musikalisk äkthet under 
lektionen, vilket bland annat manifesteras genom en lång och initierad presentation 

från 1814. Fiolläraren bär vissa tvivel kring polskans äkthet, då han berättar att det 
utgick ersättning för varje insänd uppteckning. Detta menar han kan ha medverkat 
till att låtupptecknarna själva komponerade låtar och uppgav dem som gamla låtar. 
Han beklagar också att äldre danser som polska i blivit undanträngda till förmån för 
nyare låttyper som schottis och polka i Norrbotten.

Under gitarrlektionen läggs det inte lika mycket tid på historiska återblickar. Det 
utspelar sig dock en kort diskussion om gitarren kan räknas som äkta folkmusikinstru-
ment, då det plötsligt uppstår en incident av teknisk art som orsakar ett högt fräsande 
ljud i stereoanläggningen. Detta sker då läraren och eleven övar in olika komprytmer 
på en polska efter en sedan länge avliden spelman. Läraren menar då skämtsamt att 
denne Jonk-Jonas skulle ha invändningar mot att de framför hans polskor på gitarr 
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Diskussion

En avgörande likhet mellan lektionerna är struktureringen av lektionerna. Lärarna 
har ett likartat upplägg för att lära ut låtarna. Samtidigt som lektionerna bär en lekfull 
och trivsam prägel, råder inga tvivel om en seriös inställning inför musiken från såväl 
lärare som elever. Bägge lärarna förbereder även låtarna för framförande i ensemble. 
Andra utmärkande intryck från lektionerna är användandet av kroppen som musi-
kalisk ledsagare, samt den envägskommunikation som praktiseras av båda lärarna.

-

torso och fotarbete, rörelser som förstärks av lärarens stråkarm, huvudrörelser och 
minspel. Fiolläraren använder även rösten i förebildande syfte för att nyansera och 
förtydliga viktiga delar av musiken. Fiolläraren utgör därför tillsammans med sitt 

-
gurativa stadiet i mimesis-teorin. Lektionen utgör, med Ricoeurs retorik, en likhetens 

-
kontexter och som skiljer sig från den västerländska klassiska musikens kanon där 
notboken spelar en avgörande roll. Den uppmärksamhet som visas notbilden i den 
klassiska undervisningskontexten (jfr Hury-Breihammer 2010), riktas istället mot 
läraren i sin roll som bärare av ett äldre spelmansarv och dess uppförandepraxis. 

De skillnader som uppenbarar sig mellan lektionerna kan till dels förklaras 
utifrån instrumentens funktion. Fiolläraren fokuserade företrädesvis det melodiska 
samt stråktekniska detaljer medan gitarrläraren framför allt tog upp harmonisering 

och äldre spelmän.

Resultaten i relation till den tidiga spelmansrörelsen och andra 
traditioner

han lägger stor vikt vid inom- och utommusikaliska resonemang av historisk karaktär. 
Även interpretatoriska resonemang av såväl provinsiell som spelteknisk art förs fram 
och framhålls som viktiga. De ideologier som växte fram under den tidiga spelmans-

märks i den vikt som läggs vid spelmansmässig uppförandepraxis och ett uttalat 
behov att påvisa provinsiella skillnader i polskespelet. 
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-
tenhet om tradition kombineras med ett friare förhållningssätt gentemot folkmusiken. 
Fenomenet kan relateras till tolkningsprocessens nyskapande karaktär som Ricoeur 
vill belysa utifrån parametrar som selektering, reception och omskapelse (1984, 

var utmärkande för nordsvenska folkmusikensembler som Norrlåtar och J.P. Nyströms. 
Det kan tolkas som att dessa och andra stilbildare inom folkmusiken under 1970-talet 
blivit del av undervisningskanon. Teoretiskt innebär detta att via kreativ imitation 
skapa “en likhetens konstruktion” som liknar originalet men utan anspråket att “vara” 
originalet. För att förklara skillnaden tar Ricoeur avstånd från mimesis i sin avbildande 
funktion och använder sig hellre av valören återbildning (Ricoeur 1993:43, 209–211). 
Den praxis som utvecklats förklarar hur traditionsöverföringens komplexitet också 
kan ses som en integrerad del av musikfolkhögskolans utbildningsanspråk. Jämsides 
med en strävan efter autenticitet och mer sträng efterbildning av äldre idiom odlas 
alltså ett friare förhållningssätt bland dagens spelmän och folkmusiklärare. Med 

två till synes motsatta estetiska utgångspunkter. 
Genom att gestalta den inledande mimetiska fasens betydelsefulla men övergå-

ende karaktär förmår mimesis-teorin illustrera hur även lektionsinnehållet processas 
genom tolkningsstadierna där den naiva förståelsens fas i form av direkt återgivning 

därmed legitimera omgestaltningen föregriper läraren nytolkningen och visar hur 

“lånet” av tidigare generationer också delas med kommande generationer (Ricoeur 
1993:207–211). I makroperspektivet förklaras hur de tranformationsprocesser folk-
musikarvet genomgått från 1920-talet och framåt även återspeglas i mikroperspektivet 
under observationerna och kan ses som en del av den tolkningsprocess vi sökt belysa. 

Gitarrläraren har ett annorlunda förhållningssätt till folkmusiken. Det hänger till 
viss del ihop med att gitarren är betydligt yngre som folkmusikinstrument. Gitarrspelet 

framförandepraxis. Den undervisning som förmedlas är i stor utsträckning grundad i 
den inledningsvis nämnda gitarrtradition som till viss del utgår från keltisk och ame-

Även om gitarrläraren till synes inte är särskilt påverkad av spelmansrörelsen 
uppvisar han ändå medvetenhet om folkmusikens idékonventioner. Detta visar sig 
exempelvis då det tekniska problemet dyker upp och han skämtar bort detta med att 
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Jonk-Jonas är missnöjd att hans låtar framförs på gitarr. Möjligen kan detta tolkas som 
en spegling av latenta underlägsenhetskänslor gentemot den i folkmusiksammanhang 

Utifrån studiens två observerade lektioner är det förstås vanskligt att göra anspråk 
på alltför generella slutsatser om hur dagens folkmusikaliska utbildningar genomförs. 
Utifrån vår samlade erfarenhet – och refererad litteratur som exempelvis Nielsen & 
Kvale (2000) – vill vi ändå hävda att artikelns två lektionsexempel ger en relativt 
god inblick i hur folkmusiken vidareförs mellan generationer i en folkhögskole- eller 
musikhögskolekontext. Den form av undervisning som dominerar i materialet har 
enkelt uttryckt sin grund i att läraren förebildar och eleverna lyssnar och härmar.

Det tycks således inte föreligga någon avgörande metodisk skillnad mellan att 
lära sig folkmusik av en äldre spelman i grannsocknen som i äldre tider eller att 
som i denna undersökning få undervisning i låtspel vid en utbildningsinrättning. 

kring spelmansmässig uppförandepraxis och historicerande; vilket torde varit betydligt 
mer sällsynt, eller aldrig förekommande, i äldre tiders spelmansundervisning. Den 

(von Wachenfeldt, Brändström och Liljas 2012) kan i goda stycken sägas ha stelnat 
till frusen ideologi i dagens utbildning av framtidens folkmusiker. Sättet att undervisa 
och många av de värden som lanserades under mellankrigstiden tas idag som givna. 

Imitationens problematik

Som visades inledningsvis har svensk folkmusik genomgått en avsevärd förändring 

när traderingen mellan generationer av spelmän domineras av mästarlära och imita-
tion som främsta undervisningsprincip? 

För det första är ingen utbildningssituation isolerad i relation till samhället och 
den utveckling som ägt rum inom olika områden. Ett exempel på denna utbildnings-
systemets relativa autonomi och hur teknikutveckling får konsekvenser på under-
visningsnivå är användningen av mobiltelefon som inspelningsapparatur vid båda 
de observerade lektionerna.

vilket hänger samman med att mottagaren alltid har tolkningsföreträde. Genom att 
anknyta resultaten till Ricoeurs mimesis-teori sker en problematisering av imitation i 
samband med instrumental undervisningspraktik. Varje lektionstillfälle och varje låt 
som förmedlas kommer att tas emot av eleverna i enlighet med mimesis-teorins tre 
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en djupare innebörd än den vardagliga och kan bidra till att förstå och förklara hur 
-

tioner att bevara ett kulturarv så sker en successiv omtolkning som ger traditionen 
en oavslutad karaktär. 

Referenser

Aspers, Patrik (2011).  (2:a upplagan). Malmö: Liber.
Brändström, Sture (2007). Framväxten av musikpedagogiska ideal vid en folk-

högskola: Rekrytering och studiemiljö. In F.V. Nielsen, S.E. Holgersen & S. G. 
Nielsen (eds), Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 9 (pp. 83–93). Oslo: 
NMH-publikasjoner.

Brändström, Sture, Söderman, Johan & Thorgersen, Ketil (2012). The double 
feature of musical folkbildning: Three Swedish examples. British Journal of 
Music Education, 29(1), 65–75.

Brändström, Sture & Larsson, Anna (2011). A total institution within reach? Music 
education at Framnäs Folk High School in the 1950s and 60s. The Finnish 
Journal of Music Education, 14, 60–72. 

Dahlstedt, Sten (2012). Folk, kultur och folklig musikkultur: Idéer bakom 
Folkliga musikskolan i Ingesund. Manus under publicering i rapportserie vid 
Musikhögskolan i Ingesund.

Gustavsson, Bernt (1996). Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i 
det moderna samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa (2010). Master-apprentice relation in music teaching: 
From a secret garden to a transparent modelling. In F.V. Nielsen, S.E. Holgersen 
& S.G. Nielsen (eds), Nordisk musikkpedagogisk forskning, Årbok 12 (pp. 161–
178). Oslo: NMH-publikasjoner.

Kjellström, Birgit (1980). Om folkliga instrument. In J. Ling, M. Ramsten & G. 
Ternhag (eds), Folkmusikboken (pp. 158–211). Stockholm: Prisma.

Larsson, Anna (2007). Musik, bildning, utbildning: Ideal och praktik i folkbildningens 
musikpedagogiska utbildningar 1930–1978. Göteborg & Stockholm: Makadam 
förlag.

Liedman, Sven-Erik (1997). I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria. 
Stockholm: Bonnier Alba.



88

Thomas von Wachenfeldt, Sture Brändström och Juvas Marianne Liljas

Liedman, Sven-Erik (2006). Stenarna i själen: Form och materia från antiken till 
idag. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Liljas, Juvas Marianne (2007). 
David Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditio-
ner. Diss. Stockholm: KMH Förlaget. 

Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar (1996). Folkmusik i Sverige. Möklinta: Gidlunds 
förlag.

Lätt, Billy (1998). Förmedling av folkmusik: visdom och erfarenheter. Hauland: 
Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur.

Mattsson, Hållbus Totte (2000). Framväxten av folkliga spelstilar på gitarr, mandola 
och bosoki i svensk låtspelstradition under 1980-talet. C-uppsats. Uppsala: 
Uppsala universitet.

Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar (2000). Mästarlära: Lärande som social praxis. Lund: 
Studentlitteratur AB.

Norrlåtar (1976). Meikäläisiä - folk som vi (Grammofonskiva). Luleå: Manifest.
Ramsten, Märta (1985). De nya spelmännen: Trender och ideal i 70-talets 

spelmansmusik. In L. Roth (ed), Folkmusikvågen (pp. 43–76). Stockholm: 
Rikskonserter.

Ramsten, Märta (1992). Återklang: Svensk folkmusik i förändring 1950–1980. 
Göteborg: Skrifter från musikvetenskapliga institutionen.

Ricoeur, Paul (1984). Time and Narrative. Volym 1. Chicago and London: The 
University of Chicago Press.

Ricoeur, Paul (1993). Från text till handling. En antologi om hermeneutik redigerad 
av Peter Kemp och Bengt Kristensson. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion AB.

Ronström, Owe (1994). Inledning. In O. Ronström & G. Ternhag (eds), Från 
Haeffner till Ling. Texter om svensk folkmusik (pp. 9–28). Stockholm: Musikaliska 
Akademien.

Söderberg, Gösta (1975). Jon Erik Hall, Hassela. In G. Ternhag (ed), Spelmän, 
spelmän (pp. 42–59). Stockholm: Sohlmans förlag.

Ternhag, Gunnar (1985). Spelmän i lag. In L. Roth (ed), Folkmusikvågen (pp. 
19–42). Stockholm: Rikskonserter. 

Ternhag, Gunnar (1995). Folkmusikens formalisering: Några synpunkter med 
exempel från Dalarna. Svensk tidskrift för musikforskning, 131–145. 

von Wachenfeldt, Thomas; Brändström, Sture & Liljas, Juvas Marianne (2012). 
Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse 
under 1920-talet. In F.V. Nielsen, S.E. Holgersen & S.G. Nielsen (eds), Nordisk 
musikkpedagogisk forskning, Årbok 13 (pp. 115–130). Oslo: NMH-publikasjoner.



89

Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter

Åkesson, Ingrid (2007). Med rösten som instrument: Perspektiv på nutida svensk 
vokal folkmusik. Diss. Stockholm: Svenskt visarkiv.

Öhlander, Magnus (1999). Deltagande observation. In M. Öhlander & L. Kaijser 
(eds), Etnologiskt fältarbete (pp. 73–88). Lund: Studentlitteratur AB.

Noter

1 Artikeln är en del av projektet Musikfolkhögskolans utbildningsideologier som 





 
 

ARTIKEL 3 
 
 

von Wachenfeldt, Thomas 2014. Praxisgemenskap och ideologi bland elever 
och lärare på en folk- och världsmusikutbildning. I: Derkert, Jacob; Lund, 
Tobias & Wallrup, Erik (red.). Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of 
Music Research/STM-SJM 96:2 (pp 23-41). Svenska samfundet för musikforsk-
ning. 

  





Praxisgemenskap och ideologi bland elever och lärare på en folk- och världsmusikutbildning

23Svensk tidskrift för musikforskning – Swedish Journal of Music Research, vol. 96:2–2014

Praxisgemenskap och ideologi bland elever och 
lärare på en folk- och världsmusikutbildning

Thomas von Wachenfeldt

Den svenska folkmusiken har sedan andra halvan av 1970-talet undan för undan funnit 

sin väg som utbildningsalternativ inom det svenska utbildningsväsendet: från kulturskola 

via gymnasieprogram och vidare till folkhögskolor och musikhögskolor. Tidigare har det 

folkmusikaliska lärandet mestadels tagit plats i icke-institutionella miljöer som gestaltat 

sig genom exempelvis hemundervisning, låtkurser eller musikcirklar, och också genom 

deltagande i spelmanslag. Folkmusikforskningen i Sverige har hitintills främst bedrivits 

utifrån musiketnologiska, musikhistoriska och musikteoretiska perspektiv. De pedago-

giska aspekterna har ibland vidrörts, men sällan varit huvudmotiv för undersökningar 

inom det svenska folkmusikfältet. En viss forskning har dock bedrivits kring folkmusikens 

pedagogiska praktik i några närliggande traditionsområden. Bland annat har den finska 

folkmusikutbildningen vid Sibeliusakademin i Helsingfors belysts genom Hill (2005), och 

Keegan-Phipps (2008) har – genom två fallstudier av kursverksamheterna vid Folkworks 

i Newcastle/Gateshead och Shooting Roots i södra England – undersökt den brittiska 

folkmusikens tradering. 

Föreliggande text bildar tredje delen i en serie artiklar som behandlar folkmusikaliskt 

lärande och huruvida ideologiska strömningar haft inverkan på läropraktiken.1 I den 

första artikeln (von Wachenfeldt, Brändström och Liljas, 2012) undersöks den tidiga spel-

mansrörelsens syn på lärande och hur en äkthetskanon växte fram där ålderdomlighet, 

släktskap med äldre spelmän, informell skolning och provinsiell repertoar premierades. 

Nästa artikel (von Wachenfeldt, Brändström och Liljas, 2013) baseras på en lektions-

observationsstudie vid en nutida folkmusikutbildning. Resultatet påvisar att spelmans-

rörelsens tankegods till stora delar fortfarande präglar den folkmusikaliska undervis-

ningspraktiken. Därför är det av intresse, och en naturlig fortsättning, att undersöka 

hur folkmusiker i en utbildningskontext själva ser på sitt musicerande, på folkmusik som 

fenomen och på folkmusik som föremål för studier.

Denna artikel kommer att undersöka huruvida det gamla tankegods som bildar en be-

tydande del av folkmusikfältets doxa påverkar uppfattning och praktik kring musicerande 

1 Artiklarna bildar även stommen i en kommande avhandling av Thomas von Wachenfeldt.

Svensk tidskrift för musikforskning – Swedish Journal of Music Research, vol. 96:2 (2014), pp. 23–41. 
© The author and the publisher Svenska samfundet för musikforskning 2014. All rights reserved.
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och lärande vid en folkmusikutbildning – exemplet är Folk- och världsmusikprofilen vid 

Framnäs folkhögskola. Tidigare forskning har gjort gällande att folkmusiken i vissa avse-

enden är en utifrån skiftande ideologiska ställningstaganden och föreställningar konstru-

erad genre med en – delvis ideologiskt präglad – uppsättning av tonmönster, rytmer och 

låttyper (Lundberg, 2008). Tvivelsutan är folkmusiken, som kulturell företeelse, i hög grad 

präglad av vissa utmärkande idéer. Därför tecknas i artikeln – för att erhålla en  grund att 

relatera resultatet emot – en summarisk idéhistorisk översikt över folkmusikfältet och 

dess ideologier. 

Folkmusikfältets ideologier
För att tolka de ideologiska utsagor och ställningstaganden som kan härledas till folk-

musikfältets doxa används ett begreppspar som lanserats av Liedman (1997; 2006). Han 

menar att varje tid äger en manifest ideologi, där medvetet formulerade ideologiska 

utsagor tar sig uttryck genom exempelvis politiska skrifter, kursplaner eller förenings-

stadgar. Den manifesta ideologin tenderar över tid att stelna till en frusen latent ideologi, 

som närmast är att jämföras med en tyst överenskommelse.

Det ideologiska tankegods som genomsyrar spelmansrörelsens latenta ideologi har sitt 

ursprung i kretsen kring Uppsalaromantikerna, det vill säga främst Götiska Förbundet 

men även liknande sällskap som Auroraförbundet. De tyska nyromantiska strömningarna, 

som främst hämtade sin näring från Herder, Kant och Rousseau, manifesterade sig på 

svensk grund genom en idealistisk strävan att medelst bildning, med grund i historiska 

kunskaper och nationell självmedvetenhet, dana en ny förädlad och frihetligt sinnad 

samhällsmedborgare (Hall, 2000). Några framträdande drag är dyrkan av naturen och 

uppfattningen om allmogen som förvaltare av en äkta fornsvensk kultur fri från konta-

minerande utländska influenser och bildning. Även Herders tolkning av klimatläran, som 

för nordiska förhållanden kunde påvisa hur ett bistert klimat utvecklat en folksjäl som 

karakteriserades av individualitet, kreativitet och fysisk styrka,2 är en central ingrediens i 

Uppsalaromantiken. Idéerna spreds manifest främst inom den akademiska sfären genom 

litterära skrifter som Auroraförbundets Phosphoros och Götiska Förbundets Iduna, men 

även genom de notsamlingar som gavs ut främst av medlemmar i Götiska Förbundet. 

 Vidare fick de nyromantiska idéerna även spridning i bredare folklager eftersom ett 

flertal Uppsalaromantiker var ledamöter i de uppfostringkommittéer som fick stort infly-

tande över den svenska utbildningspolitiken (Niedenmark, 2011). 

2 Jmf Erik Gustaf Geijers dikter ”Vikingen” och ”Odalmannen”, publicerade i Iduna nr. 1, 1811.
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Ett radikalt regressivt tankegods formerades och odlades under 1800-talets national-

romantiska idéströmningar till en latent ideologi, som inom den tidiga spelmansrörelsen3 

nygestaltades och tog sig uttryck genom exempelvis musikalisk arkaism, provinsialism 

och antimodernitet. Sin spridning i spelmansrörelsen fick tankegodset manifest via skrifter 

som Hembygden (von Wachenfeldt, Brändström och Liljas, 2012), men även genom de 

spelmanstävlingar och stämmor som anordnades under 1900-talets första decennium 

och vidare genom spelmansförbundens bildande från 1920-talet och framåt (Ling, 1980; 

Eriksson, 2004). Uppfattningar om vad som var specifikt svenskt och ålderdomligt påver-

kade hur repertoaren formerades, då låttyper som polska, gånglåt och vallåt premierades 

framför schottis, menuett, polka och hambo, vilka betraktades som osvenska och/eller 

nymodiga.4 Detta märks inte minst i samlingsverket Svenska låtar,5 där – frånsett någon 

enstaka schottis och polka (hoppvals) – endast polskor, marscher, vallåtar och valser före-

kommer.6 Svenska låtar, vars delar är sorterade landskapsvis, medverkade tillsammans 

med landskapsförbunden till att befästa uppfattningar om spelmanstraditioner som land-

skapsbundna, ett synsätt som ifrågasattes redan av samtiden (Ternhag, 2010). Exekutör-

erna själva, det vill säga spelmännen, fick på detta sätt ett restaurerat kulturgods att 

förvalta, ett kulturgods som hade skapats av aktörer med svag eller obefintlig anknytning 

till spelmännens egen verklighet och praktik (Ronström, 2010).

Under 1920- och 1930-talen användes en idealbild av folkmusiken och landsbygds-

befolkningen som vapen mot den amerikanska underhållningsmusik och ungdomskultur 

som främst vann popularitet bland unga i städerna. Latenta föreställningar om den 

föroren ande verkan utländskt inflytande hade på det svenska kulturlandskapet och ung-

domen blottades genom hätska artiklar och debatter i dagspressen och mer specialise-

rade organ som nyss nämnda Hembygden (Frykman, 1988). Argumenten var inte sällan 

rasistiska och präglades ofta av antikapitalism, hembygdsnostalgi och utvecklingspessimism 

(Ling, 1980). Den folkmusik som hördes i radio framfördes med kammarmusikalisk idio-

matik av välbekanta spelmän, men lika ofta av klassiskt skolade violinister (Ramsten, 1992). 

Radioframträdandena fick betydelse för svensk folkmusiks musikaliska uttolkning. Under 

tiden påbörjades även notutgivning av svenska spelmanslåtar, ofta i arrangemang för 

3 Spelmansrörelsens start brukar kopplas samman med spelmanstävlingen i Gesunda 1906 och efterföljande 
rikstäckande spelmanstävlingar som kulminerade i Riksspelmansstämman på Skansen 1910. Under dessa år 
(1908) grundades även Folkmusikkommissionen.

4 Diskussioner kring äkthet fördes redan vid utgivningen av Svenska Folk-Visor från Forntiden och Traditioner af 
Swenska Folk-Dansar (Ling, 1980; Ternhag, 1980).

5 Svenska låtar gavs ut landskapsvis (förutom Gotland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten) under 
åren 1922–40. Melodimaterialet baserades på Folkmusikkommissionens samlingar. 

6 I de spelmansböcker som förvaras i Folkmusikkommissionens arkiv finns en riklighet av såväl 1700-talets 
menuetter, anglaiser och kadriljer som 1800-talets polketter och galopper. Många av dessa spelmansböcker 
användes som melodikällor till Svenska låtar, men endast polskorna (polonäserna), marscherna och valserna 
togs med i den färdiga utgåvan.
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två eller tre fioler. Bland arrangörerna fanns konstmusiker som Wilhelm Peterson-Berger 

och Göran Olsson Föllinger. Folkmusikens uppförandepraxis påverkades därmed av konst-

musikens interpretations- och stämföringspraxis, men notutgivningen ledde även till att 

låtarna – som tidigare ofta skiftat karaktär och tonmaterial beroende på vilken spelman 

som framförde dem – kom att betraktas som okränkbara musikverk.

Under efterkrigstiden utökades folkmusikens ensembleformer genom att spelmans-

laget – en spelmansmusikens stråkorkester – lades till det tidiga 1900-talets duo och 

trio. Detta följdes av diskussioner inom spelmansrörelsen om huruvida spelmanslaget 

hade en negativ inverkan på det individuella spelet. Spelmannen som individuell konst-

när och musikalisk odalman hade alltsedan spelmansrörelsens inledning framställts som 

idealarketyp. Somliga varnade för att den nya samspelsformen skulle ha en nivellerande 

inverkan på det musikaliska utförandet och de dialektala skillnaderna (Ling, 1980). 

Generellt kan det påstås att den svenska spelmansrörelsen reformerades och blev till 

den svenska folkmusikrörelsen i och med folkmusikvågen, vilken var en följd av musik-

rörelsen på 1970-talet. Instrumentariet breddades genom implementering av nya instru-

ment med ursprung i andra musikaliska traditioner, och även genom återupptäckandet 

av instrument som tidigare använts i äldre svensk spelmanstradition såsom säckpipa, 

spelpipa och vevlira. Den folkliga sången fick ett betydande uppsving under folkmusik-

vågen i och med folkmusikband som Folk & Rackare. Andra parametrar som indikerade 

reform var att den nationalism som tidigare kopplats samman med reaktionära politiska 

uppfattningar fick ett radikalt raster (Ramsten, 1992). 

Under 1970-talet lyftes äldre och (vad som ansågs vara) mer dansanta låtar fram 

(Ramsten, 1992). Röster höjdes för att göra upp med folkdräktsskick och ”finkulturell 

uppvisningsmusik” (Norrlåtar, 1976). Radikala politiska krafter spred sin ideologi genom 

de band som kopplades samman med musik- och proggrörelsen, vilket bland annat ledde 

till att folkrockbandet skapades som en protest mot det kammarmusikaliska idiom som 

rått sedan 1920-talet (Ramsten, 1992). 

En ideologi som ändå ej alltför mycket avvek från den som odlades bland Uppsala-

romantikerna under 1800-talet första decennier och som sedan levde vidare i spel-

mansrörelsen spreds via låtkurser och skivkonvolut. Detta yttrade sig exempelvis genom 

gräv-där-du-står-principen, samt genom sökande efter äldre låtar och arkaiserad inter-

pretation i form av ornamentering, oktavstämmor (grovt och grant) och bordunspel. 

Nyrousseauanismen kom till uttryck genom den så kallade gröna vågen – en släkting till 

Uppsalaromantikernas vurm för den rena och okonstlade naturen – och genom spelmans-

rörelsens antikommersialistiskt och antikapitalistiskt färgade aversioner gentemot USA.

En avvikelse från spelmansrörelsens ursprungliga tankegods stod paradoxalt nog att 

finna i förkastandet av nationen till förmån för internationella utblickar av såväl politisk 
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som musikalisk art – detta trots att en viss bygdepatriotism och omhuldandet av geogra-

fiska särarter stod kvar som ett slags proto-glokal idé. Den mest avgörande förändringen 

av den svenska folkmusiken som genre var den fusion med rock- och popmusik som ledde 

till skapandet av folkmusik- eller folkrockensemblen (Lundberg och Ternhag, 1996). An-

tagligen hade detta en viss betydelse för folkmusikens popularisering och kanske till och 

med dess fortlevnad. 

I efterdyningarna av 1970-talets folkmusikvåg vidareutvecklades folkmusik- och folk-

rockensemblen under 1980-talet genom stilbildande grupper som Groupa och Filarfolket. 

Ett flertal av medlemmarna i dessa grupper, som Ale Möller och Mats Edén, är fortfarande 

idag aktade pedagoger och musiker. Under 1990-talet kom en ny våg av folkmusiken-

sembler som Hoven Droven och Garmarna. Folkmusiken nådde även ut till breda folklager 

genom nyckelharpisten Mats Westers och hårdrockssångaren Håkan Hemlins duo Nord-

man, som ackompanjerades av det stilbildande folkmusikbandet Väsen (Lundberg, Malm 

och Ronström, 2000). 

Ett flertal av ovan nämnda ensemblers medlemmar har sedan 1980-talet verkat som 

pedagoger, såväl vid informella veckokurser och workshops som inom folk- och världs-

musikutbildningar på folkhögskolor och musikhögskolor. Ronström (2011) hävdar att folk-

musiken, främst bland unga utövare, under 2000-talet genomgått en andra våg som varit 

”lika omvälvande som den första [på 1970-talet, förf. anm.], men mer i det tysta”. Detta 

innefattar, enligt Ronström, en ”institutionalisering, professionalisering, festivalisering 

och globalisering”. Liksom tidigare inom spelmansrörelsen genomförs i denna kontext en 

nygestaltning eller revitalisering av folkmusiken genom nytolkning och modernisering av 

befintligt melodiskt material (von Wachenfeldt, Brändström och Liljas, 2013). Intressant i 

sammanhanget är att ett flertal av de mest namnkunniga folkmusikerna varvar sina mu-

sikaliska karriärer med pedagogiskt arbete på Sveriges folkmusikutbildningar, vilket torde 

ha stor betydelse för tradering och nygestaltning av den svenska folkmusiken.

Med grund i ovanstående resonemang kan folkmusikfältet betraktas som ett fält 

uppdelat i två huvudsakliga delfält. Det ena är spelmansrörelsen, med spelmansförbund, 

spelmanslag och spelmansstämmor. I detta fält är utövaren spelmannen och musikut-

övandet kretsar främst kring den svenska låttraditionen. Spelmansrörelsen är till viss 

del behäftad med traditionsbevarande konnotationer. Den övergripande organisationen 

inom spelmansrörelsen är Sveriges spelmäns riksförbund. Det andra delfältet är folkmu-
sikrörelsen som har sitt ursprung i 1970-talets folkmusikvåg. Kännetecknande för denna 

rörelse är ackulturation av instrumentbesättningar och arrangeringstekniker från andra 

musikgenrer och traditioner, samt ibland transkulturation av andra kulturers musik inom 

den så kallade världsmusiken (Lundberg och Ternhag, 1996). Exekutörerna benämns i 

första hand folkmusiker och musiken framförs främst på festivaler men ibland även på 
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spelmansstämmor och konsertlokaler. Samlande organisation är Riksförbundet för folk 

och dans.

Idag, i början av 2000-talet, lever spelmansrörelsen med sina spelmansförbund, spel-

manslag och spelmansstämmor. Men parallellt verkar en musikaliskt välutbildad – och till 

viss del akademiserad – folkmusikrörelse som i första hand utgörs av professionella mu-

siker med skivinspelningar, festivalframträdanden och turnéer i sin almanacka. Dock har 

folkmusikrörelsen anammat ett flertal av spelmansrörelsens kännetecken. Ett exempel är 

”buskspel”, som numera lika gärna kan utföras i ett backstageområde som på en spel-

mansstämma. Deltagande i spelmanslag är för många professionella folkmusiker ej heller 

främmande och de flesta besöker gärna spelmansstämmor utan att vara kontrakterade 

för scenframträdande. Likaså återfinns traditionellt framförd spelmansmusik på folk-

musikfestivalerna. De två delfälten bildar numera alltså en helhet där situationen avgör 

huruvida aktörerna positionerar sig som spelmän eller folkmusiker.

Folkmusikutbildning på folkhögskolenivå
Vid 56 av Sveriges 150 folkhögskolor finns idag möjlighet att studera musik. 11 av de 56 

erbjuder utbildningar inom folk- och världsmusik (folkhögskola.nu, 2013). Det bör också 

nämnas att fyra av Sveriges sex musikhögskolor (Ingesund, Malmö, Göteborg och Stock-

holm) erbjuder folkmusikutbildningar.

Att studera folkmusik inom det högre utbildningsväsendet är, som inledningsvis 

nämnts, en relativt ny företeelse i Sverige. Möjligheten har funnits sedan 1977, när Kung-

liga Musikhögskolan i Stockholm inrättade en pedagogutbildning för folkmusiker. Den 

startade som en ettårig pilotutbildning där tre välbekanta spelmän inom folkmusikfältet, 

Jonny Soling, Kalle Almlöf och Kungs Levi Nilsson, studerade. 1978 var Almlöf med att 

grunda den första folkhögskoleutbildningen i folkmusik på Malungs folkhögskola och 

ytter ligare ett år senare anslöt Soling.

Förutom Malungs folkhögskolas folkmusikkurser har även andra folkhögskolor bedrivit 

utbildningar för folkmusiker vilka dock endast har överlevt några enstaka terminer. Mot 

slutet av 1900-talet och under 2000-talets första decennium startades ett flertal utbild-

ningar vid några av landets folkhögskolor. I denna artikel undersöks Framnäs folkhögskolas 

Folk- och världsmusikprofil som startade 2009 och som därmed är en av de senast till-

komna folkmusikutbildningarna (folkhögskola.nu, 2013).

Folkhögskolan som praxisgemenskap
Folkhögskolan som bildningsidé brukar kännetecknas av en strävan att utgå från elevens 

behov och förkunskaper. Det pedagogiska förhållningssättet tar inte sällan sin utgångspunkt 

i ett mer jämbördigt och informellt förhållande mellan lärare och elev än inom traditionell 
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konservatorietradition (Gustavsson, 2010). Även internatboende, där både lärare och 

elever bor på eller i nära anslutning till skolan, är karakteristiskt för folkhögskoleidén. 

Att studera vid folkhögskola tangerar i flera avseenden Lave och Wengers (1991) syn 

på lärande som socialt och situerat, vilket innebär att implicit och explicit kunskap kon-

strueras och distribueras i ett specifikt, situationsbundet socialt sammanhang benämnt 

praxisgemenskap. Deltagarna i praxisgemenskapen delar en gemensam förståelse för och 

strävan att erhålla kunskap inom ett specifikt område, vilket i denna undersökning är 

folkmusik. I en praxisgemenskap reproduceras även de tillhörande normer, symboler och 

kulturella markörer som bildar praxisfältets doxa. Lärandet omfattar med andra ord ej 

endast hantverksmässiga kunskaper, utan även praktikens normsystem. 

Ett centralt begrepp är legitimt perifert deltagande, som syftar på hur läroprocessen, 

i en inledande temporär fas, tar sin början i praxisgemenskapens periferi. Kunskaps-

inhämtningen gestaltas genom deltagarbanor där lärlingen, för att bli upptagen som 

fullvärdig deltagare i praxisgemenskapen, måste förflytta sig mot dess centrum; detta 

beroende på huruvida eleven absorberar och absorberas av praxisgemenskapens kunskap 

och doxa (Lave och Wenger, 1999). 

Folk- och världsmusikprofilen vid Framnäs folkhögskola
På Framnäs folkhögskolas hemsida står det att läsa om Folk- och världsmusikprofilen 

att det läggs ”stor vikt vid ensemblespelet” (Framnäs folkhögskola, 2013). Detta väcker 

vissa tankar om spelmannens funktion, eller vilken musikalisk kompetens som premieras: 

ensemble musikern eller solisten – med andra ord folkmusikern eller spelmannen. Dan, som 

är profilansvarig för Folk- och världsmusikprofilen, anger den sociala aspekten som ett 

viktigt pedagogiskt instrument. Han uppger att motivationen till lärande stärks när ”man 

lirar tillsammans” och att eleverna blir tvungna att ”reflektera över sin egen roll i musiken 

i ensemblesituationen”.

De flesta lärarna på Folk- och världsmusikprofilen är tillresande, vilket innebär att 

lektionstillfällena får en viss spridning över terminerna. Dan uppger att detta är en förut-

sättning för att eleverna skall ha tillgång till “den yppersta kompetensen” bland folk-

musikpedagoger, vilka “ej står att finna i obegränsad mängd här uppåt”. Det geografiska 

läget tycks alltså medföra svårigheter i rekrytering av lärare med tillfredsställande 

 ämneskunskaper och musikalisk kompetens. 

Syfte och forskningsfrågor
Denna studie har som övergripande syfte att undersöka hur deltagare i en viss folkmu-

sikalisk praxisgemenskap – elever och lärare på Framnäs folkhögskolas utbildning i folk- 

och världsmusik – resonerar om sin studiesituation och om folkmusik, samt vidare att 
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undersöka om och hur deras utsagor kan relateras till det latenta normsystemet, doxan, 

som formerats inom spelmans- och folkmusikrörelsen över tid.

För att uppfylla syftet formulerades ett antal frågor: Vilka ideologiska ställningsta-

ganden är centrala bland elever och lärare vid Framnäs Folk- och världsmusikprofil? På 

vilka sätt visar sig ideologiska ställningstaganden kring individuellt och kollektivt musi-

cerande? Hur framträder de deltagarbanor eleverna använder för att få tillträde till den 

folkmusikaliska praxisgemenskapens centrum? 

Metod
För att kunna besvara forskningsfrågorna valdes halvstrukturerad intervju (Kvale och 

Brinkmann, 2009) som metod. Att använda den halvstrukturerade intervjun som data-

insamlingsmetod möjliggör fria resonemang utifrån förutbestämda teman. Med andra 

ord erhålls, genom de olika undersökningsdeltagarna, skiftande perspektiv på de förut-

bestämda ämnen som är aktuella i undersökningen. Då jag själv under cirka 15 år verkat 

som utövande spelman, folkmusiker och pedagog äger jag god förförståelse inför det 

fenomen jag valt att beforska. Jag är även bekant med samtliga intervjupersoner, vilket 

innebär att jag – främst när det gäller lärarna – redan har viss kännedom om deras syn 

på folkmusik och lärande. Detta får betydelse såväl i intervjusituationen, där jag kan 

ställa initierade följdfrågor, som i analysen, där mina fältkunskaper underlättar tolkning 

och kontextualisering av deltagarnas utsagor. Att jag är välkänd hos de medverkande 

får också relevans för intervjusituationen, som av detta skäl får en mer harmonisk 

maktbalans och därmed kan genomföras på ett mer informellt sätt. Dock kan en alltför 

anspråkslös samtalskaraktär leda till att intervjuns vetenskapliga stringens reduceras. 

Eftersom jag som intervjuare och informanterna redan delar en historia, kan utsagor bli 

fragmentariska på så sätt att den inneboende meningen – på grund av vår kännedom 

om varandra och vår gemensamma förförståelse inför fenomenet – förborgas implicit 

i dialogen. Ytterligare en aspekt är att en vänskaplig relation kan göra det svårare för 

 intervjuaren att ställa obekväma frågor och att informanten kan dra sig för att lämna 

fullständiga svar på grund av exempelvis rädsla för negativ inverkan på en redan etablerad 

bekantskap med intervjuaren.

Föreliggande studie är till sitt format tämligen begränsad både i tids- och deltagar-

mässigt hänseende. Därför är det vanskligt att dra alltför generella slutsatser. Ett mer 

omfattande forskningsprojekt vid samtliga fyra högskoleutbildningar och tio folkhögskole-

utbildningar skulle därför vara av intresse att genomföra. Detta för att kunna presentera 

en mer heltäckande bild av det ideologiska klimatet och hur det inverkar på tradering, 

repertoarval och undervisning hos lärare och studenter.
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Deltagare
Urvalet av deltagare har gjorts utifrån mina frågeställningar som främst rör solo- och 

ensemblespel och har därmed avgränsats till de två elever som studerade fiol, deras 

fiollärare och en ensemblelärare. Då Framnäs folkhögskola saknade kursplaner och styr-

dokument för Folk- och världsmusikprofilen när undersökningen genomfördes, har även 

profilansvarig, Dan, intervjuats. Detta för att erhålla kunskap och förståelse kring utbild-

ningens syfte och formella ramverk. 

Utifrån de etiska råd och riktlinjer som föreslås i Vetenskapsrådets skrift God forsk-

ningssed (2011) har följande tagits i beaktande: Samtliga deltagare – som i denna under-

sökning uppnått myndig ålder – har delgivits detaljerad information kring studiens syfte, 

samt att medverkan är frivillig och att deltagarna utan repressalier har möjlighet att 

lämna studien närhelst de önskar. Studiens informanter skrev under ett kontrakt, vilket 

godkänner publicering av deras namn. Att använda ofingerade namn beslutades då svaren 

ej är av sådan karaktär att de kan få negativa konsekvenser för intervjupersonerna. Här 

följer en kort presentation av deltagarna i undersökningen:

Emelie, fiolelev, 20 år, från södra Norrland, började intressera sig för folkmusik i 

15- årsåldern när hon fick en ny fiollärare på kulturskolan med folkmusikalisk bakgrund. 

Hon kom sedan med i kulturskolans folkmusikensemble och har även deltagit i olika 

 externa kurser inom folkmusik.

Martin, fiolelev, 23 år, från Mälarregionen, är i grunden gitarrist inom rock, blues och 

hårdrock, men hittade in i den svenska folkmusiken via en fiollärare på den lokala kultur-

skolan. Han har spelat fiol i ett par år och hade innan utbildningen på Framnäs folkhög-

skola en folkmusikalisk repertoar som bestod av endast åtta låtar.

Anders, fiol- och ensemblepedagog, 46 år, från norra Norrland. Han upptäckte folkmu-

siken i unga år via en lokal hembygdsentusiast och folkdansledare, samt via de sommar-

kurser som anordnades av Ungdomsringen på bland annat Framnäs folkhögskola. Anders 

har en pedagogisk examen och har verkat som lärare inom kulturskolan och som handle-

dare på workshops och kurser runt om i Sverige och även i andra länder. Han har spelat 

in ett flertal skivor och konserterat i olika delar av världen.

Daniel, gitarr- och ensemblepedagog, 35, år från norra Norrland, fann den svenska folk-

musiken via den irländska då han studerade på Musikhögskolan i Piteå. Även Daniel har 

en pedagogisk examen och har arbetat både på kulturskola och gymnasiets estetiska 
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program. Liksom Anders har han varit handledare på kurser och workshops och turnerat 

som musiker i olika ensembler.

Analys
Intervjuerna bestod av tolv huvudfrågor som berörde deltagarnas musikaliska bakgrund, 

syn på folkmusik som genre och utbildningsalternativ, samt vilka mål de hade med ut-

bildningen. Samtliga intervjuer spelades in och genomfördes i lugn och ro utan någon 

egentlig tidsbegränsning – detta för att erhålla så djupa och reflekterande resonemang 

som möjligt. Intervjuerna transkriberades och sträckte sig från fem till elva A4-sidor. De 

båda lärarnas intervjuer är betydligt större i omfattning än de båda elevernas, då deras 

svar och resonemang var mer utförliga. Längden på de fyra intervjuerna varierar från 16 

till 42 minuter.

Intervjumaterialet analyserades utifrån ett kodschema med följande kategorier, som 

skapats med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor: Folkmusikalisk bakgrund, Tradi-

tion/Historik, Ensemblemusiker eller solospelman, Varför studera folkmusik?, Samvaro 
med lärare, Förväntningar och Mål med utbildningen. Utsagorna sorterades sedan in i en 

för varje deltagare skapad matris. 

Vid ytterligare en avkodning kunde de fyra rubriker, som presenteras i resultatavsnitt-

et nedan sorteras fram. Kategorierna Folkmusikalisk bakgrund och Tradition/Historik 

bildar resultatdelens första del: Folkmusikens identitet, där deltagarna fritt resonerar 

kring fenomen som kännetecknar den svenska folkmusiken. Under den andra rubriken, 

Från individuell konstnär till bandmedlem, har stoff hämtats främst från kategorierna 

 Ensemblemusiker eller solospelman, men även utsagor som rör Förväntningar och Mål 
med utbildning. Den tredje rubriken, Mästare- och lärlingskap i en jämbördig och otvung-

en praxisgemenskap?, bygger främst på resonemang som förts kring kategorin Samvaro 
med lärare. Dock fanns det yttranden från flertalet av de övriga kategorierna som berör 

relationen mellan lärare och elev. Den sista delen heter Förväntningar på och mål med 

utbildningen och grundar sig på de två kategorier som bildat avsnittets rubrik.

Resultat
Resultaten kommer här att redovisas under de rubriker som bildats genom kategori-

seringen i analysen. Som tidigare nämnts går rubrikerna in i varandra, men strukturen 

 underlättar när det gäller ambitionen att belysa de olika aspekterna av undervisningen.

Folkmusikens identitet

Samtliga intervjuade ser sitt utövande av folkmusik som ett arv från tidigare generationer 

och som en form av historiserande, där äldre tiders melodier och uttryck nygestaltas 
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och finner ny mening i en nutida musikalisk kontext. Martin definierar genren som: 

”[…] gammal musik liksom. Traditionell. Som förr liksom. Det är häftigt tycker jag – att 

det liksom gått i arv. Spelmän du vet. Såna där grejor. Yeah, cool!” Folkmusiken inramas 

även, enligt Emelie, av diverse ritualer som förstärker både utövarnas och musikens egen 

identitet. Hon för också ett resonemang om folkmusiken som något som inte bara är en 

musikstil utan ett helt ”kulturarv” där den historiska aspekten upplevs som viktig och 

vävs samman med dansen, spelmansstämmorna och andra kulturhistoriska uttryck som 

kläder och mat. Eller som hon även uttrycker det: ”Det är en liten värld för sig själv.” Hos 

Anders finner man liknande utsagor om folkmusiken som identitetsmarkör, då han ”känner 

ursprung och har träffat mycket gamla gubbar och sådant där”. 

Ett närliggande tema som lyfts fram i intervjuerna är spelmansmusikens geografiska 

särarter. Martin benämner det som ”häftigt” att samma låt kan finnas i olika varianter 

runt om i landet, och tycker detsamma om förekomsten av skilda dialekter på landskaps- 

och ortsnivå. Daniel identifierar sig i sitt musikutövande med den mittsvenska ”låttradi-

tionen” och Anders talar om det positiva i att känna till musikdialektala skillnader inom 

spelmansmusiken. I sin instrumentalundervisning försöker han ge eleverna en så bred 

kännedom som möjligt främst om Sveriges olika låttraditioner, men även om norska och 

finska ”för att dom skall få känna på”.

Folkmusiken omtalas av samtliga informanter som öppen i både socialt och musika-

liskt hänseende. Anders uppger att den folkmusikaliska samvaron är gränsöverskridande 

– både ålders- och kunskapsmässigt. Det framkommer att elever på Folk- och världsmu-

sikprofilen bytt profil från klassiskt till folk- och världsmusik. Detta mot bakgrund av att 

de upplevt konstmusiken som alltför ”stel” och att de saknat social samvaro i sitt övande 

och musicerande. Läraren Daniel har liknande erfarenheter från sin studietid vid Piteå 

Musikhögskola och berättar följande: 

Jag älskar ju klassisk musik. Men just den här ensamheten att bara sitta ensam och nöta – det 

blev jag spyless på. Då tyckte jag att folkmusiken och dess spelsätt hade en otroligt avspänd 

attityd. Det gör ju också att det är en bra genre att vara i – både som student och lärare.

Emelie upplever att folkmusiken äger mer ”personlighet” och ”karaktär” än konstmusiken, 

som hon dock uppskattar som vacker musik att lyssna på. Men upplevelsen av att se två 

spelmän titta djupt i varandras ögon och spela ”känslosamt” och ”passionerat” överträffar, 

enligt Emelie, den klassiska musikens ”kostymer” och ”propra” uttryck.

Från individuell konstnär till bandmedlem 

Som tidigare nämnts lägger folk- och världsmusikutbildningen vid Framnäs folkhögskola 

sitt fokus på ensemblemusicerandet. Att ensemblespelet är en viktig källa till lärande 

verifieras av Emelie, som lägger sitt huvudsakliga studiefokus på ensemblelektionerna. 
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Även läraren Daniel ser sig själv i första hand som ensemblemusiker, men uttrycker en 

önskan om att få arbeta fram ett mer personligt individuellt spel. Han vidareutvecklar 

sitt resonemang om att försöka använda sig av den klassiska gitarrteknik han under åren 

tillägnat sig och tillämpa den i sitt folkmusikspel ”utan att det låter klassisk gitarr”. 

Anders tror till och med att den individuella spelmansarketypen håller på att försvinna 

till förmån för en mer ensembleinriktad folkmusiker:

De som håller folkmusiken levande idag är ju grupper som Hoven Droven, och på min tid fanns 

Norrlåtar, Filarfolket och Groupa som arrangerade låtar och experimenterade med olika instru-

mentkombinationer. Idag kan man ju exempelvis säga: – Ja, nu tar vi den här Hoven Droven-låten.

Anders understryker dock att det finns skillnader i spelsätt mellan att utföra låtar solo 

och i ensemble. De låtar som Anders lär ut under de individuella lektionerna används ofta 

som musikaliskt stoff i ensembleundervisningen. Han är dock noga med att påvisa skill-

naderna mellan solo- och ensemblespel för eleverna. Anders upplever vidare att det finns 

en större ”personfixering” kring spelmännen i de, enligt hans mening, traditionsstarka 

mellansvenska landskapen (Jämtland, Hälsingland, Dalarna och Värmland), medan det 

bland annat i norra Sverige i större utsträckning funnits progressiva folkmusikensembler 

som påverkat folkmusiktraditionen när det gäller låtval, arrangeringstekniker och instru-

mentarium.

Daniel uppger att han försöker ha ett öppet och ”avslappnat” förhållningssätt i sin 

roll som lärare. Fokus ligger på att ”lira och ha kul”, men utan att det blir något ”hafs” 

Ensemblelektionernas arrangering av låtar bygger han enligt egen utsago på ett kreativt 

samarbete med eleverna. Ofta tar det sin början i en av Daniel given instrumental- eller 

sångmelodi som han förberett med en enklare grundharmonisering. Daniel beskriver hur 

detta kan sätta igång en ”enorm process” där han som lärare ibland ”är med i bandet” 

och ibland kliver åt sidan för att i högre grad inta en position som handledare. Denna 

utsaga verifieras av Emelie, som uppger att eleverna till allra största delen fått arbeta på 

egen hand, och att lärarna ibland deltagit i ensemblelektionerna och kommit med tips 

och förslag på arrangemang.

Mästare- och lärlingskap i en jämbördig och otvungen praxisgemenskap?

Den folkmusikaliska tillvaron beskrivs av samtliga intervjuade med ord som ”otvungen”, 

”vänskaplig” och ”avslappnad”. Detta avtecknar sig också i de ”jam” som omtalas i inter-

vjuerna där lärare och elever samlas under kvällstid för att musicera under mer informella 

former. Båda de intervjuade lärarna är tillresande och övernattar på folkhögskolan de 

perioder de har undervisning. Kvällsjammen uppskattas av både elever och lärare. Emelie 

beskriver ”jammen” som ”vänskapliga” och att det inte blir så mycket ”lärare och elev”, även 

om hon upplever att det i allmänhet finns en klar distinktion mellan henne som elev och 
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lärarna, såväl musikaliskt som socialt. Anders tycker att kvällsjammen har en pedagogisk 

poäng och berättar att han ibland känner sig låst av lektionsformen, där han inte riktigt 

upplever att han kan förmedla det han anser vara folkmusikens inneboende essenser: 

”glädjen” och ”känslan” – ord som Anders gång på gång återkommer till under intervjun. 

Han menar också att berättandets små men viktiga ”sidospår” kring låtarna och spel-

männen inte fullt ut ryms inom lektionens fastlagda tidsram. På lektionerna, menar Anders, 

är hans främsta uppgift att lära ut hantverksmässig kunskap till sina elever. 

En konsekvens av systemet med tillresande lärare är de långa tidsintervall som uppstår 

mellan lektionerna. En av eleverna uppger att lektionerna har varit ”sjukt bra”, men att de 

förekommit för sällan. Eleven upplever också en avsaknad av struktur och att det blivit 

alltför mycket av eget ansvar, då eleven ifråga själv anser sig ha varit i behov av lite ”extra 

push” för att utvecklas. Bland lärarna sägs däremot inget negativt om att lektionerna 

äger rum med tre till fyra veckors mellanrum. En av lärarna uppger att studietiden vid 

Framnäs folkhögskola präglas av eget ansvar och att han lär ut låtar som eleverna sedan 

skall arbeta med under hans frånvaro. När han sedan kommer tillbaka förväntar han sig 

att melodierna är väl inövade, varvid ett mer musikantiskt arbete – ”finliret” – kan påbörjas. 

Enligt honom har detta fungerat utan problem.

Förväntningar på och mål med utbildningen

Varken lärarna eller profilansvarig ser det som en självklarhet att deras elever skall välja 

musik som sitt framtida yrke, eller ens att de skall söka vidare till högre musikutbildningar. 

Dan menar att deras utbildning skall bereda väg för högre musikaliska studier, men att 

den också skall vara ”utvecklande på ett mer allmänt personligt plan”. De båda lärarnas 

huvudsakliga fokus ligger på att eleverna skall finna glädje i sitt musicerande. Daniels 

mål med sin undervisning är att eleverna ska ha ”haft en bra tid här och skall komma ut 

med en ryggsäck, innehållandes lite fler verktyg som är användbara antingen på hobby-

nivå eller som professionell musiker”. Han försöker, som han själv säger, vara ”flexibel” 

och anpassa sin undervisning till elevens tidigare kunskaper och mål med utbildningen. 

Anders försöker förmedla till sina elever att folkmusiken är en levande tradition som 

är i ständig förändring. Han upplever att eleverna, som är i tjuguårsåldern, har helt andra 

musikreferenser och livserfarenheter än han själv och tycker att de därför bör utgå från 

det i sitt folkmusikutövande. Anders lägger stor vikt vid att eleverna skall våga utveckla 

sitt eget spel och ”ta in det dom tycker bra om och strunta i annat”. Detta, menar Anders, 

är viktigt för folkmusikens utveckling och anför som exempel: ”Det här är en Lapp-Nilslåt, 

och den spelades exakt såhär, och så skall den låta för all framtid. Det blir ju ingen ut-

veckling. Dom ska kunna komma med utveckling och egna idéer.” Som tidigare nämnts 

anser Anders dock att det finns ett visst värde i att känna till olika lokala fioltraditioner 
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och musikaliska dialekter. Han understryker emellertid slutligen att det allra viktigaste är 

att ”hålla på, och ha det roligt”.

Diskussion
Av resultatet framgår det att vissa idéer som genomsyrade den tidiga spelmansrörelsen 

latent lever kvar bland såväl lärare som elever inom Folk- och världsmusikprofilen. Mest 

utmärkande hos lärarna är respekt gentemot traditionen och bevarandet av gamla lå-

tar, låttyper och geografiska egenarter. Det senare märks inte minst i lärarnas utsagor 

om tillhörighet till specifika landskapsbundna traditioner och i deras strävan att påvisa 

musikdialektala skillnader bland de svenska folkmelodierna. Också bland studenterna 

förekommer positiva utsagor om låtvarianters dialektala skillnader och resonemang kring 

ålderdomlighet och de ibland arkaiserade kulturuttryck som omgärdar folkmusiken. Det 

framskymtar även en viss avoghet gentemot klassisk musik, dock inte som musikstil i sig 

– flera av informanterna uttalar sig positivt om klassisk musik – utan mer ur ett musikso-

cialt perspektiv. Uttalanden kring klassisk musik som formell och likriktad känns igen från 

den tidiga spelmansrörelsens ideologer (von Wachenfeldt, Brändström och Liljas, 2012).

Folkmusikrörelsens mer progressiva idéarv framträder först och främst genom själva 

utbildningens profilering mot folk- och världsmusik samt genom dess fokusering på 

 ensemblespel. Bakom det sistnämnda ligger delvis en pedagogisk tanke om att eleverna 

lättare motiveras att erhålla musikaliska kunskaper i samspel med andra. Ensemblelek-

tionerna är ett tillfälle där såväl traditionellt som nyskrivet melodimaterial från olika 

musiktraditioner reproduceras under tämligen vagt överinseende av mästaren, vilken mer 

fungerar som aktivator och/eller facilitator. Denna del av praxisgemenskapen möjliggör 

– delvis genom lärarnas överinseende, men även genom elevernas tidigare kunskap och 

erfarenhet – tradering av vedertagna arrangeringstekniker som har sitt ursprung i den 

folkmusikaliska tradition som upprätthålls av folkmusikrörelsens ensemblemusiker. Av 

utsagorna att döma uppmuntras eleverna att genom experimenterande finna sina egna 

vägar i, och tolkningar av, folkmusiken. 

I resonemangen förekommer det spekulationer om huruvida den individuella spelman-

nen håller på att ge plats för ensemblemusikern. I utsagorna framträder även en latent 

uppfattning om vikten av att utveckla ett individuellt spel även om man identifierar sig 

som ensemblemusiker. Det förs även resonemang om att det i mindre folkmusikaliskt 

traditionstyngda områden som exempelvis Norrbotten kan ha funnits en bättre grogrund 

för experimentella uttryck i folkmusiken. Traditionellt har spelmansrörelsen genom sitt 

samröre med hembygdsrörelsen – som under 1900-talet varit stark i de mellansvenska 

landskapen – i mångt och mycket vilat på ett konservativt idéarv, medan den mer radi-

kalt orienterade arbetarrörelsen historiskt haft ett starkt fäste i bland annat Norrbotten. 
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Det sistnämnda har enligt Anders haft viss betydelse och bildat grogrund för framväxten 

av progressivt framförd folkmusik i norra Sverige, medan de mellansvenska, mer kon-

servativt färgade miljöerna framförallt värnat om kontinuitet och därmed traditionellt 

framförd folkmusik. 

Samtliga respondenter framhäver folkmusiken som en social genre där ung och gam-

mal, amatör och proffs musicerar tillsammans under avslappnade former. I intervjuerna 

återkommer lärare och elever till yttranden som rör sig kring den avspända och vänskap-

liga atmosfär som omgärdar såväl lärande som musicerande. Detta finner möjligtvis sitt 

främsta uttryck i de omtalade kvällsjammen där tradering av melodier och historier äger 

rum under mer informella former. Trots informanternas resonemang om folkmusiken som 

en hierarkilös eller åtminstone hierarkisvag företeelse finns en tydlig maktordning under 

lektionerna och även under de mer otvungna kvällsjammen. Under de sistnämnda intar 

dock läraren, liksom under ensemblelektionerna, en roll som facilitator snarare än som 

mästare. Intressant är att både lärare och elever upplever instrumentallektionerna som in-

rutade och begränsande och kvällsjammen som musikaliskt och socialt förlösande. Even-

tuellt kan detta bero på att lärare och elever har en latent föreställning om hur instru-

mentallektioner bör gestaltas, en föreställning som de har med sig från tidigare skolgång 

och som har sitt ursprung i den västerländska konservatorietraditionens mästarlära.

En iakttagelse är att den ena av lärarna uppfattar den kreativa friheten under ensemble-

lektionerna – en frihet som uppkommer då läraren tonar ned sin roll som mästare – som 

något odelat positivt, medan en av eleverna istället efterlyser mer struktur. Det hierarkiska 

mästare–lärlingskapet som odlats inom konservatorietraditionen med tydliga lektions-

strukturer och hemuppgifter tycks av eleverna uppfattas som givande och därmed efter-

strävansvärt – dock under förutsättning att utrymme också ges för ett mer otvunget 

lärande utanför givna tidsramar. Här framträder en latent uppfattning om hur lärandet 

bör gestaltas, en uppfattning som ej endast förkommer bland folkmusikstuderande utan 

även allmänt inom instrumentalutbildning i västvärldens konservatorietradition (Kingsbury, 

1988). Kingsbury anför att lärarna bildar de centrala nav omkring vilka resten av utbild-

ningen och verksamheten kretsar. Detta tycks även gälla för Framnäs folkhögskola, då 

lärarna ser sig själva som representanter för specifikt geografiska traditioner. Nielsen 

(2000) för ett liknande resonemang och menar att det ofta är av betydelse för eleverna 

att instrumentalläraren även är utövande musiker och därmed kan åskådliggöra olika 

möjliga banor, musiklärarens och yrkesmusikerns. Som tidigare nämnts är det brukligt 

inom det folkmusikaliska fältet att folkmusiker, vid sidan av sin musikergärning, även är 

verksamma som pedagoger. Att anställa dessa lärare är ett medvetet val av profilansvarig 

och visar på en uppfattning om att mästaren och dennes specifika kunskap är avgörande 

för utbildningen och för tillrättaläggandet av lärlingarnas deltagarbanor. Detta manifes-
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teras i denna undersökning genom de färdigheter lärarna – genom akademisk utbildning 

och mångårig erfarenhet som artister och pedagoger – tillägnat sig inom arrangering och 

instrumentering, vilket får betydelse främst för ensemblespelet. En annan viktig del är 

lärarnas kunskaper om och inriktning mot nordsvensk låttradition – i sin tur ett uttryck 

för en latent uppfattning om landskapet som specifikt dialektområde. 

De latenta ideologier som manifesteras i denna studies intervjuer summerar den 

doxa som odlats inom den svenska spelmans- och folkmusikrörelsen under det senaste 

 århundradet. Genom de paradigmskiften som ägt rum har nya skott och grenar växt 

fram på det folkmusikaliska trädet, vars stam – bestående av en ständigt reproducerad 

och revitaliserad tonalitet och rytmik med rötter i en svunnen agrar miljö – fortfarande 

är livskraftig. Detta trots, eller kanske på grund av, de skiftande ideologiska strömningar 

som verkat inom det folkmusikaliska fältet. 

Reformationen av det svenska folkmusikfältet under 1970-talet torde ha varit av 

avgör ande betydelse för konstituerandet av de svenska folkmusikutbildningar som under 

främst det senaste årtiondet funnit sin plats på musikfolkhögskolor och musikhögskolor. 

Det mediala och samhälleliga intresse som då väcktes skapade i sin tur en efterfrågan på 

folkmusikaliskt specialiserade violinpedagoger, vilket ledde till bildandet av den folkmu-

sikaliska utbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1977. Men framförallt 

torde framkomsten av folkmusikensemblen, som har sin upprinnelse i proggens folkrock-

grupper, ha haft stor betydelse för hur folkmusikutbildningarna formerats. Att flertalet av 

de folkmusikaliska utbildningarna idag lägger stor vikt vid ensemblespel möjliggör även 

en mer kostnadseffektiv undervisning och, inte minst, att folkmusiken genom  arrangering 

och instrumentering kan göras mer lättillgänglig och därmed ha möjlighet att bli kom-

mersiellt gångbar – vilket tangerar Bolognaprocessens mål om anställningsbarhet  

(Universitets- och högskolerådet, 2014). 

Att låtarna anpassas för ett större musikaliskt format tycks, för att underlätta sam-

spel, leda till en förenkling av intrikata rytmiska och melodiska figurer. Anders menar 

exempelvis att han lär ut låtar på något olika sätt beroende på om låtarna är ämnade 

att framföras som solostycke eller i en ensemble. Detta fenomen har även noterats i en 

studie om spelmanslag (von Wachenfeldt, 2014). Den individuella lektionen finns fortfa-

rande kvar på Framnäs folkhögskolas Folk- och världsmusikprofil men får understundom 

tjäna som ett tillfälle för detaljinstudering av ensemblelektionens låtmaterial. Detta 

bildar i sin tur en enhetlig praktik där helheten och dess beståndsdelar, tillsammans med 

ideologiska överväganden, tycks bereda väg för en givande praxisgemenskap. 

Måhända befinner vi oss för närvarande i ett nytt paradigm, där högskoleutbildade 

folkmusiker blir alltmer förhärskande inom den offentligt framförda folkmusiken på festi-

valer, stämmor och i media. Förhåller det sig möjligen så att folkmusiken, som tidigare 
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varit en decentraliserad musikform, alltmer finner sina främsta förändringsprocesser 

inom de fyra musikhögskolorna och de tio musikfolkhögskolornas institutionella miljöer? 

När musik institutionaliseras tycks följden bli att den, genom akademisering, i större 

utsträckning vänder sig till de musikaliska finsmakarna och därmed – i alla fall delvis – 

förlorar sin kontakt med bredare folklager.

Riskerar därmed även folkmusiken att förlora karaktären av folkrörelse, samt kopplingen 

till sitt eget prefix och – liksom jazzen och konstmusiken – bli en genre främst förbehållen 

en kår av professionella och institutionellt utbildade utövare?
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Abstract
The community of practise and ideology among students and teachers at a folk- 

and world music education

The overall aim of this study is to investigate how participants in a folk musical practice 

community – teachers and students at Framnäs folkhögskola (Framnäs Folk High School) 

– reason about, and relate their studies to, the doxa that has been produced and devel-

oped within the Swedish folk music field over time. As a background to the participants’ 

statements, a brief history of the Swedish folk music movement and its paradigms is 

related. The theoretical basis for the study is Lave and Wenger’s theories about Situated 

Learning and Liedman’s concepts of Manifest and Latent ideologies. The method used is 

the semi-structured interview, and the analysis is done by categorizing statements and 

thoughts in relation to the purpose and research questions.

In the results, it appears that ideas and thoughts that can be traced back to the circle 

around the romantic Götiska Förbundet in nineteenth-century Uppsala prevail in the 

form of archaization and in views on authenticity, repertoire and interpretation. It also 

appears that the teaching at Framnäs folkhögskola is part of a general trend in Swedish 

folk music of recent decades, namely the shift of emphasis from individual performance 

to ensemble music practice. Finally, the question is raised whether the academization 

and professionalization of the Swedish folk music field contributes to debilitate its char-

acter of folkrörelse (popular movement).

Keywords

Folk music education, traditional fiddle music, situated learning, folkhögskola, folk high 

school.
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Vi speler inga covers vi e’!
Spelmanslaget som läroplats och dess

ideologier

Thomas von Wachenfeldt

Abstract

The overall aim of this study is to describe the social structure within Nor-
danstigs spelmanslag and further how the manifest and latent ideologies
connected to the Swedish fiddler movement affects the learning and musi-
cal processes in Nordanstigs spelmanslag. The theoretical basis for the study
was Bourdieu’s field theory, Berger & Luckmanns theory of institutionali-
sation, Lave & Wengers theories about Communities of practice and Lied-
man’s concept of Manifest and Latent ideologies.

The method consisted of both semi-structured interviews of three
members in the spelmanslag and also Participatory observation with an
auto-ethnographical approach on four occasions. The analysis was done
using transcriptions and a self-invented color coding process of categoriza-
tion. In the results it appears that a significant part of the latent ideology
from the Swedish fiddler movement is manifested in the activity of the spel-
manslag. Other findings are that the spelmanslag as an institution maintains
a strong doxa that derives from its foundation which seems to have a fairly
strong influence on its members concerning views on authenticity, reper-
toire and interpretation. The doxa is mainly upheld and reproduced by in-
dividuals that inherits a strong symbolic capital.

Keywords: Traditional folk music, Spelmanslag, Field Theory, Communi-
ties of Practise, Informal learning



Titeln på denna artikel1 är ett ideologiskt ställningstagande uttryckt av en
medlem i Nordanstigs spelmanslag. I det dialektalt klingande konstateran-
det – som på korrekt svenska skrivs: vi spelar inga covers – ligger en latent
uppfattning om den egna bygdens musiks inneboende kraft och förträff-
lighet. Det angliserade begreppet cover betyder i detta sammanhang att
spelmanslaget ej framför låtar med ursprung utanför det geografiska område
i nordöstra Hälsingland som idag är Nordanstigs kommun. 

Att framföra sin hembygds musik är en manifest yttring av en ideologi
som latent ligger djupt rotat inom stora delar av det folkmusikaliska fältet.
Mot bakgrund av min tidigare forskning som berört lärande och ideolo-
gier inom den tidiga spelmansrörelsen (von Wachenfeldt, Brändström &
Liljas 2012), samt inom formella utbildningsinstitutioner (von Wachen-
feldt, Brändström & Liljas 2013; von Wachenfeldt 2014), är syftet med
denna artikel att undersöka huruvida de ideologier och föreställningar som
florerat/florerar inom folkmusikfältet inverkar på verksamheten inom en
icke-formell institution – vilket i denna studie representeras av Nordanstigs
spelmanslag. Huvudperspektivet är pedagogiskt, men undersökningen be-
handlar även de sociala och musikaliska aspekterna av den aktivitet som
bedrivs inom spelmanslaget. För att fylla syftet har följande forskningsfrå-
gor konstruerats: Vad karakteriserar den sociala och musikaliska doxa som
råder inom spelmanslaget, och vidare: hur förhåller sig dess medlemmar
till densamma? Hur gestaltar sig musikaliskt lärande inom spelmanslaget?
Vilken repertoar premieras, och hur interpreteras densamma?

Folkmusikrörelsens två delfält

Folkmusiken har alltsedan den konstituerades som egen genre och som fält
uppnådde autonomi, varit behäftad med en doxa, vilken generellt kan be-
skrivas i termer som arkaisering, antimodernitet, provinsialism och auto-
didaktik. Sedan 1970-talets folkmusikvåg, vars direkta orsak står att finna
i samtidens internationalistiska och ideologiskt vänsterinriktade musik- och
proggrörelse, kan fältet generellt sägas ha delats upp i två delfält: ett pro-
gressivt folk- och världsmusikfält och ett mer regressivt anstruket spelmans-
fält – dock med ett i flera avseenden gemensamt normsystem. 
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Folk- och världsmusikfältet inledde sin formering under 1970-talet och
var radikalt och transkulturellt inriktat, med ett mångfacetterat musikaliskt
och kulturellt uttryck som manifesteras främst genom de folk- och världs-
musikensembler som är verksamma inom fältet. Institutioner som kan kny-
tas an till detta delfält är bland annat Riksförbundet för Folkmusik och
Dans (RFoD), samt de högskoleutbildningar i världsmusik som erbjuds vid
Malmö och Göteborgs musikhögskolor. Musiken framförs ofta i detta fält
i samband med festivaler (Lundberg, Malm & Ronström 2000). Inom spel-
mansfältet har en stor del av spelmansrörelsens ideal och normsystem be-
varats. Fältet är således mer nationellt eller provinsiellt orienterat och fun-
gerar i första hand som förvaltare av traditioner. Den musikaliska arenan är
främst spelmansstämman och de institutioner som verkar inom fältet är
Zornmärkesnämnden, Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) och inte
minst spelmanslagen. 

Spelmanslaget som social och musikalisk gemenskap

Spelmanslaget som musikalisk och social företeelse torde för de flesta skan-
dinaver vara ett tämligen bekant fenomen. Trots detta menar Ternhag
(1985: 20) att »kunskapen om dem [spelmanslagen] i det offentliga livet
knappast står i relation till deras betydelse«. Spelmanslagen har generellt
sett fört en anonym tillvaro genom åren utan större uppmärksamhet från
vare sig media eller forskarsamhället2. Framförallt torde spelmanslagen ha
spelat en tämligen betydande roll i danandet av nya folkmusikutövare, samt
som institution för tradering av den svenska spelmansmusiken. Att detta ej
tidigare beforskats i någon större utsträckning får i det närmaste betraktas
som häpnadsväckande. Med denna studie är det dock min förhoppning att
skänka en viss inblick i spelmanslagens verksamhet.

Spelmanslaget som organisation, eller samspelsform, uppkom i mitten
av 1940-talet. Tiden kännetecknas i övrigt, jämfört med den aktivitet som
rådde under främst 1920-talet, av lågt publikt och medialt intresse för spel-
mansmusik, samt minskad grad av aktivitet inom spelmansrörelsen (Tern-
hag 1985:39). Spelmanslagen blev en social och musikalisk inrättning, där
en primär målsättning var att samla redan aktiva utövare och verka för att

VI SPELAR INGA COVERS VI E’!  55



dessa ej lade ned sina fioler. I ett längre perspektiv fanns det även en strä-
van att entusiasmera nya människor att framföra spelmansmusik. 

Ett av de tidigast grundade spelmanslagen var Rättviks spelmanslag, vilka
nådde bred popularitet med sin inspelning av Gärdebylåten 1949, vilken
ofta lät sig höras i det relativt nya radiomediet (Ramsten 1992). Detta tycks
ha verkat vitaliserande för spelmansrörelsen i stort, då ett flertal spelman-
slag kom att grundas runt om i Sverige under det följande årtiondet. Icke
att förglömma är även den anda av folkbildnings- och föreningsarbete som
odlades under beredskapsåren och efterkrigstiden (Andersén, Lundin &
Sundgren 2003:90). I denna tidsanda passade spelmanslaget som företeelse
väl in. 

Ternhag (1985) understryker att spelmanslagen ofta fungerar som en
första anhalt för blivande folkmusiker, samt att spelmanslagen för många ut-
övare – liksom andra verksamheter inom föreningslivet – fyller en viktig
social funktion. Den sociala aspekten tycks ha varit en central tanke inom
spelmansrörelsen. Under 1950-talet menade ett flertal folkmusikkännare
att spelmanslagen eller »masspelet« inverkade negativt på det individuella
spelet och att folkmusiken endast skulle bli ett »sällskapsnöje för amatörer«
(Wallner 1950, genom Ramsten 1992:88). Konstnären Bror Hjort instif-
tade därför, tillsammans med 10 upplandsspelmän, Gås-Andersmedaljen
för att främja solospelet – vilket han ansåg vara hotat på grund av »spel-
mansförbundens förkärlek för stora spelmanslag«. Även Hjort menade att
spelmanslagen hade en nivellerande inverkan på musiken, då deras verk-
samhet enligt honom var »förkastlig och ödeläggande för gammellåten«
(Ramsten 1992:88). Spelmansförbunden var, trots belackarna, positivt in-
ställda till spelmanslagen då dessa verkade för såväl musikalisk som social
gemenskap. Kännarnas kritik berörde främst de musikestetiska aspekterna,
vilket av utövarna själva sågs som något sekundärt då lagspelet stärkte sam-
manhållningen inom spelmansrörelsen, samt breddade rekryteringsbasen. 
Under 1970-talets folkmusikvåg fick spelmanslagen ett ökat tillflöde av nya
medlemmar. Mellan åren 1970 och 1980 grundades i genomsnitt 11 spelm-
anslag per år, vilket utgjorde en mångdubbling i jämförelse med perioden
1943–1969. Under 1980-talet, antagligen i samband med en utebbande
folkmusikvåg, klingade detta sedan av (Ternhag 1985)3.
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Institutionalisering enligt Berger & Luckmann
Spelmanslaget som socialt fenomen kan betraktas som en institution. Ber-
ger & Luckmann (1966) anför att en institutionalisering formeras när det
existerar en ömsesidig överenskommelse av vissa bestämda typifierade be-
teendemönster och handlingar mellan olika individer. Detta kan enklast
beskrivas genom att en vana över tid blir till en objektiv sanning som delas
av institutionens aktörer. Institutionen, organisationen eller föreningen blir
följaktligen en form av social konstruktion – ett resultat av mänsklig akti-
vitet. Inom ramen för den sociala kontexten produceras och reproduceras
normsystem över tid av implicit eller explicit art, vilka blir kännetecknande
för institutionen ifråga.

Institutionen är alltså, enligt Berger & Luckmann (1966), att betrakta
som ett resultat av objektifierad mänsklig aktivitet. Centralt är typifiering
i form av rutiner och normer, vilket leder till habitualisering hos aktörerna
inom institutionen, vilket närmast kan beskrivas som vanemässigt hand-
lande eller att aktörerna intar specifika roller (ibid. 1998). Inom spelman-
slagen finns ofta en spelledare, mer eller mindre fast bestämda stämspelare,
och vidare vissa medlemmar som ibland musicerar på andra instrument än
fiol. I övrigt kan även ”omusikaliska” handlingar som att sköta fika, logis-
tik och administrativa sysslor återfinnas. Institutionen blir således till slut
ett objekt där mer eller mindre fastslagna typifierade mönster internalise-
ras i aktörerna och därmed påverkar deras handlande (habitualisering), lik-
väl som att aktörernas handlande i en dialektisk process, över tid och vid
behov, påverkar institutionen. 

Situerat lärande i en praxisgemenskap
Lärandet inom en institution eller organisation är situerat – det vill säga
att kunskap produceras och erhålls beroende på den sociala situation aktö-
ren befinner sig i, samt att lärandet främst handlar om bevarande och vi-
dareförmedling av den kunskap som finns och produceras inom ett speci-
fikt socialt sammanhang eller fält. En institution kan liknas vid vad Lave &
Wenger (1991) benämner som praxisgemenskap. En praxisgemenskap kan
alltså gestaltas genom en utbildning, ett företag eller som i detta fall ett
spelmanslag. Centralt är att en specifik form av lärande förekommer, samt
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att deltagarna – liksom institutionen – delar motiv för, föreställningar om
och mål med verksamheten. Lärandet tar för aktören inledningsvis plats i
praxisgemenskapens periferi (legitimt perifert deltagande), för att över tid
– beroende på huruvida lärlingen appropierar dess kunskap och doxa – för-
flytta sig mot praxisfältets centrum. Slutligen, då rätt kunskaper erhållits,
blir deltagaren upptagen som fullvärdig medlem i praxisgemenskapen. 

Det kulturella fältet
Den gradvisa läroprocessen sker genom de deltagarbanor som aktören eller
aktörerna väljer och rör främst den kunskap som ägs av mästaren, samt öv-
riga som befinner sig närmare centrum inom praxisgemenskapen. Detta
rör generellt de aktörer med störst ackumulerad fältspecifik kunskap, men
kan även vara beroende av individens sociala och kulturella kapital, vilket
i sin tur generar det symboliska kapital som är eftersträvansvärt inom fäl-
tet (Bourdieu 1999). Inom delar av det folkmusikaliska fältet har det sociala
kapitalet varit en viktig kapitalform som genererat ett högt symboliskt ka-
pital och fördelaktig positionering inom fältet (von Wachenfeldt, Thomas;
Brändström, Sture & Liljas; Juvas Marianne 2012; 2013). Det sociala ka-
pitalet förvärvas genom släktskap med bemärkta och symboliskt kapital-
starka spelmän, vilka av Bourdieu benämns kulturfurstar (Broady 1998),
men även genom en relation till dessa i form av lärlingskap eller som med-
musikant. Det kulturella kapitalet ackumuleras genom förtrogenhet mot,
och anammande av, det som inom fältet betraktas som finkultur4. Det sym-
boliska kapitalet rymmer de typifierade normer och kulturella markörer
– av Bourdieu kallat doxa – som tillerkänns värde av fältets aktörer (Bour-
dieu benämner dessa även som agenter eller spelare). 

Ytterligare ett begrepp, definierat av Bourdieu, som tangerar Berger &
Luckmanns kunskapssociologiska teori kring institutionalisering är habi-
tus. I likhet med Berger & Luckmanns begreppsliga användning av habi-
tualisering som följd av internaliserade typifierade handlingsmönster, menar
Bourdieu att individens habitus är ett resultat av dennes erfarenheter och
vanor – med andra ord: människans förkroppsligade historia eller biografi
(1990). Individens habitus utvecklas i första hand genom erfarenheter och
upplevelser, snarare än genom medveten inlärning och blir avgörande i den-
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nes syn och uttolkning av omvärlden – vilket förklarar varför ett visst fe-
nomen kan upplevas på diametralt olika sätt beroende på vilka preferenser
agenten ifråga har. 

Vidare menar Bourdieu att människor med liknande habitus tenderar
att ha likartade, ej sällan konforma, åsikter kring vad som exempelvis är
vackert, gott eller vulgärt, vilket i sin tur förklarar varför agenter inom spe-
cifika fält och klasser samlas kring generella gemensamma uppfattningar
om exempelvis normer, klädkoder, jargong och musiksmak – alltså typifie-
rade kulturella markörer som uttryck för agentens fälttillhörighet och ha-
bitus. 

En individs habitus innefattar även skilda grader av tidigare nämnda
kapitalformer som socialt och kulturellt kapital, samt även en tredje kapi-
talform varur själva begreppet kapital stammar från: det ekonomiska kapi-
talet. Sammantaget blir allt detta avgörande för vilken positionering inom
fältet agenten intar, vilket i sin tur är beroende av övriga, inom fältet verk-
samma, agenter och vilka kapitalformer som däri tillerkänns värde. 

Ett kulturellt fält – i detta fall det folkmusikaliska – kan enligt Bourdieu
(1992) tecknas i två dikotomiska poler där den ena i detta fall känneteck-
nas genom kommersiellt betingad folkmusik som exempelvis Nordman
eller Sarek – det vill säga artister som genom sin musikaliska lättillgänglig-
het tilltalar en bred allmänhet. I den andra polen verkar de exklusiva ex-
ekutörer av folkmusik som genom exempelvis en mångårig odling av en
specifik geografisk tradition, eller en specifik spelmans repertoar, utvecklat
ett mästerskap i sitt musicerande och av andra agenter inom fältet åtnjuter
ett högt anseende. Inte sällan har dessa i unga år inlett sin musikaliska bana
som avantgardister och stilbildare, samt även inhämtat kunskap från, eller
musicerat tillsammans med inom fältet kapitalstarka individer. Ett exempel
på detta är Björn Ståbi som i sin barndom gick i lära hos Gössa-Anders, en
inom folkmusikfältet allmänt erkänd och högt skattad spelman bland kän-
nare och spelmän. Under 1970-talet musicerade han tillsammans med då-
tidens politiskt orienterade trubadurer som Cornelis Vreeswijk och Torgny
Björk, men även med jazzmusiker som Merit Hemmingson, vilket sam-
mantaget verkar för att Ståbi inom fältet kan betraktas som avantgarde. 

Utmärkande för det folkmusikaliska fältet är att de mest kapitalstarka
individerna blir åtråvärda som lärare vid de inom fältet vanligt förekom-
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mande låtkurserna – detta oberoende om de genomgått en pedagogisk ut-
bildning eller inte. Snarare tycks det förhålla sig så, att agentens artisteri, och
därmed kapitalstarka habitus, premieras före de pedagogiska färdigheterna.

Konklusion
Sammanfattningsvis kan det konstateras att spelmanslaget som socialt fe-
nomen innefattar de delar som kännetecknar en institution. Samtidigt är lä-
rande och tradering av musik – genom i huvudsak en erkänd ledare eller
mästare – en central del i spelmanslagens verksamhet, vilka ofta känne-
tecknas av en tämligen bred musikalisk kunskapsspridning. Detta gör att
spelmanslagen även, enligt Lave & Wenger, tangerar de parametrar som ka-
rakteriserar en praxisgemenskap. Slutligen är även spelmanslagen att be-
trakta som ett delfält i ett större folkmusikaliskt fält; vilket sedan 1900-ta-
lets början uppnått autonomi då ett värdehierarkiskt system etablerats
(Bourdieu 2000) med ett »system av relationer mellan positioner besatta
av specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem ge-
mensamt« (Broady 1990:270). Fälten eller institutionerna kan betraktas
som subvärldar i den objektiva världen (Berger & Luckmann 1966) och
tillträdet till dessa brukar benämnas som sekundär socialisation (Wenger
1998). 

Centralt inom samtliga av dessa tre teoretiska ramverk är hur individen
relaterar sig och relateras till den sociala kontextens system av såväl uttalade
som outtalade normer, vilket tillsammans med fältspecifik kunskap blir av-
görande för aktörens positionering och förflyttning inom fältet. För att ana-
lysera och blottlägga de värderingar och normer som odlas och reproduce-
ras inom olika sociala sammanhang har Liedman (1989) föreslagit ett ana-
lysverktyg i form av begreppsparet Latenta och Manifesta ideologier. Egent-
ligen är ideologier i pluralform något missvisande, då det ej handlar om
flera ideologier, utan snarare åsyftas ideologins manifesta och latenta di-
mensioner. Den manifesta delen av ideologin uttrycks genom exempelvis
föreningsstadgar, partiprogram eller styrdokument, medan den latenta ideo-
login utgörs av de outtalade normer och värderingar som tas för givet inom
institutionen, fältet eller praxisgemenskapen och närmast kan jämföras med
den anda som ibland omtalas i anslutning till sociala sammanhang som ex-
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empelvis arbetsplatsen, idrottsföreningen heller som i detta fall: ett spelm-
anslag. Liedman menar också att analys av en manifest uttalad ideologi har
som uppgift att blottlägga dess underliggande, latenta mening (ibid. 1989).
Detta gäller främst skriftliga utsagor, men har i denna studie även prövats
för att förstå de handlingar och muntliga utsagor som äger rum under un-
dersökningens observationer.

Nordanstigs spelmanslag

Det spelmanslag som är föremål för denna studie grundades 1952 som
Bergsjöbygdens spelmanslag av dåvarande spelledaren, folkskolläraren Helge
Nilsson tillsammans med hans granne och spelkamrat Johannes Söderberg.
Spelmanslaget vände sig till sig spelmän från de så kallade »norrsocknarna«:
Gnarp, Ilsbo, Hassela, Harmånger och Jättendal5. Inledningsvis spelades
mestadels arrangerade Hall- och Öst-låtar6, men Helge Nilsson sökte sig
snart längre tillbaka i tiden efter en äldre repertoar. Helge Nilsson blev något
av en pionjär i Hälsingland genom sitt intresse för 1800-talets spelmän –
det vill säga de spelmän som var aktiva innan spelmansrörelsen. Helge reste
under 1950-, 60- och 70-talen med sin rullbandspelare och dokumente-
rade spelmän och sångare/sångerskor i trakten kring Bergsjö med anknyt-
ning till en äldre låttradition. Gradvis införlivade sedan Helge äldre tiders
låtar och trallar i spelmanslagets repertoar. 

Nordanstigs spelmanslags medlemsantal steg kraftigt under 1970-ta-
lets folkmusikvåg och bestod som mest utav 35–40 medlemmar. 1980 läm-
nade Helge över som ledare för spelmanslaget till Lennart Eriksson ifrån Jät-
tendal. I samband med detta ändrade spelmanslaget namn till Nordanstigs
spelmanslag. Under Lennarts ledning koncentrerade sig laget främst på ett
rytmiskt och dansant spel.

Under 1990-talet hade spelmanslaget ingen formell spelledare, utan
leddes av Janeric Lind och O’Tôrgs-Kaisa Abrahamsson, vilka förvaltade
arvet efter både Lennart och Helge och vidareutvecklade såväl spelmansla-
gets dansinriktade spel och arbetade mot ett mer klangskönt ideal. Mot
mitten av 1990-talet avtog verksamheten och spelmanslaget låg på is i något
år, tills det återupplivades 1997 då ett flertal ungdomar i Nordanstig fun-
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nit ett intresse för spelmansmusik. Alltsedan dess har Kaisa Abrahamsson
varit lagets spelledare.

Under 2000-talet har Nordanstigs Spelmanslag varit pådrivande för att
återinrätta Östträffen i Bergsjö som en av de större spelmansstämmorna i
Hälsingland. Stämman bytte sedermera 2005 namn till Bergsjöstämman.
Ett centralt inslag i stämman var tävlingen Sveriges Spelmanslåt, även kallat
Låt-SM. Tävlingen, som numera hålls under Gränsforsstämman, är ett sam-
arrangemang mellan Nordanstigs spelmanslag och Svenskt Visarkiv. Andra
händelser värda att nämnas under 2000-talet var en USA-turné 2007 och
inspelningen av CD-skivan Viller år 2006. Skivan mottog positiva recen-
sioner i facktidningar som Lira (nr 5, 2006), och i Hälsingelåten (nr 3,
2006) framhåller recensenten Siv Laine att det »är uppfriskande att höra
ett spelmanslag som inte tar efter andra utan håller sin alldeles egna stil«.
Vidare menar hon att Nordanstigs Spelmanslag »begripit att slå vakt om«
sin musikaliska dialekt och sin lokala spelmansmusik, vilket »ger mångfald
i stället för likriktning i vårt folkmusikrika landskap«.

Nordanstigs spelmanslag är i mångt och mycket att betrakta som ett
traditionellt spelmanslag, både avseende person- och instrumentsamman-
sättning. Spelmanslaget har alltsedan starten uteslutande bestått av fiols-
pelmän. Dock har tvåradigt dragspel och munspel, vilka trakteras i andra
hand av två lagmedlemmar som annars spelar fiol, införlivats i klangbilden.
Ibland har även blockflöjt, bas och gitarr förekommit i konsertsamman-
hang eller på skivinspelning. Vid tiden för studien var de aktiva deltagarna
16 till antalet med följande åldersfördelning: 4 medlemmar är mellan 20–
30 år, 2 stycken mellan 31–40 år, 2 stycken mellan 41–50 år, 7 stycken
mellan 51–60 år och en medlem är över 70 år.

Nordanstigs spelmanslag har genom åren blivit något av en informell
kulturell institution i nordöstra Hälsingland. Förutom att spelmanslaget
har sina sedvanliga konserter och övningstillfällen, omfattar även verksam-
heten folkmusikforskning, arrangörskap av spelmansstämmor och spelm-
anstävlingar. Den huvudsakliga uppgiften är dock densamma som vid star-
ten 1952: att förvalta och utveckla musiken efter spelmän och vissångare
som lever eller har levt och verkat i Nordanstigstrakten – helt enligt andra
paragrafen i spelmanslagets föreningsstadgar:
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Föreningen, som är ansluten till Hälsinglands Spelmansförbund, har till
uppgift att söka väcka till liv kärleken och förståelsen för äkta folkmu-
sik, särskilt den provinsiella folkmusiken inom Nordanstig. Samtidigt
skall spelmanslaget på alla möjliga sätt söka hjälpa och stödja spelmän-
nens arbete med att bevara och hugfästa ett ädelt och kärt kulturarv
inom tonkonstens område.

Metod

I etnografiska studier kan det – för att fånga strukturer, normer och hand-
lingar i specifika sammanhang, vilket ett etnografiskt angreppssätt syftar
till – vara relevant att använda sig av flera metoder. I föreliggande fall har
jag därför, för att finna svar på mina frågor, använt mig av följande meto-
der: halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann 2009) och autoetnogra-
fiskt färgad deltagarobservation (Aspers 2011; Reed-Danahay 1997; Ellis &
Bochner 2000). Intervju som metod är tillämplig för att på djupet fånga in-
formanters tankar och åsikter, men den verklighet som förmedlas därige-
nom löper alltid en risk att tillrättaläggas av den intervjuade. I observatio-
nen manifesteras därmed verkligheten för forskaren som den är – förvisso
upplevd och tolkad genom dennes egen referensram. De brister som istäl-
let finns inneboende i denna metod är just de som är intervjuns förtjänst –
att erhålla deltagarnas respektive livsvärldar (Kvale & Brinkmann 2009).
Detta ligger även nära det autoetnografiska förhållningsätt som används i
denna studie, då detta avser att fånga forskarens egna upplevelser av det fält
denne undersöker.

Den halvstrukturerade intervjun möjliggör för såväl informant som frå-
geställare att föra fria resonemang utifrån förutbestämda teman (Kvale &
Brinkmann 2009) som berörde inställningen till sitt eget musicerande och
folkmusik, samt om eller hur spelmanslaget förändrats sedan starten 1952
ifråga om lärande, interpretation och repertoar. Intervjuerna genomfördes
dels för att – genom deltagarnas egna tankar och resonemang – fördjupa
förståelsen för de ideologiska aspekterna av spelmanslagets verksamhet, men
även för att erhålla institutionens historia och framträdande skiftningar. 
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Genom att använda ett autoetnografiskt förhållningssätt (Reed-Danahay
1997; Ellis & Bochner 2000) i deltagande observation, placerar sig forskaren
bland sina forskningsobjekt och deltar aktivt i den aktivitet som skall under-
sökas. Detta betyder att jag som forskare deltar fullt ut, och medskapar i den
aktivitet som bedrivs. I denna studie var avsikten främst att försöka fånga de
läroprocesser som tog plats under övningarna, men även de resonemang som
förs kring folkmusik, samt att identifiera det sociala spel som äger rum under
repetitionerna – det vill säga hur den sociala hierarkin visar sig. 

Urval och genomförande

Intervjuinformanter
Då denna studie är av kvalitativ art valdes endast tre informanter ut utifrån
följande ålderskategorier: ung, medelålder (spelmanslagets ledare) och äldre
– detta för att erhålla olika generationers perspektiv på, och resonemang
kring, spelmanslaget och folkmusik. Spelmanslagsledaren var egentligen
självskriven, då denne, förutom att vara musikalisk ledare, även i hög grad
bestämmer repertoar och iscensätter lärandet. Den äldre deltagaren har varit
med sedan spelmanslagets tidigaste år och har därmed en lång historisk
överblick. Den yngre har däremot endast varit med under det senaste de-
cenniet, vilket är intressant ur flera perspektiv, däribland hur denne som
relativt nybliven medlem i praxisgemenskapen socialiseras däri och vidare
huruvida denne appropierat och internaliserat den latenta ideologi som flo-
rerar inom spelmanslaget.

Intervjuerna genomfördes i informanternas hem under avslappnade for-
mer, vilket underlättade initierade och eftertänksamma resonemang (Kvale
& Brinkmann 2009). Intervjuerna transkriberades sedan, vilket för de tre
informanterna genererade från 1 till 4 sidor text. 

Observationsdeltagare
Observationerna var förlagda till fyra spelövningar under perioden februari
till maj 2013, vilkas längd sträckte sig mellan en och en och en halv timme.

64 THOMAS VON WACHENFELDT



Vid övningstillfällena deltog sammanlagt 16 medlemmar (inklusive mig
själv), dock i varierande grad. Vid första övningstillfället var 8 personer
med, på andra och tredje repetitionen deltog 10 spelmän, och vid det sista
tillfället var 9 deltagare med. Spelledaren och jag, samt ytterligare en delta-
gare, var närvarande vid samtliga repetitioner. Fyra av medlemmarna var
med vid fyra tillfällen, fem vid två övningar och fyra deltog vid en repeti-
tion. 

De fyra tillfällen som observerades fångades på film med hjälp utav en
bärbar dator, samt att jag själv efter varje övningstillfälle, enligt det autoet-
nografiska förhållningssätt jag intog, dikterade mina egna upplevelser av
sammankomsterna. Videoupptagningarna transkriberades sedan, på så sätt
att utsagor, aktioner och outtalad social interaktion nedtecknades, vilket
sammanlagt genererade 59 A4-sidor text. I transkriberingarna infogades
även tidsmarkörer för att möjliggöra en överblick över hur mycket tid som
ägnades åt respektive kategori. Som komplement till videoinspelningarna
använde jag mina egna dikterade upplevelser av övningarna. Dessa teckna-
des även ned i transkriptionen för att erhålla min egen direkta upplevelse
av repetitionerna. 

Analys

Ett problem som etnografer ställs inför efter en genomförd observations-
studie är att på ett tillfredsställande sätt analysera, kontextualisera och för-
medla informanternas, de studerades, livsvärld till forskarsamhället. Sam-
tidigt som det finns fördelar i att vara en fullt integrerad del av det fält som
beforskas, bör forskaren vid analysomgången i största möjliga mån distan-
sera sig från detsamma för att på bästa sätt kunna producera ett vederhäf-
tigt resultat. I denna process har de analysverktyg jag använt varit behjälp-
liga.

Färgkodning och kategorisering
Transkriptionerna färgkodades (von Wachenfeldt, Brändström & Liljas
2012) utifrån de olika kategorier som framträdde i materialet. Dessa är in-
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terpretation, som rör både muntliga och förevisande aktioner av interpreta-
torisk art. Två närliggande kategorier är musikaliska resonemang och arran-
gemang. Den förstnämnda behandlar dock mer allmänna musikteoretiska
eller musikhistoriska aspekter och den sistnämnda rör musikalisk form,
stämspel och harmonisering. Kroppsligt uttryck används såväl av spelledaren
för att dirigera som allmänt hos spelmanslagets medlemmar för att exem-
pelvis stärka det musikaliska uttrycket. Outtalad social interaktion ligger
nära nyss nämnda kategori, men omfattar mer subtil kommunikation inom
spelmanslaget som blickar och gestik. Av allmänsocial beskaffenhet är ka-
tegorin utommusikaliska resonemang, där diskussioner som ej är av musika-
lisk karaktär, men ändå relevanta för exempelvis historisk kontextualisering
av musiken. Den sista kategorin är lärandemetoder som i stort sett tangerar
samtliga kategorier och även tidsmässigt är den mest frekvent förekom-
mande kategorin.

Efter tematiseringen sorterades kategorierna in i matriser för att erhålla
en överblick över den frekventiella förekomsten av respektive kategori. Ka-
tegorierna färgkodades sedan ytterligare en gång för att förtydliga de un-
derkategorier som framträdde. Detta kan röra exempelvis olika metodiska
tillvägagångssätt inom kategorin lärandemetoder eller direkt musikinter-
pretatoriska diskussioner, kontra musikhistoriska spörsmål inom kategorin
musikaliska resonemang. Utifrån detta skrevs sedan ett samlat resultat fram
som genomgick ytterligare tolkning och bearbetning genom de teorier som
tidigare presenterats. 

Metoddiskussion

Då jag själv varit medlem mer eller mindre sporadiskt sedan 1997, är jag be-
kant med de flesta i Nordanstigs spelmanslag. Jag har tidigare tagit lektio-
ner av spelledaren, samt varit privat fiollärare åt ett flertal av medlemmarna.
Dock har jag de senaste 6–7 åren ej deltagit i stort sett mer än vid de till-
fällen det behövts stämspelare – det vill säga vid konserter, inspelningar och
dylikt. Det har under de här åren dock tillkommit några medlemmar, som
jag inför denna studie ej var bekant med mer än till namn och utseende. I
övrigt har jag som spelman och folkmusiker, under de senaste två decenni-
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erna, verkat som pedagog och ledare vid kurser och work-shops, samt kon-
serterat över större delen av Sverige, samt i ett flertal andra länder. Jag har
även under samma tidsperiod på min fritid – med skiftande grad av akti-
vitet – bedrivit forskning kring folkmusiken i Nordanstig.

Sammanfattningsvis kan det fastslås att jag väl känner det fält jag valt
att beforska, och kunde därför utan större åthävor bli en välintegrerad del
av detsamma – vilket i sin tur, tillsammans med min förförståelse och er-
farenhet, underlättade tolkning av det som skedde i fältet (Aspers 2011).
Från deltagarnas perspektiv är jag en välkänd observatör, vilket verkade för
att jag blev en i det närmaste obemärkt observatör. Spelövningarna kunde
således löpa fritt utan någon nämnvärd påverkan av min närvaro. Även den
bärbara datorn tycks ha påverkat deltagarna mindre än vad en traditionell
videokamera eventuellt gjort. Spelledaren kommenterade efter ett öv-
ningstillfälle att hon ej tänkte på att spelmanslaget blev videofilmade under
övningarna. Hon styrkte detta med att hon, tillsammans med flera andra i
spelmanslaget, ideligen uttalade ekivoka skämt. Detta menade spelledaren
att hon förmodligen inte gjort om det stått en filmkamera i rummet.

Etiska överväganden

Utifrån de etiska råd och riktlinjer som föreslås i Vetenskapsrådets skrift
God forskningssed (2011) har följande tagits i beaktande: Samtliga deltagare
– som i denna undersökning uppnått myndig ålder – har delgivits detalje-
rad information kring studiens syfte, samt att medverkan är frivillig och att
deltagarna utan repressalier har möjlighet att lämna studien närhelst de öns-
kar. Deltagarna har även gett mig tillstånd att i denna undersökning an-
vända deras riktiga namn. Detta har dock för denna studies syfte funnits
vara irrelevant. De enda som vid namn nämns är de individer som genom
åren innehaft positionen som spelmanslagets ledare – detta då deras iden-
titet ändå med lätthet kan röjas. Jag har även delgivit samtliga informanter
att all information som använts i denna studie endast kommer att använ-
das i forskningssyfte och vid behov eventuellt visas för mina närmsta kol-
legor vid institutionen.
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Resultat

De resultat som framkommit i föreliggande undersökning kommer här att
redogöras i direkt anknytning till de teoretiska ramverk som tidigare pre-
senterats. Teorierna får därmed, i stora drag, även fungera som grund för ka-
tegorisering och rubricering av de resultat som framkommit. Spelmansla-
gets musikaliske ledare, Kaisa, har i studien en framträdande roll. Därför
presenteras hon i ett eget avsnitt.

Institutionalisering och konstituering av ett spelmanslag
Nordanstigs spelmanslag har som institution formerats utifrån vissa speci-
fikt överenskomna aktiviteter och typifierade handlingar som över tid ska-
pat en vanemässigt betingad, eller habitualiserad ordning. Detta rör exem-
pelvis först och främst själva grunden för spelmanslagets existens: att till-
sammans framföra låtar med anknytning till socknarna i Nordanstigs kom-
mun, men tar sig även uttryck i materiella attribut och kulturella markörer
som att vid konserter ikläda sig hembygdsdräkt. Detta normsystem, vilket
i sin tur skapar ett handlingsmönster, har sedan internaliserats i aktörerna
och över tid reproducerats. Aktörernas socialisering genom habitualisering
inom institutionen är alltså enligt Berger & Luckmann (1966) i hög grad
påverkad av dess historia, där institutionsspecifika normsystem över tid pro-
duceras, reproduceras och befästs. Då den av individer skapade institutio-
nen legitimerats, tenderar den att i sin tur skapa eller forma de aktörer som
däri verkar. Detta ger i denna studie sig tillkänna genom ett flertal olika fö-
reteelser och fenomen. 

Manifestering av en ideologis latenta dimensioner 
Mot bakgrund av de observationer och intervjuer som genomförts, fram-
går det att spelmanslagets verksamhet i hög grad genomsyras av ett – i flera
avseenden – intakt tankegods som odlats inom spelmansrörelsen sedan
1900-talets början (von Wachenfeldt, Brändström & Liljas 2012). Detta
manifesterar sig till exempel genom den repertoar som ljuder under obser-
vationstillfällena. Av de 33 låtar som framförs har samtliga sitt ursprung
från Nordanstig, vilket är ett manifest uttryck för en latent ideologi som allt-
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sedan spelmansrörelsens barndom uppmuntrat spelmän att främst tillva-
rata sin hembygds låtar. Detta verifieras även i intervjuerna, där samtliga in-
formanter understryker vikten av att spelmanslaget framför lokalt förank-
rade låtar. Kaisa antyder att en av anledningarna till detta fenomen skulle
vara att spelmanslagets anda präglas av »någon form av konservatism«, vil-
ket hon utvecklar med att Nordanstigs spelmanslag »aldrig gått utanför och
hämtat låtar och aldrig låtit oss inspirerats av annan musik heller«. Detta
beror enligt Kaisa på att »den stora låtrikedomen här gjort att vi under 50
år haft fullt sjå att spela vår egen musik och levandegöra och ta reda på
den«. Kaisa resonerar även kring den »kontinuitet« och »kärna som fått
varit opåverkad« genom åren, detta då spelmanslagets verksamhet aldrig
haft några egentliga avbrott frånsett något år på 1990-talet. Detta tyder på
att det inom spelmanslaget genom åren rått en starkt konform uppslutning
kring vilken repertoar som skall framföras och hur den skall interpreteras.
Att denna inställning till repertoar blir av vikt för socialisationen styrks av
den yngre informanten, vilken anser att det ej finns någon »anledning att
ta låtar från någon annanstans« då han menar att spelmanslaget skall »re-
presentera sitt eget sound och område liksom«. 

Intressant i sammanhanget är dock att ingen av de tre medlemmar som
intervjuades kände till spelmanslagets avsiktsförklaring i föreningsstadgans
andra paragraf (se sid 62–63), där det bland annat står att läsa att Nor-
danstigs spelmanslag »har till uppgift att söka väcka till liv kärleken och
förståelsen för äkta folkmusik, särskilt den provinsiella folkmusiken inom
Nordanstig«. Huruvida den manifest formulerade paragrafen i spelmansla-
gets föreningsstadgar i sig rönt något inflytande på den latenta ideologin
som råder inom spelmanslaget är svårt att fastslå. Snarare förhåller det sig
förmodligen så, att den manifest författade paragrafen är just ett uttryck
för immanenta delar av den ideologi som florerat inom spelmansrörelsen
och som bland annat i denna studie kommer till uttryck genom ett kon-
formt ställningstagande inom spelmanslaget rörande val och värdering av
repertoar. Detta är, enligt Berger & Luckmann (1966), ett uttryck för en
mänskligt iscensatt och typifierad handling som genom institutionens his-
toria återupprepats och till slut blivit en objektiv sanning som tas för given
av, internaliseras i och reproduceras av institutionens aktörer. Det påvisar
även hur subvärldar, i detta fall spelmanslaget, ej är helt autonoma i för-
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hållande till den övriga objektiva världen. Detta exemplifieras även i föl-
jande stycke om autenticitet:

I paragraf 2 manifesteras ytterligare ett ideologiskt laddat begrepp: äkta,
vilket varit ett centralt diskussionsämne alltsedan folkmusiken blev före-
mål för akademiens intresse i början av 1800-talet (Ronström 1994). Äkt-
het och autenticitet har inom spelmansrörelsen ofta berört låtval och re-
pertoar, då äldre låttyper som polska och gånglåt premierats framför mer ny-
modiga dansformer som schottis, polka och mazurka, men har även tagit
sig uttryck genom en medveten avgränsning gentemot konstmusiken (ibid.
1994). En bärande tanke har varit att äktheten i stora drag hör samman
med låtens ålderdomlighet och tonalitet. Denna dimension av ideologien
framträder manifest genom att 23 av de sammanlagt 33 låtar som fram-
fördes under observationerna stammar ur 1700- och 1800-talets låttradition
och därmed är av äldre art. Endast fem låtar är av modernare typ – det vill
säga den repertoar som odlades från 1800-talets slut och under 1900-talets
inledande decennier i och med dragspelets utbredning, vilken ofta innefat-
tade låttyper som schottis, polka och vals. De nyskrivna låtarna är bara tre
till antalet, men bär däremot en idiomatisk prägel av äldre tiders låtar. 

Ålderdomlighet tycks dock inte alltid vara en garant för att låten skall
betraktas som autentisk. Som nyss nämnts har folkmusik ofta definierats
genom en dikotomisering i relation till klassisk musik. Detta manifesteras
tydligt vid ett tillfälle då jag för nyinstudering föreslår ett antal låtar från
Gnarp med ursprung i 1700-talets galanta spelmanstradition7, vilka Kaisa
anser låta som »något ur Drottningholmsmusiken« av Johan Helmich
Roman (1694–1758). Mitt försök att lansera låtarna möts – av ansiktsut-
tryck och kroppsspråk att döma – med ett tydligt ointresse och nedsättande
utspel från vissa av spelmanslagets medlemmar som tycker att låtarna låter
som »1900-tal«, det vill säga modernt, fast de i själva verket stammar från
1700-talet – ytterligare en manifestering av en latent idévärld där denna
typ av låtar betraktas som »klassisk musik«, vilket underförstått betyder av-
saknad av äkthet. Här blir det även tydligt hur en diskrepans uppstår mel-
lan rådande doxa och mitt förslag på låtar, vilkas idiomatik ej korrelerar
med rådande normsystem kring vilken repertoar som inom institutionen är
gångbar.
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Ytterligare ett fenomen som kan härledas till äkthetsdiskussionen är den
instrumentbesättning som Nordanstigs spelmanslag innehar, då de allra
flesta låtarna framförs med fiol. Vilka instrument som tillerkänns värde
inom folkmusikfältet har sedan spelmansrörelsens begynnelse varit föremål
för diskussion. Detta uttrycks inte minst i zornmärkesuppspelningarna som
endast accepterar en tämligen exklusiv skara instrument (fiol, durspel, nyck-
elharpa, klarinett, kohorn, munspel, näverlur, svensk säckpipa, hummel
och kulning). Numera är det dock ovanligt inom de allra flesta delar av det
folkmusikaliska fältet att ifrågasätta ett särskilt instruments lämplighet för
framförande av folkmusik. Dock manifesteras i Nordanstig en latent upp-
fattning om vilka instrument som är ändamålsenliga för spelmansmusik.
De låtar där gitarr, dragspel och munspel används är främst de låtar som är
nyskrivna eller med ursprung kring förra sekelskiftet. Äldre låtar framförs
i stort sett uteslutande med fioler, bortsett från en som framförs till gitarr-
ackompanjemang. Att inom spelmanslagets musikaliska ram använda andra
instrument än fiol är tämligen nytt och har – förutom enstaka undantag –
tillkommit under 2000-talet. Inom spelmanslaget tycks det ha rått bred
konsensus kring uppfattningen att fioler är fullt tillräckliga. Kaisa berättar
att det ibland under 1990-talet, då spelmanslaget spelade mycket till dans,
kunde komma förslag om att spelmanslaget skulle använda gitarr som ac-
kompanjemang för att underlätta »takthållningen«. Detta avfärdades en-
ligt Kaisa av Janeric som ansåg spelmanslaget inte behövde »ha något så-
dant, vi skall vara bas och gitarr själva vi!« – det vill säga att puls och ryt-
misering skulle uttryckas genom respektive spelmans stråkarm. Även hos
Kaisa manifesteras en viss avoghet gentemot implementering av »en massa
andra instrument«, då hon anser att detta verkar för att det musikaliska ut-
trycket blir »utspätt«. Dock tycker hon att det ibland »kan lätta upp med
en bas«.

Paradigmskiften eller förskjutningar inom fältet
Trots att två av de allra mest kända och tongivande så kallade estradspel-
männen, Jon-Erik Hall och Jon-Erik Öst, kom från Nordanstig, framförs
inte någon av deras egna kompositioner under observationstillfällena. Detta
finner förmodligen till största delen sin förklaring i det som den äldre in-
formanten anger: att låtarna är för tekniskt komplicerade för att framföra i
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ett större musikaliskt format som spelmanslag, utan lämpar sig bättre i
mindre konstellationer. En annan faktor kan vara hur den vänsteroriente-
rade ideologi som rådde under folkmusikvågen på 1970-talet, då estradlå-
tarna av många ansågs vara konstmusikaliskt, och därmed borgerligt, an-
strukna. 

Under folkmusikvågen började många ungdomar att intressera sig för
folkmusiken, vilket – som tidigare nämnts – resulterade i en betydande till-
strömning av ungdomar till spelmanslaget. Tillflödet av nya medlemmar,
tillsammans med dåvarande ledaren Helge Nilssons funna intresse för äldre
låtar, tycks ha verkat för att spelmanslagets doxa förändrats ifråga om vär-
dering av repertoar. Bourdieu benämner dylika förändringar som »för-
skjutningar inom fältet« (1991:85), vilket närmast kan liknas vid ett var-
samt genomfört paradigmskifte och inträffar då delar av fältets doxa ifrå-
gasätts, vilket ofta sker i samband med att nya agenter träder in i fältet med
en avvikande uppfattning kring vad som skall tillmätas värde – i detta fall:
en mer ålderdomlig, mer danstillvänd och speltekniskt enklare repertoar.
Detta brukar emellertid föregås av att de nytillträdda agenterna först inve-
sterat i den kunskap och de kapitalformer som är eftersträvansvärda inom
fältet, samt anammat den befintliga doxan – alltså en process som tangerar
Lave & Wengers (1991) teori kring hur individens tillträde till praxisge-
menskapens centrum inledningsvis tar sin början i dess periferi. Omvälv-
ningar inom fältet kan alltså ej genomdrivas av kapitalsvaga individer, utan
endera genom det som Berger & Luckmann (1967) benämner som habi-
tualisering av rådande värderingar och normer. Alltså anammande av fältets
doxa, eller genom att använda sig av vad Bourdieu kallar »konvertertings-
strategier« (1993: 267) – det vill säga att växla in exempelvis sitt sociala ka-
pital, i form av släktskap eller annan relationell förbindelse med promi-
nenser inom folkmusikfältet, mot fältspecifikt symboliskt kapital. 

Detta fenomen ger sig till känna i spelmanslagets andra paradigmskifte
som ägde rum när Helge Nilsson 1980 lämnade över ledarskapet till Len-
nart Eriksson, vilket enligt två av informanterna innebar en orientering mot
ett mer dansant och tempomässigt raskare spel, inkludering av fler låtar
från de östra socknarna där Lennart kommer ifrån, samt ett namnbyte från
Bergsjöbygdens spelmanslag till Nordanstigs spelmanslag. Att Lennart tog
över som spelledare var enligt en av informanterna »något oväntat« då Len-
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nart var en relativt nytillkommen medlem i spelmanslaget. Lennart tycks
dock i kraft av sitt kunnande inom folkmusik – vilket bland annat genere-
rat ett zornmärke i silver och därmed titeln riksspelman, samt genom sty-
relseuppdrag inom Hälsinglands spelmansförbund – ha funnit sin plats
tämligen omgående. Detta kan förstås och förklaras mot bakgrund av att
Lennart med sitt redan symboliskt kapitalstarka habitus, samt sina redan
förvärvade – och för fältet djupgående – musikaliska och historiska kun-
skaper, snabbt kunde arbeta sig in mot praxisgemenskapens centrum. 

Enligt den äldre informanten lade Lennart, till skillnad från Helge, ej
ned någon nämnvärd tid på detaljerad instudering av musiken utan prio-
riterade främst att spelmanslaget stod för ett dansant och rytmiskt spel.
Detta verifieras av Kaisa som uppger att det under Helges ledarskap arbe-
tades en hel del med stråkmönster och att alla spelmän skulle spela samma
toner. Lennart däremot hade en betydligt mer liberal inställning till hur
medlemmarna stråkade, samt vilka toner som spelades – det var i första
hand »foten hans som gällde«, menar Kaisa och syftar på att takten och
svänget under Lennarts ledning var förhärskande parametrar. Denna in-
ställning tycks även ha genomsyrat Janerics ledarskap. Både Kaisa och den
äldre informanten vittnar om Janerics goda ledaregenskaper där »kraften
och takten« premierades och karakteriserade såväl hans spel som person.

Kaisa som iscensättare av lärande
Sedan Kaisa i slutet på 1990-talet officiellt tog på sig rollen som spelledare
har repertoaren kontinuerligt genomgått en förändring, enligt den äldre in-
formanten i en orientering mot de västligt belägna socknarna i kommu-
nen. Iakttagelsen kan mycket väl äga sin riktighet då Kaisa, genom sin forsk-
ning, vaskat fram en sedan länge glömd repertoar efter traditionsbärare som
Katrina Lundstedt från Hassela och Gammelbo-Lars från Bergsjö. Av de
33 låtar som är föremål för repetition i denna studie är 22 stycken från den
västra delen av kommunen och följaktligen 11 från den östra. Inom spelm-
anslaget finns dock en kärna av låtar, från olika delar av kommunen, som
sedan dess begynnelse – utifrån Helges efterforskningar kring äldre spel-
män som Hultkläppen och Pusten – fungerat som musikalisk konstant, vil-
ket även utgör en väsentlig del av spelmanslagets doxa. 
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Kaisa är i kraft av sin positionering inom det folkmusikaliska fältet vad
Bourdieu skulle benämna kulturfurste. Detta då hon, förutom sitt speltek-
niska kunnande, förkroppsligar ett högt symboliskt kapital vilket förvär-
vats genom den konstnärliga integritet som genom åren kännetecknat Kai-
sas spelmansgärning, samt för den djupgående kunskap kring Nordanstigs
folkmusik hon – genom idog fritidsforskning i form av intervjuer, not- och
musikinspelningsinsamling, samt låtuppteckning – införskaffat sig. Kaisa
besitter även en hög grad av socialt kapital i form av sin – inom delar av fäl-
tet högt värderade – agrara bakgrund, men framförallt genom sin koppling
till andra symboliskt kapitalstarka spelmän som hon lärt av och musicerat
tillsammans med. Kaisa har under sitt spelmansliv ej ägnat sig åt något som
kan påstås tangera kommersialism, utan förvaltat och även inom folkmu-
sikfältet i hög grad populariserat den låttradition som odlats inom Nor-
danstig. Som tämligen ensam ung kvinna inom spelmansrörelsen under
början av sin karriär tycks hon fungerat som förebild för andra kvinnor,
vilket verifieras genom en av de kvinnliga medlemmarna i spelmanslaget.
Detta kan till viss del tolkas som att Kaisa under sina ungdomsår var avant-
garde – detta på grund av att hon genom sin könstillhörighet i ett mans-
dominerat fält ändå, eller måhända på grund av sin divergens, kunde slå sig
fram, bli stilbildande och därmed bereda väg för andra spelkvinnor.

Repetitionerna
Samtliga sammankomster kännetecknas av effektivitet. De stunder som ej
ägnas åt repetition eller musicerande är få och korta. Spelledaren Kaisa åt-
njuter en hög grad av förtroende bland spelmanslagets medlemmar, som
med respekt lyssnar till och följer hennes råd och uppmaningar. Hennes le-
darskap kan generellt beskrivas som bestämt och auktoritärt, men där hu-
moristiska inslag i form av utsagor och gestik ej sällan gör sig gällande. I en
av intervjuerna framhåller den yngre informanten att Kaisa är en »given le-
dare«, men upplever att »allas åsikter hörsammas och tas hänsyn till«. Han
menar vidare att det inom ett fast ramverk ändå finns »en konstnärlig fri-
het«. Kaisa beskriver sin ledargärning som att hon alltid strävar efter en »vi-
kä�nsla« och att »laget skall vara så� samspelt som mö� jligt«. Kaisa uppger även
att hon nogsamt aktar sig för att »hävda« sig själv och att det är viktigt för
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henne att låta alla »komma in i ringen«, det vill säga bli medlemmar i prax-
isgemenskapen. Kaisa utvecklar resonemanget genom att hävda att spelm-
anslaget är »som en bastu«, alltså socialt utjämnande då medlemmarna »läg-
ger bort titlarna« vid inträde i spelmanslagets praxisgemenskap. Detta ut-
talande styrks då 14 av de 18 medlemmar som deltog i denna studie inne-
har, eller är i färd med att studera mot, en universitetsexamen. Denna siffra
är mot bakgrund av den låga utbildningsnivå som finns bland kommunens
innevånare tämligen intressant8.  

I det civila livet är alltså en stor majoritet av spelmanslagets medlemmar
tämligen högt positionerade i samhället. Ett flertal är lärare eller ingenjö-
rer, i övrigt märks läkare och programmerare. Kaisa arbetar till vardags som
personlig assistent och är utbildad undersköterska, men framstår, trots sin
förhållandevis låga utbildning och samhällsställning, ändock som den själv-
klare ledaren. Detta stärker Bourdieus teori om att varje socialt fält har sina
specifika kapitalformer som tillerkänns värde och att spelmanslaget till sin
struktur i det närmaste är av meritokratisk art. Det är också ett uttryck för
hur ekonomiskt kapitalstarka individer tenderar att söka sig mot den av
kulturellt kapital dominerade polen (Bourdieu 1992). 

Under observationerna är det tydligt hur aktiviteten i form av musika-
liska och historiska resonemang, samt arrangering och stämsättning av låtar
styrs främst från Kaisa, men även från övriga kapitalstarka agenter, där jag
själv är en av dessa. I övrigt märks en kvinnlig medlem, som även hon
genom sin kapitalstarka habitus – förvärvad genom mångårig karriär som
eftertraktad musiker och pedagog, men även genom förtroendeuppdrag i
spelmansförbund och andra institutioner – i hög grad är initiativtagande if-
råga om musikaliska och historiska resonemang. Även den tidigare spelle-
daren, Lennart, är ofta initiatör och deltagare i de aktiviteter och diskus-
sioner som äger rum under observationerna.

Terminologi
Liksom ifråga om repertoar märks en distansering från konstmusiken även
i den musikaliska terminologi som brukas – vilken är tämligen ändamåls-
enlig, för att inte säga direkt provinsiell. Några exempel gällande låtarnas
tempi är hur Kaisa benämner schottisar som inte spelas i ett »glatt« tempo
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för »latmansschottisar« och vidare hur polskorna skall »rulla på« när de har
rätt karaktär, så de ej blir för »tunga« eller »sega«. Ibland relateras även
tempo till olika låttyper som »senpolska« eller »kringpolska«. Beteckningar
som används för dynamiska förlopp är »tystare« och »starkare« istället för
piano och forte, samt »damma på« vid sforzandon.

Den interpretatoriska terminologin är även den högst flärdfri och funk-
tionell. Bland annat uppmanar Kaisa medlemmarna i spelmanslaget att i en
vals utföra åttondelarna »spelmansraka« – det vill säga lätt lombardiska.
Kaisa problematiserar även vid ett flertal tillfällen längden på tonerna, samt
hur olika betoningar skall utföras för att det inte, enligt Kaisa, skall låta
»dragspelsklubb«. Med detta menar hon att tonerna spelas för korta. Or-
namentik diskuteras också vid några tillfällen. Ett exempel är då Kaisa upp-
manar spelmanslagsmedlemmarna att »slå på lite drillar«, för att musiken
skall bli mer levande. 

Lärandestrategier
Kaisas undervisningsmetodik gestaltar sig främst genom förebildning. Dock
kompletteras detta genom att de som vill erhåller musiken i notform, vil-
ket enligt Kaisa främst är av detaljinstuderingsskäl. Vissa av spelmanslagets
medlemmar spelar in låtarna med sina mobiltelefoner. Om andra spelm-
anslagsmedlemmar än Kaisa vill lära ut en låt, innebär det sällan eller ald-
rig några problem för henne eller övriga medlemmar i spelmanslaget. Dy-
lika initiativ brukar istället uppmuntras – dock är detta främst förbehållet
de kapitalstarka individer som befinner sig närmast praxisgemenskapens
centrum. Likaså förekommer kollektivt deltagande, främst bland nyss
nämnda kapitalstarka medlemmar, när det uppstår exempelvis speltekniska
problem. Vid ett tillfälle har en av spelmanslagsmedlemmarna svårigheter
att spela ett rent c3, då detta innebär spel i andra eller tredje läget9. En dis-
kussion förs då huruvida detta kan lösas på ett enkelt och ändamålsenligt
sätt. Den kvinnliga medlemmen som tidigare nämnts, föreslår att det går
att sträcka lillfingret och Kaisa visar en lägesväxlingsövning. Bägge lös-
ningarna prövas efter detta gemensamt i spelmanslaget tills varje deltagare
hittat den variant som lämpar sig bäst.
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Centralt i Kaisas utlärningsstrategi är den myckna användningen av
kroppen och rösten. Ofta ställer sig Kaisa upp och förtydligar vissa passa-
ger med hjälp av kroppen och/eller genom att sjunga melodin, detta medan
hon samtidigt spelar på fiolen. Detsamma gäller då Kaisa sitter, fast då sköts
dirigering och förevisning med hjälp av tydliga rörelser med torson. Även
vid tillfällen då Kaisa ensam förevisar fraser, figurer eller stråkmönster för-
tydligas detta med hjälp utav rörelser, fotstamp, muntliga instruktioner och
sång. Exempel på komplettering genom muntlig förevisning är att Kaisa
ofta utropar de stråk som skall spelas, som: »å UPP, ner, ner, NER, upp,
upp«. Inte sällan förtydligar Kaisa starka taktdelar med hjälp utav starkare
röst, vilket av spelmanslagets musikaliskt mer sammanhållna framförande
att döma, tycks var ett effektivt tillvägagångssätt. Ofta kompletterar Kaisa,
vid förevisning av musikaliskt material, sitt fiolspel genom att endast sjunga
det stoff som är föremål för utlärning. I samband med detta förtydligar hon
samtidigt sin sång genom att dirigera sig själv med stråken och/eller fot-
stamp.

Sammantaget kan Kaisas undervisningsmetodik karakteriseras som än-
damålsenlig och noggrann. Stor vikt läggs vid detaljinstudering av stråk-
mönster och interpretation. Kaisa uppvisar under repetitionerna även stor
tålmodighet och lämnar inget, eller ingen därhän. Övriga intryck är Kaisas
förmåga att, i den relativt massiva ljudbild som skapas, kunna urskilja små
detaljer och tonala felaktigheter som behöver bearbetas. Men framförallt
förmedlar observationerna en bild av Kaisa som noggrant förberedd och
själv väl insatt i det material som repeteras.

Diskussion

Då resultatet redan presenterats kontinuerligt i diskussiv form, kommer fö-
religgande avsnitt att presentera några avslutande och allmänt hållna reso-
nemang kring undersökningen.

Den opåverkade kärnan – praxisgemenskapens centrum
Sammantaget kan spelmanslagets verksamhet beskrivas i termer av aukto-
ritet, konformitet och konservatism. Detta har antagligen haft en betydande
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inverkan på den musikaliska och ideologiska kontinuitet som präglar spelm-
anslagets verksamhet under åren – alltså det som Kaisa benämner som
spelmanslagets opåverkade kärna, vid vilken medlemmarna kunnat samla
sig. Det torde även ha varit en avgörande faktor för det »sound« som om-
talas av flera av informanterna och som beskrivs i positiva ordalag av Häl-
singelåtens recensent. Dock kan dessa sociala mekanismer ha en stigmati-
serande inverkan och verka för att de individer som ej ställer sig bakom rå-
dande doxa utestängs. I spelmanslagets fall har detta genom åren innebu-
rit att ett flertal individer självmant valt att sluta. 

Praxisfältets doxa upprätthålls främst av en hegemoni bestående av de
kapitalstarka aktörer som befinner sig nära praxisfältets centrum (Lave &
Wenger 1991). Det är även dessa individer som i föreliggande studie äger
och för diskussionen kring arrangemang, interpretation och låtval. Lave &
Wenger (1991) menar vidare att det inom praxisfältet för deltagarna finns
olika grad av deltagande, beroende på eget intresse och förmåga att tillgo-
dogöra sig av den kunskap som delas inom gemenskapen, men även av de
normer och värderingar som finns däri. I spelmanslaget tydliggörs det
genom att många av deltagarna i första hand äger en grundad yrkesidenti-
tet och att deras deltagande i första hand är drivet av sociala skäl. Flera av
medlemmarna har trots mångårigt deltagande i spelmanslaget ännu ej nått
praxisgemenskapens centrum, vilket kan förmodas bero på en tillfredsstäl-
lelse i att endast emellanåt träffas och musicera tillsammans med andra. De
medlemmar som utanför spelmanslaget har en identitet som tangerar musik
är också de som främst rör sig kring praxisgemenskapens centrum. Detta
gäller även Kaisa som trots sitt dagliga värv som undersköterska, av hennes
omgivning och sig själv, i första rummet identifieras som spelkvinna.

Gehörsbaserad undervisning?
Den undervisning som skildras i denna studie kan betraktas som en del av
en informell lärandekanon som har sitt ursprung i den musikcirkelverk-
samhet som startades upp under 1950-talet, vilket bland annat manifeste-
ras genom att deltagarna har tämligen skiftande musikaliska kunskaper,
samt att de är placerade i en ring. Det lärande som sker under observatio-
nerna skulle slentrianmässigt kunna beskrivas som gehörsbaserat då läran-
det utgår från Kaisas förevisande spel och muntliga instruktioner, men detta
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vore dock ej med verkligheten helt och fullt överensstämmande. Under de
repetitioner som observerats är det tydligt hur inlärningen sker genom både
ögat och örat. Kaisa är, som beskrivits, ytterst fysisk i sin förebildning och
blir än mer tydlig vid de tillfällen hon uppmärksammar att spelmanslagets
medlemmar ej ännu uppfattat vissa delar av låtarna på ett för henne till-
fredsställande sätt. Många av spelmanslagets medlemmar observerar föru-
tom koncentrerat lyssnande även noggrant Kaisas, men även övriga delta-
gares fingrar vid förebildning och genomspelning. Till detta skall tilläggas
att ett flertal av deltagarna även har en notbild som komplement till sitt
lyssnande. Att gehörsinlärning är ett komplext och problematiskt begrepp
har även noterats och diskuterats av Mars (2012).

Autoetnografens egna upplevelser
Med förförståelse följer, i alla fall för egen del, även förutfattade meningar
och föreställningar. Då denna undersökning inleddes fanns det hos mig en
tämligen klar bild av vad Nordanstigs spelmanslag och deras verksamhet
innebar. Under arbetet med denna studie har jag till viss del fått omvärdera
min bild av spelmanslaget. Då videoupptagningarna analyserades insåg jag
att spelmanslagets verksamhet kännetecknas av en seriositet och effektivi-
tet som jag aldrig upplevt som deltagare. Det har hos mig funnits en upp-
fattning om spelmanslaget som en plan och demokratisk institution, vilket
i denna undersökning visat sig vara en bild som ej är korrekt. Studien upp-
visar en tydligt manifesterad hierarki inom spelmanslaget, där jag själv po-
sitionerar mig nära praxisgemenskapens centrum. Mitt samlade intryck är
att Nordanstigs spelmanslag till sitt väsen är ett koncentrat och upprätt-
hållare av en latent ideologi som till stora delar måhända – i och med kon-
stituering av folkmusikutbildningar, implementering av nya instrument-
grupper och stark uppslutning kring idén om världsmusiken som folkmu-
sikalisk välgörare – i flera avseenden är stadd i kraftig förändring (Lundberg,
Malm & Ronström 2000). Att spelmanslaget som fält, praxisgemenskap,
eller institution utövar inflytande på dess individer åskådliggörs bland annat
då det uppkommer en diskussion kring interpretation av äldre låtar. En av
de yngre medlemmarna ombeds då att exemplifiera detta genom en fältin-
spelning från 1955 med spelmannen Lars-Erik Forslin som han har lagrad
i sin mobiltelefon. Att en man i tjuguårsåldern, bland övrig populärmusik,
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låter gamla knastriga inspelningar av äldre och sedan länge avlidna tradi-
tionsbärare ljuda i sina hörsnäckor kan inte annat än betraktas som ett ma-
nifest uttryck för hur denne anammat väsentliga delar av det normsystem
som råder inom fältet. 

Slutligen inser jag att en stor del av min personliga allmänna uppfatt-
ning kring folkmusik, i mångt och mycket, har sin grund i det spelmanslag
där jag en gång för snart tjugu år påbörjade min folkmusikaliska resa i prax-
isgemenskapens periferi. 

Noter

1. Artikeln är den fjärde och sista delstudien i en sammanläggningsavhandling av Thomas von
Wachenfeldt som berör lärande och ideologier inom folkmusikfältet i Sverige.

2. Gunnar Ternhag har beskrivit spelmanslagen i boken Folkmusikvågen, kapitlet Spelmän i lag
(1985:19-40), samt tillsammans med Dan Lundberg i boken Folkmusik i Sverige (1985).
Märta Ramsten har även tillsammans med Jan Ling omskrivit spelmanslaget i Tradition och
förnyelse i svensk folkmusik (1990).

3. Tyvärr finns ingen statistik över 1990- och 2000-talet att tillgå.
4. Inom den kontext som denna studie tar plats i rymmer denna kapitalform andra markörer

än vad Bourdieus ursprungliga definition av begreppet gör. Detta då förhållandena inom det
folkmusikaliska fältet kan betraktas som konträra gentemot de franska miljöer och sociala
kontexter som Bourdieu ofta undersökte.

5. De så kallade norrsocknarna bildar ett kulturellt och administrativt område som åtminstone
sedan medeltid kallats Nordanstig (dit hörde även Rogsta socken). Därför föll det sig na-
turligt att slå ihop dessa socknar till en storkommun vid kommunsammanslagningen 1974
och kalla den Nordanstigs kommun. Kommunen hade vid tiden för studien knappt 9500
innevånare (SCB). 

6. Jon-Erik Hall (1877–1948) och Jon-Erik Öst (1885–1964), bägge födda i Bergsjö, blev två
av de mest namnkunniga och inflytelserika spelmännen under 1900-talets första hälft. De
konserterade i hela riket och även utomlands och deras främsta musikaliska funktion änd-
rades i takt med samhällets förändring från dansbanan till konsertestraden – därav epitetet
estradspelmän (Roempke, 1977).

7. Denna låttradition återfinns till stor del bevarad i de så kallade spelmansböckerna. I de öst-
liga socknarna, särskilt Gnarp, återfinns istället en stor repertoar av låtar som bär en tydlig
prägel av högreståndsmusik från främst 1700-talets andra hälft. Detta kan delvis förklaras
genom den relativa ekonomiska rikedom som bönderna i trakterna kring Gnarp ägde, vil-
ket ofta tycks ha medfört en musiksmak som sökte efterlikna den som städernas borgerskap
hade. Andra förklaringar är närheten till havet och den masugn som där fanns, vilket med-
förde impulser från mer fjärran liggande platser, samt kontakt mellan de borgerliga indust-
riägarna och allmogen. Ytterligare en förklaring är att vissa av ortens spelmän innehade en
formell eller semiformell musikutbildning som organist eller militärmusiker (Shenell 1933).
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8. Under den senaste tioårsperioden (2004–2014) ligger antalet individer från Nordanstigs
kommun som inleder högskole- eller universitetsstudier mellan 0,2–0,7% (http://www.uk-
ambetet.se, hämtat 20140811)

9. Lägesspel är sparsamt förekommande inom svensk spelmansmusik och därför är ett flertal
av spelmanslagsmedlemmarna ovana att utföra toner över h2.
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