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Min tradition och hur jag hittar den 

“Min tradition och hur jag hittar den” är Ville Syris kandidatuppsats som handlar om att utforska 

delar av musiken som blir belastade av åsikter och ens förutfattade meningar kring traditionsmusik. 

Det är en resa i fantasin och inåt för att hitta ett meningsfullt vis att spela svensk folkmusik på. 

Arbetet baseras på traditionen efter riksspelmannen Gustaf Jernberg (1881-1964) och jag gör 

imaginära resor bakåt i tiden som stöds av bilder från arkiv och texter om Jernberg. Fokus skiftas 

från tradition till skapande och handlar mer om platsen inom dig du skapar från än om traditionen. 

 

My tradition and how I find it  

“My tradition and how I find it” is the commentary part of the degree project by Ville Syri, it’s 

about exploring the parts of prejudice and opinions that surround traditional music. It is a journey 

inward to find a meaningful way to play Swedish folk music. The work is based on the tradition of 

the riksspelman Gustaf Jernberg (1881-1964) I make imaginary field trips back in time with help of 

photos and texts about Jernberg. The focus of the report shifts and becomes more focused on the 

place from where you create, rather than tradition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Analys, imaginära utflykter, musikersjälvhjälp, process, och tradition. 

Keywords: Analysis, imaginary field trips, Musicians-selfhelp, process and tradition. 
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1. Inledning 

Min bakgrund är både finsk och svensk, sen är jag också klassiskt skolad violinist och folkmusiker. 

Detta har fört med sig att jag aldrig lyckats definiera mig själv varken som musiker eller människa. 

Med detta arbete hoppas jag att hitta, om inte mig själv, nycklar till dörrar som kan visa mig vägen 

dit. Osäkerheten som jag burit har bidragit till en nervositet kring vad jag kan och hur jag får 

uttrycka mig. Detta har i sin tur lett till ett ohälsosamt övertänkande i situationer där mycket hänger 

på att musiken blir intuitivt uttryckt såsom lektioner, inspelningar och framföranden. Jag skulle vilja 

konkretisera mitt konstnärskap och få bukt på mina tankar kring skapande och tradition. Inom mig 

finns det som en röst som säger att jag borde vilja göra vissa saker eller låta specifikt för min 

region. Rösten berättar för mig att fastän jag spelar musiken och är från Gästrikland så är det inte 

mitt kulturuttryck. Därför vill jag undersöka ägandeskapet av en tradition och hitta anknytning till 

regionen och musiken på andra vägar. 

1.1 Projektbeskrivning 

 

En viktig del i folkmusiken är att vara en del av historien och att kunna sin tradition. Jag som är från 

Gästrikland förväntas kunna presentera min plats, vad jag lärt mig om alla människor och figurer 

samt kunna låtarnas stilistiska drag. Detta är den kommenterande delen av mitt examensarbete. Det 

jag kommer undersöka är hur jag kan ha traditionen som ett verktyg istället för en stoppkloss i 

utvecklandet av mitt konstnärskap. En andra del är att knyta an till musiken på ett högre plan och 

förhöja låtarna från bara låtar till att vara konst. Under projektets gång så ska jag göra inspelningar 

och analysera om dessa tankar och funderingar har någon effekt på hur jag spelar och vad jag lär 

mig. 

 

1.2 Idé 

 

Med det här arbetet så hoppas jag finna mer substans både till det som uttrycks och det som känns 

när jag spelar. Min tanke är att jag ska utforska min tradition genom att läsa på om 

förgrundsgestalten Gustaf Jernberg (1881-1964). För att få en tydligare bild av vem han var och hur 

han levde samt att faktiskt lära känna honom fast han inte längre är i livet. Gustaf växte upp 3 km 

ifrån den plats där jag själv växte upp, så jag ska forska kring hur livet var där i mina hemtrakter för 

att koppla samman våra liv på samma plats, fast i olika tid. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Under mina efterforskningar och i mitt konstnärskap så har jag stött på problem med att knyta an till 

musiken jag spelar. Anledningarna är många, dels att jag inte kan träffa spelmännen som förmedlat 

låtarna och att jag flyttat från min hembygd och inte längre kan besöka platserna där musiken 

funnits. Jag träffar heller inte musiker som håller traditionen vid liv i samma utsträckning som när 

jag bodde i Gävle. Avsaknaden som jag känner kan närmast beskrivas som ett hål eftersom jag har 

ansikten, minnen och berättelser kopplat till mitt hem. Men på samma gång känns distansen än 

längre till min hemtrakt. När jag ser mig själv i ledet av traditionsbärare så känns inte min plats 

självklar. Jag vill undersöka om en blandning av fakta och fantasi kring figurerna från Gästrikland 

kan hjälpa mig att få trygghet och säkerhet i mitt musikaliska utövande. 

 

Utifrån detta har jag formulerat följande forskningsfråga. 

 

Hur kan jag skapa personlig kontakt till musiken utan att känna musikerna eller tiden? 
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2. Källor 

I detta kapitel presenteras de olika källmaterialen jag använt i efterforskningarna. Källorna 

representerar en idé eller tanke som jag kopplat till forskningsfrågan. 

2.1 Jernbergslåtar 

 

Gustaf Jernberg föddes 1881 och bodde i sin barndom i Sikvik som idag hör till Bomhus där jag 

själv är uppvuxen. Låtarna efter Gustaf utgör merparten av den musiken man hör från Gästrikland. 

Jernbergsboken (som Jernbergslåtar också kallas) (Länsmuséet Gävleborg, 1986) är dels en biografi 

om Gustaf Jernbergs liv och dels en notbok som innehåller en stor del av repertoaren hemifrån. 

Biografin om Gustaf har jag använt till mina imaginary field trips. Notdelen av boken är indelad 

efter vilken period i livet Gustaf fick låten och vilken plats han befann sig på. Detta har givit mig 

upphov till att fantisera kring hur saker luktade, kändes och hur han använde låtarna. Boken är 

skriven av Sven Ahlbäck1 och innehåller spännande och detaljerad notering av Gästrikelåtar, 

noteringen beskriver spelsättet på ett djupare plan. 

 

2.2 Mind over finger podcast 

 

Mind over finger podcast är en podcast med Dr. Renée-Paule Gauthier2 (2020) som intervjuar 

personer som har spännande ideér om mindfullness och övning. Jag hittade den när jag letade efter 

intervjuer med Simon Fischer som är en violinist, fiolpedagog och författare till boken Basics3 som 

började som en artikelserie i The Strad. Basics var tänkt att vara en av källor men på grund av att 

arbetet rörde sig åt annat än fiolteknik så har jag utelämnat den. Mind over finger podcast är 

däremot en utmärkt källa för att hitta metoder att arbeta med den mentala biten av musicerande. Där 

hittade jag också en intervju om Effortless mastery… (Warner, 1996) som är otroligt viktig för detta 

arbete. 

 
1Sven Ahlbäck (1960-) professor vid Institutionen för folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

2Dr. Renée-Paule Gauthieri är String Area Coordinator, Co-director of the Chamber Music Program, och 

Violin Instructor på North Park University.  

3The Basics gick som en löpande serie i tidningen The Strad, den publicerades mellan juli 1991 till 

November 2014. Totalt blev det 281 artiklar i följd. . 
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2.3 Effortless mastery 

 

Effortless mastery… (Werner, 1996) är en bok av Kenny Werner4, (1951-) som har påverkat mitt 

spel otroligt mycket. Den bygger på att man ska stilla den medvetna delen av hjärna och hamna i ett 

okommenterat tillstånd av att bara utföra. För att uppnå det måste du öva dig i att acceptera varje 

ljud du gör. Effortless mastery… består förutom övningar, av meditationer, en biografi över Werner 

samt en bakgrund till boken. 

 

There were certainly better pianists around in his days. So why was Thelonius Monk so revered? The 

answer is that he had the depth of sound, the arrogance to play what ever he wanted to play.  He was 

uninhibited by mind and fortified by spirit. Behind every note was the belief that “this is the truth” He 

didn’t believe in wrong notes. He believed that they where right because he played them. (Werner, 

1996, p. 89) 

2.4 Zen in the art of archery 

 

Zen in the art of archery (1953/1985) är en bok som citeras flitigt i Effortless mastery och den 

refereras till i boktitlar som  Zen and the art in motorcycle maintenance och inspirerade till The 

inner game of tennis. Den skrevs av Eugene Herrigel5 och behandlar hans tid som elev till en 

bågskyttemästare vid namn Kenzo Awa. Boken har mött kritik på grund av Herrigels nazistiska 

bakgrund.  

 

Put the thought of hitting right out of your mind! You can be a Master even if every shot does not hit. 

The hits on the target are only the outward proof and confirmation of your purposelessness at its 

highest, of your agelessness, your self-abandonment, or whatever you like to call the state. There are 

different grades of mastery and only when you made the last grade will you be sure of not missing the 

goal. Kenzo Awa till Herrigel. (Herrigel, (1953/1985, s.79) 

 
 

 

 

 

 
4Kenny Werner (1951-) är en amerikansk jazzpianist som också är Artistic Director på  

Efforless Mastery Institute på Berklee 

5Eugen Herrigel var en tysk filosof som levde i Japan mellan 1924-1929. Han är känd som den som 

introducerade zen till Europa genom sina texter. Herrigel är ifrågasatt bland annat  för att han var en 

anhängare nazismen. 
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2.5 Free play – Improvisation in life and art 

 

Free play (Nachmanovitch, 1990) heter på svenska Spela fritt, titeln tappar dock poängen på 

svenska. Anledningen är att översättningen inte innefattar lek på samma sätt som den engelska titeln 

gör. Stephen Nachmanovitch6 (1950-) är författaren och boken innehåller flera resor mot målet som 

är ett bemästrande av det kreativa jaget. Prologen inleds med en historia om en flöjtspelare som gör 

en resa för att bli en mästare. Inte förrän han har givit upp sin stolthet och spelar lätt, utan motstånd 

med samma självklarhet som sin mästare får han samma erkännande som en mästare då spelet får 

recensionen “som gud”. 

2.6 Perinnelaboratorio 

 

Anne-Mari Kivimäkis7 avhandling Perinnelaboratorio (2018) handlar om tradition, berättelser, 

sånger från Suistamon (Karelen, Ryssland) och en person vid namn Ilja Kotikallio (1894-1961) som 

är en dragspelare. Perinnelaboratorio betyder traditionslaboratoriet. Avhandlingen är gjord på 

finska och översättningen av mig, den finns inte tillgänglig på svenska. 

 

2.7 Meanings of tradition 

 

I Meanings of Tradition  (Tullberg, 2018) så tar Tullberg8 upp att på MHM9 så tycker studenterna 

väldigt olika saker om tradition. Han citerar där Schippers10 som menar att tradition varken är 

statisk eller helt fri utan att den rör sig däremellan och båda delarna berör varandra. 

 
6Stephen Nachmanovitch är en violinist som har skrivit boken Free play. (1950-) 

7Anne-Mari Kivimäki är en finsk dragspelare och forskare. (1976-) 

8Tullberg är en svensk forskare och musiker. (1979-) 

9Malmö Academy of music 

10Huib Schippers är en nederländsk forskare. (1959-) 
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3.  Metod 

I metodavsnittet presenteras mina tillvägagångssätt under arbetets gång. Dessa metoder har jag valt 

för att de avviker från mitt normala sätt att angripa problem kring tradition och uttryck. Jag hoppas 

att med implementerandet av dessa att hitta nya verktyg till övandet i traditionsmusik. 

3.1 Imaginary field trips 

 

Ur Perinnelaboratorio Kivimäkis konstnärliga doktorsavhandling har jag hämtat en metod som 

heter Imaginary field trips och inspiration kring hur hon med fantasin mötte och beskrev den 

Karelska dragspelaren Ilja Kotikallio. Det jag har varit mest intresserad av i uppsatsen är de fantasi-

utflykter Anne-Mari gjort: (fritt översatt och parafraserat av mig) “Jag har hittat mer stoff till min 

uppfattning om Kotikallios olika livsfaser. ” (Kivimäki, 2018, s. 19) Imaginary field trips är en 

metod som bygger på att du skapar en fantasiplats som motsvarar tex. en historisk plats. I mitt fall 

så har jag försökt att se Sikvik som är Gustaf Jernbergs barndomsområde. Själva poängen med att 

vara just där i fantasin är för att kunna få en bild av hur han fick musiken och vad den betydde för 

honom. I förlängningen så kanske jag får en bildvärld i huvudet som ger låtarna ett sammanhang 

och berättelser som kan ge låtarna mer substans. Med denna metod hoppas jag kunna knyta låtarna 

till mitt liv. 

3.2 Arkivmaterial 

 

För att konkretisera mina imaginary field trips så mailade jag hembygdsföreningen i Bomhus och 

frågade om de hade bilder från Sikvik och från den tid Gustav levde där. Som svar fick jag två 

bildspel och några artiklar med text om livet i Sikvik. Bildspelet innehöll bland annat foton på 

Kullerharen, en plats det finns en låt ifrån. Kullerharen var en ö utanför Sikvik som nu har ätits upp 

av fyllnadsmassan från fabriken som i folkmun kallas Korsnäs (Billerudkorsnäs). Bildspelen 

innehöll också bilder på danser, gamla orkestrar, spelmän och en gammal samt en ny bild på Gustaf 

Jernbergs gamla bostad. Bostaden finns kvar och jag har besökt den för några år sedan. Dessa tre 

bilder har hjälpt mig visualisera miljön och livet kring Sikvik. På bild 1 och 2 ser en fiskare 

Östrands hus som senare införlivades i Korsnäs fabriksområde. Bild 3 visar fiskeläget i Sikvik. 

Bilderna har jag fått av Lena Eriksson på Bomhus Hembygdsförening. 
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Bild 1                                                                               Bild 2  

 

Bild 3 

 

Bomhus Hembygdsförenings arkiv, Gävle.  

3.3 Analys av inspelningar 

 

En analys kan beskrivas som en verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; 

grundlig, uppdelande undersökning (NE). Under arbetets gång ska jag analysera både ljud- och 

videoinspelningar. Syftet med analysen är att jag ska få bukt med mina åsikter kring mitt eget spel. 

Vad är det som sticker ut som bra eller dåligt? Vad är traditionellt? Vad kan jag förändra för att få 

mig att låta som någon som folk vill lyssna på? Inspelningarna sker löpande under året och analysen 

av dessa tillfällen kommer redovisas i resultatdelen. För att göra det analysen grundlig så ska jag 

återkomma till min första analys av spelet för att analysera vad som förändrats i mina tankar. 

Stämmer min första intuition? 
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3.4 Loggbok och övningsgrid 

 

Under undersökningens gång ska jag konkretisera min fiolövning på två olika sätt. Det ena är 

genom att föra loggbok och det andra är att ha ett rutmönstersystem (systemet kommer hädanefter 

refereras till som övningsgridet eller gridet). Loggboken förs under hösten och ersätts till vintern av 

övningsgridet. Loggboken antecknas i med text och i gridet så har jag olika kolumner där jag sorter 

vad som ska göras, vad jag upptäcker och vad jag tänker på. Varje låt eller övning har en bokstav 

och varje genomfört pass resulterar i att bokstaven hamnar under den dag då det utfördes. Ett pass 

motsvarar 15 minuter. 

 

Bild 4  

Vecka 01 Januari Låt 1 (kolumn B)  Låt 2 (kolumn C) Övning 1 (kolumn D) 

    

Vad jag ska tänka på    

Mina upptäckter    

 Måndag BCD Tisdag Onsdag bcdbcdbcdbcd 

 

Bild 4 är ett exempel på hur övningsgridet ser ut, bilden har jag gjort i pages. 

 

Med loggboken och övningsgridet hoppas jag ska fånga upp vad jag faktiskt tänker under mina 

övningspass och för att jag ska se vad jag faktiskt har gjort. 



 14 

 

4.  Resultat 

 

I det här kapitlet redogör jag undersökningens resultat, resultaten är självupplevda och man bör ta 

det i beaktning när man läser avsnittet. 

4.1 Tradition 

 

I början av efterforskningarna så hade jag en förvirrad och konstig känsla kring huruvida jag får 

vara en av de drivande krafterna i min tradition, en person som får tolka och skapa nytt utifrån det 

gamla materialet. Med hjälp av bilderna på hur Bomhus, Sikvik och Kringelharen såg ut samt mina 

imaginary field trips så känner jag kanske inte ägandeskap, men en starkare anknytning till platsen 

och musiken. Arbetet och frågorna har tvingat mig att försöka förstå varför jag saknat anknytningen 

och självförtroende i min musikaliska bana. Det har varit svårt att tillåta sig själv att tänka på allt 

fint som låtarna hemifrån givit mig, eftersom det finns ett stort fysiskt avstånd mellan Malmö och 

Gävle. Att öppna den tankekatalogen gör ont för där känner jag saknad. Saknaden gäller inte bara 

det musikaliska sammanhanget utan också vänner och familj. Nu när jag brottats med dessa tankar 

under en längre tid känner jag mer för mitt liv i Gävle och att jag kan bära mina nära med mig i det 

jag försöker uttrycka som konstnär. Läsandet i Jernbergsboken om Gustaf Jernbergs liv har också 

haft påverkan på hur jag känner inför musiken. Det är nu mycket lättare att försvinna iväg i 

tankarna, befinna sig i Sikvik 1910 och på ett märkligt sätt känna sig hemma där.  Tradition har för 

mig förändrats från en ram med rätt och fel, till en igenkänning och kunskap av en plats. Även om 

traditionen kan användas som slagträ mot andra så ska detta inte definiera min bild av min konst. 

Till Bror Hjorths folkmusik-stipendieansökan så gjorde jag fyra videos11 som jag tycker 

representerar hela den här processen. Videoupptagningarna är gjorda precis i brytpunkten mellan 

min jakt efter tradition och mina senare upptäckter. 

4.2 Tankar, hinder och vändpunkter 

 

En av mina upptäckter är att om jag tar med mig alla känslor, bilder, tankar och förhoppningar jag 

bär på så finns det inte mycket plats för musiken och framförandet. På samma sätt som att jag inte 

har med mig allt du gjort i livet när du bara är mig själv. I Helsingfors så hade jag en tuff period och 

 
11Se videos i bilaga 1-3. 
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jag förstod inte hur jag någonsin skulle kunna leva på musik. Då kom jag till en punkt när jag gav 

upp, proppen gick ur. Trots detta gick jag upp nästa morgon, åkte till skolan och såg Helsingfors 

ljusna i ett rosa-blått skimmer när jag spelade musiken från min hemtrakt. Översvämmad av känslor 

samtidigt som det var vackert utanför fönstret och helt tyst från den tänkande delen av min hjärna. 

Det ville jag återskapa, det är samma känsla som jag har klockan 5 på morgonen när solen går upp 

över Bingsjö-stämman1213  

 

            För första gången har jag tvingat mig själv att vara min egen lärare och letat rätt på litteratur 

och podcasts som utforskar tankar kring det som inte fungerar för mig i mitt utövande. När jag 

lyssnat på Mind over finger podcast (Gauthier, 2020) så har det gjort mig tillräckligt nyfiken att 

köpa Kenny Werners bok Effortless mastery… (Werner, 1996). När jag sedan läst färdigt Zen in the 

art of archery (1953/1985) av Eugen Herrigel så mindes jag punkten när uppsatsen vände och 

fokuset flyttades från tradition till att sortera mitt inre. Långt in i arbetet insåg jag att problemet inte 

handlar om tradition, utan att jag måste skapa från en plats där jag har fullt fokus och avsaknad av 

tankar som vill styra spelet. Efter att inspelningarna till Bror Hjorth stipendiet var färdiga insåg jag 

med hjälp av Effortless mastery… att många av osäkerheterna som dyker upp inom mig inte är mitt 

fel. Jag har tagit med mig alla tankar, åsikter som både jag och andra sagt eller beskrivit mitt spel 

med och haft dessa ljudande samtidigt som jag spelat. Detta ledde till att den psykiska miljön jag 

försökte göra musik ifrån var ohållbar. Varje gång jag övade eller hade en tanke på hur jag skulle 

utföra något så följde den med till exempel upp på scenen. 

 

Ett citat ur Free play manifesterar min upplevelse: 

 

One of the many catch-22’s in the business of creativity is that you can’t express inspiration without 

skill, but if you are to wrapped up in the professionalism of skill you obviate the surrender to accident 

that is essential to your inspiration. (Nachmaninov, 1990, s.119) 

 

4.3 Analys av inspelningar 

 

 
12Bingsjöstämman är en spelmansstämma som arrangeras första onsdagen i juli sedan 1969. Bakom 

arrangemanget står Dalarnas Spelmansförbund, Folkmusikens Hus och Bingsjö Bystugeförening. 

13En spelmansstämma är en träff för folkmusiker, dansare och folkkulturintresserade. På stämman 

förekommer buskspel (jam) folkdans och scenprogram. 
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Detta är sammanfattningen av analyserna jag gjorde på mina ansökningsvideos till Bror Hjorts 

folkmusikstipendium. Bror Hjorts folkmusik-stipendium är ett stipendium som studenter på 

Sveriges musikhögskolor kan ansöka om vartannat år och jag valde att knyta samman min ansökan 

till mitt examensarbete. Inspelningen för stipendieansökan var en video och flera av mina 

klasskamrater skulle spela in samtidigt, så det medförde en viss tidspress.   

 

4.3.1 Gammel-Rimsen14 

Denna inspelning låter faktiskt väldigt fint. Jag tar mig tid och spelar rent med driv framåt men inte 

forcerat. En sak jag inte hittat är klangen i instrumentet, det saknas lite övertoner och det tror jag 

beror på att jag klämmer fram tonen istället för att dra ut den. 

 

4.3.2 Gammel-Rimsen ny ljud 

“Gammel-Rimsen ny ljud” är ytterligare en inspelning. Den är inspelad vid ett senare tillfälle än den 

första filmen. Jag tycker mig höra en självmedvetenhet i spelet som är lite obehaglig att höra, jag 

vill vara friare när jag skapar. 

 

4.3.3 Kullerharen15 & Riikorpi16 

 Kullerharen inleds av att jag att berättar om Kullerharens historia och på så sätt så gör jag en micro 

“imaginary fieldtrip” precis innan jag spelar. Inspelningen är fin och jag spelar både dynamiskt och 

explosivt.   Jag tror att resan hjälpte mig att vara mer lekfull men precis som inspelningen av 

Gammel-Rimsen så kommer jag inte loss riktigt, jag spelar för tänkande. Rikorpi inleds mjukt och 

fint, det finns stunder som låter väldigt fritt spelade men den är pressad precis som Gammel-Rimsen 

och Kullerharen. Överlag så hade jag fint sound, men jag tror att jag kände mig pressad att prestera, 

jag ville verkligen få stipendiet när jag spelade in. Min hjärna har vid tillfället för inspelningarna 

släppt tanken på att jag måste låta på något särskilt traditionellt sätt utan.  Jag ville bara skapa 

obehindrat. 

 

 
14En traditionell låt från Gästrikland och inte spelmannen Gamle-Rimsen. 

15Kullerharen är både en låt och en ö som har ätits upp av fyllnadsmassan som fabriken Korsnäs står på. Se foton i delen 

arkivmaterial. 

16Är en låt som har sitt namn från en stuga bakom Kungsberget i Järbo, namnet är efter skogsfinnar. 
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4.4 Analys av loggbok 

 

Loggboken började jag skriva 4 augusti 2020. Jag har haft loggboken till flera saker, dels 

antecknande av vad jag gjort, förklarande av olika övningar, resultat av övningar, läsande av artiklar 

om fiolspel samt som en dagbok där jag försökt skriva hur saker känns. Loggboken spänner över 

tiden under corona-sommaren 2020 och min tid som utbytesstudent i Finland på Sibelius akademien 

höstterminen 2020. Loggboken har jag använt som en anteckningsbok och skrivandet i denna har 

skett med olika intervaller utefter behov. Jag har försökt anteckna varje gång en fråga eller ett svar 

dykt upp. Till en början hade jag en tanke att skriva varje dag men jag hade inte behovet av att 

nedteckna allting. Det ledde till att jag skrev irrelevanta fakta som inte hade med processen att göra 

och jag beslöt då att använda loggboken när jag upplevde framsteg eller frustration. Under första 

tiden av skrivandet i loggen så beskriver jag för mig själv hur jag ska göra saker som att röra 

kroppen eller använda idéer för att lösa problem som dyker upp under övningen. Resultaten uteblev 

och jag skyllde avsaknaden på dålig disciplin och dåligt flow. 

 

Nästa del av loggen börjar runt 18 augusti. Där beskriver jag i ett parti hur jag ska lyssna på 

stråkrytmen och vad den har för inverkan på svänget. Här vill jag bekräfta att jag gjort framsteg 

under den korta perioden 5–18 augusti. Det jag tar med mig från början av loggboken är småsaker 

som att jag ska stoppa strängen och inte trycka ner den med kraft. Nu börjar jag hitta uppgivenhet i 

mina kommentarer och ser bitterhet över att jag inte lyckas återskapa det som var fint från förra 

genomspelningen. Sådana kommentarer tror jag kommer från en rädsla att det jag gör inte tar mig 

framåt.  

 

Från 23 september så handlar inte lika mycket om vad jag gör utan att jag ska förlita mig på att 

jag faktiskt kan saker. I texten så hittar jag flera insikter som jag senare motbevisar och om jag 

kommer ihåg tiden rätt så har jag också struntat i att skriva att jag hade ont i kroppen. En stor del 

loggen handlar om att inte vara sårbar och att inte kunna saker, att jag hellre ljuger i texten hellre än 

att vara ärlig. Inte förrän 5 november kommer ett genombrott på den punkten då jag skriver att jag 

kämpat med att hålla stråken. Detta är det första blottandet av svaghet och det ledde till fler 

upptäckter. Många saker som skrivs i loggboken är bara lögn och speglar hur jag kände mig 

mentalt. Jag tror också loggboken blev ett ok innan, när jag kände mig besviken, när jag inte 

antecknade saker varje dag. Tiden när loggboken skrevs var jag på Sibeliusakademin och jag kände 

mycket frustration kring att många saker var helt nya för mig. Spelstilen i Finland skulle 

internaliseras och jag fick undervisning i komposition och i andra spelstilar samt improvisation. 
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Eftersom utbildningen ser annorlunda ut på Sibeliusakademien så är det många som inte kommer 

från en folkmusikbakgrund och en del hade knappt spelat folkmusik innan de började på 

utbildningen. Det gav mig ganska mycket att fundera på, då jag kommer från ett 

folkmusiksammanhang, och jag har många låtar både från spelmanslag och från lektioner. Mycket 

av det som nämns i loggboken handlar om att det är fel på mig från insidan, och inte så mycket om 

tradition som verktyg eller hur mina mönster traditionellt speglar mitt konstnärskap. Jag valde att ta 

byta till det jag kallar “övningsgridet” på grund av att jag ville ha en mer grafisk översikt av vad jag 

faktiskt gjort. Med gridet blir det en belöning att plita ner en bokstav som motsvarar gott arbete i en 

kvart. 
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5.  Diskuterande del 

Den diskuterande delen är indelad efter de olika funderingar som dykt upp under arbetet. Olika spår 

har lett till samma resultat och också ett återupptäckande av känslor. Här undersöker jag varför jag 

skapar musik. 

 

5.1 Autenticitetsproblemet och egot 

 

Min önskan att hitta en starkare koppling till musiken belyste andra problem som vidare ledde mig 

in på en resa in i mig själv istället för en tillbaka i tiden. Autenticitet, äkthet och ägandeskap blev i 

sinom tid sidospår. Till en början var jag otroligt säker på att mitt hinder låg i ordet tradition. En 

mer konkret förklaring av mina problem är att jag hanterade allt jag hört om tradition när jag 

spelade traditionellt material. Samma problem uppkommer när jag spelar klassiska stycken, “Bach 

spelas så här och Mozart så här etc.”. Diskussionen om autenticitet och äkthet har för mig blivit 

sanningar och det har jag burit med mig som kritik av mig själv och mitt skapande. Resultatet blev 

ett annat än jag räknade med, men det är nog bara till det bättre. Jag har insett att stora delar av det 

jag uppfattat som problem är saker som mitt ego förstorat och tagit för sanningar. När jag tidigare 

gick i vanlig skola hade jag aldrig haft problem med inlärning men i musikskolor har det varit ett 

problem.  Trots att jag vet bättre och många gånger tänkt “prova att lära dig saker som barn gör”, att 

vara helt orädd och obrydd inför uppgiften så insisterar mitt ego med att “hjälpa till”. Egot kliver in 

som en garant för kvalitet och bryter sedan ner mig när jag inte kan direkt eller lär mig något som 

enligt egot är för långsamt. Litteraturen var mycket till hjälp under mitt arbete och den hjälpte mig 

se ett annat perspektiv, vad som är orimligt att tänka om sig själv och vad jag faktiskt söker med 

mitt konstnärskap. Det har tagit mig lite mer än tio år att inse att jag bara söker känslan av att inte 

finnas. Det finns en plats som uppstår inom mig vid magiska jam med snurrande ljus, eufori, en 

medvetenhet om allting som sträcker sig utanför kroppen och utanför mina tankar. Många beskriver 

detta som gud, ingenting, zen, närvaro eller tomhet och att läsa om flera olika ingångar till “samma 

sak” öppnade upp för att jag skulle leta efter detta istället för att gå djupare in i mitt medvetna och 

det jag gör fel. 
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5.2 Skapande på “liv och död” 

 

Mina förväntningar på mig själv har varit otroligt högt satta, jag ser mig själv som en person som 

arbetar hårt och får resultat. Läsandet av mina källor har slungat mig tillbaka i tiden och jag har fått 

fundera på saker som: “Hur har jag lärt mig spela?” och “Är mitt narrativ sant?” Redan på Bollnäs 

folkhögskola så sa min lärare till mig att jag borde träna på det mentala, det var sex år sedan. Hur 

kan det vara så att jag måste igenom så många lager av mig själv för att inse att när jag tänker för 

hårt, inte blir mottaglig för lärande? Att mitt inre motstånd ger upp tusen gånger fastän jag envist 

fortsätter ner för spåret, mot stupet. Under min studietid så har jag förbryllats över varför skapandet 

inte är på liv och död. Att studenterna inte skattar den lyxen det är att få studera musik eller konst 

överhuvudtaget. Att de inte blöder eller gråter utan hela tiden värderar i vågskål vad som är värt att 

genomföra och på vilken ansträngningsnivå. Jag insåg efter det här arbetet att min inställning gör 

det svårt både för mig och min omgivning. Sökandet efter poängen i allt och mening gör att mitt 

ego blir uppblåst och det blir till en konstnärlig konflikt när jag väl står på scenen. “Min inställning 

och arbetsmoral är så mycket bättre än den och den personen och de andra presterade ok, nu när det 

är min tur att uppträda, nu borde och måste jag låta super”. Hela poängen i tex. Effortless mastery… 

är att egot inte ska styra din upplevelse när du skapar, men för att ta dig dit så måste jaget vara redo 

för en sån tanke. Enligt Zen in the art of archery så förstörs konsten av att eleven får hela vägen 

serverad. Det finns också poänger i att du på vägen ska bli mer och mer fri i det du håller på med, 

att jaget inte är det viktiga i utförande utan utförandet av konsten är målet. Musiker-

självhjälpsböckerna jag har läst pekar alla på att för att nå sin egen mästerlighet så måste du vara 

opåverkad av det du gör, att du finner dig i vad som helst som du skapar. I den västerländska 

kulturen finns det för mig en upplevd känsla av att jag med pengar ska kunna köpa den perfekta 

kulturupplevelsen. Det finns en slags hets efter att hitta alla små barngenier som ska framföra det 

svåraste som finns för en publik med svåra människor. Folkmusiken och traditionen är ju något som 

står emot det eftersom det drivs av skaparvilja och möten mellan människor. Jag tror att jag har 

misstolkat många personer som driver teser om varför tradition är så viktigt och misstagit det för 

självförhärligande. Medan det i själva verket rör sig om en respekt för en livstid av kunskap från 

den tydlige traditionsbäraren som de själva såg upp till. 

 

5.3 Rotlösheten och den andra sidan 

För att beskriva känslan av rotlöshet så har jag hittat ett beskrivande som den äldre generationen har 

på den yngre generationens musicerande. Förutom det beskrivandet så finns också en viktig poäng 
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om värdet av musiken och hur det skapas. Klippet har hjälpt mig hitta en frågeställning kring vad 

som är viktigt. I klippet pratar Per-Olof Moll17 om värde i folkmusik och vad den personliga 

anknytningen gör med känslan för låtarna. Per Olof moll säger i Hurven 30/12 1984 från NRK: 

 

När jag växte upp så fanns inte den här möjligheten att gå på låtkurs, som det finns idag. Jag 

fick söka mig direkt till spelmännen eftersom jag inte kunde noter heller, så var det enda sättet 

att lära sig dom här Särna-låtarna.  
 

Han beskriver sedan låten som spelas i klippet, sen fortsätter det:  
 

Det gjorde att låtarna fick en väldigt personlig prägel, för mig är det förknippat med dom här 

spelmännen jag spelat med. Skillnaden att gå på en låtkurs är kanske att låtarna bara blir musik 

istället för personliga minnen. 

 

Sedan fortsätter Per Olof prata vid 27:36: 

När jag började intressera mig för Särna-låtarna så var folkmusiken ganska anonym i Särna, det 

fanns en 3-4 spelmän. Utanför Särna hade nästan ingen hört talas om Särna traditionen. Nästan 

på en gång när jag började spela fiol så kom jag i kontakt med en spelman som heter Skår-Arvid 

Olsson som bodde i Mörkret i Särna. Första gången jag träffade honom spelade han en rad låtar 

som jag aldrig hade hört förut. Det gjorde att jag blev nyfiken och intresserad av den här 

traditionen. 

 

Det Per-Olof beskriver i klippet är ett både ett fint vårdande av ett kulturarv och ett förakt mot 

människor som inte skapar från samma plats som han gör. Jag tycker det är underbart att folk mött 

en äldre generation och räddat kvar deras röst och musik in i nutiden. Men min åsikt gällande 

tradition är att alla kan utveckla ett unikt konstuttryck och det är inte beroende av tid eller källa. Det 

handlar om att visa på unika särdrag med inspiration av saker du själv har upplevt. Att du som en 

skapande kraft är en representation av det du väljer att vara intresserad av. Jag kommer aldrig att 

uppleva samma saker som “gröna vågen-generationen” gjort eller ens de som upplevde 

glansdagarna av Falu folkmusikfestival, men det gör inte mitt spelande sämre för det. För att 

beskriva en positivare bild av hur man kan bemöta folkmusik, spelmän och nyskapande så tar jag ett 

citat av Kersti Ståbi18. I “Folkmusikens barn” svarar Kersti Ståbi på frågan “Finns det en modern 

folkvisa idag?” med att säga: 

A det gör det ju, skillnaden är att världen förändras och att vi hela tiden har andra saker att 

referera till. Jag ser det lite som att jag är en del av ett konstflöde och många bär det framåt 

såhär (gestikulerar). Så kommer jag alltid i min konst att förhålla mig till både till andras konst 

och resten av världen. Det är på något vis en kommentar hela tiden till situationen idag. 

 

 
17Per-Olof Moll var en spelman som levde mellan 1954-2010. Han är mest känd för sina inspelningar av Särna-låtar.   

18 Kersti Ståbi är en känd folksångerska.  
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Jag blev väldigt glad när jag hittade det här citatet, för Kersti beskriver en parameter som inte 

har funnits för mig i diskussionen om tradition; parametern att du är en del av din tid och som  

folkmusiker gräver du automatiskt i dåtiden. Att jag som individ har med mig min tid in i uttrycket. 

Även om frågan mer skulle handla om att komponera ny folkmusik, så handlar Kerstis svar om 

processen för alla folkmusiker. Du är din tid och den tas med in i uttrycket och uttrycket förändras i 

och med ditt inträde i det för att du blir då en del av traditionen. När jag befann mig i Finland fick 

jag se en både mer konservativ och på andra sätt friare miljö. Du förväntas på samma vis som i 

Sverige ha kunskap kring tradition, men du kan förhålla dig friare till materialet när det framförs 

eller spelas i en annan kontext än solo- eller duo-spel. En skillnad mellan Sverige och Finland är att 

i Sverige är mycket mer bevarat och att traditionen hållits levande längre. Detta gör också att det 

finns fler åsikter i Sverige och det betyder i förlängningen att man vill särskilja varje del av kulturen 

där varje ort och spelman eller landskap motsvarar ett sound. När jag var i Helsingfors så insåg jag 

att tradition är som en lyxvara och på samma sätt kan jag konsumera den eller putsa dess yta som 

jag vill. Lektionerna på Sibeliusakademin kändes som att de var till för att jag skulle bredda vad jag 

kunde och jag fick frågan vad jag ville syssla med ännu mer än i Sverige. Det känner jag mig 

ganska ovan vid.  När jag har tagit klassiska lektioner får jag ofta veta vad jag inte kan och när jag 

fått undervisning i folkmusik så har det ofta känts som att jag tagit emot låten och varit nöjd. På 

många sätt är jag förvånad över att den klassiska banan som på många vis är hårdare (med 

övningskultur m. m.) infattar en nästan mer spirituell hållning, trots alla regler kring fraser och 

betoningar. 

5.4 Traditions-oket och vägen framåt 

 

I Meanings of tradition (Tullberg, 2018) så finns det en tanke om tradition som ett spann mellan 

statisk tradition och tradition som ett konstant flöde (baserat på ett system av Schippers). I och med 

alla intryck jag fått under arbetets gång, så känns det som att jag knappt nuddat ytan i vad dessa två 

motpoler kan ge varandra. Mitt inbyggda förakt mot den statiska delen av traditionen gör det också 

svårt att vilja utforska vad det finns för vinning i att ge sig in i att befästa traditionella drag. I 

mänsklighetens försök att bevara så mycket som möjligt av vår kultur, så devalverar vi oss i nutiden 

och upphöjer de gamla genierna. Enligt mig, skapar vi en icke-kultur kring det vi skapar och alla 

fortsätter att vara förvånade över att inte alla andra njuter av vår underbara konst. Konstant 

förändring har varit människans väg framåt och jag tror att folkkulturen skjuter sig själv i foten i sin 

standardisering och professionaliseringshets. Ett motsatt argument är att musiken människor älskar 

mest är den de hörde i sin ungdom. Här finns det mer att forska i. 
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6. Slutsats 

 

Mitt verk, mitt värv kommer inte att svärtas ner av andra människors tankar om mig så länge mitt 

inre är i harmoni och att jag fortsätter älska att spela. Varje konstnär har en resa med en massa olika 

problem att bemöta. Där du under processen kanske tömmer dig själv på idéer eller är din egen 

värsta kritiker. Mitt problem var att jag tagit diskussionen “Vad är tradition?” och internaliserat den 

till att bli meningen “Du kommer aldrig vara traditionell.” Men jo, jag har gjort en minst lika dyrbar 

resa som människorna som räddat folkmusiken (70-tals rävarna19), det är bara inte samma resa. Min 

plats i tiden är post-revival, post de första kända grupperna, post de första generationerna från 

musikhögskolan och någonstans därefter kommer min generation. I min generation är det självklart 

att man studerat på folkhögskola tills man får lov att gå på högskola och sedan vidare ut i yrkesliv. 

Ett citat jag hört många gånger om alumni fiolstudenter från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

är “alla som går ut KMH låter som Ellika Frisell” (lärare vid KMH). Men det är inte så konstigt om 

hon är deras lärare. På samma gång är det otroligt sjukt att ditt konstnärskap ska bedömas när du 

precis ska starta din bana. Min tid på Musikhögskolan är bara början på min bana, jag är inte färdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19Gröna vågen på 70-talet ledde till att många flyttade ut på landet, i denna våg blev många folkmusikintresserade.   
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