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Vid det här 1700-talshärbret sam-
las spelmännen och byter låtar
och lyssnar. Niklas Lundström spe-
lar upp för Anders Linden, Ola
Törnquist, Peter Lundström (store-
bror till Niklas), Maria Wiklund och
Carin Svensson. Maria och Carin
syns också på lilla bilden. Numera
spelar lika många flickor som poj-
kar folkmusik.

Aldrig har så många
ungdomar spelat fiol
och folkmusik som
just nu. För bara tio
år sen fanns det inte
en spelman under 50
år. Många fruktade
att den svenska spel-
manstraditionen
skulle dö ut. Nu är
majoriteten av
landets 5 000 aktiva
spelmän under 30 år.
Vi har träffat unga
spelmän från Medel-
pad och Hälsingland.
På trettondagsafton
medverkar de i tv 2-
programmet »Niklas
Spelman».
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Micke spelman, 13 år:

MAN LIRAR SA DET KÄNNS
• Spelkompisarna Micke Erikson, 13 år
och Peter Lundström, 14, satsar nästan hela
sin fritid på fiolspelet. När de träffas byter
de låtar med varandra precis som spelmän
gjorde på 1800-talet. Och de diskuterar hur
olika spelmansdialekten kan vara mellan
Medelpad och Hälsingland.

Micke kommer från Alnön i Medelpad
och Peter bor i Delsbo, Hälsingland, där vi
träffar dem. Fastän de har likartad bak-
grund och spelar tillsammans så har de ut-
vecklats lite olika, beroende på sina spel-
manslärare.

Peter satsar allt mera av sin energi på att
lära sig spela klassisk musik — solo, i små
grupper och i en stor orkester. För honom
är folkmusiken en öppning till den klassiska
musiken.

Kompisar viktiga
Micke gillar också klassisk musik på fiol,

men spelar mest låtar och han vill tränga
in i sitt eget landskaps rika spelmanskultur
och lära sig hur spelmännen verkligen levde
i Medelpad på 1800-talet och hur olika de
spelade från socken till socken.

- Första gången jag fick känna på en
fiol var på »fria musiken» i femman, berät-
tar Micke, som nu går i sjuan.

- I början gick det trögt, men sen när
jag lärt mig den första låten, Äppelbo gång-
låt, tyckte jag det var jättekul och redan då
hade jag bestämt mig för att fortsätta spela,
förklarar Micke.

Det är helt klart att den nya skolan kom-
mit att spela en viktig roll för folkmusiken.
Tidigare fick eleverna inte lära sig något
om spelmännen och deras kultur och låtar,
men det nya ämnet »fri musik» gör ätt ele-
verna redan på lågstadiet själva får välja ett
instrument att spela. Allt fler väljer fiolen,
allt fler lär sig till spelmän.

- En viktig sak är att hitta några jämn-
åriga kompisar att spela med, för det är då
man bildar ett spelmanslag som det verkli-
gen blir härligt, säger Micke.

Flickorna alltfler
Tillsammans med sina bästa vänner Ola,

Anders och Maria bildade han spelmansla-
get Yngran för ett och ett halvt år sen. Yng-
ran är nu känt över hela Medelpad och spe-
lar på spelmansstämmor och låtkurser på
sommaren och spelträffar hela året.

Micke fick alltså med sig sina kompisar
att spela fiol på fria musiken och varje mån-
dagkväll Övade de hemma hos Mickes pappa
Anders (som spelar kontrabas) flera timmar
i sträck. Det gick allt bättre och så började
alnöungdomarna gå på låtkurs en gång i
veckan i Sundsvall. Där fick de kontakt med
aktiva äldre spelmän. Musiklärare Kjell An-
dersson, mästerspelman, tog sig an ungdo-
marna. Så föddes idén att bilda Yngran,
som nu består av fem killar och två tjejer.

Benämningen spelman verkar numera lite
förlegad. I spelmansskolor jag kollat finns
nästan lika många flickor som pojkar.

Samtidigt som Yngran bildades i början
av 1973, började tv och radio alltmer upp-
märksamma spelmanskulturen. Lp-skivor
kom ut och gav de unga spelmanseleverna
möjligheter att lära sig nya stilsorter och
låtdialekter från de gamla spelmännen.
Skäggmanslaget från Delsbo förde in el-
gitarren bland fiolerna. För många stor-
stadsungdomar blev det den första kontak-
ten med folkmusiken.

Jag frågar Micke varför spelmansrörelsen
satte en så väldig fart.

- Jag tror att många är trötta på att
jämt sitta och lyssna på svensktopp och sånt
och aldrig få chansen att spela själva, säger
han. Det är det som är så kul med låtarna,
man spelar själv, hittar på någon ny stäm-
ma och så kan man ju ta med sig fiolen
överallt. Jag har den med jämt. Det är här-
ligt när man står en klunga grabbar och
tjejer tätt intill varann och lirar. Man rycks
med så det känns i hela kroppen.

Folkmusikvågen har kommit som en re-
aktion mot den kommersiella musiken. Tu-
sentals aktiva unga och gamla spelmän be-
visar att deras musik är verklig folkmusik
också 1974. De unga spelmännen får nume-
ra också lära sig hur spelmännen levde, vil-
ket hårt och fattigt liv de förde i brytningen
mellan bondesamhälle och industrialismen
på 1800-talet.

Fattiga spelmän
Micke berättar:
- Spelmännen spelade dansmusik eller

musik till skörden och till bröllop och de
var alla fattiga, fattigare än dem de spelade
för. Har på Alnön fanns mest sågverksarbe-
tare och drängar och pigor vid jordbruken.
De försörjde spelmännen. Jag tror inte nån
enda spelman, hur bra han än var, blev rik
på sin musik.

Micke åker runt i hela Norrland med
Yngran och sin pappa i en liten buss som
det står Yngran på. Spelmansstämmor, låt-
kurser, uppträdanden och engagemangen
blir alltfler.

- Det händer så mycket när man spelar
folkmusik. Vi får resa runt och träffa en
massa spelmän och får nya kompisar i olika
landskap, säger Micke. Det var förresten på
ungdomsstämman i Sundsvall förra året
som jag träffade Peter från Delsbo.

Det är kombinationen av att spela själv,
vara med i ett spelmanslag och att lära sig
intressanta saker om hur 1800-talsspelmän-
nen levde på Alnön och i Medelpad som
tänt Micke för folkmusiken. Han vet att
de riktigt skickliga spelmännen begränsar
sig efter de första årens spelande. Det gäller
att begränsa sig till ett landskap, en låtkul-
tur, och försöka tränga på djupet både när
det gäller stil, takt och hela miljön kring
spelmännen.

- Allra roligast är det när vi åker runt
och hälsar på gamla spelmän här i Medel-
pad och hör dem berätta hur kärvt det var

att vara spelman förr. Fint folk ansåg det
fult och opassande att spela låtar. Jag und-
rar varför ingen skrivit nån spännande
äventyrsbok om spelmännen och deras liv.
Det finns nästan inget skrivet som vi unga
kan läsa.

Peter, 14, från Delsbo har på många sätt
samma bakgrund som Micke och de spelar
också tillsammans så fort de träffas. Men
Peter representerar också en annan grupp
unga spelmän som satsar sin energi på att
bli violinister i den klassiska skolan.

Peter började precis som Micke på fria
musiken med fiol efter att ha spelat block-
flöjt ett år. Han var nio år då han blev
elev hos spelmannen John Ericsson, en av
de främsta spelmännen i Hälsingland.

- Det är John som gjort mig intresserad
av fiol, folkmusik och klassisk musik, säjer
Peter.

Från låtar till Vivaldi
Redan efter ett år fick Peter delta i Johns

och hans hustru Sveas spelläger i Delsbo.
Där står fiolspelet i centrum och eleverna
övar ensamma och med varandra flera tim-
mar om dagen. Det är på lägren som John
upptäcker vilka ungdomar som verkligen
vill satsa på fiolspelet och som har mojlig-
heter att utvecklas till spelmän och violi-
nister.

- Verkligt intresserad blev jag somma-
ren 1973 då jag lyckades bli uttagen till pro-
fessor Sven Karpes fiolskola i Jämtland,
trots en hård konkurrens, berättar Peter.
Där fick vi spela klassiskt på allvar. Då be-
stämde jag mig för att bli yrkesviolinist och
musiklärare.

På våren när Peter gick i sexan började
han också i Johns stora orkester för de mer
avancerade delsboeleverna. Tidigare hade
han liksom alla Johns elever varit med i lilla
orkestern som bara spelar nybörjarlåtar. I
stora orkestern lärde sig Peter allt svårare
hälsingelåtar. Nu började han också med
stycken av Vivaldi, Handel, Telemann, Tar-
tini med flera. Orkestern övar varje fredags-
kväll och ibland övar Peter med några vän-
ner extra hemma i Johns kök där många
spelmän, musiklärare och violinister börjat
sin bana.

Det är uppenbart både när det gäller
Micke och Peter och alla unga spelmän hur
mycket den äldre aktive spelmannen och
traditionsbäraren betyder. Den muntliga tra-
ditionen lever kvar. Både Peter och Micke
berättar att de nog hade lagt av vid de förs-
ta motgångarna, om inte deras lärare John
och Kjell fört dem över hindret.

Spelmanslärarna har intresserat sina ele-
var för det genuina låtspelet och för spel-
manskulturen. Det är spelmän och ung-
domsledare som John och Kjell som är själ-
va kärnan i spelmansrörelsen.

Precis som Micke reser Peter och hans
kompisar i Johns orkester runt och turnerar
med sina fioler. De spelar då lika mycket
klassiskt som spelmanslåtar. John och hans
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I HELA KROPPEN
Traditionen går från äldre till yngre spelmän.
John Ericsson spelar för spelmanslaget Yng-
ran från Aino. Fr v Ola, Carin, John, Maria,
Anders, Niklas, Micke och Peter och längst
till höger 12-årige Torbjörn Olsson från Delsbo.

ungdomar har det senaste året rest runt i
Finland och spelat med finska folkmusikan-
ter, de har spelat på Arosmässan i Västerås
och pä Hälsingedagen, på spelmansstämmor
i Delsbo. Stöde och Vilhelmina.

Pryo hos symfoniker
Från folkmusiken leder John in sina ele-

ver på den klassiska musiken.
Jag frågar Peter om det inte är en risk

att han snart bara spelar klassiskt och glöm-
mer folkmusiken?

- Nej, aldrig säger han. Det är kul att
spela låtar.

- John lär oss att folkmusiken, när den
är genuin och äkta som de gamla spelmän-
nen spelade den, är lika fin som de klas-
siska mästarnas musik. En av mina favoriter,
storspelmannen Jon Erik Hall från Hälsing-
land, har flera polskor som låter precis som
om det vore Vivaldi som komponerat dem.

Johns unga elever, varav många går eller
har gått på musikhögskolan, för in folkmu-
siken på musikhögskolan bland violinister

som kanske tidigare sett ner på folkmusi-
ken. Och man måste vara bredare an att
bara spela låtar om man ska kunna bli mu-
siklärare eller yrkesmusiker. Peter är på
god väg. Han tillhör de få som nu i nian
fått prya två veckor i Gävle symfoniorkes-
ter där han blivit behandlad som jämnbör-
dig kollega.

När Micke och Peter spelar sina låtar
tillsammans, tittar de varann rakt in i ögo-
nen och skrattar. Man rycks med av glädjen
i musiken. •
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