
Spelman berattar om sitt Zornmarke
Varen 2009 paborjade jag en resa
som tog mig fran O-vik i norr till
Goteborg i soder. Langs farden
knackade jag pa dorren till drygt 40
av Sveriges riksspelman. Lagom till
100-arsjubileet av Zornmarket i au-
gusti publicerar jag mina moten i bo-
ken Silver i Folkmusik.

Projektet tog sin borjan pa Bildjour-
nalistlinjen i Sundsvall, dar var klass fick
tolka temat "Sverige" som examenspro-
jekt. Som nyborjare inom folkmusiken
sedan ett ar tillbaka, hade kulturen vackt
min nyfikenhet och intresse. Nar jag fick
nys om att Zornmarket fyllde 100 ar
nasta ar var vinkeln klar, jag skulle por-
trattera Sveriges riksspelman.

Under hela varen 2009 akte jag lan-
det runt for att fotografera, intervjua och
lyssna pa riskspelmannens livshistorier
och musik. Efter godkand examen och
en fotoutstallning i Stockholm bestam-
de jag mig for att detta inte fick vara
slutet for mitt projekt. Under host och
var fortsatte jag att aka runt i Sverige
och traffade annu fler riksspelman. Allt
som allt har jag idag fatt formanen att
traffa 43 av Sveriges cirka 300 nu le-
vande riksspelman.

Historierna, livsodena och musiken
jag har fatt hora har varit vitt skilda. Jan
Sahlberg i Stockholm kampade i 13 ar
for att fa market pa nyckelharpa. Han
for landet runt pa Zornuppspelningar och
berattade att han ofta fick aka hem med
enbart en klapp pa axeln, dar juryn upp-
muntrade honom att ova ett ar till.

- Jag brukar saga, att jag simmar
200 meter utan simborgarmarket. Men
istallet for att aka runt i varlden och till
exempel springa maraton, sa stravade
jag efter att fa mitt ma'rke. Idag ar jag
valdigt glad och tacksam over att jag a'nt-
ligen natt mitt mal, sager han.

Jeanette Eriksson fran Helsingborg
ar en av de yngsta som fatt market. Hon
var endast 16 ar, nar hon spelade upp
2002 och lyckades kamma hem silver-
market pa forsta forsoket.

- Det var helt obegripligt, maste jag
saga. Jag stod uppe i Vemdalen och de
borjade ringa fran TT, tidningar och ra-
dio for att gratulera mig, det var varsta
kalabaliken dar uppe i skogen.

Aven om historierna skiljer sig
mycket fran person till person, har alia
en sak gemensamt. och det ar karleken
till musiken.

- Per Gudmundson ar inte Per Gud-
mundson utan musiken. Den har betytt
oerhort mycket och har blivit en del av
min personlighet. sager Per Gudmund-
son. nar han forklarar vad musiken be-
tytt i hans liv.

Till hostens jubileum av Zornmark
i Stockholm ger jag ut boken Silvei
folkmusik. I nara fotografier och te
ter far lasarna mota ett urval av rik
spelmannen jag traffat. I boken ben
tar de sja'lva om hur musiken form
deras liv, karleken till deras instrume
och hur det var att sta pa darrande b(
framfor den beryktade Zornjuryn.

Sara Pettersson (text o foto

Jeanette Eriksson: Redan som liten, innan jag ens visste vad det var, snackad
jag om att jag ville bli riksspelman. Vid forsta forsoket fick jag market som 1(
aring. det var helt obeskrivligt, maste jag saga.

Pehr Falkenstrom: Nar jag fick market 1976 starkte det mitt sjalvfortroende, de
var en bekraftelse pa att jag var brapa att spela. Men egentligen tycker jag inti
man kan tavla i musik. man ska inte gradera folk.
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Jan Haggstrom: Som ung bodde jag i en liten by i Angermanland.
Jag ville dock spela med i Harnosands spelmanslag och enda sa'ttet

att ta sig dit var med motorcykel. Sa jag
for ofta de 15 milen enkel vag dit med
fiolen hangandes pa ryggen.

Thomas von Wachenfeldt: Jag gick fran att spela
hardrocksmusik pd elgitarr till an speia folkmusik pa fiol
nar jag var 18 ar. Flera ar senate spelade jag upp for
Zornmarket samtidigt som en kompis: jag tick silver men
inte han, det tog hell bon min egcn gladje och jag ville
lamna tillbaka market. Idag arjag dock mycket glad over
det.

ilver i folkmusik
tOO ar med svensha riksspelman

Silver market.
Foto: Anders Folk

Thore Hardelin: Bade farsan och farfar var riksspelman, sa jag var ju bara
tvungen att ha det dar market jag med. Forsta gangen spelade jag for moderna
tekniklatar, sa det gick inte hem. Sen liirde jag mig aldre polskor av en gammal
spelman vid namn Bryggaren, d& gick det battre nar jag spelade upp igen.

Silver i folkmusik
heter den bok som
Sara Pettersson (t
v) kommer ut med
i sommar.
Sara ar 25 dr.
Hon borjade spela
folkmusik i Sunds-
vall tillsammans
med spelmansla-
get "Gun-Britt a
dom".
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