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FOLKRORELSE. Idag, 100 ar efter den forsta riks-
spelmansstamman, oversvammas Stockholm av tusentals
spelman. Konstnaren Anders Zorn var drivande bakom
evenemanget som forde folkmusiken fran buskarna in i
konsertlokalerna.
Den 5 till 8 augusti firas loo-arsminnet av den forsta svenska
riksspelmansstamman. Det finns da anledning att peka pa och lyfta fram den
betydelse konstnaren Anders Zorn haft for den svenska folkmusiken och for den
unika svenska foreteelsen spelmansstamman, som han var med om att skapa. Zorn
var den som initierade riksspelmansstamman, men ocksa del av den rorelse som
ledde fram till den.

Zorn hade under sin barndom i Mora stiftat bekantskap med den lokala folkmusiken.
Sarskilt fortjust var han i fabodkvinnornas hornblasning. Han intresserade sig ocksa
for annan lokal hembygdskultur, inte bara musik och dans. Zorn skapade flera
portrait av spelman och verk med folkmusikmotiv fran sin hemtrakt: portratten av
Hins Anders, Timas Hans och Sparf Anders ar valkanda. Aven Zorns van och
konstnarskollega Carl Larsson levde bland spelman. Han besokte ett antal ganger
sjalvaste Bingsjo, dar han bland annat gjorde en akvarell av spelmannen Daniels
Mats. Men utan fiol. Larsson intresserade sig i motsats till Zorn inte alls for
spelmannen.

I vuxen alder upptackte Zorn att den lokala folkmusiken var pa stark
tillbakagang. Nagot maste goras. Ar 1902 stiftade han bekantskap med den skanske
juristen och latupptecknaren Nils Andersson, som passerade Mora pa vag hem fran
en uppteckningsresa i Jamtland. Genom bekantskapen med Andersson skapades en
oslagbar duo som beslutade sig for att radda folkmusiken. De var langt ifran
ensamma i denna stravan men kom att bli de tongivande. Zorn var vid denna tid
ganska formogen och fungerade som mecenat, medan Andersson var den
sakkunnige.

Zorns musikintresse ar val belagt, inte minst av Marta Ramsten och Gunnar Ternhag
som 2006 gav ut boken "Anders Zorn och musiken". Zorn var ingalunda nagon
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musikalisk expert, men han spelade en del instrument, dock inte fiol. Han var ocksa
en dokumenterat skicklig sangare, inte bara av snapsvisor. I sitt verk "Svenska Latar"
tecknade Andersson faktiskt ner nagra visor som vannen sjungit. Zorn umgicks ocksa
lika mycket med datidens musikpersonligheter - Hugo Alfven, Sven Kjellstrom och
Wilhelm Stenhammar - som med datidens konstnarer. Han var ocksa en hangiven
polskedansare.

1906 anordnade Zorn och Andersson en spelmanstavling pa Gesundaberget i
Sollero socken. Instrumenten var horn och fiol. Tavlingen blev en stor succe och
rikspressen var pa plats. Folkmusiken lag vid denna tid mycket ilia till och var pa vag
att bli utkonkurrerad av dragspelsmusiken, som forknippades med den framvaxande
arbetarklassen. Fiolen dog pa logarna, men pa de stora moderna dansbanorna rackte
inte ljudstyrkan till.

Tavlingen i Gesunda gav anklang over hela landet. Tavlingsiden spreds som en
lopeld, fran Pitea i norr till Ystad i soder. Tavlingarna svarade mot tidens
nationalkonservativa stamningar bland overklassen. Att enkla bonder och
hantverkare kunde skapa sadan musik sags av datidens etablissemang som akta
svensk folkkonst sprungen ur folkdjupet. Zorn satt sjalv i juryn, inte bara vid
Gesundatavlingen utan aven i flera andra tavlingar, oftast tillsammans med
Andersson. Vid nagra tavlingar svarade han for saval spelmannens uppehalle som for
prispengarna, dar forsta pris vanligen var 50 kronor.

Tavlingarna hade hallits i landsortsstader som Borgholm, Granna och Flen.
Naturligtvis diskuterades ocksa en stamma i Stockholm. Det var diskussionerna kring
denna som gjorde att utvecklingen kom att bli helt annorlunda, och ocksa peka
framat mot den spelmansstamma som vi kanner idag. Efter Gesunda vaxte efter hand
fram ett missnoje: varfor skulle man tavla? Trots att tavlingarna gjorde spelmannen
till hjaltar i sina respektive hemlandskap ifragasatte man tavlandet. Tavlingarna hade
ju fort dem fran bondkoken och loggolven upp pa scenen, dar de aldrig tidigare
befunnit sig (aven om scenen i Gesunda bestod av en hoskrinda). Men priserna
skapade avund och split mellan spelmannen. Skulle yngre och mera tekniskt skickliga
spelman belonas fore de aldre och mera traditionsbundna? Hugo Alfven, som Zorn
anlitade som domare vid tavlingarna i Mora 1907-08, skrev langt senare, 1935, att
"min personliga overtygelse ar att spelmanstavlingarna med prisutdelning ar av
ondo. De fa spelman som vid en stamma fatt pris aro naturligtvis belatna men hela
den ovriga skaran tavlande atervanda till sina hemorter besvikna och forlora ofta
lusten att spela. Fiolen blir da for framtiden hangande pa vaggen."

Aven Zorn sjalv undrade om den inslagna vagen var den ratta. Han blev
desillusionerad och besviken pa de spelman som sag tavlingarna som ett satt att
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marknadsfora sig sjalva. Zorn ville inte langre vara med, och med den storsta av alia
spelmanstavlingar - den i Uppsala 1909 - hade han inget att gora.

Planerna pa att halla en riksspelmansstamma i Stockholm hade gatt langt och i
borjan av augusti 1910 blev den av. Men den har gangen med helt andra fortecken.
Nu samlades spelman fran alia Sveriges landskap for att lyssna pa och samtala med
varandra, utbyta erfarenheter. Spelmannen var dock inte vilka som heist, de var
sarskilt inbjudna. Det var just segrarna i de olika lokala spelmanstavlingarna. Och
urvalet gjorde inte Zorn. Det lamnade han over till Andersson, som under sina
uppteckningsresor hade full uppsikt over vilka som var de basta spelmannen i varje
landskap. Eftersom det var det basta landskapen kunde visa upp blev 1910 ars
riksspelmansstamma den kanske spelmansmassigt mest kvalificerade tillstallning
som nagonsin hallits i Sverige. Dar fanns Hjort Anders, Jon-Erik 6st, Hook Olle, Olof
Tillman och ett 6o-tal andra.

Gesundastamman hade hallits pa en oansenlig ang. Riksspelmansstamman holls
pa Skansen, Nordiska Museet och Musikaliska Akademien pa Nybrokajen. Enkla och
grovhuggna byspelman fann att de plotsligt stod och spelade i samma lokal som
Nobelpriset utdelades. Pa fyra ar hade folkmusiken traskat fran buskarna in i
konsertsalarna. Och det hade inte gatt utan Anders Zorn, datidens stora
mediekandis. Tidningarna foljde honom tatt i sparen, skrev om hans resor och
utstallningar. Spelmanstavlingarna fick darfor ordentlig draghjalp och ett enormt
utrymme i pressen. Det ar frestande att jamfora honom med en annan mecenat -
Benny Andersson, som bland annat skankt pengar till Folkmusikens hus i Rattvik.
Zorn bjod spelmannen pa brakskiva pa Hogloftet, och han bars tillsammans med
Andersson i gullstol av spelmannen och det hurrades friskt.

Trots att det var den absoluta svenska spelmanseliten som deltog pekar 1910 ars
stamma bort fran elittankande, just darfor att man valde bort att tavla. Deltagarna
tyckte det var skont att slippa tavlingsmomentet. Den otvungna samvaron har
alltsedan dess varit grunden i det vi kallar spelmansstamma, en foreteelse som bara
forekommer i Sverige.

Tavlingarna har dock inte helt dott ut. De forekommer faktiskt fortfarande men
mycket sporadiskt. Efter riksspelmansstamman gick luften ur tavlingarna, liksom for
den svenska folkmusiken. Dragspelsmusikens framfart trangde ytterligare bort
folkmusiken, trots Zorns och Anderssons idoga arbete for att radda den undan
glomskan. Men en grund var anda lagd. Riksspelmansstamman hade satt en ny ide
om att samlas - enbart for att spela. Spelmannen hade fatt kontakt med varandra,
bade lokalt och nationellt efter att tidigare mest ha verkat i hembyn.

Efter forsta varldskriget borjade landskapen bilda spelmansforbund. Ett
demokratiskt buskspel dar erfarna och nyborjare kunde umgas sida vid sida blev
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spelmansstammans kannemarke, och ar sa an idag. Spelmansrorelsen ar en
folkrorelse pa ett satt som man far leta efter pa andra hall i varlden. Idag anvands
benamningen "buskspel" for det svenska sattet att framfora folkmusik. Iden bar
under senare ar spritts till Danmark, och i USA finns spelmansstammor efter svensk
modell, med amerikaner som spelar svenska latar.

Man kan tycka att detta att samlas enbart for att spela borde vara en sjalvklarhet.
Men sa ar det inte om man ser pa hur folkmusiken lever pa andra hall. I andra
lander, som i Irland och pa Balkan, lever folkmusiken pa krogen. Pa svenska krogar
kommer svenska spelman inte in. Har maste man ta saken i egna bander och
anordna stammor sjalv.

Helt utan medaljer blev dock inte de 65 spelmannen 1910. Anders Zorn hade ritat
ett spelmansmarke i silver, som de medverkande spelmannen erholl som minne. De
betitlades ocksa riksspelman. Den titeln kanner vi an idag men med en annorlunda
innebord.

Det blev ingen riksspelmansstamma 1911 och inte heller de foljande aren. Inte forran
1933 holls nasta, 13 ar efter Zorns dod. Svenska Ungdomsringen for Bygdekultur
(numera omdopt till Svenska Folkdansringen) fragade da Zorns anka, Emma Zorn,
om den fick anvanda silvermarket for de forsta Zornmarkesuppspelningarna som da
holls i Vasteras. Spelman fick anmala sig for uppspelning infor en jury. Gick
uppspelningen riktigt bra kunde spelmannen erhalla Zorns silvermarke och darmed
fa samma titel som de som 1910 samlades i Stockholm.

De uppspelningar som sedan 1933 bar Zorns namn och sags vara "i Zorns anda"
ar alltsa inte bans egen ide. Vad skulle Zorn ha tyckt om dessa uppspelningar? Ar de
inte ett steg tillbaka mot tavlingsiden? Hade ban kanske belt enkelt varit emot dem?
Blev silvermarket statuspryl for spelman, snarare an ett verktyg for
traditionsbevarande? I statuterna star att Zornmarket utdelas for att "oka intresset
for den svenska folkmusiken och for att nya generationer skall stimuleras till att
enligt Anders Zorns intentioner pa ett traditionsbevarande satt vidarefora och skapa
forstaelse for den musik och de spelstilar som vi arvt fran aldre tiders spelman".

Man kan verkligen ifragasatta om Zornmarkesuppspelningarna bar okat intresset
bland allmanheten. Mediernas intresse for dem ar minimalt. Landsortspressen
uppmarksammar om nagon fran spridningsomradet blivit riksspelman med en liten
interyju. Daremot ar intresset stort bland spelmannen. Ett hundratal spelman brukar
spela upp varje ar. Att spela upp for "Zornjuryn" for att i basta fall fa kalla sig
riksspelman ar nagot som atskilliga svenska spelman ovar infor, aret runt.
Uppspelningarna anses ha okat standarden pa folkmusiken och i den meningen ar
det "i Zorns anda". Vid arets uppspelningar utanfor Uppsala erholl inte mindre an 19
personer silvermarken, vilket ar rekord. For manga? Risk for inflation? En medlem
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av juryn sa att "vi kan val inte hjalpa att standarden har blivit sa hog". Noteras bor att
de allra flesta av de nyblivna riksspelmannen ar unga.

Nar loo-arsjubileet nu firas kommer Stockholm att oversvammas av tusentals
spelman. Da ar man ocksa tillbaka pa 1910 ars platser - Skansen, Nybrokajen och
Nordiska Museet. Men aven i Kungstradgarden och pa Centralstationen.

Las mer

PEO OSTERHOLM
Peo Osterholm ar forfattare, journalist och riksspelman. Han har skrivit boken "Buskspel" (2006)

och "Vi ses i Bingsjo" (2009).
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