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Att den här boken kommer ut först tre och ett halvt 
år efter att det var tänkt är nog ganska symptomatiskt
för situationen på institutionen för folkmusik vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (kmh). Vi har
ett roligt och givande arbete men tiden räcker sällan
till för alla våra ambitioner och idéer. Därför är jag nu
extra glad att vi faktiskt samlat ihop oss och reflekte-
rat över 30 år av folkmusik på Kungl. Musikhög-
skolan, för vilka skall annars göra det?

Mycket som står att läsa här är nu redan historia,
vår historia, den moderna folkmusikens historia,
kmhs historia, studenternas historia och det som 
gör boken och texterna unika är just att de är skrivna
inifrån verksamheten.

Våren 2006 hade vi glädjen att anordna en stor
festival, jubileums-låt! för att fira 10-års jubileet 
av det första låt!. Vi bjöd in alla våra nordiska och
inhemska grannar som arbetar med folkmusik på
högskola och det blev en stor manifestation med flera
hundra lärare och studenter från Norge, Finland,
Danmark, Estland och andra musikhögskolor i
Sverige som under en intensiv vecka invaderade

kmh. 2006 var det också 30 år sedan folkmusik-
utbildningen på kmh startade och det kändes natur-
ligt att i samband med jubileums-låt! reflektera över
alla dessa år i bokform. 

När jag nu läser igenom texterna med några års
perspektiv så tycker jag att den ger en bred bild av det
moderna Folkmusiksverige, inte bara inom högsko-
lan, utan också i ett vidare kulturpolitiskt perspektiv.
Men det blir också tydligt att det faktiskt har gått
några år sedan det skrevs. På institutionen har vi nu
fler studenter än någonsin samtidigt, ca 40 stycken, 
vi är fler lärare än någonsin, vi examinerar både kan-
didat- och masterstudenter, vi har en masterutbild-
ning på nordisk basis, vi har fått den första professorn
i Svensk folkmusik och vi har en egen stor ensemble –
kmh folk. Vi har också utvecklat nya pedagogiska
metoder genom att t.ex. förlägga delar av undervis-
ning, våren 2009, på resande fot, med tåg genom
Europa. Ett projekt som i sig är värt en hel bok. 

Men det blir också tydligt vad som inte har hänt. 
I det manifest som skrevs i samband med jubileums-
låt! 2006 uttryckte vi en gemensam önskan om
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resurser för utövande av folkmusik i Norden motsva-
rande en symfoniorkester. Detta har inte blivit verk-
lighet, snarare har de offentliga resurserna minskat.  

Fokus i boken ligger som sagt på att beskriva
utvecklingen på kmh men även utvecklingen utanför
kmh framskymtar i de korta intervjuer som beskriver
vad studenterna gör efter avslutad utbildning. Genom
det större intervjumaterial vi har och i andra under-
sökningar som gjorts av bl.a. RfoD och kmh så vet vi
att studenterna till övervägande del arbetar med det
de har utbildats för – de är frilansande musiker, peda-
goger, teatermusiker, kompositörer – ofta i kombina-
tion. Men detta vore också värt en egen bok att
beskriva och det är inte vår ambition att vara hel-
täckande här. 

Det finns alltså anledning att återkomma med fler
skrifter framöver som speglar den nutid som snart blir
historia och vi ser detta som vår första publikation där
fler skall följa.

Det är många som bidragit till bokens tillkomst,
några vill jag speciellt nämna: Tack, Olof Misgeld och

Petter Berndalen för intressanta intervjuer med tidi-
gare studenter. Tack, Pernilla Willman för stringent
redigering av texterna. Tack, Bridget Marsden och
Jonas Hjalmarsson för insamling av material och
foton. Tack, Eva Karlsson för snygg layout. Tack kära
kollegor Sven Ahlbäck och Ellika Frisell för intres-
santa texter kring vår historia och framförallt tack till
Ole Hjorth utan vars pionjärarbete varken institutio-
nen eller den här boken hade kommit till.

Vår verksamhet vid institutionen vid kmh har
framförallt sedan vi blev en egen institution 1994
också fått fint stöd av kmh s rektorer och jag vill
särskilt tacka Göran Malmgren, Gunilla von Bahr 
och vår nuvarande rektor Johannes Johansson.

Slutligen vill jag själv tacka alla studenter och lärare
vid institutionen för folkmusik som gör jobbet som
prefekt och lärare så glädjerikt och utmanande – en
arbetsplats att utvecklas på. 

Susanne Rosenberg, prefekt institutionen för folkmusik
november 2009
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I början av 1970-talet bildades en organisations-
kommité (omus) med uppgift att reformera den
högre musikutbildningen i landet. Fram till 1971
hade Kungl. Musikaliska Akademien haft huvudan-
svaret men därefter blev det Musikhögskola med eget
ansvar. Det gamla systemet var primärt inriktat på
västerländsk konstmusik. omus tyckte inte att den
högre musikutbildningen motsvarade dagens musik-
samhälle och tillsatte därför kommittéer/expertgrup-
per att utreda hur det borde se ut. Dessa såg bland
annat att det fanns viktiga delar i det svenska musik-
livet som borde finnas med i bilden – inte minst
svensk folkmusik och afro- och jazzmusik som
bestämdes vara »eftersatta genrer«. omus-reformen
innebar att förändra och tillföra saker utan att driften
av skolan blev dyrare. En mycket dålig utgångspunkt
för förbättringar. Jag blev invald i en expertgrupp som

bland annat skulle befatta sig med det man kallade
»eftersatta genrer«. 

Svensk folkmusik hade – via Hjort Anders Olsson
(som jag inte var släkt med) – utgjort min väg in i
musiken över huvud taget och var en viktig del i min
musikeridentitet. Jag var vid denna tid anställd som
timlärare på fiol på kmh utan anknytning till folk-
musik. Under 1960-talet var jag anställd på Operan 
i hovkapellet. Vid sidan om undervisade jag några år 
i den kommunala musikskolan genom vilket mitt
intresse för pedagogik utvecklades. 1969-71 genom-
gick jag en fiolpedagogisk utbildning vid kmh var-
efter jag sa upp mig på operan och inriktade min
huvudverksamhet mot fiolundervisning. Min folk-
musik hade också en naturlig plats där. 

omus-uppdraget passade mig idémässigt mycket
bra. Jag tyckte att svensk folkmusik behandlades styv-

ole hjorth

Hur det började med den 
svenska folkmusiken på KMH
En personlig tillbakablick



moderligt i konstmusikaliska kretsar vilket alltid stört
mig. Den förekom naturligtvis i kommunala musik-
skolor men lärdes oftast ut av musiklärare med väster-
ländsk konstmusik som musikalisk bakgrund. För
folkmusiken som genre var det naturligtvis inte
tillfredställande

jag betraktade den kommunala musikskolans
verksamhet som central för all musik. Jag såg dock
problem med att det bara var utövare av den väster-
ländska konstmusiken som kunde få formell pedagog-
kompetens, vilket berodde på att denna repertoar
undantagslöst utgjorde grunden för antagning till de
instrumentalpedagogiska utbildningarna såväl som
examinationer. Musiker med annan bakgrund utan
utbildning vid högskola kunde i bästa fall få anställ-
ning med lägre lön (på den tiden tillämpades ett löne-
klassystem). Jag såg naturligtvis detta som mycket
orättvist. 

Jag har inte kvar min skrivelse till omus men
minns väl det väsentliga i innehållet. Det gick ut på
att legalisera den traditionella traderingen av folk-
musik genom att ge spelmän möjlighet att få en
pedagogisk utbildning som var användbar på arbets-
marknaden. Utgångspunkten var alltså inte en folk-
musikutbildning utan att verksamma spelmän genom

formell kompetens skulle kunna få arbeta i en musik-
skola på samma premisser som andra. Deras kompe-
tens skulle dessutom kunna tillföra saker till den tra-
ditionella undervisningen och på så sätt också utgöra
en viktig tillgång. Av vad jag kan se nu hade jag rätt.
Dessa musikanter var en stor pedagogisk resurs. 

Frågan om en musikerutbildning tyckte jag mig
inte ha någon idé om hur den skulle eller kunde hand-
has. Det fick därför anstå tills vidare. Det gällde att i
första hand få in en fot i systemet och att inte förhasta

sig. Det gällde att gå långsamt fram. Jag föreslog där-
för att det skulle ske genom en kurs kallad »Fiolpeda-
gogisk fortbildning av verksamma spelmän«. Alltså
en riktad kurs mot den största gruppen, det vill säga
fiolspelmän. Kvalificering skulle ske genom doku-
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»Det gick ut på, kan man säga, att
legalisera den traditionella trade-
ringen av folkmusik genom att ge
spelmän möjlighet att få en pedago-
gisk utbildning som var användbar
på arbetsmarknaden.«
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mentation genom spelprov av sökandes instrumen-
tala, musikaliska och stilistiska kvalifikationer (att
sökande hade naturlig förankring i någon svensk folk-
musiktradition). Skrivelsen skulle, enligt förslaget, gå
ut på remiss till samtliga spelmansförbund i landet för
att inhämta synpunkter (i folkmusiksverige fanns då
bara Ungdomsringen och Sveriges Spelmäns Riksför-
bund!). Reaktionerna var positiva vill jag minnas.
omus gav kmh i uppdrag att skapa en sådan kurs för
folkmusik (såväl som för afro/jazz) och kmh gav mig
i uppdrag att genomföra en pilotkurs hösten 1976.
Först föreslogs försiktigtvis ett halvårs omfång. Rek-

tor ändrade det genast prompt förnuftigt till ett år.
Året därefter fortsatte det reguljärt med intagningar.
Under våren 1977 utökades tiden för kursen till två år
enligt önskemål från studenterna och motsvarande
gjordes även på konstmusik- och afro/jazz sidan.
Kursen var på konstmusiksidan riktad mot studenter
som hade gått igenom musikerutbildning eller hade
motsvarande kompetens och formuleringen för den
folkmusikinriktade kursen skulle motsvara detta. 
1981 tillkom instrumental/ensemblelärarvarianten
»i/e svensk folkmusik«. 

Musikerutbildning inom svensk folkmusik hade jag
ingen uppfattning om hur den skulle kunna utformas.
Jag var mer intresserad av den pedagogiska sidan som
jag såg som den naturligaste vägen. En viktig fråga
var också vad en utbildning skulle leda till. Min tanke
var att ge spelmän en naturlig försörjningsmöjlighet
med att lära ut sin musik och samtidigt skulle de
också utgöra en pedagogisk resurs av betydelse. Jag
såg att en viss genrebredd var positiv för musikskolans
del vilket påverkade kursinnehållet. För mig var det
en fråga om att det handlar om musikundervisning
och att läraren ska kunna den musik han lär ut. 

Krasst såg jag det alltså så – i synnerhet med
begränsade resurser ifråga om tid och pengar – att
innehållet skulle inriktas på sådant som behövde
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Ole-studenter anno 1995.



kompletteras och minst på det studenterna var bäst
på. Med den utgångspunkten hade de redan tentat av
den egna genren via intagningsprovet. I praktiken
innebar det att västerländsk konstmusik blev priorite-
rat beträffande huvudinstrumentet. Det föll i god jord
på den klassiska sidan. Jag hade också en idé om att
konstmusikpedagogerna också behövde breddas med
tillägg av folkmusik. Men det fick jag aldrig någon
respons för. Det tänktes på ett annat sätt på den sidan.
Det fanns inga pengar för det hette det. För mig var
det en prioriteringsfråga. 

Bristande resurser och brist på specialiserade lärare
i vissa ämnen innebar kompromisser. De magra ansla-
gen för gästlärare utgjorde ett stort problem. Ämnen
inom den egna genren utgjordes av metodik och prak-
tik för vuxna och folklig dans. Viktiga bitar var vux-
enmetodiken inriktad på folkmusik och att ta vara på
studenternas egen repertoar genom att de skulle bidra
så mycket som möjligt med låtar som vi analyserade
och delvis använde i praktikverksamheten. 
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»En viktig fråga var också vad en
utbildning skulle leda till.«

KARIN ERICSSON BACK
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik och pedagogisk påbyggnad,
1998–2004
Idag: Frilansande sångerska, pedagog,
teatermusiker och körinspiratör

»Genom utbildningen har jag byggt upp en
fantastisk kunskapsbank och ett stort kon-
taktnät som jag kommer att ha glädje av
under hela mitt liv.«

PATRIK ANDERSSON 
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedagogisk kurs för
spelmän, 1996–1998
Idag: Frilansande musiker och pedagog

»Kombinationen av att både gå musiker
och pedagog var egentligen det jag ville
från början. Utbildningen i Stockholm
utvecklade och grundade de kunskaper
och förhållningssätt som jag nu bär med
mig i undervisningssammanhang och vid
konserttillfällen Det som egentligen är mest givande är
nog gemenskapen i klassen och att man som student får
tillgång till utmärkta medspelare.«
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Institutionen för folkmusik anno 2006.



Barnmetodiken var gemensam med de »klassiska«.
Avsikten var att skapa större acceptans på marknaden
men dessutom var det bra för studenterna att studera
tillsammans med andra. 

Praktiken för vuxna nybörjare utgjordes av under-
visning i grupp med rena nybörjare. Min idé var att
det var en bra grunderfarenhet att ha en grupp elever
som aldrig tagit i en fiol tidigare. Studenterna gjorde
det som grupparbete med mig som handledare. Vuxna
nybörjare på fiol var en traditionellt eftersatt grupp
som det kändes naturligt för oss att ta hand om. Prak-
tiken med barn skedde dels internt tillsammans med
de klassiska och dels externt genom auskultation/
medverkan i min helklassundervisning i grundskolan.

beträffande högre stadier gällde antingen
grupp eller enskilt. Folkmusikämnena låg på mig
förutom dansen där Henry Sjöberg var självklar. 

Att fiolspelet var »klassiskt« berodde på att beto-
ningen låg på fiollärare med svensk folkmusik som
huvudgenre med inriktning på arbete inom musik-
skolan. En ny sorts enkelriktade lärare var inte önsk-
värd. Fiolen var det vanligaste folkmusikinstrumentet
och arbetsmöjligheterna låg närmast på fiollärar-
tjänster. Bruksensembleämnet fick med åren en fin
utformning och instrumental/ensemblelärarutbild-

ningen var ämnad att öppna den pedagogiska dörren
för musiker på andra instrument samt att bredda och
stärka folkmusikgenren på skolan.

Vi gjorde en del studieresor, till exempel till Shet-
land, Ungern och Finland och deltog i några esta-
kongresser. Vi gick ut med konserter som lunch-

konserter på konserthuset och uppvisningar bland
annat på kulturhuset där folk som aldrig spelat förr
fick undervisning en halvtimme eller så. Vi tillhanda-
höll fiolerna. Detta var erfarenheter som jag fortsatt
att utveckla även efter min pension på skolan. Det har
påverkat min syn på musikundervisning.

Vi gjorde elevkonserter. Den jag minns bäst som
exempel på vår position på kmh var den gången
publiken bestod av tre kompisar till en av studenterna
samt studierektorn på kmh. Så var det då. 
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»Huvudproblemet för oss på folkmu-
siksidan KMH var ju inte någon
egentlig ovilja, utan en monumental
okunskap på ledande nivå parat med
ett vänligt ointresse.«



Den knappa ekonomin gjorde att det mesta gick 
ut på att delta i den konstmusikaliska undervisningen
med lärare som hade förståelse för situationen. Alltså
kompromisser. När det till exempel gällde gästlärare
på barnmetodiken samordnades det med den »ordi-
narie« undervisningen på den konstmusikaliska
sidan. 

För den egna genren var resurserna alldeles för små.
Musik och samhälle var t.ex. rent skandalöst oanvänd-
bart för studenterna och de protesterade kraftfullt. 

Efter det att ämnena fastställts bestämdes timtill-
delning och sen var det så. Det var oerhört svårt att
ändra på någonting. Innehållsmässigt skulle änd-
ringar beslutas i linjenämnden och det var ingen enkel
procedur.

Huvudproblemet för oss på folkmusikutbildningen
var ju inte någon egentlig ovilja men en monumental

okunskap på ledande nivå parat med ett vänligt
ointresse. Det utgör det besvärligaste motståndet man
kan ha eftersom det är så svårt att bemöta. Vår när-
varo på skolan väckte heller inte några intressanta
frågeställningar för skolan i övrigt som jag upplevde
det. För spelmännen hände det ofta vilket var posi-
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»Ett år före min pension öppnades
dörren för svensk folkmusik genom
att jag/vi »fick« en egen institu-
tion med budget och hela köret.«

Sven Ahlbäck och Ole Hjorth på Oles 65-årsdag.



tivt. Konstmusiken var den övergripande genren som
visste bäst. Det avspeglades i att benämningen Fiol
var = klassisk fiol, piano = klassiskt piano etc.
Begreppet »seriös« musik är fortfarande synonymt
med västerländsk konstmusik. Ända upp i Kungl.
Musikaliska Akademien. 

Ett år före min pension öppnades dörren för svensk
folkmusik genom att jag/vi »fick« en egen institution
med budget och hela köret. Jag fick fantastisk hjälp av
Sven Ahlbäck att klara av det året. Pensionen kom i
rätt ögonblick. De nya möjligheterna kunde tas över
av unga, kunniga och ivriga människor. 

När jag ser tillbaka på dessa år får jag en hisnande
känsla av det jag känner att jag fått vara med om. Så
mycket roligt och inspirerande och lärorikt men, som
framgår, också jobbigt. Det som bar över det jobbiga
var den otroligt positiva kraften hos studenterna.
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GÖRAN PREMBERG
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedago-
gisk kurs för spelmän,
1981–1983
Idag: Frilasande musiker,
pedagog och forskare
inom musikområdet

»Utbildningen har varit en förutsättning för min försörjning
i 23 år och jag har fått mitt fasta jobb tack vare den. Jag
har även kunnat tryffera mina frilansuppdragsökerier med
kvalitetsstämpeln ’Högskoleutbildad’.«

JOHAN HEDIN 
Instrument: Nyckelharpa
Utbildning: Musikerutbildning, indi-
viduell studiegång, fiol och komposi-
tion, 1996–1999
Idag: Frilansande musiker, pedagog
och kompositör

»Utbildningen har gett mig en bättre
kvalité i mitt arbete i och med att jag
har mer kunskaper och bättre färdig-
het på instrumentet.«Ole Hjorth – fiolspelman, violinist och fiolpedagog. Började

arbeta på KMH i mitten av 1970-talet. Var ansvarig för folk-
musikutbildningarna vid KMH fram till 1995.
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Jonny Soling är en av dem som gick det allra första
året. Kursen var då bara ett år men Jonny och hans
studiekamrater (Kalle Almlöf, Kungs Levi Nilsson
och Bosse Isaksson) tyckte att den skulle utökas till
två år, men att de skulle slippa stanna ett år till.

– Vi hade inte tid att vara kvar. Kalle ville hem,
Kungs-Levi hade små barn och hade inte riktigt tid
att göra ett år till, han trivdes väl inte riktigt heller i
Stockholm.

Och trots att Jonny själv redan bott fem år i Stock-
holm var han ändå inte beredd på att studera ytter-
ligare ett år vid kmh.

– Vi var väl kanske lite kaxiga också och tyckte nog
att vi kunde det där. Det behöver ju inte vara sant
eller falskt, men det var ju ungefär så det kändes.

Jonny Soling tycker att det var bra att han och de
andra i hans årskurs bara gick ett år. Folkmusikerna
var på den tiden väldigt udda på Musikhögskolan.
Han berättar om den gången när han och studiekam-
raten Kalle Almlöf satt i skolans kafeteria och spelade

ihop. De blev abrupt avbrutna av elevkårens ordfö-
rande och fick veta att det var »absolut förbjudet att
spela i kafeterian«.

Det fanns skillnader mellan studenternas sätt att
förhålla sig till musicerandet, menar Jonny. Detta var
svårt att hantera och bidrog till att folkmusikerna inte
kände sig helt bekväma på skolan.

De upplevde också att ålderskillnaden mellan sig
själva och andra elever på skolan kunde skapa pro-
blem. Eleverna på folkmusikutbildningen var då i 

Jonny Soling – en av de första

»Vi var väl kanske lite kaxiga
också och tyckte nog att vi kunde
det där. Det behöver ju inte vara
sant eller falskt, men det var ju
ungefär så det kändes.«
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JONNY SOLING
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedagogisk 
kurs för spelmän, 1976–1977
Idag: Spelman och pedagog
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30-årsåldern, medan eleverna på de andra utbildning-
arna var runt tjugo. Jonny och hans klasskamrater
hade också redan egen erfarenhet av undervisning och
ställde därför högre krav på den undervisning de fick,
vilket en del lärare inte var vana vid. Också i diskus-
sionerna med andra elever kunde skillnaderna i
erfarenheter vara påtaglig. 

Jonny hade under detta år ett mycket stort antal
privatelever och studiecirklar vid sidan om studierna.

– Det här var ju när folkmusikvågen var som star-
kast. Det var otroligt många som ville börja spela fiol.

Jonny är mestadels självlärd men tog under en
termin lektioner för Ole Hjorth, som inte alls ville ha
honom som elev till en början. Jonny var 25 år och

Ole ansåg det var alldeles för gammalt för att lära sig
spela fiol. Efter en hel del lirkande och mycket över-
talning fick Jonny till slut ta lektioner. Idag tycker de
båda att detta är intressant – att det inte skulle gå att
undervisa elever över 25 år. Föreställningen som
fanns var att de var »döda« och i viss mån lever den
föreställningen faktiskt kvar än idag. Att detta bara är
en fördom är något Jonny strider för varje dag och
han undrar varför vi när den.

Lektionerna med Ole gav Jonny mycket när det
gällde spelet men också på andra plan. Till exempel
hade båda ett stort utbyte av varandra när det bland
annat gällde att föra en mer jämlik diskussion om
metoder och tillvägagångssätt.
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»Jag pratade med gubben
Suzuki en gång … han var
faktiskt den första vuxna
människa jag träffat på som
inte ens höjde på ögonbrynen
för att jag hade lärt mig själv
vid 25 års ålder.«
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Efter utbildningen på Musikhögskolan startade
Jonny en pedagogiskt inriktad kurs på Tollare Folk-
högskola. Dessvärre genomfördes kursen bara ett år
och sedan lades den ner. Redan året därpå värvades
han till Malungs Folkhögskola och där är Jonny
Soling kvar än idag. Utöver undervisning på folkhög-
skolan gästföreläser och undervisar han på musikhög-
skolorna och han har fått Kungliga Musikaliska Aka-
demiens pedagogpris. 

– Jag pratade med gubben Suzuki en gång. De
svenska lärarna som var med ville att jag skulle berätta
för honom hur jag lärde mig spela fiol som vuxen. Jag
spelade lite för honom och han var faktiskt den första
vuxna människa jag träffat på som inte ens höjde på
ögonbrynen för att jag hade lärt mig själv och att jag
hade lärt mig vid 25 års ålder. »Man kan väl börja när
som helst«, sa han. Jag frågade honom om hans
metod – den har ju bidragit till att folk numera tycker
att man inte ska börja spela vid sju års ålder utan vid
två – och jag undrade om han tyckte att det skulle vara
på det sättet. Han skrattade och sa: 

– Nej, det jag har gjort är bara att undersöka hur
tidigt man kan börja. Han var väldigt fördomsfri själv
men hans arbete har lett fram till nya sorters
fördomar.
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EMMA REID
Instrument: Fiol
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 2000–2003
Idag: Frilansande musiker, pedagog,
musikalisk ledare inom teater och
konsertarrangör

»Utbildningen är på alla sätt och vis grunden till min musik-
verksamhet idag. Den har gett mig med verktygen för att
kunna utvecklas vidare på egen hand – i mitt eget spel, i
samarbeten, i forskning och tankegångar. Och utbild-
ningen har varit en mötesplats – där jag har hittat fina vän-
ner och spelkompisar i alla åldrar. Lärarna, studenterna
och kurserna har skapat en oehörd inspiration som fortfa-
rande gnistrar.«

JONAS BRANDIN
Instrument: Fiol
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 1997–2003
Idag: Frilansande musiker, teatermusiker
och pedagog

»Utbildningen var min första och enda
utbildning i folkmusik. Den gav mig fram-
förallt möjlighet att fördjupa och bredda
mitt fiolspel.«
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I år är det som bekant tio år sedan vi ordnade låt!-
festivalen första gången här på Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm. Då liksom nu hade vi bjudit in
studenter och lärare från de nordiska folkmusik-
utbildningarna på högskolenivå. Detta initiativ från
vår då relativt nybildade folkmusikinstitution här i
Stockholm blev så att säga fröet till det nordiska
nätverket för högre utbildning inom folkmusik,
Nordtrad, som nu är ett etablerat nätverk inom
Nordplus med en årlig gemensam festival.

Dessa tio år representerar en fantastiskt expansiv
period för både för folkmusikutbildningen här vid
kmh och för högre musikutbildning i folkmusik över
huvud taget i Norden med omnejd. Sedan dess har
nya utbildningar tillkommit; i Danmark, Finland,
Norge och Sverige, men också i Estland, i Storbritan-

nien och på Irland – delvis med inspiration från vårt
nordiska utbyte. Men också de utbildningar som då
fanns har utvecklats vidare och det finns inga egent-

liga motsvarigheter till dessa utanför de nordiska
länderna – med motsvarande bredd, kvalitet och
inriktning.

Ser vi på utvecklingen vid institutionen för folk-
musik här vid kmh har den på många sätt varit
remarkabel under dessa tio år. Antalet studenter inom
utbildningarna har ökat, men i ännu högre grad gäller
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sven ahlbäck

Folkmusikinstitutionen 
– hur blev det på detta viset?
En personlig tillbakablick på 30 år av folkmusikutbildning

»För mig personligen har det varit
en fascinerande resa!«



det antalet sökande till folkmusikutbildningarna. Vi
har idag också helt andra resurser ifråga om lärare,
lokaler, budget, utrustning m.m. och inte minst helt
andra erfarenheter. För mig personligen som till-
trädde min tjänst som lektor med uppdrag som
prefekt för den nybildade folkmusikinstitutionen för
10 år sedan har det varit en fascinerande resa!

Men utöver själva låt!-jubiléet är det 2006 också
faktiskt 30 år sedan folkmusikutbildningarna startade
vid kmh och det stimulerar verkligen till en tillbaka-

blick. För betraktat i Kungliga Musikhögskolans mer
än 200 åriga historia är det verkligen en stor föränd-
ring som inträffat under dessa 30 år då folkmusik-
utbildningarna funnits. Jag avslutade mitt uppdrag
som ledare för institutionen i somras och skulle här
vilja ta tillfället i akt och ge några personliga aspekter
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NIKLAS ROSWALL 
Instrument: Nyckelharpa
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 1995–1999
Idag: Frilansande musiker, arrangör och
pedagog

»Under min studietid fick jag tid och resurser att utvecklas
som musiker. Jag träffade många nya vänner; vi spelade
tillsammans, inspirerade varandra och bildade grupper som
fortfarande är verksamma. Man lade grunden till sin musi-
kerverksamhet. Och hade väldigt trevligt!«

ANNA-KRISTINA WIDELL
Instrument: Nyckelharpa
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 1999–2002
Idag: Har valt att ha musiken som en
väldigt stor hobby

»Utbildningen gjorde att jag fick möj-
lighet att utveckla mitt spel väldigt
mycket och tid att fördjupa mig i folk-
musiken samt att träffa och få tillfälle
att lyssna och spela med många
enormt duktiga musiker.«

»Folkmusik används ofta i betydel-
sen amatörmusik. Att detta ska
finnas på den professionella
musikens högborg är fortfarande
långt ifrån självklart.«
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på den här utvecklingen. Man kan betrakta denna
utveckling ur en mängd olika synvinklar – det kan 
ses som en spännande demokratiseringsprocess inom
musiklivet; som en institutionell manifestation av
1970-talets gröna våg; som en spegel av institutionali-
seringen av det fria musiklivet, som en del av utveck-
lingen av högskolan och akademiseringen av prak-
tiska yrken etc. Men det representerar också en
spännande musikalisk och musikpedagogisk utveck-
ling som skett »mot alla odds« och redan avsatt djupa
spår i det samtida musiklivet. Jag tycker att det finns
anledning att förundras över och reflektera över det
som hänt och som idag redan känns självklart för
många av oss som är inblandade. 

Folkmusik på musikhögskola – varför då?
Själva tanken på folkmusikutbildning på musikhög-
skola kan ju betraktas som en anomali – om det är
något som utmärker folkmusik är det ju att den vuxit
fram utanför akademin, utan formell skolbildning,
utanför institutionerna. Och en viktig uppgift för den
Musikaliska Akademin och senare musikhögskolorna,
har varit att sprida musikalisk bildning och strida mot
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Sven Ahlbäck och Anton Jernberg i samspel 1984.



musikalisk obildning – något som genom historien
ofta definierats som folkligt musicerande. Folkmusik
används ofta i betydelsen amatörmusik. Att detta ska
finnas på den professionella musikens högborg är
fortfarande långt ifrån självklart vare sig inom musik-
högskolan eller utanför.

Jag var själv en av dem som lockades att söka till
den nyetablerade utbildningen för spelmän vid
musikhögskolan för trettio år sedan. Så småningom,
1979, sökte jag och påbörjade utbildningen samma

höst. Liksom många i min generation hade jag börjat
spela låtar i slutet av 1960-talet, då den så kallade
gröna vågen började kunna skönjas, liksom ett nyvak-
nat intresse för folkmusik. Då var folkmusik i det när-
maste identiskt med svensk spelmansmusik på fiol.
Att jag började spela hade kanske inte direkt så
mycket att göra med gröna vågen som med folkmusik-

intresse i familjen – en låtspelande far – och att jag
fick möjlighet att spela med och lära mig av en verklig
storspelman med en rik och fascinerande musiktradi-
tion, Anton Jernberg.1

Folkmusiken kom att under 1970-talet bli en
symbol för det alternativa, folkliga och demokratiska
musicerandet som passade tidens idéströmningar som
hand i handske – en slags klingande proteströrelse
mot amerikanskt, kommersiellt kulturinflytande. Det
blev »inne« med folkmusik och när spelmansmusik
parades ihop med popband i mötet mellan Contact
och Skäggmanslaget, i Kebnekaises spräckliga mix
eller när spelmän som till exempel Pers Hans, Björn
Ståbi och Ole Hjorth blev kända kompmusiker till
dåtidens populära trubadurer, understödde det givet-
vis min och andra unga spelmäns känsla för den här
musiken. Vissa av dessa spelmän började verka profes-
sionellt och det uppstod en efterfrågan på spelmän i
professionella sammanhang. Själv spelade jag med
trubaduren Bengt Sändh och som 15-åring var jag
engagerad som studiomusiker på en av hans skivor
tillsammans med andra, mycket erfarna studiomusi-
ker – vilken inspiration. Tanken på att vara spelman
till yrket uppstod nog hos flera av oss i min genera-
tion vid den här tiden.

Samtidigt var det amatörismens gyllene era. 
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»Den ’finaste’ spelmannen var den
tyste och omedvetne; naturbarnet
eller proletären från långt-bort-i-
skogen med en helst uråldrig
tradition. «



I tidens anda var det mer »äkta folkmusik« ju mindre
skolad man var. Den »finaste« spelmannen var den
tyste och omedvetne; naturbarnet eller proletären
från långt-bort-i-skogen med en helst uråldrig tradi-
tion. Kravet på folklighet kunde ibland ta sig märkliga
uttryck, som att man medvetet stämde sina instrument
lite snett, närmast tvångsmässigt drack sprit innan
framträdanden och klädde ut sig fantasifulla folkliga
kläder som inte stod dagens medeltidsrörelse efter.
Denna fanatiska folklighet låg mycket långt från det
ideal som jag vuxit upp med i kontakten med Anton
Jernberg och den traditionella spelmansmiljön i Upp-
land, som närmast skulle kunna betraktas som elitis-
tisk. Det fanns ingen vidare respekt för dem som inte
bemästrade sitt instrument eller traditionell spelstil i
den miljön. Men även i denna spelmansmiljö var
amatörismen normen. Även om till exempel Anton
periodvis livnärt sig på sitt musicerande var han mån
om att han hade ett annat yrke. Spelmansyrket var
allmänt förknippat med supande, slarv och ansvars-
löshet. I hembygden var den fantastiske spelmannen
Viksta Lasse av många främst sedd som en dålig och
ansvarslös bonde och hans betydelse som musiker inte
särskilt erkänd.

Att syssla med folkmusik yrkesmässigt var alltså
ingenting självklart vid den här tiden – ordet folk-
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EVA ÅSTRÖM RUNE
Instrument: Sång
Utbildning: Instrumental- och ensemble-
lärare svensk folkmusik/ Musikerutbild-
ning svensk folkmusik, 1992–1995
Idag: Frilansande sångerska och peda-
gog samt ordförande i Riksförbundet för
Folkmusik och Dans.

»Skoltiden på KMH var verkligen bra tycker jag. Som en
period i livet när jag fick suga i mig massor av kunskaper
jag ville ha. Allt jag lärde mig om scenisk framställning,
arrangering, teori, repertoarkännerdom och genrekän-
nedom har varit guld värd. Mina lärare på KMH har betytt
mycket för mig, både som vänner och förebilder inom job-
bet.«

ROBERT PERSSON
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedagogisk 
kurs för spelmän, 1991–1993
Idag: Frilansande musiker och pedagog
samt It-tekniker

»Jag fick en bra och stadig bas att
utveckla min pedagogik från och jag
fick ett bredare perspektiv på folkmusik.«



musiker var knappast ens uppfunnet, än mindre
etablerat. När det då blev känt att det hade startats en
utbildning för spelmän vid musikhögskolan i Stock-
holm fick det en stor betydelse för spelmän i min
generation. Plötsligt var det inte bara en eventuell
frilansverksamhet som musiker i utkanten av musik-
livet som stod till buds utan en yrkesutbildning som
fiolpedagog med folkmusikinriktning. Inte för att jag
var klar över vad arbete som fiolpedagog innebar,
men att det fanns en utbildning riktad till mig som
spelman gjorde att det med ens blev mer realistiskt att
tänka sig att så att säga jobba med det.

Hur utbildningen kom till berättas på annat håll i
denna jubileumsskrift så jag ska inte gå närmare in på
det här. Men att utbildningen leddes av en så etable-
rad spelman som Ole Hjorth och att kända spelmän
som Kalle Almlöf, Kungs Levi, Bo Isaksson och Jonny
Soling utgjorde den första »klassen« borgade för kva-
litet. Det bör påpekas att det var Ole Hjorths förtjänst
att utbildningen kom till. Det var genom hans dubbla
kompetenser som både »klassisk« violinist och fiol-
pedagog med anställning på musikhögskolan och
samtidigt spelman med såväl förankring i traditionen
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Ole Hjorth under ett metodikseminarium cirka 1980.
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som etablerad position i samtidens musikliv som han
kunde få legitimitet för att utbildningen skulle
komma till stånd. Sedan bidrog också tidens radikala
kulturklimat till att möjligheten fick acceptans, vilket
också manifesterades i omus-reformen av den högre
musikutbildningen.

Så småningom så sökte jag som 19-åring utbild-
ningen, som då kallades fiolpedagogisk kurs för spel-
män, och var lycklig nog att komma in. Jag minns inte
exakt hur många som sökte, men har en känsla av att
vi kanske var en 10–15 stycken så där.

En utbildning av verksamma spelmän
Den utbildning jag kom in på var på många sätt
mycket olika dagens. För det första var det inte fråga
om en utbildning i folkmusik, det var inte fråga om
att lära ut folkmusik på kmh. Folkmusiken förvänta-
des vi ha lärt oss tidigare i vår lokala spelmansmiljö, 
i våra respektive hemtrakter. 

Det passade också min självuppfattning ganska väl
och det tror jag också gällde de flesta av mina genera-
tionskamrater. Jag var övertygad att jag »kunde folk-
musik« efter att ha spelat med bland andra Anton
Jernberg i 10 år och genom honom blivit en del av en
genuin spelmanstradition, spelat offentligt i flera år,
framträtt i radio och TV i Sverige och utomlands,

varit riksspelman i tre år m.m. I den åldern är ju ofta
självförtroendet på topp! Jag hade däremot mycket
vaga uppfattningar om vad jag skulle lära mig på
skolan, vad formell musikutbildning över huvud taget
gick ut på. Och trots att det som sagt var underförstått
att man på musikhögskolan inte ägnade sig åt att lära
ut folkmusik, hindrade det inte att det fanns en stor
misstänksamhet mot utbildningen i spelmansmiljön
och inom folkmusikrörelsen. Jag kommer ihåg att en

gammal spelman i mina hemtrakter varnade mig för
att lära mig vibrato när jag kom till musikhögskolan 
– började man väl med det gick det inte att sluta!2

Grundtanken med utbildningen var att för att
kunna fungera som och bli anställda som fiollärare i
den då växande kommunala musikskolan skulle vi

»Jag kommer ihåg att en gammal
spelman i mina hemtrakter varnade
mig för att lära mig vibrato när jag
kom till musikhögskolan – började
man väl med det gick det inte att
sluta!«



bredda oss, lära oss det vi inte redan kunde – och där
fanns kompetensen på musikhögskolan. Det betydde
att vi studerade främst klassisk musik och klassisk
fiolmetodik under utbildningen som också därför
endast var 2-årig. Undantagen var de fiolmetodiska
seminarierna med Ole Hjorth, där vi då och då fick
gräva bland våra låtar för att hitta exempelvis pas-

sande nybörjarrepertoar och folkdanskursen med
Henry Sjöberg.

För en stursk 19-åring från landsbygden blev det
naturligtvis en väldig chock att plötsligt vara fullstän-
dig nybörjare på i stort sett alla områden. Ett helt
annat sätt att spela fiol, intonera, tänka musik, allt.
Att förstå var det innebar att öva medvetet var redan
det något helt nytt. Jag hade så att säga spelat mig
fram till allt jag kunde tidigare. Jättekul, stora utma-
ningar, men också ganska påfrestande.

Vi var totalt fyra spelmän på en skola som hade
flera hundra studenter. Det var lätt att få känslan av

att vi knappt fanns. När vi någon gång spelade för
nöjes skull så att det hördes i kafeterian kunde vi bli
åthutade av andra studenter som ville ha tyst på ras-
terna. Den klassiska musiken var normen och det var
mycket mer annorlunda än vad jag hade kunnat före-
ställa mig. Musikhistorieundervisningen ägnades helt
och hållet åt västerländsk konstmusik. Likaså teori,
liksom allt instrumentalspel och metodik utanför
Oles lektioner.

Men musikhögskolan var då som nu en mötesplats
för musiker i samma ålder och med liknande intres-
sen. Man sökte sig mer eller mindre medvetet till
andra udda typer, som till exempel de likaledes fåta-
liga jazzmusiker som då också precis givits utrymme
på musikhögskolan. Bland dem fanns en nyfikenhet
på oss spelmän och det öppnades möjligheter till
andra former för samspel. Jag började spela tillsam-
mans med bland andra pianisten Arne Forsén och vi
bildade så småningom en folkmusikgrupp, Kvickrot,
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»Musikhögskolan var då som nu en
mötesplats för musiker i samma
ålder och med liknande intressen.«

MlFm – De studerande vid den fiolpedagogiska kursen för
spelmän läsåret 1980–81. Fr.v. artikelförfattaren,
Marianne Palm, Eva Blomquist (sedemera Bjärnborg) 
och Ditte Andersson.
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med sångerskan Susanne Rosenberg och basisten Ulf
Åkerhielm. Just i den tiden, kring 1980, skedde det på
många håll runt Sverige. Ofta var just de högre musik-
utbildningarna en plats för sådana möten, när unga
folkmusiker började söka sig till utbildningar på mot-
svarande sätt som andra musiker. Ett annat exempel
på en grupp som fortfarande existerar och som kom
till i en motsvarande miljö i Göteborg är Groupa.

På väg mot utbildning i folkmusik
Så småningom började vi som gick på musikhögsko-
lan i början på 1980-talet att fråga efter reflektionen
över vår egen musik. För att över huvud taget få ett
sammanhang där vi spelade låtar i skolan började vi
träffas på fritiden och spela tillsammans. Vi reagerade
också på att folkmusiken inte fanns med i många
gemensamma kurser inom musikhögskolan. (Det bör
påpekas att vi hade stöd i detta från vår lärare och
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Skiss till skrivelse om Musik och samhälle 1980 till utbildnings-
ledningen inom musikhögskolan. »Vi föreslår att Musik o
Samhälle-ämnet för alla förändras, så att det verkligen avspeg-
lar musiksituationen i samhället idag. Ämnet ska naturligtvis
motsvara det det säger sig vara och inte behandla enbart den
västerländska konstmusiken 1900–1920.«



mentor Ole Hjorth). Droppen som fick bägaren att
rinna över var kursen i musikhistoria eller Musik och
Samhälle som ämnet fortfarande kallas sedan omus-
reformen. Denna kurs inskränkte sig för vår årskurs
till att under två hela läsår omfatta utvecklingen inom
västerländsk konstmusik mellan cirka 1900 och 1920
med stark koncentration på den så kallade tolvtons-
musikens framväxt. I och för sig intressant, men vi
kände oss dels närmast bestulna på den kunskap vi
förväntade oss få genom en översiktlig musikhistorie-
kurs, dels totalt marginaliserade genom att den musik
vi sysslade med helt ignorerades. Om folkmusik nu
fanns, så var det i varje fall inte tillräckligt intressant
för att nämnas.

Det blev starten till ett arbete där vi började ifråga-
sätta innehållet i många av kurserna och fråga efter
kurser som relaterades till den musik vi själva sysslade
med, som satte vår musik och musicerande i ett peda-
gogiskt, reflekterande perspektiv som kunde göra att
vi kunde relatera det vi lärde oss till vårt eget musice-
rande, till vår egen musik.

När det genom Oles arbete skapades en möjlighet
att inrätta en variant av instrumental- och ensemble-
lärarutbildningen med folkmusikinriktning, tog Ole
oss studenter till hjälp för att i samarbete utforma en
utbildningsplan för fördjupningsdelen av utbild-

– 35 –

KALLE ALMLÖF
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedago-
gisk kurs för spelmän,
1976–1977
Idag: Spelman och
pedagog

»Jag gick tillsammans med Jonny, Kungs Levi och Bosse
Isaksson det första året. Tack vare det kunde jag få en
anställning på Malungs Folkhögskola när jag skulle försöka
få ihop elever till en terminskurs hösten 1978. Försöker fort-
farande få ihop elever till folkhögskolan och det går bra.«

SOFIA SANDÉN
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning
svensk folkmusik, 1995–2001
Idag: Frilansande sångerska, peda-
gog, teatermusiker och logonom

»Förutom alla goda kontakter, vänner
och musikupplevelser så har det varit
helt avgörande för mig att under
dessa år helt få ägna mig åt och för-
kovra mig inom folkmusik. Förutom just genrefördjupning
– stilkännedom, arrangering, gehör, transkribering med
mera – så har jag även utvecklat mitt instrument; rösten!«
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ningen, med en större andel ämnen inriktade på just
folkmusikers behov.

Här formulerades en ny pedagogisk infallsvinkel på
utbildning för folkmusiker vid musikhögskola – att
inriktningen av kurserna skulle utgå från de studeran-
des erfarenheter och musikaliska profil – från folkmu-
sikalisk infallsvinkel. 

Vi utgick ifrån vilka behov man hade som blivande
lärare inom folkmusikområdet och formulerade om
ämnena inom utbildningen med den utgångspunkten.
Vi funderade över vilka motsvarigheterna till till
exempel satslära, musikaliskt hantverk, formlära etc.
kunde vara ur ett folkmusikperspektiv.

Istället för satslära blev det traditionskunskap och
folkmusikteori, som fördjupning inom musik och
samhälle föreslog vi folkmusik- och danshistoria. Vi
föreslog också att man skulle kunna studera inom
huvudämnet för olika spelmän/folkmusiker utanför
skolan och att man skulle få praktisera genom att göra
folkmusikkonserter. 

På så sätt formulerades en utbildning som riktade
sig till den kategorin yngre folkmusiker som ju redan
var de som främst sökte den tidigare kortare pedagog-
utbildningen; en utbildning som innebar att man fak-
tiskt fick möjlighet att profilera sig som folkmusiker
under tiden på musikhögskolan, helt i linje den klas-
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Ur förslag till fördjupningskurs inom instrumental- och
ensemblelärarutbildning med inriktning folkmusik.

Satslära blir
traditionskunskap.



siskt inriktade instrumentallärar-utbildningen. Det
innebar också en öppning för andra instrument än fiol
– nu fanns möjlighet att få utbildning även om man
var till exempel nyckelharpspelare eller sångare. 

På så sätt blev det alltså i någon mån en utbildning i
folkmusik, inte bara utbildning av folkmusiker, vilket
faktiskt var något fullständigt nytt i Sverige. Det
grundläggande konceptet var fortfarande att man
lärde sig folkmusik bäst i den lokala miljön, »ute i
landet«. Formen för detta blev att studenterna skulle
åka ut och studera för någon lokal folkmusiker under
en del av sina studier. 

Utbildningsmöjligheterna förändrades lite i taget
inom musikhögskolan. Det öppnades en möjlighet att
studera till musiker med individuell studiegång, en
möjlighet som främst kom att utnyttjas av jazzmusi-
ker. Därmed öppnades också dörren till musikerut-
bildning på glänt för oss andra. Först ut med folkmu-
sikanknytning var sångerskan Marie Selander, som
förutom folkmusiken inriktade sig på fri improviserad
musik. Jag upplevde att jag efter pedagogutbildningen
hade fått smak på att vidareutvecklas på instrumentet
och kom som första spelman in på den utbildningen
1982. Även här handlade det dock om att ta del av det
utbud som fanns att tillgå på musikhögskolan – och i
mitt fall blev det främst kurser med jazz- och konst-

musikinriktning. Jag studerade klassiskt fiolspel för
Ole Hjorth samtidigt som jag fick fortsätta att för-
djupa mig i låtspelet hos min gamle mästare Anton
Jernberg. På så sätt kom han att bli timlärare vid
musikhögskolan, något han var mäkta stolt över.

Den individuella musikerutbildningen var på
många sätt helt fantastisk – ett jättestort smörgåsbord
av möjligheter! På den tiden fanns det heller inte de
ekonomiska begränsningar vi har idag vad gäller lek-
tionsresurser. Det var dock en rätt krävande utbild-

ning – om det skulle bli något av den hängde helt och
hållet på mig själv, det var egentligen ingen som tog
ansvar för att det blev något vettigt av min utbild-
ning, som frågade efter om jag övade eller ej. Dessu-
tom, vilket både var väldigt frustrerande och stimule-
rande, var jag en främmande fågel nästan överallt. Jag
befann mig ständigt på främmande mark och i alla
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»På så sätt blev det alltså i någon
mån en utbildning i folkmusik,
inte bara utbildning av folkmusi-
ker, vilket faktiskt var något
fullständigt nytt i Sverige«



kurser (utom låtspelsträffarna med Anton) förutsattes
kunskap om och referenser till annan musik än min
egen: jag studerade jazzharmonik, arabisk konstmu-
sik, traditionell kontrapunkt, fritonalt gehör, moder-
nistisk komposition, klassiskt fiolspel m.m. Just när
det gäller fiolspelet blev det en oerhört lärorik och
intressant resa – Från början var min inställning att
jag ville lära mig fiolteknik av Ole Hjorth. Jag var inte
särskilt intresserad av att lära mig spela klassisk
musik, men ville gärna utveckla min teknik så mycket
som möjligt.

Redan efter några månaders studier för Ole var han
emellertid färdig att slänga ut mig genom fönstret ur
lektionssalen, när jag envist vägrade att pröva att
använda vibrato. Jag var ju livrädd för att det skulle
förstöra mitt låtspel. Han ställde mig mot väggen och
frågade om hur jag skulle gjort om det kom någon till
mig och ville lära sig låtar, men inte ville använda
drillar? Det fick mig att börja tänka efter, och allt
eftersom gick det upp för mig att nästan all instru-
mentalteknik är intimt knuten till ett musikaliskt
uttryck – det går mycket lättare att lära sig stråktekni-
ker som sautillé, spiccato och staccato om man vet hur
de ska låta, som en del av ett musikaliskt uttryck –
annars blir det bara komplexa rörelsemönster utan
musikalisk mening, en slags omusikalisk gymnastik.
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SOFIA KARLSSON
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning
svensk folkmusik, 1996–1999
Idag: Sångerska

»Utbildningen betydde både glädje
och vånda, men mest betydelsefulla
möten med traditionsbärare och
fantastiska medstudenter.« 

JEANETTE EVANSSON
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedagogisk kurs för
spelmän/ Musikerutbildning svensk
folkmusik, 1998–2002.
Idag: Pedagog, frilansande musiker
och teatermusiker

»Det går nog inte att säga hur mycket
utbildningarna betytt för mig, men att
säga nästan ALLT är nog ingen över-
drift. Det mesta jag gör idag vilar på
den grund jag fick där.«



Det blir heller inte riktigt bra eller användbart, unge-
fär som en gymnast eller simhoppare som inte har
känsla för uttrycket i rörelsen, helheten. Eller som att
försöka lära sig gå genom att addera enskilda steg till
varandra, knyckigt och osammanhängande! Och pre-
cis som man oftast kan se att det är en tränad gymnast
genom ett enstaka språng, eller identifiera en ‘hipho-
pare’ genom en enda gest eller kroppshållning, kan
man ju oftast höra den musikaliska stilen eller ut-
trycket genom hur man bildar en enda ton.3

Det var fascinerande att dyka in i den klassiska
musikens olika uttryck och personligen mycket
utvecklande att faktiskt vara tvungen att själv leva sig
in i till exempel ett sentimentalt, romantiskt uttryck
som jag alltid hade haft väldigt svårt för. Men det
gjorde också att behovet att medvetandegöra sig om

den egna stilen blev mer tydligt. Konstmusikens ter-
minologi var inte särskilt användbar för att beskriva
den speciella spelstil jag hade lärt mig genom Anton.
En stilegen terminologi speglar ju snarast det som är
kvaliteterna i just den stilen. Därför startade Ole och
jag ett projekt för att finna en beskrivningsmodell för
spelmäns spelsätt som kunde vara mer stiloberoende
och där man kunde finna redskap för att beskriva just
det som var viktigt i vår musik. Det blev ett spän-
nande arbete som ledde mig delvis in på forskning
och som har blivit något av en utgångspunkt för
dagens utveckling på institutionen.

Ett nytt Folkmusiksverige – folkmusikern blir till
Början av 1980-talet var en tid då folkmusikrörelsen
förändrades från att vara en modeföreteelse och en
konstnärlig manifestation av en politisk rörelse i Ros-
seau’s anda, till att bli något eget. Folkmusikvågen
liksom sin syster Gröna vågen hade börjat ebba ut och
de som svepts med sökte sig nya former för sitt
intresse. Nu blev det vi som hade en identitet inom
folkmusiken som drev utvecklingen.

När jag kom till Stockholm 1979 var studiecirkel-
verksamheten på topp. Det fanns ett som det verkade
omättligt behov av studiecirklar i låtspel på fiol och
periodvis ledde jag och många andra flera studiecirk-
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»Redan efter några månaders
studier för Ole var han färdig att
slänga ut mig genom fönstret, när
jag envist vägrade att pröva att
använda vibrato.«



lar i veckan. Runt om i landet byggde man också
nyckelharpor i skolornas slöjdsalar, liksom spelman-
slag och folkdanslag i studiecirkelform. Det var en
given arbetsmarknad för spelmän med pedagogisk
utbildning. Snart nog började det också komma igång
folkmusikkurser på folkhögskolor – det var de nyutex-
aminerade spelmännen och fiolpedagogerna Kalle
Almlöf och Jonny Soling som var först ut med kurser
på Malungs folkhögskola och så småningom följdes de
av fler.

Efter ungersk förebild hade man också i slutet av
70-talet börjat med så kallade danshus på flera håll i
landet. Genom folkmusikföreningar som drev dessa
började bland annat danshusen i början av 1980-talet
utvecklas till spelställen där man både gav konserter
och spelade till dans – oftast i kombination. På så sätt
fick vi något av en motsvarighet till jazzklubbar och
kammarmusikföreningar inom folkmusiken – lokala
konsertarrangörer som drevs av ideella föreningar.
Där framträdde ofta både mindre grupper av spelmän
men också den nya typen av folkmusikgrupper som
hade bildats i efterföljd till pionjärer som till exempel
Folk & Rackare och Norrlåtar. Där fanns Filarfolket,
Groupa, Burträskara, Gunnfjauns kapell och många
andra som bildades kring 1980 och liksom min grupp
Kvickrot regelmässigt framträdde på folkmusikställen.

Många av medlemmarna i dessa grupper hade
anknytning till de högre musikutbildningarna. Helt
nytt jämfört med tidigare var att ofta var spelmännen
och folksångarna ledande i grupperna.4 Men de skilde
sig från traditionella spelmansduos etc. genom att det
fanns sångare och instrumentalister som spelade
andra instrument än de traditionella spelmansinstru-
menten, men som också spelade/sjöng folkmusik.
Plötsligt hade en ny kategori fötts, folkmusikern. Det
var inte helt okontroversiellt i spelmanssverige – vid

ett årsmöte med Sveriges spelmäns riksförbund
tryckte en av de äldre styrelsemedlemmarna bokstav-
ligen upp mig mot väggen och hutade åt mig: »pro-
fessionella folkmusiker – över min döda kropp!«

Trots debatten om professionalisering av folkmusik-
rörelsen fick vi lyckligtvis inte riktigt den där fullstän-
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»Trots debatten om professionalise-
ring av folkmusikrörelsen fick vi
lyckligtvis inte riktigt den där
fullständiga tudelningen av
folkmusiken.«



diga tudelningen av folkmusiken. Istället samlades vi
faktiskt kring gemensamma mål – det var ju lite svårt
att skylla gruppmusiker som till exempel Mats Edén,
Ellika Frisell, Tomas Andersson eller för den delen jag
själv för att inte vara förankrade i spelmansmusiken.

Denna nya folkmusikrörelse hade ingen naturlig
hemvist i de traditionella organisationerna, ungdoms-
ringen och spelmansförbunden – bland annat ägnade
vi oss ju både åt musik och dans. Många av oss var
också professionella, vilket ju inte var populärt i spel-
mansförbunden. Därför bildade en gemensam organi-
sation för folkmusik och dans, RFoD – det blev star-
ten på ett musikpolitiskt arbete som fick stor
betydelse bland annat för utvecklingen av våra utbild-
ningar. En starkt drivande person i detta arbete var
då, liksom nu, Lars Farago.

Något av det första vi gjorde var att börja doku-
mentera det nya Folkmusiksverige, vilket resulterade i
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Baksidestexten på boken »Folkmusiken Lever« utgiven av
Riksföreningen för Folkmusik och Dans 1984. Exempel på
kapitelrubriker: Folkmusiker forskar, Mot danspoliser,
Danshusen, Att leva på folkmusik, Spelmannen som pedagog,
Svensk folkmusik som exportvara, Musikskolan där barnen
blir stolta spelmän…



boken »Folkmusiken Lever« 1984. Redan rubrikerna
på kapitlen ger en bild av det vi ville berätta om.

Alla vi som utgjorde RFoD, både de arrangerande
musik- och dansföreningarna, musikpedagogerna och
musikerna som spelade på deras evenemang levde på
marginalerna – och det var naturligt att man frågade
sig hur kusinerna inom till exempel konstmusik och
jazzvärlden klarade det hela. Och se, det fanns ju
bidrag. Staten var en stor mecenat. Men situationen
visade sig vara oerhört orättvis. Jag tog mig tid att gå
igenom statens kultur- och utbildningsbudget 1984
och försökte utröna hur stort stödet var till utövande
av konstmusik respektive folkmusik. Det blev en
måhända ofullständig och partisk sammanfattning,
som dock nog speglade situationen ganska väl. 

Vi började fråga oss om det måste vara på detta sätt?
Hade staten något ansvar för att stödja vår kulturform?
De av riksdagen 1974 antagna kulturpolitiska målen
verkade faktiskt närmast vara skrivna för att stödja just
vår kulturform. Där stod bland annat att kulturpoliti-
ken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara
och levandegörs, möjliggöra konstnärlig och kulturell
förnyelse, motverka kommersialismens negativa verk-
ningar, ta hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter
och behov, ge möjlighet till egen skapande aktivitet etc. 

Vi började så formulera en kulturpolitisk utgångs-
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Sammanställning av bidrag till utövande av folkmusik
respektive konstmusik utifrån budgetpropositionen 1985,
vilket pekade på cirka 2 miljoner till folkmusik och cirka
430 miljoner till konstmusik. En motsvarande samman-
ställning av situationen 2005 av Henrik Norbeck pekade på
cirka 8 milj i förhållande till 770 miljoner.

2005: ca 8 miljoner vs. 770 miljoner



punkt för vår genre, vilket samtidigt innebar att defi-
niera vad det var vi höll på med. Därmed lämnade vi
1970-talets mer preskriptiva folkmusikbegrepp och
definierade oss snarare som en genre bland andra i
1980-talets Sverige. Som en musik och dansgenre
med sina unika kvaliteter som till exempel den lokala
och historisk förankringen, en nära relation mellan
musik och dans, en musik med andra konstnärliga
uttryckssätt, kvaliteter och former för musicerande än
i andra genrer – inte nödvändigtvis bättre eller sämre,
men annorlunda.

Vi ansåg att staten hade ett ansvar för att stödja
utvecklingen av vår genre – vi började alltså kräva vår
del av kakan!

Det blev bland annat artiklar, debatter och upp-
vaktningar. Men det utåtriktade arbetet stimulerade
också till ett inre arbete inom den nya folkmusikrörel-
sen – till en inventering av våra möjligheter och visio-
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JENNY TIDMAN
Instrument: Fiol
Utbildning: Instrumental- och
ensemblelärare svensk folk-
musik, 1995–1999
Idag: Pedagog

»Utbildningen har betytt
mycket för mig eftersom jag
började undervisa direkt efter. Det har emellertid sedan
tagit några år att utarbeta sätt för hur jag ska använda
folkmusiken i jobbet.«

MIA MARIN
Instrument: Fiol
Utbildning: Musiker med
pedagogisk inriktning/
Musikerutbildning, 2001–2006
Idag: Frilansande musiker och
pedagog

»Utbildningen jag har gått har helt
klart format mig till den musiker
jag är idag. Jag har en helt annan

infallsvinkel på mitt musicerande nu jämfört med tidigare.
Jag känner att jag har fått mycket mer kunskaper om
ämnena runt omkring, teoretiska kunskaper och så ser jag
mig idag mer som solist.«

»Falun Folkmusik Festival kom att
bli en oerhört viktig arena för den
konstnärliga utvecklingen inom
folkmusiken vid denna tid.«



ner. Det blev ett mycket kreativt och vittfamnande
arbete som ledde fram till ett framtidsseminarium
arrangerat av RFoD 1985 på Skinnskattebergs folk-
högskola. Där deltog väldigt många aktiva folkmusi-
ker, dansare och folkmusikarrangörer och färre fors-
kare och politiker. Det blev både en spännande
inventering av vad vi kunde, ett erfarenhetsutbyte och
en idéverkstad – vi frågade oss både vad vi kan, vad vi
vill, vad vi behövde och hur vi skulle göra?

Vår vision skulle kanske kunna sammanfattas som
att vi ville att folkmusiken skulle vara en naturlig och
levande del av svenskt musikliv i en mängd olika for-
mer, både yrkesmässigt och som amatörverksamhet,
både som konstform och som aktivitet, både i tradi-
tionell form och i nya former där det liksom på många
andra håll i världen i symbios både med populärmusik
och konstmusik. Vi ville att vår musikform skulle få
det erkännande den var värd – både mätt i uppmärk-
samhet och pengar – och vi ville att folk i allmänhet
skulle få veta om att den fanns och all den konstnär-
liga kraft den rymde.

Vad blev det då av våra visioner?
Jo, inte minst blev det ny spännande musik. Det

uppstod väldigt många olika musikgrupper och nya
stilar inom genren under de följande 10–15 åren efter
framtidsseminariet.

Men det uppstod också nya former som påverkade
denna kreativa utveckling. Redan året efter framtids-
seminariet uppstod Falun Folkmusik Festival (säkerli-
gen med viss inspiration från Kaustinens folkmusik-
festival), där just den blandning av traditionsmusiker
och nya folkmusikgrupper, artister, pedagoger, arran-
görer, svensk och invandrad folkmusik m.m. som fun-
nits med på framtidsseminariet kom att mötas. FFF
kom att bli en oerhört viktig arena för den konstnär-

liga utvecklingen inom folkmusiken vid denna tid –
men också en arena för utvecklingen av det möte mel-
lan olika traditioner som sedan kom att kallas världs-
musik.

Det uppstod också nya utbildningar. Ale Möller
samlade ett antal musiker med intresse av att utveckla
nya former för samspel inom folkmusik till en kurs
vid Skinnskattebergs folkhögskola ett par år efter
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»Man kan säga att den yrkesverk-
samhet inom folkmusik som spirat
på 1980-talet blev etablerad på
1990-talet.«



framtidsseminariet, en kurs som blev till en experi-
mentverkstad för gruppspel med utgångspunkt från
svensk folkmusik. Det blev i sin tur en input till den
folkliga berättarteatern som introducerades i ett
gigantisk experiment genom iscensättningen av epo-
set »Den stora vreden« i regi av Peter Oskarsson
1988–1990. Här utvecklade gruppen Hedningarna en
helt ny musik utifrån klangen av ett medeltida folkligt
instrumentarium i kombination med rockmusikalisk
estetik, Susanne Rosenberg ett nytt sätt att använda
folkligt tonspråk i berättande sång, Leif Stinnerbom
ett nytt sätt att integrera rörelsemönster i folklig dans
som ett teatralt uttryck etc. Man prövade gemensamt
en annat teatralt förhållningssätt, där musiken,
sången och dansen blev helt integrerade delar av den
berättande teatern. Det vidareutvecklades sedan
vidare i andra uppsättningar där till exempel Ellika
Frisell, Ale Möller och flera andra deltog i utveck-
lingen av också själva det teatrala uttrycket. Den folk-
liga berättarteatern har sedemera, inte minst genom
Leif Stinnerboms arbete med Västanå teater kommit
att bli en av de viktigaste arenorna för ny folkmusik.

RFoD:s kulturpolitiska arbete ledde bland annat
till att det kom folkmusikkonsulenter och producen-
ter i den reformerade länsmusiken och rikskonserter.
Vi lyckades också få nästan samtliga politiska partier
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Vad blev det av våra visioner?

•Falu Folkmusic Festival (1986) –
professionalisering »världsmusik«

•Skinnskattebergskursen (1987) – 
utbildning, experiment

•Den stora vreden (1988) – folkmusik, 
sång, dans i berättande teater

•Folkmusikåret (1990) – folkmusik-
konsulenter, länsmusiksatsningar 
på folkmusik

•Folkmusikern blev till! – folkmusik-
gruppen blev självklar

•Konflikt mellan tradition och 
förnyelse förbleknade

Några utvecklingar under slutet av 1980-talet som bildade
förutsättningar för 1990-talets utveckling.



att motionera om att 1990 skulle bli ett folkmusik-
och dansår, vilket också förverkligades. Det innebar
både stora rikskonsert- och länsmusiksatsningar på
folkmusik och fungerade på många sätt som en mark-
nadsföring av den nya folkmusikgrupp-musiken. Men
eftersom många av de främsta företrädarna för den
traditionella musiken var med i denna utveckling blev
det aldrig någon delning av rörelsen – den traditio-
nella musiken kom att även fortsättningsvis stå starkt
jämsides med gruppmusiken.

När grupper som Hedningarna och Nordman fick
ett stort kommersiellt genomslag under 1990-talet
ledde det till att många sökte sig också till den traditio-
nella musiken. Att den enormt populära popgruppen
Nordman kompades av en folkmusikgrupp som Väsen,
gjorde att många unga fick upp ögonen för den musi-
ken. Folkmusiken växte också samtidigt som skivgenre.
Fler skivbolag med inriktning på folkmusik uppstod
och musiken började också spridas utanför landet.

Samtidigt blev folkmusiker som till exempel Lena
Willemark och Susanne Rosenberg kända också som
interpreter av ny konstmusik, främst genom tonsätta-
ren Karin Rehnqvists musik. Folkmusikern blev en
musiker man kunde engagera likväl som andra musi-
ker, ett folkmusikaliskt uttryckssätt som kunde
användas utanför folkmusikens ram.
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BENGT JONASSON
Instrument: Elbas
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 2000–2004
Idag: Frilansande musiker och pedagog
»Utbildningen på folkmusiklinjen har beri-
kat mitt melodispel, rytmiksinne och

lyhördhet som musiker och medmusikant, samt inspirerat
mig, och viktigast av allt: gett mig tillfälle att träffa goda
vänner och spelkompisar.«

INGVAR ANDERSSON
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedagogisk kurs
för spelmän, 1977–1979
Idag: Frilansande musiker, kapell-
mästare och arrangör med en bred
musikalisk bas

»Den utbildning jag gick var en
pedagogisk utbildning för verk-
samma musiker. Det nya var att vi folkmusiker, tillsammans
med jazzmusikerna, fick möjlighet till den här pedagogiska
utbildningen som representanter för så kallade eftersatta
genrer. Jag har alltså inte utbildat mig till folkmusiker på
Musikhögskolan. Utbildningen gav mig en möjlighet att
arbeta med musiken i olika former på heltid.«



Man kan säga att den yrkesverksamhet inom folk-
musik som spirat på 1980-talet blev etablerad på
1990-talet. Nu var folkmusiker ett självklart begrepp
bland andra kategorier av musiker. Det fanns också
en, om än liten, marknad att utbilda för.

Folkmusikinstitutionen blir till!
Utvecklingen av den nya folkmusikrörelsen fick där-
med också betydelse för utvecklingen på musikhög-
skolorna. Genom att det plötsligt var mer självklart
att man kunde vara folkmusiker på samma sätt som
klassisk musiker eller jazzmusiker blev det också mer
självklart att det skulle finnas utbildningsmöjligheter
folkmusiker.

När spelmannen och musikvetaren Eva Saether
(som också varit redaktör för »folkmusiken lever«)
tillsammans med Mats Edén ordnade en folkmusik-
vecka på musikhögskolan i Malmö 1990 blev det när-
mast en invasion av den nya folkmusikrörelsen på den
musikhögskolan. Det blev också startskottet för en
folkmusikvariant inom musiklärarutbildningen i
Malmö, både för klasslärare (vilket var nytt) och
instrumental- och ensemblelärare.

Inspirerade av detta anordnade vi en motsvarande
folkmusikvecka vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm 1994. Det blev en oerhörd succé med väl-

besökta konserter där många av de musiklärarstude-
rande fick en helt ny bild av folkmusik. Det blev också
betydelsefullt för den omorganisation av kmh som
skedde just då och genom en hel del trixande lyckades
vi både få till stånd en egen institution och en utbild-
ningsledare för folkmusikutbildningarna – en viktig
inspiration var här Sibeliusakademins folkmusikav-
delning. Ole Hjorth hade under alla år som ledare av
folkmusikutbildningarna inte fått tillgång till ens ett
eget arbetsrum och än mindre en egen lektionssal,

utan fått nöja sig med ett skåp i korridoren. Nu blev
det åtminstone en dedicerad lektionssal för folk-
musik.

I samma veva gjordes den gamla individuella stu-
diegången om till musikerutbildning med afroameri-
kansk profil respektive svensk folkmusikprofil. Det
var en naturlig konsekvens av vad som hänt med
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»Ole såg till att det blev en heltids-
tjänst som lektor istället för den
halvtid som adjunkt han själv
hade haft.«



utbildningen och speglade också den ökade betydelse
som folkmusiken fått i den tiden.

Själv hade jag börjat arbeta som timlärare vid
musikhögskolan ungefär 10 år efter min examen. Jag
hade också arbetat som gästande timlärare vid Sibeli-
usakademins folkmusikutbildning i Helsingfors i bör-
jan av 1990-talet vilket blev en stor inspiration. Där
fanns ju en hel avdelning, ett våningsplan fullt av folk-
musik, fritt experimenterande och spännande djupdy-
kande i traditionen. Samtidigt upplevde jag att vi
hade en längre tradition av folkmusikutbildning här i
Stockholm – varför kunde vi då inte ha motsvarande
möjligheter som där? Medan utbildningen i Finland
hade startats utan att det ens fanns någon arbets-
marknad fanns det här i Sverige en oerhörd försiktig-
het för att inte säga mjäkighet – hur skulle folkmusi-
kerna få jobb?

När institutionen blivit till bestämde sig Ole för att
lämna rodret för utbildningen – han närmade sig pen-
sionsåldern och ville bereda marken för en fortsätt-
ning av verksamheten. Typiskt Ole, förresten. Medan
andra pionjärer med tiden ofta hänger sig kvar och får
svårt att skilja på sig själva och den verksamhet de ska-
pat, var Ole klar över att utbildningen måste föränd-
ras med nya tider och nya människor. Det behövdes
tid för någon att bygga upp en egen kompetens. Ole

såg till att det blev en heltidstjänst som lektor istället
för den halvtid som adjunkt han själv hade haft. 

Jag sökte och fick jobbet. I praktiken var jag då
redan inblandad i verksamheten som administrativ
stödperson för Ole i rollen som ledare för utbild-
ningen och ansvarig för musikerutbildningen. Jag
minns mycket väl första gången det var ansökningar
till den nya musikerutbildningen med folkmusikin-
riktning – det var 11 sökande totalt då till alla folkmu-

sikprogram och jag tror att vi tog in fyra av dem till
musiker och fyra till pedagogutbildningen. Det var en
ny generation folkmusiker som vuxit upp med den
nya folkmusikrörelsen, hade varit på Falufestivalen
och lyssnat på alla grupper.

I och med denna nya musikerutbildning och det
nya jobbet fanns det anledning att reflektera över
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»Detta med att se folkmusiken som
utgångspunkten för utbildningen
hade vittgående konsekvenser: 
Vi förändrade antagningsproven
till utbildningen. «



utbildningens innehåll och utformning. Tidigare hade
utbildningen främst utgått ifrån att man först allmän-
bildat sig genom allmänna kurser i västerländsk
musikteori, repertoar, teknisk och stilmässig gen-
rebreddning på instrumentet m.m., för att inom de
längre utbildningarna eventuellt senare få möjlighet
att fördjupa sig inom folkmusik. Men studenterna
hade i allt högre utsträckning kommit att efterfråga
just folkmusikfördjupningen. Det hade nog delvis att
göra med de inte längre bara var »spelmän« upp-
vuxna i en lokal folkmusikmiljö som sökte till utbild-
ningen – nu fanns det också mer nyväckta folkmusi-
ker som gått förberedande musikutbildning på till
exempel folkhögskola bland de sökande.

Så utvecklade jag och mina kollegor inom institu-
tionen istället ett koncept för utbildningen som
utgick ifrån att genre- eller stilkunskaperna är en
form inom vilken man uttrycker sin musikalitet.
Utifrån det synsättet kunde folkmusiken vara både
ingången i och utgångspunkten för studierna. På
samma sätt som man inom till exempel den klassiska
musikerutbildningen har möjlighet att växa som
musiker med utgångspunkt från den klassiska musi-
kens idiom, borde det finnas möjlighet för folkmusi-
ker att få en yrkesutbildning med utgångspunkt från
sitt idiom. Att se högskolan som arenan för detta var
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MAMADOU SENE
Instrument: Sång, Riti
Utbildning: Musikerutbilding musik
från andra kulturer, 2001–2004
Idag: Frilansande musiker

»Jag blev tipsad om musikhögskolan av mina spelkompisar
Jonas Knutsson och Ale Möller, jag tänkte att det kunde
vara bra att höja taket för mitt kunnande inom den musik
som jag jobbar mycket med.«

ULRIKA BODÉN
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning
svensk folkmusik, 1994–1999
Idag: Frilansande sångerska och
kompositör

»Utbildningen betydde att jag lärde mig massor! Både
direkt av alla de lärare som undervisade där men också på
egen hand. Bland annat ledde det till att jag började leta
fram en stor okänd vistrepertoar från mina hemtrakter i
Ångermanland. Under utbildningen bildades också flera
grupper som har haft stor betydelse för mig. Eftersom
grupperna gav speljobb redan när jag fortfarande gick på
skolan så blev det inget glapp när utbildningen var slut, det
var bara att fortsätta arbeta med det som redan var påbör-
jat. Det har inte varit några problem att försörja sig på
musiken.«



en naturlig följd av att samhället hade förändrats så
att föreningsliv och lokala miljöer inte kunde tillgo-
dose detta behov. Behovet av folkmusiker med hög-
skolekompetens hade ju också vuxit. Det handlade
alltså inte primärt om att allmänbilda folkmusiker
utan att erbjuda möjligheter för folkmusiker att växa
som musiker med utgångspunkt från sin identitet
inom folkmusiken. Folkmusiken som uttryck jämställ-
des med »Jazz/Afro« och »Västerländsk konstmu-
sik/Klassiskt« som musikalisk uttrycksform.

Det handlar alltså djupare sett om synen på musik-
utbildning och musikformer. Den musikaliska stilen
är givetvis inget självändamål – folkmusikaliska stilar
är inte vare sig bättre eller sämre än andra uttryck,
bara annorlunda – stilen är inte själva musiken. Men
en stil fungerar snarare som språk eller uttrycksform,
som en språngbräda för det musikaliska uttrycket,
berättandet och kommunikationen – som kan ge möj-
lighet till såväl subtila uttryck som häftiga brott mot
traditionen, för det djupt personliga tilltalet. Om
målet för den högre musikutbildningen är att stimu-
lera till ett rikt musikliv, bör det därför vara viktigt att
ge möjlighet till utbildning inom och med utgångs-
punkt för olika musikaliska uttrycksformer – och där-
igenom skapa förutsättningar för yrkesverksamhet
inom olika musikgenrer. Problemet är att medveten-

heten både bland beslutsfattare och bland utbildare
inom till exempel klassisk musik om att man faktiskt
utbildar inom en stil är mycket låg. Fortfarande styrs
musikutbildningen på många sätt av ofta outtalade
idéer om musikalisk bildning och obildning. 

Detta med att se folkmusiken som utgångspunkten

för utbildningen hade vittgående konsekvenser: Vi
förändrade antagningsproven till utbildningen.
Utifrån den självklara insikten att notläsning och
notering är intimt relaterat till stil så att man lättare
både läser notbilder och noterar musik som man är
van vid, gjorde vi till exempel folkmusikvarianter av
de skriftliga teoretiska antagningsproven. Dagens teo-
retiska antagningsprov testar förmågan att notera
folkmusik, att läsa folkmusiknoter som det ofta är
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»En högskola är inte blott och bart
ett ställe där man förmedlar
redan färdigtuggade kunskaper –
en av de centrala uppgifterna för
högskolor och universitet är ju att
utveckla ny kunskap.«



noterat i till exempel Svenska Låtar, att kunna
beskriva och använda harmonik som är vanligt i
stämspel och kompspel, känna till notationsbegrepp
som finns i folkmusiknotation etc.

Vi utgick också från ett folkmusikaliskt förhåll-
ningssätt oavsett ämne. Det betydde att vi utgick ifrån
gehörsinlärning som det fundamentala arbetssättet
oavsett om det gäller instrumentalstudier, sång,
piano, teori, ensemble eller metodik. Det betydde
också att vi utgick ifrån det typiskt folkmusikaliska
förhållningssättet till »verk« och »utövare«, där den
som spelar eller sjunger självklart är åter- och med-
skapare av musiken och det oftast varken finns origi-
nalinspelning eller noterad komposition att utgå ifrån
– bara en massa versioner och ett stilistiskt uttryck;
Där musikerkompetensen snarare sitter i att kunna få
till musiken så att den till exempel går att dansa till än
att spela »som det står i noterna«; Där färdighet i att
variera sig, uttrycka sig musikaliskt inom en stil, som
till exempel att smycka ut och variera sig, står över
allmän instrumentalteknisk färdighet, står över att
kunna spela »vad som helst«. Det betyder att man
framförallt studerar musiken genom att studera
andras versioner och olika sätt att spela/sjunga,
genom att lyssna, härma och skapa egna tolkningar –
med utgångspunkt från både levande spel och sång,

inspelningar och uppteckningar. Vi utgick på så sätt
från ett grundläggande estetiskt förhållningssätt som
hör hemma i folkmusiken.

Med denna utgångspunkt kunde vi använda ett
gemensamt grundmaterial inom olika ämnesområ-
den: Vi satte samman ett material av inspelningar och
uppteckningar som vi kunde använda som källmate-
rial oavsett om det gällde fiolspel, sång, teori eller
arrangering. Vi kunde använda en gemensam musik-
teoretisk verktygslåda som utgick just från gehörsin-
lärning och där kunskap i notering handlar främst om
att kunna begripa sig på den klingande musikens
hemligheter. Vi kunde använda arbetssätt inom
ensemblespel och arrangering som utgick från gehörs-
arrangering och sätt att spela tillsammans som
används inom folkmusik. 

I den utvecklingsplan för institutionen som vi for-
mulerade satte vi ord på en del av våra nya visioner. Vi
beskrev folkmusikinstitutionen på kmh som en plats
för folkmusikalisk utveckling, en levande folkmusik-
miljö och ett centrum för utveckling av kunskap inom
folkmusik. En högskola är inte blott och bart ett ställe
där man förmedlar redan färdigtuggade kunskaper –
en av de centrala uppgifterna för högskolor och uni-
versitet är ju att utveckla ny kunskap, att undersöka
och vidareutveckla. Utveckling av praktisk musikalisk
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kunskap sker genom musikaliska studier; att spela,
lyssna, lära, skapa, reflektera över och kommunicera
om musik. Vi såg det som att en av de viktigaste funk-
tionerna för institutionen för folkmusik vid kmh att
skapa en sådan arena för utveckling inom folkmusik
genom att skapa en miljö av folkmusikstudenter och
lärare, med plats för inspiration och musikaliska
möten. Vi såg det också som viktigt att samla och för-
medla ny musik och ny kunskap inom området
genom publikationer, konserter, konferenser etc. och
ha en nära relation till musiklivet utanför musikhög-
skolan genom fortbildning o.dyl.

I utvecklingsplanen räknade vi upp olika förutsätt-
ningar för att vi skulle kunna erbjuda den kreativa
miljö för folkmusik som vi önskade – ett centrum för
utbildning och kunskapsutveckling inom folkmusik i
Sverige. För detta krävdes framförallt att det fanns
möjlighet att öka antalet utbildningsplatser. Vi
krävde för det första motsvarande utbildningsmöjlig-
heter för folkmusiker som inom klassiskt och jazz, vil-
ket innebar bland annat att vi ansökte om möjlighet
till diplomutbildning med folkmusikinriktning. Vi
behövde också fler fast knutna lärare med tjänster
istället för att kunna skapa ett kollegium med konti-
nuerligt engagemang i utbildningen. Vi föreslog flera
deltidsanställningar snarare än några få heltidsanställ-
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Ur Utvecklingsplan för folkmusikinstitutionen 1996–1997.



ningar, vilket skulle göra det lättare att kombinera
med frilansarbete för lärarna och behålla en stark
koppling till yrkeslivet utanför kmh.

Vi föreslog också att man skulle öppna motsva-
rande utbildningsvarianter för folkmusiker med
annan inriktning än svensk folkmusik, framförallt
med tanke på alla invandrade folkmusiker och folk-
musiktraditioner. Tanken var densamma som när

utbildningarna med svensk folkmusik startade – att
skapa möjligheter för denna kategori musiker att
verka yrkesmässigt som musiker och pedagoger i
svenskt musikliv. Här fanns många invandrade musi-
ker med hög artistisk kompetens, men som saknade
nycklarna till musiklivet för att kunna arbeta på
samma villkor som inhemska musiker eller få jobb

som instrumentalpedagoger i till exempel kultursko-
lan. 

Många av dessa önskemål är till stor del uppfyllda
idag. Vi har inte fullt det antal utbildningsplatser vi
önskar oss, men inte långt därifrån: Antalet studenter
inom utbildningarna har ökat från cirka 8 till cirka 35.
Vi har fler lärare nära knutna till institutionen än tidi-
gare, numera sju lärare med tjänst. Vi har i princip
samma utbildningsmöjligheter för folkmusiker som
för till exempel klassiska musiker och jazzmusiker. Vi
har lokaler och teknologiska möjligheter vi då knappt
kunde drömma om. Genom framförallt dåvarande
utbildningsledare och nuvarande studierektor Ellika
Frisells arbete lyckades vi få till stånd att motsvarande
utbildningar öppnades för folkmusik- och konstmusik
från andra kulturer som inom svensk folkmusik år
2000 (internt förkortat till Af). Det blev en omedel-
bar succé som gjorde att många som aldrig skulle ha
reflekterat över att söka till en svensk musikhögskola
sökte till utbildningen. Det innebar också att en ny
kvalitet tillfördes institutionen, genom studenter med
helt andra erfarenheter än de som kom ifrån svensk
folkmusikmiljö.

Framförallt har den dynamiska och levande folk-
musikmiljö vi önskade oss faktiskt uppstått. Den
märks också utanför kmh genom att många av våra
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»Vi har i princip samma utbild-
ningsmöjligheter för folkmusiker
som för till exempel klassiska musi-
ker och jazzmusiker. Vi har lokaler
och teknologiska möjligheter vi då
knappt kunde drömma om.«



tidigare studenter, som utvecklat ett personligt
uttryck och hög kompetens under utbildningen, kom-
mit att göra stora avtryck i svenskt musikliv sedan 90-
talets mitt. Det märks också i antalet ansökningar till
utbildningarna, som vuxit från de 10-tal som sökte
när jag började mitt arbete som prefekt till de
100–150 ansökningar vi sedan början av 2000-talet
har till de olika programmen inom institutionen. Det
märks framförallt i det spännande musikaliska och
pedagogiska arbete som utförs av studenter och lärare
inom institutionen och som möts av ett stort publikt
intresse i årliga evenemang som julkonserten och
låt!.

Just låt! var det första jag ansökte om att få
genomföra när jag tillträdde som prefekt. Idén kom
ursprungligen, som så ofta, från min kollega och
maka, tillika nuvarande prefekten Susanne Rosen-
berg. Både Susanne och jag hade erfarenhet av att ha
arbetat bland annat på Sibeliusakademins folkmusik-
avdelning och insåg att vi hade massor att lära av erfa-
renheterna av folkmusikutbildning där och på andra
håll. Vi såg också värdet av att studenterna redan
under studietiden skulle få erfarenhet av att arrangera
en festival, med allt vad som därtill hör med mark-
nadsföring, ljudteknik och logistik. Det kunde fun-
gera både som ett artistiskt skyltfönster och ge erfa-
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Ansökan till KMH:s ledning om att få anordna
LÅT! september 1995.



renhet av att konsertarrangemang som skulle kunna
göra dem bättre rustade att möta musiklivets behov.

Första låt! blev en fantastisk succé och de diskus-
sioner vi påbörjade då med våra nordiska kollegor om
arbetsmarknad, pedagogiska modeller, kunskapsut-
byte etc. har följt oss sedan dess. Konferensen, festiva-
len och det nordiska nätverk som växte fram ur det
blev också en inspirationskälla för nya utbildningar
runt Norden och på andra håll. Det blev också till
både en årlig konferens och festival för det nordiska

nätverket som turnerat runt i Norden de senaste 
10 åren. Men vi behöll också festivalen som en årlig
festival och kurs i arrangörsskap här hos oss.

Sammantaget kan vi alltså blicka tillbaka på en
dynamisk utveckling sedan det första låt! – Och
denna utveckling är verkligen ett resultat av en kol-
lektiv insats inom vår institution där alla lärare och

– 55 –

MARIE AXELSSON
Instrument: Fiol/Sång
Utbildning: Musikerubildning individu-
ell studiegång, fiol/ Instrumental- och
ensemblelärare, fiol/ Musikerutbildning
svensk folkmusik, sång, 1991–1999
Idag: Pedagog och frilansande
musiker

»Utbildningarna har betytt väldigt mycket för mig. I det
mesta jag gör idag i min undervisning och när jag står på
scen använder jag mig av de erfarenheter jag fick på
skolan.«

JOHANNA BÖLJA HERTZBERG
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik och pedagogisk påbygg-
nad, 2000–2005
Idag: Frilansande sångerska, teater-
musiker och pedagog

»Utbildningen har betytt mycket för mig. Jag har träffat
spelkompisar och fått många värdefulla kontakter, för-
beretts på ett musikerliv och fått kunskap som annars
hade tagit lång tid att skaffa på egen hand. Självförtroen-
det har stärkts, jag har fått scenvana, lust att undervisa
andra och nya projekt har väckts.«

»Första LÅT! blev en fantastisk succé
och de diskussioner vi påbörjade då
med våra nordiska kollegor om har
följt oss sedan dess.«
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studenter bidragit stort. I synnerhet har några perso-
ner varit intensivt inblandade i institutionens utveck-
ling, framförallt Ellika Frisell, Ole Hjorth och
Susanne Rosenberg som alla också haft viktiga admi-
nistrativa uppdrag under min tid som prefekt. Jag vill
också betona det aktiva stöd som både tidigare rektor
Göran Malmgren och nuvarande rektor Gunilla von
Bahr har givit – båda har ofta i strid mot etablerade
uppfattningar stött folkmusikinstitutionens utveck-
ling.

Samtidens utmaningar
Trots allt det positiva som skett sedan folkmusikut-
bildningarna kommit till återstår självfallet mycket.
Det är fortfarande så att folkmusikutbildningen har
lägre tjänstestruktur och därmed får mindre resurser
än många andra utbildningar inom kmh. Vår verk-
samhet är fortfarande relativt okänd inom skolan.

Men denna inre obalans inom kmh är ingenting
mot den rådande obalansen i musiklivet i stort. Trots
den utbildningsinsats som gjorts framförallt under de
senaste 10 åren har nästan ingenting skett när det gäl-
ler samhällsstöd till professionellt utövande av folk-
musik. Medan det finns ett par tusen musikertjänster
inom framförallt det klassiska området och framför-
allt inom orkestrar, finns det inte någon renodlad

EMMA JOHANSSON
Instrument: Tvärflöjt
Utbildning: Instrumental- och
ensemblelärare svensk folkmusik/
Masterutbildning svensk folkmusik,
1999–2003/2007–2009
Idag: Frilansande musiker och pedagog

»Jag har fått mycket kunskap om både tradition och nytän-
kande. Fått en trygghet i traditionellt spel som hjälper mig
att utveckla mig. Som lärare har jag fått medel att jobba
gehörsmässigt och fritt för elever på alla nivåer, från kul-
turskola till musikhögskola. Vad som betytt oerhört mycket
är alla klasskamrater man fått chansen att spela med och
genom dem lära sig nya stilar. Genom att spela med andra
så intensivt har vi i många konstellationer kunnat utveckla
nya sätt att spela och musicera.«

HENRIK ERIKSSON
Instrument: Nyckelharpa
Utbildning: Instrumental- och ensemble-
lärare svensk folkmusik, 1995–1999
Idag: Frilansande musiker och pedagog 
på deltid

»Jag utvecklades musiksliskt och tekniskt på mitt instru-
ment, fick ökad kunskap i teori och musikhistoria samt
verktyg och kunskap om undervisningens konst. Och
naturligtvis fick jag lära känna många duktiga musiker.«
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musikertjänst för folkmusiker. Och även om vi kanske
inte främst önskar oss fasta tjänster för musiker är 
det intressant att med frilansstödet inräknat kan det
samlade stödet till folkmusikutövande räknas i
enstaka miljoner medan stödet till konstmusiken kan
räknas i 100-tals miljoner. Det låga samhällsstödet till
denna betydelsefulla musikform är obegripligt med
målen för den statliga kulturpolitiken i åtanke. Det
hänger i sin tur nära samman med att politiker och
beslutsfattare inte känner till vår genre och den
rikedom som levande folkmusiktraditioner i Sverige
utgör.

Förutom de eviga pedagogiska och konstnärliga
utmaningarna finns här en av de stora utmaningarna
för folkmusikutbildningarna i vår tid – att göra vår
verksamhet, vår musik, tillgångar och behov kända

utanför högskolan. Den utmaning som formulerades i
ansökan till första låt!-festivalen gäller i lika hög
grad idag: 

»Den grundläggande kärnfrågan är hur vi tar till
vara lokala, folkliga traditioner i en alltmer interna-
tionaliserad musikvärld.« 

För det är som vår tidigare student Mamadou Sene
så träffande formulerade det: »Musikträdet växer inte
bara för att man vattnar på löven – man måste vattna
rötterna också«.

1 Att så många i just min generation
började spela låtar påverkades säkert
också av utvecklingen av kommu-
nala musikskolan, vilket gav möjlig-
het att spela instrument över huvud
taget, liksom utvecklingen av folkrö-
relserna och studieförbundens verk-
samhet som gav en vitamininjektion
till folkdanslag, spelmanslag och
andra föreningar som kunde fånga
upp ett musikintresse.

2 En uppfattning som understöddes
av min erfarenhet av darriga gamla
kammarmusiker spelandes på
begravningar o.dyl. Det var inte ett
ideal jag då omfattade.

3 Det finns åtskillig vetenskaplig
forskning kring detta, bland annat
inom studier av så kallade
»sound«, där man undersökt hur
lite som en lyssnare behöver för att
man ska identifiera en musikalisk
stil.

4 En parallell utveckling skedde
ungefär samtidigt inom gammel-
dansmusiken, där många folkmusi-
ker kom att bli drivande och ska-
pade en mer folkmusikalisk
gammeldansmusik som tidvis kom
att bli mycket populär.

Sven Ahlbäck – fiolspelman och pedagog, professor i
svensk folkmusik. Fil Dr i Musikvetenskap. Gick utbildning
på KMH mellan 1979–1986. Anställdes som lektor i folkmu-
sik 1995. Var prefekt mellan 1995–2005 och dessutom
utbildningsledare mellan 1995–1998.
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Shipra Nandy kom till Sverige 1989 från Kolkata i
Indien. Hon är uppvuxen i en musikfamilj och spelade
och sjöng mycket som liten. Tillsammans med sina
systrar gick hon i sång och dansskola och brodern
spelade tabla. När hon blev lite äldre jobbade hon

också som sånglärare. I den kultur Shipra kommer
ifrån kan kvinnor oftast inte fortsätta med musiken
när de gift sig och även om det trots allt finns en 
del som ändå gör det slutar de allra flesta helt och
hållet.

När Shipra kom till Sverige ville hon gärna fort-
sätta med musiken men visste inte hur hon skulle gå
till väga och det var inte lätt att få hjälp och råd.

– Jag fick höra att det skulle bli svårt.
Hon valde istället en annan väg och utbildade sig

till undersköterska och jobbade under många år inom
vården.

Under dessa år sjöng hon väldigt lite men med-
verkade ibland i ett religiöst bengaliskt radioprogram.
Ale Möller hörde programmet och kontaktade Shipra.
Efter mycket uppmuntran från Ale startade ett 
samarbete som ledde till turnéer både i och utanför
Sverige och Shipra sökte sig till Musikhögskolan.

För Shipra har utbildningen på Musikhögskolan
betytt att hon breddat sina kunskaper och utökat sitt
kontaktnät.

– Min egen musik kan jag redan och jag ville
jämföra den med annan musik. Jag har också blivit en
bättre lärare. De Indiska barnen jag undervisar förstår
bättre när jag både sjunger med dem och använder
noter. 

Shipra hoppas på att även i framtiden få fortsätta
sjunga och undervisa i den sångskola hon startade för
några år sedan som idag har runt 40 elever.

Shipra Nandy – från Kolkata till KMH

»Min egen musik kan jag redan
och jag ville jämföra den med
annan musik. Jag har också blivit
en bättre lärare.«
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SHIPRA NANDY
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning
folkmusik/konstmusik från andra
kulturer, 2005–2009
I dag: Frilansande musiker och
pedagog
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Susanne Rosenberg (till höger) lär sig en visa av vis-
sångerskan Eva Eriksson som en del i sin utbildning
inom individuell studiegång på 1980-talet.
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Utbildningar för folksångare på 
Kungliga Musikhögskolan innan 1994 
På annat ställe i denna skrift så beskrivs utförligt hur
folkmusik i stort fått en plats på Kungl. Musikhögsko-
lan och historiken kring det. Här kommer en presen-
tation av framförallt den svenska folksångens roll i
denna utveckling.

I slutet av 1970-talet skapades möjligheten för
musiker med olika bakgrund att söka till individuell
studiegång för musiker. Denna utbildning riktade sig
till alla som inte »passade in« i det ordinarie klassiska
musikerprogrammet. Tre folksångare gick denna
utbildning under 80-talet: Marie Selander, Lena Wil-
lemark och undertecknad.

Den traditionella instrumental/ensemblelärarut-
bildningen där framförallt musiklärare till kultur och
musikskolor utbildades öppnades i början på 1980-
talet också för folkmusiker. Dit kunde även den som

hade sång som huvudinstrument söka. En enda folk-
sångare har påbörjat den utbildningen – Eva Åström
Rune

Inom andra utbildningar på kmh har också några
namnkunniga folksångerskor gått, till exempel Maria
Röjås som gick klassik sångpedagogutbildning och
Gunnel Mauritzson som gick 2-ämneslärarutbild-
ning, båda under 1980-talet.

Folksången på KMH efter 1994 
inom institutionen för folkmusik 
Folkmusikinstitutionen inrättades som beskrivs på
annat ställe i denna skrift 1994 vilket gjorde det möj-
ligt också för folksångare att söka till en specialiserad
musikerutbildning – den första i sitt slag i Sverige. En
sångstudent, Ulrika Bodén, antogs läsåret 1994/95
och Eva Åström Rune fick en sångklasskamrat! Folk-
sång har sedan blivit mer synlig både inom kmh och i

susanne rosenberg

Med rösten, traditionen och mp3-spelaren 
Om att utbilda folksångare på musikhögskola



utbildningsutbudet utåt och antal sökande och stu-
denter har ökat sedan dess. 

Lite statistik

I staplarna ovan kan man se hur många personer som
studerat per läsår sedan 1994 och hur många av dessa
som har varit sångare. 

I genomsnitt har två sökande på folksång antagits
till varje läsår och sammanlagt är det 28 folksångare
som studerat vid institutionen sedan 1994 detta utgör
precis en fjärdedel av det totala antalet112 studenter
under perioden 1994–2007. Sångarna är den näst
största instrumentgruppen efter fiolspelarna, tätt
följda av nyckelharpister. 

Manligt – kvinnligt
Den största andelen sökande är och har alltid varit
kvinnliga sångare och av dem som antagits är också
flest kvinnor. Ungefär en fjärdedel av dem som anta-
gits är manliga sångare, de flesta med inriktning
»folkmusik/ konstmusik från andra kulturer«. 

Förutbildningar inom folksångsområdet
De flesta, cirka 80 %, av dem som sökt till svensk
folkmusik har gått en förutbildning, till exempel
viskursen på Malungs folkhögskola, konservatoriet i
Falun, Bollnäs Folkhögskola, Ingesunds Folkhögskola
eller Musikhögskola, Hemse folkhögskola m.fl. Det är
mycket vanligare nu på 2000-talet att de som söker
har en förberedande utbildning än tidigare. 

Studenter från andra delar av kmh
Sedan institutionen bildades så har antalet studenter
från andra delar av kmh som vill studera folksång
blivit fler, från i princip inga alls till ungefär tio
studenter per läsår som vill ha breddning eller
fördjupning i folksång. Dessutom tillkommer special-
kurser i kulning och folksångensemble och folkkör
öppna för andra studerande samt ett årligt folkmusik-
projekt för andra utbildningar inom kmh där folk-
sång är en viktig del. Institutionen har dessutom fått
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Ladi Mbengani, en av sångstudenterna inom inriktningen
»folkmusik från andra kulturer«. Här omgiven av två spelande
klasskamrater – Pontus Estling och Jonas Åkerlund.



möjlighet att ordna flera fortbildningskurser i till
exempel kulning, flerstämmig sång, folksång m.m.
som riktar sig till redan verksamma musiker och
pedagoger utanför kmh. Dessutom får de som läser
en bredare så kallad mixmetodikkurs i sång numera
även en kort kurs i folksångsmetodik.

Innehållet i utbildningen – vilka lärare?
Sedan institutionsstarten har vi på institutionen 
haft en idé om att det skall finnas en mix av fast
anställda lärare som kan stå för kontinuiteten och ett
stort antal timlärare som kan anställas utifrån studen-
ternas önskemål och behov. På sångsidan har under-
tecknad och Gunnel Mauritzson stått för kontinui-
teten. En folksångstudent har sedan genom sin
utbildning stora möjligheter att välja olika vägar och
profil, både vad gäller fördjupning och/eller bredd-
ning. På så vis får varje student en unik utbildning
med en egen profil men med en gemensam grund 
när de examineras från kmh. När det gäller profil 
och breddning/ fördjupning får studenten välja fritt
bland lärare inom Norden och också om det är
möjligt att tillfälligt engagera lärare från ett bredare
geografiskt fält.

Studenten har oftast en av de fasta lärarna inom
institutionen i sitt huvudämne i ett till två år och
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Linn Arrias, en av alla studenter som kommit
från andra delar av kmh för att studera folksång
på institutionen, här med de klassiska attributen,
visboken och mp3-spelaren.



sedan får studenten möta antingen den andra fasta
sångläraren under ett år eller välja en annan huvud-
lärare. 

Exempel på lärare som arbetat inom institutionen
inom huvudämnet är (förutom undertecknad och
Gunnel Mauritzson), Lena Willemark, Marie Selan-
der, Hanne Kjersti Yndestad, Mousa Elias, Abdul
Rahman m.fl. 

Dessutom väljer studenten utifrån sitt intresse för-
djupning inom folksånggenren eller breddning mot
andra genrer. Exempel på fördjupningslärare inom
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Gunnel Mauritzson som jobbat som lärare sedan 1998
sjunger på Folk Baltica våren 2007.

Sångare som studerat med svensk folksång eller
folksång/ konstsång från andra kulturer vid insti-
tutionen för folkmusik mellan 1994–2007 i krono-
logisk ordning och med geografiskt ursprung:

Eva Åström- Rune (Dalarna), Ulrika Bodén (Ånger-
manland), Sofia Sandén (Dalarna), Sofia Karlsson
(Stockholm), Kersti Ståbi (Hälsningland), Marie Axels-
son (Medelpad), Karin Ericsson-Back (Dalarna), Malin
Foxdal (Dalarna), Unni Boksasp (Norge), Maria Mis-
geld (Stockholm), Johanna Hertzberg-Bölja (Hälsin-
gland), Annar By (Norge), Ebba Jacobsson (Bohus-
län), Kajsa Dahlström (Närke), Ladi Mbengani
(Kongo), Rostam Mirlashari (Baluchistan), Mamadou
Sene (Senegal), Katarina Hallberg (Hälsningland),
Xavier Perriot (Frankrike), Calle Arnberg (Stockholm),
Tara Aziz (Kurdistan/Iran), Emma Björling (Jämtland),
Shipra Nandy (Bangladesh), Chitra Paul (Bangladesh),
Josefin Peters (Stockholm), Maja Eriksson (Uppland) ,
Lisa Lestander (Västerbotten), Bahram Badjelan
(Iran), Sofia Berg-Böhm (Stockholm)…



folkmusikgenren förutom ovanstående: Agneta
Stolpe, Ånon Egeland (norskt), Rogelio Duran
(Flamenco), Sanna Kurki Suonio, (finsk folksång)
Bahram Badjelam (klassisk persisk sång), K Shivaku-
mar (klassisk sydindisk sång). Några vill gärna för-
djupa sig i trallning och då väljer de nästan alltid en
spelman, till exempel Ellika Frisell eller Sven Ahlbäck.

När det gäller genremässig breddning är det ganska
olika hur studenterna väljer, men många vill ha en
jazz- pop- eller musikallärare på kmh medan några
söker breddning mot teatersång eller vill studera hos
en talpedagog. Inte så många vill bredda sig mot klas-
sisk sång, men några har genom åren valt att till
exempel jobba med tidig musik.

I princip finns det inga hinder för vilka lärare de
kan önska sig både inom huvudämnet eller inom för-
djupning/ breddning förutsatt att läraren bor inom
rimligt avstånd så att en viss kontinuitet kan upprätt-
hållas. Det finns också några studenter som valt att
resa till en speciell spelman eller sångare och stanna
där ett tag för intensivtstudier både inom Sverige och
till Irland, Finland eller Norge.

Folksångstudenterna möter dessutom under sin
utbildning ett stort antal sångare både på seminarier
och gemensamma lektioner och vi har genom året
haft besök av både äldre och yngre traditionsbärare

och sångare från olika kulturer och sammarbetat med
sångare från olika kulturer.

Både under studietiden och efter avslutade studier
jobbar de flesta som frilansande sångerskor/sångare i
olika grupper oftast i kombination med att de under-
visar (till exempel inom förutbildningarna) och kom-
ponerar/ arrangerar eller jobbar i till exempel teater-
sammanhang. Musikerutbildningen till folksångare
blir en plattform där varje individ sedan skapar sin
egen profil och marknad.

Sedan mitten av 1990-talet har folksången fått en
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Sean Nós-sångerskan Eilis O’Sullibhan jobbar med uttal
och sångstil tillsammans med sångstudenten Thyg på folk-
musikutbildningarna vid Universitetet i Limerick, Irland
dit sångpedagogstudenterna reste på studiebesök 2003.
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Ett samarbete mellan en korsikansk sångensemblen och KHM’s folksångensemble. kmh sångare från höger: Susanne
Rosenberg, Karin Ericson-Back, Kajsa Dahlström, Katarina Hallberg och Johanna Bölja-Hertzberg, Jokkmokk 2003.



betydligt starkare ställning inom musiklivet både
inom- och utomlands och det är numera vanligt med
ensembler där sång har en viktig roll, medan det i 80-
och 90-talets revival av folkmusik inte alls var lika
vanligt. Möjligheten till utbildning har definitivt
bidragit till att folksångare både blivit fler och fått en
starkare ställning inom musiklivet.

Men för att återvända till beskrivningen av själva
studierna vid kmh, så finns det en generell studieplan
för sångundervisningen som avspeglar grundtanken 
i utbildningen (som är gemensam för alla huvud-
ämneslärare på institutionen) – att varje student
jobbar utifrån folkmusikgenren, både vad gäller
repertoar och metod. I sångundervisningen får
studenterna jobba med sin egen röst utifrån svensk
folksång (eller om de har annan bakgrund) på
följande sätt:

Folksångstudier på KMH
Målet med undervisningen är att studenten skall bli
en bättre sångare, genom att utveckla sin röst, sin
repertoar, sin gestaltningsförmåga och genom att
hitta sin egen profil med folksången som utgångs-
punkt. Man kan säga att huvudämnesläraren fungera
både som traditionsbärare, sånglärare, coach/handle-
dare och inspiratör.

Undervisningen bygger till största delen på den
beprövade och väl fungerande metoden gehörsunder-
visning genom att studenterna lär sig både visor på
gehör från en levande person eller från en inspelning.
I mitt fall handlar det om att jag lär ut visor som jag i
min tur lärt mig efter till exempel vissångerskorna
Eva Eriksson och Lisa Boudré, vars visor är en del av
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Nandi Vileika (längst till vänster) som studerade folksångs-
metodiktillval rättar till andningsteknik hos sin övningselev
Fatima och på den högra bilden Ebba Jakobsson (i svart)
som studerade till folksångpedagog, här med sina övnings-
elever.



min kärnrepertoar, men det kan också vara visor som
jag lärt från traditionella inspelningar med vissångare
från olika delar av Sverige eller Norden. En viktig del
i undervisningen är också att studenten får handled-
ning i hur man själv kan lära sig visor från inspel-
ningar med både unga och gamla vissångare och som
en liten del att också lära sig visor från uppteckningar,
notation. Att själv reflektera över både processen och
arbetssätt och repertoar ingår självklart i undervis-
ningen. 

För att lära sig visor mellan lektionerna så spelar
studenterna in repertoaren vid varje lektionstillfälle,
antingen på Mp3 spelare eller numera oftast via sin
bärbara dator. De flesta traditionsinspelningar som
används i undervisningen finns att tillgå på en 
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ANDERS NYGÅRDS
Instrument: Fiol
Utbildning: Musikerutbildning
svensk folkmusik, 1998–2001
Idag: Frilansande musiker, pedagog
samt kompositör inom teater och
film

»Utbildningen har gett mig bredd
inom musiken samt skapat många
nya kontakter.«

ALICIA BJÖRNSDOTTER ABRAMS
Instrument: Fiol
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 1999–2003
Idag: Frilansande musiker och peda-
gog. Bosatt i USA. 

»KMH Folk lade grunden för vad jag
gör idag och hur jag närmar mig musik
överhuvudtaget. De flesta av mina
musiksamarbeten startade på KMH.«

»Det finns en generell studieplan
för sångundervisningen som
avspeglar grundtanken i utbild-
ningen – att varje student jobbar
utifrån folkmusikgenren, både
vad gäller repertoar och metod.«
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server dit studenten kan logga in och lyssna på till
exempel Lena Larsson eller Vickes Johan Persson.
Ibland lägger man som lärare »upp« vissa inspel-
ningar och låtar på sin egen interna serverplats dit
studenterna kan gå in och lyssna på eller tanka 
ner inspelningar från. Vistexter skickas flitigt via 
e-post och bearbetas och förändras under gång. 

Själv har jag skapat en uppdaterbar webbok »Med
blåtoner och krus« där inspelningar och uppteck-
ningar kombineras med information om sångaren 
på en och samma plats, kompletterat med kommen-
tarer kring sångsätt, sångövningar och hur man
hittar mer information om folksång1. Alla studenter
som studerar svensk folksång uppmanas ivrigt 
att besöka Svenskt Visarkiv för att hitta egen

– 72 –

Maria Misgeld provar att få till klangen i en folksång.

»Vi har gjort flera studieresor med
fokus på metodik och i mitt arbete
som pedagog på institutionen för
folkmusik har jag kommit att
intressera mig mer och mer för den
metodiska aspekten av folksång.«

1 Se www.uddatoner.com/blatoner



repertoar och att lära sig att själv botanisera och söka 
i arkiv!

Kärnan, utgångspunkten och avstampet i undervis-
ningen ligger hela tiden i visorna och vissångarna och
ett reflekterande arbete utifrån detta – vad man behö-
ver utveckla och jobba vidare med och utveckla när
det gäller till exempel sångteknik, röstteknik, musika-
liskt uttryck, personlig stil, sångsätt, improvisation
och variation m.m. Under sin utbildning får studenter
som har svensk folksång som sitt huvudämne också en
genomgång praktiskt (genom att sjunga sig igenom
det!) av olika vistyper, olika vissångare, nordisk folk-
sång, improvisation inom stilen, flerstämmighet, kul-
ning och trallning. Vi gör också utblickar och bredd-
ning mot andra sångstilar och genrer utifrån våra
olika specialiteter – för mig handlar det om att till
exempel jobba med irländsk sång, »tidig musik«,
»nutida konstmusik« m.m. Andra lärare har andra
specialiteter och därutöver väljer som sagt studen-
terna själva hur de vill gå vidare och bredda sig eller
fördjupa sig. 

Vi har också gjort flera studieresor med fokus på
metodik till exempel till Irland och England och i mitt
arbete som pedagog på institutionen för folkmusik
har jag kommit att intressera mig mer och mer för den
metodiska aspekten av folksång. Vad är vettigt att lära
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ANNA EKSTAM
Instrument: Fiol
Utbildning: Instrumental- och
ensemblelärare svensk folkmusik/
Musikerutbildning svensk folkmusik,
1995–2000
Idag: Polis

»Utbildningen, lärarna och de stu-
denter som fanns kring mig under

mina år på KMH har gjort att jag har utvecklats som män-
niska på ett sätt som jag inte hade gjort på någon annan
skola. I mitt nuvarande arbete som polis har jag mycket
större nytta av min pedagogutbildning än jag trodde den
skulle ha, framför allt i förhörssituationer och i det polisiära
mötet med människor.«

LOTTA FRANZÉN
Instrument: Fiol
Utbildning: Fiolpedagogisk kurs 
för spelmän, 1990–1992
Idag: Pedagog och frilansande
musiker

»Jag gick den tvååriga pedagogiska
utbildningen Mp under tiden 1990–92.
Den var otroligt yrkesinriktad och
väldigt bra.«



ut och öva på när man vill sjunga just folksång och
vilka övningar och stildrag är vettigt att tillägna sig?
Fem sångerskor har under åren från 1994 valt att gå
en »folksångpedagogutbildning« och i och med det
så skapades ett nytt ämne – folklig sångmetodik. 

Folklig sångmetodik? – ett nytt ämne
För folksångerskor i det så kallade bondesamhället var
det inte nödvändigt att fundera över sångsätt eller hur
de sjöng. De ingick i en tradition där sångsätt, visor
och estetik var given – något som man lärde sig som
en helhet på gehör och som bekräftades av den omgi-
vande musikmiljön. Idag är folkmusik en genre eller

stil bland andra och den musik vi möter omkring oss
innehåller för det mesta andra ideal och stilelement. 
I dagens mediasamhälle kan man säga att samma
resonemang som gällde för bondesamhällets folksång-
erskor gäller för dagens popsångerskor – de behöver

DITTE ANDERSSON
Instrument: Fiol
Utbildning: Instrumental- och
ensemblelärare svensk folkmusik,
1980–1986
Idag: Pedagog, frilansande musiker

»Utbildningen har betytt mycket för
mitt fiolspel, och för min förmåga 
att analysera elevers spel och
beteende.« 

OLA BÄCKSTRÖM
Instrument: Fiol
Utbildning, Fiolpedagogisk kurs för
spelmän, 1989–1991 
Idag: Frilansande musiker, pedagog
och producent

»Utbildningen resulterade i att jag
började undervisa regelbundet, först
genom en suzukiförening, sedan
genom kommunala musikskolan – det
fortsatte jag med i några år parallellt med frilansande
musikerjobb. Mitt undervisande ledde sedan till att jag var
en av iniativtagarna till och projektledare för ’ungtfolk’ 
– ett ungdomsprojekt ägt av Dalarnas spelmansförbund
men med Folkmusikens hus som bas.«
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»För många är det fortfarande lite
konstigt att tänka sig att det skulle
finnas specifika stildrag som är
utmärkande för folksången.«
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oftast inte fundera över sångsättet, eftersom de omges
av den musiken genom tv, radio, reklam, och genom
den får de nödvändiga stilidealen så att de bara kan
»haka på« och lära sig både sånger och sångsätt
gehörsvägen. Men det innebär ju inte att det skulle
saknas ideal eller gemensamma drag i sångstilen för
popsångerskor (till exempel röstklangsideal eller
språkljudsbehandling med amerikanska diftonger
även på svenska m.m.). 

Gemensamma stildrag?
När man tittar närmare på folkmusikområdet så
märker man att det verkar också här finnas gemen-
samma stildrag. Även om individskillnaderna i folk-
sång (som inom andra stilar) kan vara stora så finns
de gemensamma stildragen där. Om man inte ser det
så riskerar man att inte se skogen för alla träd! Stil-
dragen inom olika genrer skapar ett rikare och intres-
santare musikliv redan genom att ge en mångfald av
uttryck. 

Men för många är det fortfarande lite konstigt att
tänka sig att det skulle finnas specifika stildrag som är
utmärkande för folksången – eftersom personlighet
och individuell stil är så påtagligt. 

Det finns å andra sidan en uppfattning om att
utsuddandet av eventuellt specifika stilideal som finns

inom folksång är att föredra framför en medvetenhet
och ett uppmärksammande av desamma. Man menar
att genom att uppmärksamma vissa stildrag som till
exempel ansatser eller klang så konserverar man just
dessa drag. Men att uppmärksamma och belysa vissa
stildrag handlar ju oftast om att man gillar just dessa
för att de sätter en tydlig prägel på musiken och där är

Samtliga folkmusikstudenter sjunger en staffansvisa vid den
årliga julkonserten (2002)
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det möjligen verbaliseringen och medvetandegraden
som skiljer sig idag mot hur sångare i äldre tid förhöll
sig till detta. Det har funnits flera så kallade tradi-
tionsbärare som var bra på att belysa typiska stildrag
även verbalt till exempel Ragnar Vigdal, Knis Karl
Aronsson m.fl.

Måste man dela in i genrer?
Det finns inte något självändamål med att dela in
musik i genrer eller olika stilar, utan avgränsningarna
finns där för att de kan vara användbara, till exempel i
ett metodiskt sammanhang eller för att kunna belysa
olikheter och likheter på ett generellt sätt – De kan
hjälpa till att se specifika drag till exempel hur man
ansätter en ton eller väljer att använda ett språkljud
generellt inom en stil, eller för att till exempel skapa
medvetenhet om att det behövs utrymme för specifika
musikaliska drag som till exempel variabel intonation. 

Folksång = naturligt?
Det finns också ibland en tendens att, när det handlar
om folksång, se det som att sångaren sjunger »natur-
ligt« d.v.s. utan stil – ett synsätt som tyvärr bara ger
genren en mytologisk och mytisk aura, där sångsätt
beskrivs som så personliga att de blir omöjliga att
prata om generellt eller för den delen lära sig. Alla

sångstilar är i bästa fall »naturliga« för dem som
behärskar dem.

Själv väljer jag att använda begreppet genrespecifikt
sångsätt eller stil för att kunna avgränsa och kategori-
sera de detaljer som jag ser som gemensamma inom
en stil eller genre och som ur ett metodiskt samman-

hang är användbara att uppmärksamma när man vill
lära sig/ lära ut folksång. För att lättare kunna sätta
fingret på de element som skapar spänning och musi-
kaliskt uttryck. Annars är risken att vi blir några små
men mycket viktiga uttrycksmedel fattigare eftersom
de helt enkelt drunknar i mängden eller inte upp-
märksammas.

Min infallsvinkel på sångmetodik inom folksång
Idag börjar man oftast sjunga folksånger för att man
har själv har valt det, det är ovanligare att man växt

»Det finns också ibland en tendens
att, när det handlar om folksång,
se det som att sångaren sjunger
’naturligt’ d.v.s. utan stil.«
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upp med det som en naturlig ingrediens i musikmil-
jön. Istället är det så att många fastnar för folksången
genom att man hört en sångare eller en speciell visa
och sedan söker man sig vidare för att lära sig mer. Så
började det för min egen del.

Även om det finns mycket att säga om det specifika
sångsättet och stildragen i folksång så tänker jag 
inte gå in på det här utan jag hänvisar istället till 
till exempel i min uppsats (»Lisa Boudrés sångliga
och melodiska gestaltning i tre visor« 1986), 
»Med blåtoner och krus« (1993) och den nyare
webbboken »Med blåtoner och krus« (2004–2007)
där sångsätt och stil beskrivs utförligt utifrån mitt
perspektiv.

Det jag istället vill belysa här är tankarna på vad
som är generellt och vad som är typiskt för olika
sångstilar utifrån ett metodiskt perspektiv. Detta är
tankar som jag utvecklat i min sångmetodikundervis-
ning vid kmh. Frågeställningen är inte begränsad till
just folksång utan speglar ett synsätt som skulle
kunna gå att applicera också på allt från fiolspel till
vintersport. Frågeställningen är vad som är generella
aspekter på röstanvändning kontra stilspecifika. För
att behålla det generella perspektivet har jag valt att
inte precisera med till exempel Sångövningar – utan
även där hänvisar jag till webboken ovan.

Det finns ingen teknik utan musik
Ibland talar man om en grundläggande sångteknik, 
en sångteknik som inte är knuten till ett ideal eller en
genre utan som handlar om att lära sig sjunga helt
enkelt. Men kan man verkligen säga att det finns en
teknik som inte också avspeglar ett musikaliskt ideal?
Så fort du sätter an en ton i sång så menar du för-
hoppningsvis något musikaliskt. Tekniken behöver
inte vara medvetet uttalad och verbaliserad för att stå

Juulia Salonen från Sibelius Akademins folkmusikutbild-
ning och Josefin Peters från KMH sjunger tillsammans
under 10-års-jubilerande LÅT! 2006.



för ett konstnärligt val. Tekniken finns där som ett
medel att nå ett konstnärligt uttryck. Dessutom kan
man ju säga att så fort man börjar sjunga så har man
redan där valt något annat än att till exempel tala,
ropa eller hålla tyst.

Tekniken man använder avspeglar alltså ett konst-
närligt val – ett stilideal redan vid första tonansats.
Men kan man inte tänka utan genre/stil? Jo det kan
man till en viss grad, men så fort man som sagt
ansätter en ton – så handlar det också om det där
konstnärliga valet – skall ansatsen vara mjuk, snabb,
rakt på, underifrån, stark, svag… Helt enkelt hur du
tycker att det skall låta. Idealet som styr kan ju i och
för sig vara – »vi skall inte tänka genrer här«, men
kanske är det också en stil? 

Men visst, någonstans finns det en grundläggande
röstteknik som behövs för all sorts sång oavsett genre
som till exempel en adekvat andningsteknik. Men så
fort man kommer till att sjunga en sång så bär varje
genre på specifika ideal som då kommer till uttryck i
sångtekniken vad gäller till exempel klangbehandling
och språkljudsbehandling (till exempel diftonger i
pop, »rena vokaler« i klassisk sång, tonande konso-
nanter i folkmusik.)
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EBBA JACOBSSON
Instrument: Sång
Utbildning: Instrumental- och
ensemblelärare svensk folk-
musik, 2000–2004
Idag: Frilansande sångerska och
pedagog

»Med denna utbildning har jag fått en stadig grund för att
jobba som folksångspedagog, inte minst tack vare
Susanne Rosenbergs arbete med att utveckla en metodik
inom folksången. För mig var det också otroligt givande att
möta alla de andra folkmusikstudenterna. Där har jag
funnit många fina vänner och medmusiker.«

PAULA LUNDGREN 
Instrument: Fiol
Utbildning: Instrumental- och
ensemblelärare svensk folkmusik,
1990–1994
Idag: Pedagog, folkmusikkonsu-
lent och frilansande musiker

»Utbildningen gav en bra grund
för att sedan arbeta med folkmu-
sik och även andra genrer. Att få kontakt med musik-
utövare av olika slag och en möjlighet att utveckla sitt
spel.«



Olika sångstilar berikar – fördjupning berikar
Olika sångsätt och stilar berikar hela tiden varandra
både utifrån ett personligt perspektiv för den som
sjunger och generellt, men samtidigt skall man inte
förringa vad en fördjupning i en stil även utifrån ett
metodiks perspektiv faktiskt kan ge framförallt för
det egna sjungandet genom att man får ett specifikt
verktyg att använda.

Finns metodik utan stil?
Varje genre eller stil har sina speciella sångtekniska
svårigheter, så inom olika stilar behövs olika övningar
eftersom det behövs olika färdigheter för att till exem-
pel kunna

• sjunga höga toner svagt som i klassisk sång.
• sjunga falsettsång som män gör i hårdrock.
• sjunga med bröströst i högt läge som kvinnor gör

i till exempel pop och musicalsång. Tekniska
färdigheter som brukar benämnas belting/twang.

• skifta snabbt mellan olika röstregister som i
kulning i folkmusikgenren.

Eftersom alla dessa olika färdigheter behöver olika
kunskap och färdighetsträning så kan det vara vettigt
att sätta in »stöten« på rätt ställe och öva på just det
man behöver lära sig istället för att spilla allt krut på

att öva på att sjunga svagt på höjden när man egentli-
gen vill »kula« starkt!

Tyngdpunkten kan ligga på olika ställen inom
samma färdighet vid olika typer av sång – samma
övning kan användas till olika saker.

Men det är inte helt enkelt – ibland kan det vara så
att man behöver samma färdighet, men den behövs
till olika saker. Låt oss ta exemplet med kontroll av
andningen. I många sångstilar behöver man ha kapa-
citet för att ta in mycket luft i lungorna så att det blir
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Kersti Ståbi, Sofia Sandén, Marie Axelsson, Ulrika Bodén
och Sofia Karlsson funderar över hur de sjunga under 
LÅT! 1997.



ett övertryck och disponera luften på något sätt. För
det behöver man ett bra »stöd« d.v.s. en välutvecklad
andningsteknik, där man lär sig att kontrollerar
luftflödet under sång. En folksångare som skall
»kula« behöver kunna ta in mycket luft i lungorna
och att sedan hantera ett högt tryck under stämban-
den men utan att använda så stort luftflöde. Man hål-
ler alltså luften kvar länge i lungorna, det går inte åt
så mycket och det är relativt korta fraser. 

En klassisk sångare behöver däremot efter att, på
samma sätt som ovan, ha tagit in rejält med luft hålla
ett jämt tryck under stämbanden och därefter dispo-
nera luften i lungorna med trycket. Trycket varierar
beroende på var i andningscykeln man befinner sig
och ibland använder man all luft – till sista »luft-
bubbla«. Man behöver kunna sjunga långa fraser och
få luften att räcka till hela frasen.

Båda dessa sångare behöver ju lära sig att »hantera
mycket luft i lungorna«, och kan ju då jobba med
övningar som tränar upp just detta, men använd-
ningsområdet för den färdigheten är sedan helt olika. 

Samma uttryck kan betyda 
olika saker inom olika genrer
Ibland kan det synas som att man ändå pratar om
samma sak eftersom man använder samma ord. Ett
sådant exempel är när man pratar om mixröst eller
mixad klang – alltså en blandning mellan bröströst
och huvudröst. Men det kan låta helt olika beroende
på vilken genre det handlar om, så begreppet mixröst
kan alltså betyda helt olika saker. Olika »bland-
ningar« kräver ofta helt olika typer av övningar.
Sjunger man med en mixklang som är luftig och lätt
använder man en helt annan teknik än om man
sjunger med en tätare stämbandsslutning. När man
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Generell röstkunskap lärs ut av den Mongoliske läraren
Bayarbaatar – Calle Arnberg lär sig att andas rätt i över-
tonssång (2002).



pratar om att man vill hitta en mixad klang kan det
alltså låta som om man menar och talar om samma
sak, men i realiteten kan det vara så att man faktiskt
pratar om diametralt olika saker. 

Är en vokal samma sak i alla sorters sång?
Att jämna ut vokalernas klangfärg är en viktig del
inom den klassiska sångskolningen, man kallar det för
att egalisera. Inom pop och musical använder man sig
också till viss del av egalisering, till exempel genom
att använda »twang«, men det låter inte riktigt på
samma sätt och produceras inte heller på samma sätt.
Inom folksång använder man sig ofta motsatsen till
egalisering – man ökar istället skillnaden mellan
vokalljuden för att kunna använda kontrasten som en
del i musicerandet. Dessa olika sätt att förhålla sig till
vokaler kräver olika övningar. 

En infallsvinkel på sångmetodik
Det finns alltså både färdigheter som skiljer sättet att
använda rösten i stilar åt och det finns färdigheter som
förenar. Var börjar och slutar likheter och skillnaderna? 

Skillnad mellan röstkunskap och sångkunskap
Till att börja med tycker jag att man kan skilja mellan
två grundläggande begrepp: Röstkunskaper, vilket

handlar om gemensamma färdigheter för rösten när
man skall använda den för att sjunga oavsett genre.
Det andra grundläggande begreppet är sångkunska-
per som då är de färdigheter som du behöver kunna
inom olika genrer. När det gäller sångkunskaper finns
det något att tjäna på att lära sig det specifika sång-
kunskaper som behövs för den musik du vill sjunga.
Enligt min erfarenhet lönar det sig bättre att gå pang
på röd-
betan och lära sig det specifika som du kommer att
behöva.

För att lättare kunna beskriva olika stilars speciella
färdigheter och för att förstå hur de förhåller sig till
varandra använder jag mig av en metafor i form av en
byrå där tre olika lådstorlekar representerar olika fär-
digheter och kunskapsområden. Längst ned finns
några riktigt stora lådor, ovanför dessa kommer några
mellanstora lådor och överst i byrån finns en mängd
pyttesmå lådor.

Stora lådor
Oavsett vad man sjunger i för stil så börjar man med
att titta i lådorna längst ner, här finns röstkunska-
perna, där hittar man det som är gemensamt och som
till exempel skiljer ut röstanvändning för sång från
röstanvädning för tal: 
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• Färdigheten att använda andningen på ett
adekvat sätt vid sång (till skillnad från till
exempel tal)

• Färdigheten att hålla den tonhöjd man vill 
i en sång 

Mellanstora lådor
I de mellanstora lådorna finns färdigheter som handlar
om det som är mer specifikt och som skiljer olika stilar
åt och där man gör olika beroende på vilken stil eller
genre man sjunger inom, här kommer vi in på sång-
kunskaper. Rubrikerna på lådorna kan vara detsamma
med ingredienserna är oftast olika. Exempelvis kan nog
alla vara överens om att det behövs en medvetenhet om
klangbehandling för att bli bra på att sjunga, men
klangbehandling sker inte på samma sätt i en folklig
koral som i en Mozart aria, det handlar alltså inte om
en sorts klangbehandling som passar till allt utan olika:

• Klangbehandling, klassisk
• Klangbehandling, folksång.
eller välja mellan
• Drillteknik inom folksång
• Drillteknik inom klassisk sång
eller välja mellan
• Sjunga »rent« inom folkmusik 

(sjunga med kvartstoner)

• Sjunga »rent« inom västerländsk 
intonations praxis

• Sjunga »rent« inom jazz intonation 
med »blue notes«

och fundera över vilket man vill jobba med/ lära sig
• Språkljudsbehandling – Egaliserad 

som i västerländsk konstmusik
• språkljudsbehandling – Oegalisering som i folk-

musik
Det är ju onödigt att till exempel lära ut eller jobba

med en övning för egalisering om man inte vill
egalisera.

Pyttesmå lådor
Överst i byrån finns det en mängd pyttesmå lådor
som var och en innehåller verkligt specifika sångkun-
skaper och det som är speciellt även inom en genre
eller stil. 

Exempelvis inom folksång:
• Behandling av språkljud vid trallning
• Klangplacering vid kulning
• Fraseringsteknik i koralsång
Inom klassisk sång skulle lådorna kunna innehålla:
• Koloraturteknik i Mozarts repertoar
• Klangplacering Italiensk operarepertoar
• Drillteknik i Dowlands sånger
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Varje specifik låda ger i sin tur upphov till speciella
övningar. Men nu kan man ju tycka att varför göra
allt så krångligt? Varför inte istället öppna alla lådor –
ungefär som att gå in i en stor godisbutik, med en
massa olika karameller och kolor i olika färger och
former i alla lådorna – man vill ju smaka på allt! Ja, de
kan man gott göra för det är ju vara bra att veta och
prova alla dessa spännande olika sätt att sjunga på.
Men om vi nu betänker att varje lådöppning innebär

att du faktiskt skall lära dig den aktuella tekniken då
är ju frågan om man verkligen hinner »sätta i sig
allt« som finns i varje låda innan ens stund på jorden
är tillända? Slutsatsen utifrån ett metodiskt perspek-
tiv blir då att varje person måste skapa sin egen snits-
lade bana genom sångbyrån. Genom att få syn på
strukturerna kan man göra rätt val. Man måste kan-
ske ibland välja bort för att kunna välja till! Alla olika
förhållningssätt och sångtekniska färdigheter hjälper
till att skapa det personliga uttrycket. Ofta är det bra
att behärska helt olika stilar och sångsätt, det skapar
en röstlig flexibilitet och själv har jag bara haft glädje
av alla de olika stilar jag hela tiden intresserar mig för.

Vari ligger skillnaden mellan de olika nivåerna?
De stora lådorna innehåller grundläggande röstkun-
skap som kan vara i stort sett lika oavsett vad man
tänker sjunga, metodiken kan där vara lika oavsett
vad man sedan har tänkt sig att sjunga. Lådorna är få
och stora och har ett brett innehåll.

I de pyttesmå lådorna överst är skillnaderna redan i
beskrivningen av färdigheterna så specifika att nog
ingen tvivlar på att det krävs olika metoder, övningar
och kunskap för att lära ut eller lära sig dessa färdighe-
ter. Till exempel är det förmodligen onödigt att lägga
allt för mycket kraft på att lära sig behandling av
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Eva Åström
Rune, numera
också lärare på
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språkljud i trallning av LappNils-polskor om man just
skall till att sjunga en Wagneropera i Bayreuth! Men
med det inte sagt att det kan vara nog så nyttigt och
berikande för allt man sjunger att öva språkljud på
trallningsvis, men det är bara det att det ena inte rik-
tigt kan ersätter det andra. Om man vänder på steken
så om man övar egaliserad klang som om man skall
sjunga Valkyrian I Bayreuth men egentligen skall
tralla LappNils polskor så får man inte mycket trä-
ning på de kontrasterande språkljud och pulsmarke-
ring man behöver vid trallning.

Men den springande punkten och det som brukar
ställa till problem just i sångmetodiksammanhang är
hur man ser på det som finns i de mellanstora
lådorna. Här hittar vi till exempel begrepp som klang-
placering, mixad röst, drillteknik och det är lätt att
tänka att detta är samma sak oavsett genre och därför
också metoden att lära sig det? Alltså att själva färdig-
heten och förmågan ser likadan ut bara för att de delar
rubrik. Men här menar jag att skillnaden kan vara väl-
digt stor. Därför är det en vits med att man redan från
början tänker att det man jobbar med vad gäller sång-
teknik också hänger ihop med den musik man faktiskt
tänker sjunga. Det är nog ganska vanligt att man job-
bar med sångövningar som egentligen är skapade för
en annan röstanvändning än den man är ute efter och

då blir det väldigt kontraproduktivt. Ungefär som att
öva snabba starter fast man egentligen vill springa
maraton – snabba starter har man inte primärt
användning av i maratonlöpning, där man istället
behöver uthållighet! Det finns alltså färdigheter på
just mellannivån där skillnaden är stor mellan vad du
behöver öva på vad gäller till exempel klang om du
ämnar sjunga folksång eller arior eller musikaler. 

Men till syvende och sista är all sångteknik under-
ställd det musikaliska uttrycket – det som verkligen
berör oss. Min erfarenhet är att genom att skaffa sig
struktur på vad man faktiskt vill lära sig så kan man få
en rikare palett. Jag tycker att jag fått en större flexibi-
litet genom att se det typiska eller skillnaderna mellan
olika sångsätt. 

Det finns ingen teknik utan musik. Teknikens
mening är att hjälpa dig till det musikaliska uttryck du
är ute efter och är inte ett självändamål!
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Susanne Rosenberg – folksångerska och pedagog. Gick
utbildning på KMH 1984–1987 och började arbeta som folk-
sångpedagog där 1994. Är lektor i folksång och sedan 2005
prefekt på institutionen för folkmusik vid KMH. 
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Rostam Mirlashari (till höger) sjunger Baluchisk musik till-
sammans med sin lärare Abdul Rahman och spelmannen
Ellika Frisell (till vänster) under jubileums-LÅT! 2006.
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PETTER BERNDALEN
Instrument: Slagverk
Utbildning: Musikerutbildning 4år, 
Masterutbildning 2år, 2001–2008
Idag: Frilansande musiker och pedagog
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Som för de flesta trummisar började det också för
Petter Berndalen med hårdrock i 14-årsåldern. Efter
ett par år på Bollnäs Musikskola spelade han i jazz-
kvartett, salsaorkester och storband och under andra
året i gymnasiet hade han 24 lektioner i veckan vid
sidan av den vanliga skolan. Därefter gick Petter
vidare till studier på Jazzlinjen på Sund Folkehøgskole
i Norge, två år på Jazzlinjen på Birka Folkhögskola i
Östersund och studerade till lärare på Musikhögsko-
lan i Göteborg under ett år.

Petter är uppvuxen i Bollnäs i Hälsingland och en
av anledningarna till att familjen i början på 80-talet
flyttade från Märsta var just folkmusiken.

– Vi var på semester i Hälsingland och besökte
bland annat spelmansstämman i Delsbo och mina
föräldrar blev helförtjusta. Efter att vi flyttat dit så
fortsatte vi att gå på Delsbostämman. Det var ett år 
då jag var som mest hårdrockare som jag inte gick dit,
annars har jag varit där varje sommar.

Men även om spelmansmusiken hela tiden fanns
närvarande och lockade så hann Petter ändå plugga

jazz under fyra år innan han helt bestämde sig för att
byta inriktning på sin utbildning.

Folkmusik på slagverk hör inte till det vanligaste
och den enda dokumentation som finns i Sverige
kommer från Värend i Småland. Petter har valt att
spela på ett annat sätt och inspirationen har bland
annat kommit från grupper som Garmarna,
Hedningarna, Hoven Droven, Groupa och Väsen. 

– Men de sista fyra, fem åren har jag haft fiolspel-
män som slagverkslärare. Ja, vi hamnar alla där till slut
– gitarrister, dragspelare, saxofonister… Om man vill
komma så nära kärnan i låtspelet som möjligt, så är
det onekligen en bra väg att gå. Rytmiken i svensk
folkmusik är bland det häftigaste jag någonsin stött på.

Petter Berndalen – en spelman på slagverk

»Rytmiken i svensk folkmusik är
bland det häftigaste jag någonsin
stött på.«
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Petter sökte och kom in både på den individuella
musikerutbildningen i Göteborg och folkmusiker-
utbildningen i Stockholm och efter noggrant över-
vägande blev det Stockholm. Utbildningen på Musik-
högskolan har betytt väldigt mycket för Petter. Han
tror att han säkert hade spelat slagverk och folkmusik
även om han inte gått utbildningen men en stor del av
formandet av hans spel är lärare och studiekamraters
förtjänst.

– Det är de jag har att tacka för min finaste ägodel,
den kunskap jag sitter på idag.

KERSTI STÅBI
Instrumet: Sång
Utbildning: Musikerutbildning svensk
folkmusik, 1996–1999
Idag: Frilansar som musiker, berättare,
kompositör och producent samt driver
skivbolaget Modesty Music.

»Utbildningen har betytt mycket! Jag
träffade många av mina finaste kolle-
gor och vänner där, och att ha gemen-

samma referenser därifrån ger ett sorts skönt syskonskap
ute i frilansvärlden. Sen har jag med mig många upplevel-
ser därifrån, och kunskaper, som fortfarande färgar och
inspirerar i mitt konstnärskap och yrkesliv.«

MARIA MISGELD
Instrument: Sång
Utbildning: Instrumental- 
och ensemblelärare svensk 
folkmusik, 1999–2004
Idag: Frilansande sångerska,
teatermusiker och pedagog

»Utbildningen gav mig möjligheten att
utforska och utveckla min musik och träffa fantastiska
kollegor. Jag har även fått tillägna mig en metodik som 
jag har stor nytta av som pedagog.«
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Maher Cissoko, kora (till vänster) och Omar Joof, slagverk
(i mitten) tillsammans med en annan musikhögskolestudent
på saxofon 2006.
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Jag började spela folkmusik i mitten av 70-talet. Från
början var jag en bygdespelman i Delsbo men har
sedan dess blivit mer av en turnerande folkmusiker
mitt i den svenska folkmusikens moderna historia av
experimenterande och sökande efter nya former.

I mitten av 90-talet blev jag fiollärare och så små-
ningom också utbildningsledare/studierektor på folk-
musikinstitutionen på kmh.

Så här i efterhand kan jag se den gradvisa föränd-
ringen av vårt perspektiv och vår syn på vårt eget
musicerande.

Vi var på upptäcktsresa i vår egen tradition. Vi prö-
vade och omprövade alla möjligheter vi kunde se i vår
musik och försökte ständigt förändra dess förutsätt-
ningar. Den stora uppgiften var att finna former för
att spela den svenska folkmusiken på grupp, med
instrument som aldrig tidigare använts för den musi-
ken. Utmaningen var att hitta former där musikens
unika stildrag inte kördes över eller suddades ut av de
nya instrumenten.

Det gällde att beskriva stilmedlen, rytmerna, melo-
diken och harmoniken för musiker som kom från
andra genrer så att de kunde ingå i grupperna. Det
kunde till exempel handla om jazzmusiker som ville
spela Orsapolskor på sax eller frågan om hur man
spelar en dansbar polska på trumset.

Vi lärde oss under den här tiden mycket om vår
egen musik och också mycket om mötet med musiker
från andra genrer.

Redan på 70-talet hade många inom den »alterna-

ellika frisell

En utbildning för folkmusik från alla kulturer

»Vi var på upptäcktsresa i vår egen
tradition. Utmaningen var att
hitta former där musikens unika
stildrag inte kördes över eller sud-
dades ut av de nya instrumenten.«



tiva« musikrörelsen samarbetat med musiker från
olika genrer och även från olika kulturer.

På 90-talet blev det allt vanligare att vi fick kollegor
bland alla de folkmusiker som flyttat till vårt land från
världens alla länder.

Här kom erfarenheterna av vårt ständiga sökande
efter nya samspelsformer väl till pass.

Vi hade lärt oss att beskriva vår egen musik och kun-
de därför lätt finna vägar in i andra kulturers folkmusik.

gradvis förändrades musiklivet runt oss
folkmusiker. Folkmusikinstitutionen på kmh var hela
tiden en del av denna förändring men nu växte hos oss
insikten om att vi måste arbeta aktivt för att bredda
våra utbildningar till att omfatta också musik från
andra kulturer än den nordiska.

I institutionens handlingsplan från 1996 finns dessa
tankar med men nu beslöt vi oss för att skrida till
verket och försöka starta ett nytt program riktat till
folkmusiker som spelade musik från »andra kulturer«.

Vi hade många frågor att ta ställning till…Vad är
utbildningsbehovet? Vad har vi att erbjuda en musi-
ker från en annan kultur? Hur löser vi problemet med
lärare i så vitt skilda traditioner? Hur ska vi kunna
bedöma alla dessa olika musikers kunskaper i antag-
ningsproverna? Frågorna hopade sig.

Vi började med att bjuda in ett antal musiker till
intervjuer och ställde frågan : vad vill du lära dig på
musikhögskolan?

De svar vi fick var, till vår glädje, en uppräkning av
just det vi hade att erbjuda. De allra flesta hade redan
stor kunskap och erfarenhet på sitt eget instrument
men behövde allt det »västerländska« som notläsning,
arrangering, inspelningsteknik, och datorkunskap.

Många pratade också om det stora behovet av kon-
takter med musiker i Sverige och kunskap om det
svenska musiklivet.

Så långt kändes det som om vi var på rätt väg.
Men vad ville vi själva med denna nya inriktning?

Skulle vi skapa en sorts fortbildning eller en special-
kurs för arbetslösa invandrade musiker? En världsmu-
sikutbildning? Ett specialprojekt där olika kulturer
möts? Det fanns många vägar att gå.
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»Vi ville inte skapa en »världs-
musikutbildning« i den bemärkel-
sen att blandningen av olika
musik var huvudsyftet.«



Det blev naturligt att vi utgick från våra egna erfa-
renheter tillsammans med våra egna spelkompisar och
från den profil vår institution redan hade. Alltså, allas
vårt gemensamma behov av kunskapsutbyte över
gränserna, av en mötesplats och självklarheten i dessa
möten när man är kollegor.

vi var inte heller intresserade av att vända oss
speciellt till invandrade musiker utan till alla folkmu-
siker som spelade en annan musik än den nordiska. Vi
behövde ingen »specialkurs«. Vi behövde bara se till
att våra utbildningsprogram blev tillgängliga för alla
folkmusiker i det här landet, oavsett bakgrund och
tradition. 

Vi ville inte skapa en »världsmusikutbildning« i
den bemärkelsen att blandningen av olika musik var
huvudsyftet. Vi räknade med att möten blir det ändå,
naturligt, om lusten och utrymmet finns.

Vår profil har alltid varit en utbildning där man
utvecklar sitt solistiska spel i första hand men i utbyte
med andra musiker och självklart också med mycket
träning i ensemblespel.

Det ville vi fortsätta med.
Många av de musiker vi ville rikta oss till har gått

musikutbildningar eller är födda och utbildade i Sve-
rige men spelar musik från ett annat land.
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HANNA WISKARI
Instrument: Saxofon
Utbildning: Musikerutbildning
svensk folkmusik, 2002–2005
Idag: Frilansande musiker

»Det var verkligen tre otroligt lärorika och dessutom fan-
tastiskt roliga år! Det känns som om jag fått en annorlunda
syn på folkmusik efter den här utbildningen; både vad gäl-
ler ensemble- och solospel. Jag har fått ett större självför-
troende med att våga vara folkmusiker och lita till att det
faktiskt är som ett eget språk som håller alldeles för sig
självt.«

UNNI BOKSASP
Instrument: Sång
Utbildning: Musikerutbildning
svensk folkmusik, 1999–2005
Idag: Frilansande sångerska och
arrangör

»Utbildningen har betytt väldigt
mycket både rent kunskapsmässigt
men också i form av ökad själv-
känsla när det gäller att vara musi-
ker och inte ’bara’ folkmusiker och
traditionsbärare.«
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Men många spelmän från andra kulturer är i samma
situation som de allra första spelmännen som började
på skolan på Ole Hjorths tid. Kunniga musiker, men
med en annan sorts kunskaper än de vedertagna och
med behov av att bredda sina kunskaper och därmed
komma in på arbetsmarknaden med sin musik.

Då gällde det att bli pedagog. Nu kan man välja
pedagog eller musiker- utbildning.

Vi beslöt att göra det möjligt att välja alla de pro-
gram vi redan hade inom institutionen, men med
inriktningen »Af, andra kulturers folkmusik« och vi
utökade det också med: »och icke västerländsk klas-
sisk musik« eftersom dessa klassiska musiker inte kan

utbilda sig på den klassiska institutionen på kmh som
inriktar sig enbart på västerländsk musik.

Första läsåret, 2001/2002 kunde vi välkomna fem
studenter, från Senegal, Uganda, Iran, Turkiet och
Chile.

Sammanlagt har 19 studenter antagits fram till
läsåret 06/07. De flesta spelar i sitt hemlands tradi-
tion. Några är uppvuxna i Sverige men spelar t.ex.
västafrikanskt eller flamenco.

För kmh och folkmusikinstutionen har denna nya
inriktning betytt mycket och gett massor av ny inspi-
ration. 

Möten blev det…

många gånger har vi fått beröm för vårt fina
»integrationsprojekt«. Jag brukar alltid svara att det
beror nog på att det inte är ett integrationsprojekt.
Integration har aldrig varit avsikten, utan behovet av
kontakt och kunskapsutbyte, men visst har vi alla
integrerats…

Det betyder något att få klasskamrater från helt
andra delar av världen, med helt annan bakgrund och
andra livserfarenheter. 

Att kompa en persisk låt eller krångla sig igenom de
indiska skalorna ger en utblick från vår egen horisont
som hjälper oss att se vår egen musik.

Ellika Frisell undervisar.
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Att studera folkmusikens historia blir annorlunda
när våra egna kunskaper från norden berikas med
djupa kunskaper om flamencon eller livet som vall-
pojke i Senegal.

Våra diskussioner om den svenska nationalroman-
tiken har utbyte av erfarenheterna av orientalismens
betydelse för den turkiska musiken.

För de folkmusiker som inte bott länge i Sverige har
tiden på kmh inneburit ett helt nytt kontaktnät.
Många har efter sin utbildning kunnat bygga upp en
ny professionell musikertillvaro och försörjning.

Folkmusiken har länge levt på sidan om det etable-
rade musiklivet och våra studenter är, präglade av
detta, individualister med stort behov av att bygga
upp sin egen profil. Af har gjort sitt till mångfalden
och gett nya infallsvinklar och möjligheter.

Har vi haft problem?
Bland de studenter som studerade svensk folkmusik

fanns innan starten en oro för att deras möjligheter
att gå på djupet i sin musik skulle försvinna om de fick
klasskamrater med mindre kunskaper om svensk
musik som skulle vara med i ensembler och andra
gruppämnen.

Vi har därför både ensembler där man kan speciali-
sera sig på sin egen tradition och blandade ensembler. 

Vi söker fortfarande efter den bästa formen för detta.

Det har också visat sig hur svårt det är att hämta
upp kunskaper i västerländsk notering och teori om
man inte har några som helst kunskaper i detta när
man kommer in. Detta problem gäller ju inte bara
musiker från andra länder utan även flera svenska
spelmän som har lärt sig sin musik på andra sätt.

Teoriämnet behöver ofta extra resurser som ibland
kan vara svårt att hitta.

Vår »jury« i antagningsproven är också resurs-
krävande. Det är en utmaning att försöka göra en
rättvis och riktig bedömning av så många olika sorts
musiker. Därför är vi ofta en ganska stor jurygrupp
med extra inkallade experter. Det krävs också att pro-
ven är anpassade till olika musikers musikaliska bak-
grund så att alla har chans att visa sina kunskaper.

Men vi lär oss. 
Nuförtiden ser folkmusikinstitutionen ut mera som

ute i verkligheten och det är ingenting man funderar på.
Det är bara så det ska vara.

Ellika Frisell – fiolspelman och pedagog. Utbildad vid SMI.
Började arbeta som fiollärare på KMH 1996. Var utbild-
ningsledare/Studierektor och mentor mellan 1999–2008 på
institutionen för folkmusik vid KMH.
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Abdul Rahman Surizehi
Adrian Jones
Agneta Stolpe
Alagy M’bye
Ale Möller
Ali Shakouri
Aly Bain
Amaduh Jah
Ami Petersson Dregelid
Anders Hansen
Anders Norudde
Anders Rosén
Anders Sparf 
André Ferrari
Andreas Berthold
Andrew Redman
Anita Agnas
Anna Ivarsdotter
Anna Sjöberg
Annette Thorsheim
Annika Björkegren
Annmari Kastrup
Anselm Hellström 
Anton Jernberg

Arne Forsén
Arto Järvelä
Atle Lien Jenssen
Bahram Badjelan
Bayarbaatar
Bengt Berger
Bengt Löfberg
Bernt Lindström
Bert Persson
Bill Mc Chesney
Björn Aksdal
Björn Ståbi
Bosse Larsson
Bruce Molsky
Christophe Deslignes
Christopher Cockburn
Dan Lundberg
Daniel Carlsson
Darol Anger
David Tallroth
Demond Fida
Einar Mjölsnes
Ellika Frisell
Emilio Estrada

Emma Johansson
Erik Pekkari
Erik Steen
Eva Danielsson
Eva Karlsson
Eva Tjörnebo
Evabritt Tilling-Gratte
Frode Nyvold 
Gabriel Fliflet
Gora Samb
Göran Månsson
Göran Premberg
Gunnar Ahlbäck
Gunnar Stubseid
Gunnel Mauritzsson 
Gunno Klingfors
Gustav Päkkos
Hadrian Prett
Hanne Kersti Yndestad
Hans Kennemark
Hans Röjås
Harald Haugaard
Harald Pettersson
Heikki Laitinen

Henrik Norbeck
Indra Lorentzen
Israel Roung
Jan Ededahl
Jan Ling
Jeanette Evansson
Jimmy Sunnebrant
Johan Forssblad
Johan Hedin
Johan Söderkvist
Johanna Bölja
Jonas Åkerlund
Jonas Hjalmarsson
Jonas Knutsson
Jonas Simonson
Jonas Sjöblom
Jonny Soling
José Espinosa
Josef Simo
K. Shivakumar
Kalle Almlöf
Kari Lönnestad
Karin Ericsson Back
Karin Rehnqvist

Lärare och gästlärare genom tiderna



Khulekhani Zondi
Kirsten Bråten Berg
Kirsten Sass Back
Kjell Erik Eriksson
Kurt Tallroth
Lasse Sörlin
Leif Göras
Leif Stinnerbom
Leif-Inge Schølberg 
Lena Willemark
Leo Svensson
LG Palmér
Lone Larsen
Magnus Gustafsson
Magnus Zetterlund
Mahamadou Fall
Margareta Jersild
Maria Kalaniemi
Maria Misgeld
Maria Röjås
Marie Selander
Marie Stensby
Märta Ramsten
Mathias Boström
Mats Andersson
Mats Berglund

Mats Eden
Mats Klingfors
Mats Wester
Mattias Windemo
Mauno Järvelä
Mia Marin
Mikael Marin
Mohamed Sylla
Mousa Elisa
Niall Keegan
Nils Aslak Gaup
Ninni Elliot
Ole Hamre
Ole Hjorth
Olof Misgeld
Olov Johansson
Owe Ronström
Pär Moberg
Patricia Opondo
Pelle Björnlet
Pelle Gustafsson
Per Gudmundsson
Per Runberg
Per Sörberg
Pernilla Willman
Peter Engkvist

Peter Jankert
Peter Uhrbrand
Petri Hakala
Petter Berndalen
Piia Rask
Pontus Estling
Radha Namboodiri
Rafael Sida
Ricardo Delfino
Richard Åström
Rob Simonds
Robert Svärd
Rogelio Duran
Roger Tallroth
Roger Wilson
Rolf Christianson
Ronewo Radzilani
Sandra Joyce
Sanna Kurki-Suonio
Shipra Nandy
Sigge Krantz
Sima Bina
Sofia Sandén
Solo Cissokho
Soma Catomeris
Song Fei

Sören Johansson
Sten Källman
Styrbjörn Bergelt
Susanne Rosenberg
Sven Ahlbäck
Sven-Bertil Jansson 
Svend Nielsen
Sven-Ingvar Heij 
Sybrig Dokter
Sylvia Bruinders
Tellu Turkka
Thomas Andersson
Thomas Haglund
Thore Härdelin
Timo Alakotila
Tina Quartey
Tom Andersson
Tom Willy Rustad
Totte Mattsson
Toumo Haapala
Ulrika Bodén
Ulrika Gunnarsson
V Shyamsundar
Walter Ramsby
Wille Roempke
Ziya Ayetekin
Ånon Egeland
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Aall-Campbell Linnea 2009– (KMuFmSf Vn)
Abelli Sunniva, 2009– (KMuFmSf Nh)
Ahlberg Emma 2008– (KMuFm Sf Vn)
Ahlbäck Sven, 1979–1986 (MlFm, MuInd)
Almlöf Kalle, 1976–1977 (Mp)
Amper Emilia, 2007– (KMuFmSf Nh, MNfm)
Andersson Ditte, 1980–1986 (MlFm)
Andersson Hanna, 2009– (KMuFmSf Vn)
Andersson Ingvar, 1977–1979 (Mp)
Andersson Lotta, 2008– (KMuFmSf Så)
Andersson Mats, 1984–1986 (Fm)
Andersson Patrik, 1997–1999 (Fp Vn)
Andersson Samuel, 2002–2006 (MuSf Vn)
Andersson Thomas, 1983–1985 (Fm)
Arnberg Carl, 2004–2007 (MuSf Så)
Asplund Tommi 2009– (MMuFmSf Vn)
Axelsson Marie, 1991–99 (MuInd, IESfVn, MuSfSå)
Aziz Tara, 2004–2007 (MuAf Så)
Babashakouri Emad, 2007– (KMuFmAf Qu)
Badjelan Bahram, 2007–2009 (*MpAf Så)
Bartosik Tuulikki, 1999–2002 (MuSf Ac)
Berg-Böhm Sofia, 2007– (KMuFmAf Så)
Bergström Isak, 2009– (KMuFmSf Ac)
Berndalen Petter, 2001– (MuSf Sl, MMuSf)

Binder Betty, 1983–1985(Fm)
Bjärnborg Eva, 1979–1981 (MlFm)
Björling Emma, 2004–2007 (MuSf Så)
Björnsdotter Abrams Alicia, 1999–2003 (IESf Vn)
Bleckman Jonas, 2006– (KMuSf Vc)
Bodén Ulrika, 1994–1999 (MuSf Så)
Boie Christoffer, 1989–1991 (Fm)
Boksasp Unni, 1999–2005 (MuSf Så)
Bonnet Patrik, 2006– (KMuAf Gi)
Brandin Jonas, 1997–2003 (MuSf Vn)
Brandin Olle, 2001–2004 (MuSf Vn)
Bremer Joel, 2000–2007 (MuSf Vn)
Burman Jan, 1982–1984 (Fm)
Burman Siw, 1977–1979 (Mp)
By Annar, 2000–2002 (MuSf Så)
Bäckström Ola, 1988–1990 (Fm)
Bölja Hertzberg Johanna, 2000–2005 (MuSf Så, *Mp)
Børsheim Annlaug, 2006 (gäststudent Vn)
Carlsson Daniel, 1999–2002 (MuSf Sx)
Carr Ale, 2008– (KMuFmSf Ci)
Cissokho Maher, 2006– (KMuAf Ko)
Cochrane Robin, 2009– (KMuFmAf sl)
Comén Jens, 2000–2003 (MuSf Sx)
Dahlström Kajsa, 2001–2007 (MuSf Så)

Studenter och gäststudenter genom tiderna
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Edenhed Jens, 2001–2006 (MuSf Kl, *Mp)
Egardt, Verf Lena Kristina, 1978–1980 (MlFm)
Ekstam Anna, 1995–2000 (IESf Vn)
Ericsson Back Karin, 1998–2004 (MuSf Så, *Mp)
Eriksson David, 2006– (KMuSf Nh, *Mp)
Eriksson Henrik, 1995–1999 (IESf Nh)
Eriksson Lisa, 2005– (KMuSf Ac, MMuSf)
Eriksson Maja, 2006– (KMuSf Så)
Eriksson Robert, 1988–1990 (Fm)
Estling Pontus, 2004–2008 (MuSf Kl)
Evansson Jeanette, 1998–2002 (Fp Vn)
Foxdal Malin, 1998–2004 (MuSf Så)
Franzén Lotta, 1990–1992 (Fm)
Frykmo Håkan, 2002–2004 (FpSf Kl)
Gaydarov Nikola 2008– (MMuFm Af Kv)
Gómez Fraga María Angeles 2008–2009 (*MpAf Så)
Graham Sean, 2006 (gäststudent Ac)
Graubaek Michael, 2008 (gäststudent Vn)
Grindsäter Wilhelm, 1977–1979 (Mp)
Hagfors Charlotta, 2009 (gäststudent Så)
Haglund Klas Anders, 2004–2005 (MuSf Vn)
Hallberg Katarina, 2002–2005 (MuSf Så)
Hallmarken Göran, 2005–2009 (KMuSf Vl)
Hedin Johan, 1996– (IndSf Vn)
Heeböll Kristine, 1998(gäststudent Vn)
Helje Zara, 1994– (MuSf Vn)

Hellsten (f.d Arnerdal) Lisa, 1989–1993 (Ml IESf Vn) 
Hjalmarsson Jonas, 1992–1994 (MlFp)
Hjetland Jensen Jullie, 2009 (gäststudent Så)
Holmén Jon, 1999–2004 (IESf Vn)
Holmström Magnus, 2003–2008 (MuSf Nh)
Hällström Anders, 1987–1989 (Fm)
Höglund Anne, 2009– (KMuFmSf Sx)
Isaksson Bo, 1976–1977 (Mp)
Jakobsson Ebba, 2000–2004 (IESf Så)
Johansson Adam 2008– (KMuFmSf Gi)
Johansson Emma, 1999–2009 (IESf Fl, MMuSf)
Johansson Kersti, 2007– (KMuFmSf Vn)
Johansson Leif, 1981–1987 (MlFom)
Johansson Åsa, 2003–2007 (MuSf Sx)
Jonasson Bengt, 2000–2004 (MuSf Eb)
Jones Adrian, 1999–2007 (MuSf Vn, MMuSf)
Jonsson Lena, 2006– (KMuSf Vn)
Jonsson Maria, 1997–2000 (Fp Vn)
Joof Omar, 2003–2006 (MuAf Sl)
Jussi Johanna Adele, 2009 (gäststudent Vn)
Kari Olli, 2008 (gäststudent Ac)
Karlsson Johanna, 2009– (KMuFmSf Vn)
Karlsson Sofia, 1996–1999 (MuSf Så)
Karlsson Uno, 1984–1986 (Fm)
Kinbom Valter, 2006– (KMuAf Sl)
Kleemola Piia, 1998 (gäststudent MuSf Vn)
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Kungs Levi Nilsson 1976–1977 (Mp)
Ladberg Lisa, 2002– (MuAf Sl)
Lajunen Emilia, 2005 (gäststudent Vn)
Landin Petter, 2002–2005 (MuAf Kl)
Landstedt Ronny, 1981–1983 (Fm)
Lestander Lisa, 2007– (KMuFmSf Så)
Liljeberg Lovisa, 2008– (KMuFmSf Så)
Lindblad Anna, 2005– (KMuSf Vn, MMuSf)
Lindvall Olle, 1996–1999 (MuSf Gi)
Lingegård Gunnar, 2007– (KMuFmSf Lu)
Linnéadotter Camilla, 1991–1994 (MlFm)
Lundberg Fredrik, 1994–1996 (Fp Vn)
Lundgren Anna, 2007– (LieSf Vn)
Lundgren Paula, 1990–1994 (MlFm)
Löfberg Anders, 2004–2008 (MuSf Vn)
Marin Mia, 2001–2006 (MuSfMp Vn
Marsden Bridget, 2005– (KMuSf Vn, MMuSf)
Marteleur Sandra, 2003–2008 (MuSfMp Vn)
Mbengani Ladi, 2001–2006 (MuAfMp Så)
Melén Gustaf, 2005–2009 (KMupSf Vn)
Mirlashari Rostam, 2001–2007 (MuAf Så)
Misgeld Maria, 1999–2004 (IESf Så)
Misgeld Olof, 1995–2000 (MuSf Vn)
Munelly Kieran, 2006 (gäststudent Fl)
Munoz Luis, 2001–2005 (MuAf Fl)
Möller Ale, 1989–1991 (MuInd)

Nandy Shipra, 2005–2009 (KMuAf Så)
Niamh Dunne, 2006 (gäststudent Vn)
Nygårds Anders, 1998–2001 (MuSf Vn)
Nyqvist Carl, 2002–2009 (MuSf Vn, MNfm)
Omar Mariwan, 2007– (KMuFmAf Sl, MpFm)
Oskala Suvi, 2006 (gäststudent Vn)
Ottosson Leif, 2006– (KMuSf Ac, MMuSf)
Paco Celso, 2004– (MuAfMp Sl)
Pajala Pauliina, 2008 (gäststudent Vn)
Palm Müller Marianne, 1980–1982 (MlFm)
Panula Tiina, 2005 (gäststudent Vn)
Pareto Martin, 1997–1998 (MuSf Vn)
Paul Chitra, 2005–2007 (KMuAf Så)
Paulsson Josefina 2008– (KMuFmSf Nh)
Peev Anders, 2001–2007 (MuSf Nh, *Mp)
Perriot Xavier, 2003–2006 (MuAf Så)
Persson Robert, 1991–1993 (Fm)
Peters Josefin, 2005–2008 (KMuSf Så)
Pettersson Kristoffer, 2000–2003 (MuSf Nh)
Premberg Göran, 1981–1983 (MlFom)
Prett Hadrian, 1994–2000 (MuSf Vn, *Mp)
Reid Emma, 2000–2003 (MuSf Vn)
Reistad Susan, 1990–1992 (Fm)
Ronström Erik, 2005– (KMuSf Gi)
Ronström Johan 2008– (KMuFmSf Ma)
Roos Håkan, 1985–1987 (Fm)
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Roos Peter, 1996–1998 (Fp Vn)
Rosenberg Susanne, 1984–1986 (MuInd, *Mp)
Roswall Niklas, 1995–1999 (MuSf Nh)
Rousell Anna, 2007– (KMuFmSf Fl)
Rydberg Lisa, 1999–2002 (IndSf Vn)
Rydvall Erik, 2004–2008 (MuSfMp Nh)
Räsänen Markus, 2008– (KMuFmAf Ac)
Röjås Hans, 1995–1998 (Fp Vn)
Sahlström Sonia, 1977–1979 (Mp)
Said Shamiran, 2008– (KMuFmAf Så)
Sandén Sofia, 1995–2001 (MuSf Så)
Sene Mamadou, 2001–2004 (MuAf Så)
Shamsutdinova Masguda, 1996–1997 (gäststudent Så)
Sillamaa Sandra 2008– (gäststudent sx, KMuFmSf sx)
Simo Csongor, 2004–2005 (MuAfMp Vn)
Skrede Vidare, 2007–2009 (MNfm hVn)
Soling Jonny, 1976–1977 (Mp) 
Staerke Hansen Christian 2008 (gäststudent Eb)
Steen Reine, 1981–1984 (MlFom)
Stenlund Hanna, 2003–2008 (IndSf Vc)

Stensby Marie, 1978–1980 (MlFm)
Stinnerbom Sophia, 1998–2001 (MuSf Vn)
Ström Peter, 1987–1989 (Fm)
Ståbi Kersti, 1996–1999 (MuSf Så)
Sundin Ing-Marie, 1986–1988 (Fm)
Svensson Markus, 1994–2000 (MuSf Nh, DmSf)
Söderkvist Ann Christine, 1989–1991 (MlFom)
Tallroth David, 1998–2004 (MuSf Gi)
Teitelbaum Benjamin, 2004–2005 (gäststudent Nh)
Thorsheim Anette, 1999–2004 (MuSf Ds)
Tidman Jenny, 1995–1999 (IESf Vn)
Viberg Hällström Agneta, 1986–1988 (Fm)
Widell Anna-Kristina, 1999–2002 (MuSf Nh)
Willemark Lena, 1984–1986 (MuInd)
Wiskari Hanna, 2002–2005 (MuSf Sx)
Vreskala Hakan, 2001–2005 (MuAf Tr)
Zetterlund Magnus, 2004–2007 (MuSf Ma)
Åkerlund Jonas, 2003–2008 (MuSfMp Vn)
Åström Rune Eva, 1992–1995 (MlIESf, MuSf)
Östrand Tord, 1985–1987 (Fm)
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Sf – svensk folkmusik
Af – folkmusik & konstmusik från andra
kulturer

Pedagogiska fortbildningar för spel-
män, 1–2 år.
Fp, MlFm, Fm, FpSf, MlFp, Mp
Den ursprungliga utbildningsvarianten
gav primärt en instrumentalpedagogisk
påbyggnad med stödämnen. 

Musikerutbildning på grundnivå för
folkmusiker. Förut 4 år men numera 
3 år. 
KMuFmSf, KMuFmAf, MuAf, MuSf,
Fm, MlFm
Utbildningen ger en konstnärlig hög-
skoleexamen eller vad som numera
kallas en kandidatexamen. Ibland också
i kombination med *Mp eller Mup vilket
betyder en pedagogiskt påbyggnads-
utbildning för musiker i anslutning till
musikerutbildning, 2 år på halvtid.

Musikerutbildning på avancerad nivå 
för folkmusiker, 2 år.
DmSf, MMuFMSf, MMuFMAf,
MgMuSf, MNFm 
ger en konstnärlig masterexamen,
tidigare diplom

Musikerutbildning med individuell
inriktning, folkmusik, 2–4 år.
Ind, IndFm, MuInd, IndSf, MuInd
Innan de särskilda folkmusikutbildning-
arna kom till var detta enda musiker-
utbildnings-möjligheten. Senare
avsedda främst för dem som studerar
inom mer än ett genreområde.

Musiklärarutbildning med fördjupning
folkmusik, 4–5 år.
IESf, MlFom, MlFm, Lie
ger lärarexamen, tidigare musiklärar-
examen

De två sista bokstäverna i koden
betyder ofta instrumentet.
Ac Accordeon
Ci Cittern
Ds Durspel
Eb Elbas
Fl Flöjt
Gi Gitarr
hVn Hardingfela
Kl Klarinett
Ko Kora
Kv Kaval
Lu Luta
Ma Mandolin, Mandola
Nh Nyckelharpa
Qu Qanon
Sl Slagverk
Sx Saxofon
Så Sång
Tr Trummor
Vc Cello
Vl Vevlira
Vn Violin

De olika utbildningsvarianterna vid KMH har haft olika koder genom
tiderna och det är inte helt lätt att förstå alla, dessutom kan samma kod
betyda olika saker. Men här följer ett försök till en förklarande samman-
ställning av utbildningsvarianter och dess koder. 

KODNYCKEL
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Vi har valt att uppdatera listan över lärare och studen-
ter genom tiderna till innevarande utgivningsår, alltså
hösten 2009. Detta även om de övriga texterna i
boken är skrivna under 2006. Det kändes roligare att
inkludera alla som studerar/studerat här på kmh (näs-
tan 200 studenter sedan 1976) och att även ta med
lärare som arbetat under de senaste åren. I lärarlistan
ryms både de som är anställda på tjänst och de som
varit gäster vid något enstaka tillfälle. Vi hoppas att vi
fått alla fakta rätt. Men om något fel insmugits sig i
eller någon blivit bortglömd så vill vi redan nu be om
ursäkt för det och menar att det inte varit vår avsikt.
Hör gärna av er och komplettera och rätta till eventu-
ella fel. 

De korta citaten och de tre lite längre intervjuerna
med tidigare studenter är hämtade från ett betydligt
större material av intervjuer gjorda av Olof Misgeld
och Petter Berndalen och är här redigerade av Pernilla
Willman. Av utrymmesskäl så har vi inte kunnat ta
med mer av detta material här. Vi hoppas att kunna
presentera intervjuerna mer utförligt i andra sam-
manhang. Tills vidare finns materialet i sin helhet vid
institutionen för folkmusik vid kmh. 

Manifestet som nämns i förordet beskriver behovet
av resurser för utövande av folkmusik i de nordiska
länderna. Samtliga deltagande musikhögskolor vid
vårt jubileums-låt! 2006 ställde sig bakom detta
manifest som sedan skickades till berörda myndighe-
ter. Vill du läsa manifestet i sin helhet kontakta insti-
tutionen.

Det finns en mängd foton i denna bok. Vid några
står det vem som tagit fotot, men vid de flesta inte,
detta för att inte tynga ner bilderna med text. Var
vänlig att ändå respektera upphovsrätten och kon-
takta institutionen om du vill använda någon bild så
kan vi uppge vem som är fotografen.

Är du sugen på att höra hur det låter med folkmusik
på kmh? Kom gärna på våra konserter och håll utkik
efter vår nästa publikation som kommer att bli en CD
med kmh folk. Man kan och också gå in på kmh

folks myspace sida och lyssna:
www.myspace.com/kmhfolk

KONTAKT
E-post: folkmusik@kmh.se
Webben: www.kmh.se/fm
Twitter: twitter.com/folkmusikinst

Slutord
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