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Sprid budskapet,

mer musik och
dans i hela landet!
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Om man lägger samman alla folkmusik- och
folkdansvärldar i Sverige får man inte bara
siffror, utan man ser också ovidkomligen hur de
hänger ihop och samverkar i ett mäktigt nätverk
som innefattar verksamheter och mötesplatser
för alla åldrar, skicklighetsgrader och tidigare
erfarenheter i hela landet. Kurser, läger, fria
grupper, fria arrangörer, pedagoger, spelmanslag,
stämmor, festivaler, arkiv, media, danskvällar
och klubbevent … Vi är alla olika och gillar olika
– och det är det som för oss samman. Det är
en av våra minsta gemensamma nämnare. Våra
små världar har mycket att ge vår omvärld – vi
bevarar och utvecklar vårt immateriella kulturarv
i samklang med det vår omvärld erbjuder oss.
Vi inspireras och provoceras. I tiden. Hela tiden.
Precis som svampar.
Det sägs att omkring 80 procent av alla växter
gynnas i sin tillväxt genom närvaron av svampar
i marken. Ofta är växternas rötter omgivna av
en mantel av svamptrådar. Vid mykorrhiza är
trädrötterna tätt omslingrade av svampens
hyfer. Ett symbiotiskt ämnesombyte äger rum:
trädet producerar kolhydrater och avger dessa
till svampen. Svampen livnär sig av detta och
trädet får mer vatten och mineralämnen genom
svampnätverket med dess mycket stora yta.
Båda drar nytta av denna symbios – det handlar
om en mutualism.
Svamparna anses vara monofyletiska, det
vill säga att det har funnits en ursprunglig
art som alla svampar, och enbart svampar,
härstammar från. Precis som vi människor och
vår kultur – varav en är den svenska folk- och
världsmusikkulturen. Våra rotmattor knyter
samman inte bara regioner utan även landet som
helhet. Det finns en väl rotad nationlighet, som
bygger på mångfald, symbios och mutualism.
Vi vet alla vad som händer i svampskogen efter
regn, om rotmattorna finns där. Våra rotmattor
är tryggt förankrade i den lokala myllan, som till
största del vattnas av entusiastiska eldsjälar.
Men vi behöver mer vatten. Vi dansar
regndanser på flera olika plan, ibland ensamma
och ibland tillsammans med andra musikkulturer
och -förbund, och hoppas på ett gott svampoch musikår för 2015 för alla!
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till mångsidig viskonstnär
Svenska Vispriset är mer än bara ett pris till
visartister. Det är en utmärkelse för långvariga
insatser på flera olika områden för att främja
visans ställning i Sverige och tilldelas av
Sveriges olika visorganisationer genom dess
riksorganisation, Visan i Sverige.
Svenska Vispriset 2014 tilldelas JanOlof Andersson och priset utdelades under
allhelgonahelgens årliga stormöte med visaktörer
från hela Norden på Särö utanför Göteborg, ett av
visans starkaste fästen i Sverige.
Jan-Olof Andersson föddes i Skövde andra
februari 1954 och växte upp i närbelägna
Tidan. Här fick han också sin första musikaliska
utbildning. Idag är han bosatt i Bromma

utanför Stockholm, men har fortfarande en
inspelningsstudio och sitt inspirationshus vid sjön
Ölen utanför Tibro.
Jan-Olof Andersson har en lång och
mångfacetterad karriär bakom sig med fokus
på visan som konstform och har satt sin prägel
på stora delar av vismiljön. Som artist behärskar
han alltifrån gamla elisabetanska visor till
dagens moderna visor. Han tillhör de ledande
gitarristerna inom visområdet, men är också
känd för sina egna visor och genomarbetade
tolkningar av andras visor. För de som utbildar
sig inom viskonsten är han en välkänd och
mycket uppskattad pedagog och har varit med
om att forma många av dagens unga visartister.

siffror

foto: Kristin Ladström

Upphovsrätt har också varit ett område där
Jan-Olof Andersson har gjort betydande insatser
för visan genom arbete i SKAP och STIM.
Han är även en aktiv medlem inom många
organisationer som arbetar för att främja visans
utveckling såsom Visakademien, Visans Vänner
och olika litterära sällskap, där han bland annat
är ordförande i Stiftelsen Ulf Peder Olrogs
minne. Genom åren har han tilldelats åtskilliga
stipendier och utmärkelser för sitt arbete för visan.
Hans samarbete med skådespelaren Jan-Olof
Strandberg om utgivelsen av en samling av Birger
Sjöbergs visor, där Jan-Olof Andersson stod för
gitarrackompanjemanget, blev också mycket
uppskattat.

foto: öivind rauset

Sofia Joons

folkmusik & dans 3-4/2014

att fördela till de ansökande fria arrangörerna
inom folk- och världsmusiken. 2013 genomförde
de som i år ansöker om arrangörsstöd 809
konserter och för 2015 planerar de att genomföra
811 konserter. I genomsnitt hade de en publik på
110 personer per konsert 2013. Detta betyder
att staten via Kulturrådets arrangörsstöd lade 19
kronor per personlig konsertupplevelse 2013.
Om vi utgår från att våra arrangörer kommer ha
liknande publiksiffror 2015 söker våra folk- och
världsmusikens fria arrangörer nu om i genomsnitt
33 kronor i stöd per personlig konsertupplevelse.
Arrangörerna betalar i genomsnitt 3 561 kronor
per person i gage inklusive sociala avgifter. Minsta
gagen ligger på 2 179 kronor per person inklusive
sociala avgifter i medel. Dessa gagenivåer ligger
under Musikerförbundets riksminimitariff för
konserter (2365 kronor per musiker inklusive
sociala avgifter) men över riksminimitariffen för
dans och underhållning (1971 kronor per musiker
inklusive sociala avgifter) för 2014.

kolla och bli medlem!
folkkollo.com

Håkan Hultin

arrangörstödets

Det är inte enkelt att få en samlad och
övergripande bild av folkmusikens och -dansens
ekonomi i dagens Sverige. De bidragsgivande
och finansierande instanserna öronmärker och
bokför kulturstöd på olika sätt. En del redovisar
genremässiga fördelningar medan andra
markerar vad som går till det fria musiklivet
och vad som går till musikinstitutioner. En del
regionala musikinstitutioner integrerar folk- och
världsmusik i sin verksamhet, vilket är svårt att
följa för utomstående och bestämma värdet av.
Många fria grupper befinner sig i gränslandet
mellan eller kombinerar olika genrer i sin musik,
vilket gör dem svåra att spåra i musiklivets
ekonomiska fotspår.
I och med att RFoD handlägger det
statliga arrangörsstöd som betalas ut till våra
medlemsorganisationer har vi tillgång till ett
material som vi kan följa över tid. I år söker 34
av våra medlemmar om totalt 2 976 500 kronor i
statligt arrangörsstöd. I fjol fick vi 1 700 000 kronor
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Håkan Hultin
Ordförande Visan i Sverige:
hakahult@hotmail.se
visanisverige.se

vispriset
svenska

för ytterligare information:
Jan-Olof Andersson
janolofandersson@swipnet.se
janolof.se
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fria arrangörers intäkter 2014
intäktskälla
biljetter
kommuner
kulturrådets stöd
regioner
medlemsavgifter
studieförbund
sponsorer
övriga

summa
3 177 000 kr
3 073 000 kr
1 936 000 kr
556 000 kr
469 000 kr
372 000 kr
244 000 kr
2 090 000 kr
11 917 000 kr

fria arrangörers utgifter 2014
kostnad
gager
administration
lokal
marknadsföring
resor och logi
övriga

summa
5 737 000 kr
1 120 000 kr
975 000 kr
844 000 kr
771 000 kr
2 471 000 kr
11 917 000 kr

procent
27 %
26 %
16 %
5%
4%
3%
2%
18 %
100 %

procent
48%
9%
8%
7%
6%
22 %
100 %

folkkollo
världens första

i

Petter Wickman

kungälv

Tolv engagerade deltagare möttes under ledning av
de inspirerande förebilderna Sousou Cissoko och
Sofia Högstadius. Arrangören berrättar.

Lägret välkomnade deltagare som identifierade
sig som tjejer, var mellan 16 och 23 år, spelade
något instrument och gillade folkmusik.
Ungdomarna kom från stora delar av landet
och spelade bland annat slagverk, kontrabas,
dragspel, banjo, guitar och fiol. Veckan innehöll
workshops och föreläsningar i ljudteknik,
sångteknik, att skriva låtar, improvisation och
hur en kan jobba som artist/musiker. Lägret
gästades av till exempel Adama Cissokho, Lyset
I Forsen, Larisa Ljungkrona, Maher Cissoko och
Sallyswag. Varje kväll innehöll aktiviteter, som en
konsert med gäster och deltagare, jam och häng.

Varför ett Folkkollo?

Jag drivs personligen av visionen av att en annan
och bättre värld är möjlig. Via musiken vill jag
möjliggöra för andra människor att utvecklas och
växa. Folkkollo World är det bästa jag har gjort
hitintills. Att se deltagarna ösa och spela med
total glädje smittar av sig. Det är stort.

Veckans höjdpunkter

Det nio kvinnor starka bandet Sallyswag besökte
kollot och lärde ut en av sina låtar till deltagarna.
En av mina höjdpunkter var att se hur 23 unga
musiker bara öste med hundra procent energi.
Folkkollo gästade senare Sallyswags konsert
på Musikens hus i Göteborg. Det var tungt och

magiskt! En mer övergripande höjdare är att
se deltagarna växa som medmänniskor och
musiker genom jam, skratt och alla de samtal
och reflektioner som deltagarna hade under
måltiderna. Det kommer jag bära med mig länge
i hjärtat. Det värmer.

Från tanke till verklighet

Idén om ett folkmusikkollo för tjejer fick energi
under Folk & Världsmusikgalan i Umeå 2014.
Sofia Högstadius och jag kontaktade varandra
efter galan, skapade en modell för Folkkollo
World och skickade in en ansökan till Statens
Musikverk. Vi vill påverka vår omvärld och
inspirera Folkkollo Worlds deltagare och våra
stödmedlemmar att organisera sig. Vi har upplevt
ett enormt gensvar bland alla som vi träffat och
är fullt övertygade om att Folkkollo behövs.
Vi vill diskutera och samtala med branschen
om hur vi uppmuntrat unga tjejer att bli
kompinstrumentalister (en idag mansdominerad
funktion) och hur vi ska inkludera flera deltagare
med annan bakgrund än svensk. Det är något
vi behöver jobbar hårdare på inför kommande
läger.

Vad händer nu?

Just nu utvärderar vi kollot. Information samlas
in och summeras inför redovisningar och

framtiden. Vi diskuterar olika scenarier för
kommande verksamhet. Ska kollot starta en
organisation och knyta sig till Popkollo? Eller
ska vi samarbeta med en annan organisation
och söka oss till samarbetspartners? Framtiden
är ljus men fortfarande något oklar. Vi har redan
börjat diskutera ett internationellt Folkkollo med
några kontakter och nätverk. En inspirerande
tanke uppstod kring att sammanföra unga
tjejer från Sverige och unga tjejer från Senegal
för ett Folkkollo World på senegalesisk mark. I
Senegal har traditionen länge förbjudit tjejer att
spela. Endast sång och dans har varit kvinnors
möjlighet att uttrycka musik, men nu vill Folkkollo
försöka ändra på detta, steg för steg.
Improvisation och låtskrivande är två lyckade
delmoment som vi vill ta med oss till kommande
kollon. De gav oerhört mycket.

Folkkollo World
För alla som identifierar sig som tjej, spelar
något instrument och gillar folkmusik.
Det första lägret ägde rum 28 oktober till
1 november i Kungälv.
Projektet är finansierat av Statens
Musikverk i samarbete med RFoD,
Planetafestivalen, Musik i Syd med flera.
folkmusik & dans 3-4/2014

INSPEL FRÅN UTLANDET
IRLAND
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musiken traditionersamarbete
mötesplats

kolla!
rha.is/folk

DET IMMATERIELLA
KULTURARVET
ISLAND
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levande

är
en
öppen

Sofia Joons
intervju med Tom Sherlock

Ett av skälen till att den irländska folkmusiken
är populär är det geografiska läget. Irland är en
ö långt västerut i Europa där industrialiseringen
ägde rum senare än på andra ställen på
kontinenten. Människor bodde kvar på landet
i mindre städer och byar. Det vi idag kallar
folkmusik var länge vanlig underhållningsmusik för
väldigt många irländare. Historiskt sett har både
poeterna och musikerna uppskattats och haft hög
status i det irländska samhället. Musiken är rik
eftersom den utvecklats över flera generationer.
Det finns idag och har även tidigare funnits många
skickliga äldre musiker att lära sig musiken av.
Den irländska musiken är en självreglerande
tradition, eftersom det är de aktiva musikerna
själva som bestämmer vad traditionen ska bestå
av. Musiken har förblivit en levande tradition där
musiken, sångerna och danserna flätas samman
till en helhet i ett socialt sammanhang. Det är
som ett socialt klister, som fäster människor med
varandra. Unga musiker spelar med äldre och lär
sig att låtarna innehåller något utöver noterna man
folkmusik & dans 3-4/2014

Sofia Joons
intervju med
Guðrún
Ingimundardóttir

Kan du berätta om bakgrunden
till festivalen Levande Traditioner
(Tradition for Tomorrow)?

Tom Sherlock
Mångsidig musikproducent från Dublin.
Har jobbat med den irländska folkmusiken
både på hemmaplan och internationellt.

I Sverige är vi vana vid bilden
av folkmusiken som ett hotat
kulturarv, men Irland har idag en
stark, rik och mycket levande
folkmusik. Vad ligger bakom den
internationellt framgångsrika
irländska folkmusiken?

och nordisk

spelar. Musiken är en öppen mötesplats. Den är
en konstform som bär sitt förflutna och anpassar
sig till sin egen framtid med stor självsäkerhet.
En anledning till att den irländska folkmusiken
funnit en bred internationell publik sedan 1960och 1970-talen är att den är direkt och enkel
i strukturen. En stor del av låtarna är dansmusik
i 4/4- och 6/8-delstakt som är enkel att förstå.
Jag tror att det är rakheten och ärligheten
i sångtraditionen i kombination med en självsäker
värdighet som slår an en sträng hos många
människor. Traditionen uppfattas som både
melodiskt vacker och lättåtkomlig, kul dansmusik.
Samtidigt som den internationella scenen för
irländska band skapades under 1900-talets andra
hälft ägde en kulturexplosion rum för en mängd
musikformer. Imagen av den rebelliska (men
inte hotande) irländaren uppkom och var relativt
framgångsrik.

Vad mår traditionell musik bäst av
– marknadsföring eller skydd?

På Irland är det musikerna, sångarna, dansarna
och lyssnarna som reglerar musiken. Man kan
säga att de skyddar musiken genom att själv
delta i dess omvandling. Alla traditioner förändras.
Om ett flöde stängs av stagnerar det och dör.
Folkmusik ses som en samtida musik i Irland och
jag tror att det tankesättet är mycket viktigt.

Marknadsföring är viktigt för de kommersiella
aspekterna av musiken. Jag tror att svenska
musikers (till exempel Väsen, Sofia Karlsson,
Hedningarna och Ale Möllers olika band)
framgångar och profilering är viktig för
gräsrötterna. De skapar en bredare betydelse av
musiken och bjuder in nya musiker och publik till
musiken. Detta är något den irländska musiken
visat tydligt.

Vi vill skapa ett system för skydd
av det immateriella kulturarvet i
de nordiska länderna. Vilket är ditt
råd till oss, om målet är att stärka
den levande musiktraditionen?
Jag kan ta upp några faktorer som haft
positiva effekter på den irländska musiken.
Det kanske finns något för er att lära er av
våra erfarenheter. Tillgänglighet och utbildning
har varit viktigt. Om man låter musiken växa
i samtiden utan att tappa respekten och
förståelsen för dess bakgrund, så stärker och
skyddar man traditionen. Banbrytare, musiker
och andra artister som utvecklat modeller
som attraherar unga utövare är viktiga och de
måste bli uppmuntrade och stöttade. Förstärk
lärarnas och traditionsbärarnas inflytande och
status. Uppmuntra dem som vill delta. Då borde
musiken klara sig själv.

När jag arbetade på Folkmusikcentret i
Siglufjörður, som är det enda centret för folkmusik
på Island, återskapade och utvecklade jag ett
kvädningslag (kvæðamannafélag) i Siglufjörður.
Senare lärde vi känna andra kvädningslag
på Island och bildade en organisation som
heter Stemma – organisationen för isländsk
folkmusik. Nästa steg var att återuppliva
Nordisk Folkmusikkommitté som behövs som
en stark kraft för att synliggöra och stödja vårt
gemensamma kulturarv. När vi började skissa på
vår gemensamma konferens-festival upptäckte vi
att vi definierar begreppet ”nordiska traditioner”
olika i de olika nordiska länderna. De övriga
nordiska länderna är mycket mer mångkulturella
än vi i vårt mer enhetliga isländska samhälle.
Levande Traditioner är Stemmas första större
evenemang som genomfördes tillsammans med
folkdansare och slöjdföreningen. För många
var det första gången de använde sig aktivt av
engelska och de kände sig lite obekväma. Bara
ett fåtal personer bland arrangörerna förstår
något nordiskt språk, så det gemensamma
språket var engelska. Våra volontärer var
mycket imponerade av de nordiska artisternas
och föreläsarnas professionalitet och stolta över
att ha dem alla på besök uppe i sin lilla stad.
Det som förvånade mig var islänningarnas,
och särskilt Akureyribornas, stora ointresse för
evenemanget. Islänningarna känner inte sin
egen folkmusik. Att arbeta upp en festivalpublik
tar många år, men vi ska jobba på det!

Jag har fått intrycket av att du
ser UNESCO:s konvention för det
immateriella kulturarvet som en
plattform för nordiskt samarbete.
Vad kan vi göra för att utveckla
samarbetet?
UNESCO:s konvention för tryggande av
immateriella kulturarv passar bra ihop med
Nordisk Folkmusikkommittés (NFK) uppgift att
främja sina medlemmars intressen och stärka
samarbetet mellan de nordiska länderna. Alla
våra medlemmar verkar för tryggandet av
sitt lands immateriella kulturarv. Jag tror att
NFK bör använda sig av konventionen för sitt
fortsatta arbete.
Det vi kan göra är ett: att be våra nationella
handläggare om uppdatering av läget med
implementeringen av konventionen regelbundet.
Och två: anordna seminarier eller konferenser
med artister, forskare och kulturadministratörer
för att diskutera och analysera arbetet med
implementeringen vartannat eller var tredje år.
För att bli bättre på att samarbeta kring
konventionen måste vi först förstå vad exakt
det är som den gäller för och vad det finns för
inbyggd flexibilitet. Därefter kan vi förankra
information om konventionen hos våra
medlemmar och låta dem, musikerna och
dansarna, bestämma hur vi ska implementera
kulturarvskonventionen och hur den ska följas
upp. Vi förmedlar bara våra medlemmars vilja
och nu måste vi ta reda på vad de faktiskt vill.

haw
crons
ndrew
foto: a

Vad för slags stöd vill ni
på Island ha av Nordisk
Folkmusikkommitté?

Jag kan inte svara för Island, bara för min egen
räkning som en entusiastisk musiketnolog,
pedagog och arrangör. Jag hoppas på ett
kvantitativt stöd – tillsammans är vi fler och
starkare – och på att lära av goda förebilder.
I Norge, Sverige och Finland har man dessutom
utvecklat stödstrukturer och utbildningssystem
för sin folkmusik och -dans som är mycket
inspirerande för oss att ta del av.

Du nämnde arbetet med
UNESCO:s konvention, finns
det något mer du hoppas
Nordisk Folkmusikkommitté
kommer åta sig?

Vi måste verka för att bredda marknaden för
våra artister i Norden och samarbeta kring
utbyte och gemensamma turnéslingor. Vi måste
också samla information om alla folkmusik- och
-dansfestivaler som finns i Norden för att kunna
förmedla den informationen till våra utövare.
Det finns få möjligheter att studera folkmusik
för isländska ungdomar och sommarkurser och
-läger i andra nordiska länder är något som kan
fånga upp dem.
folkmusik & dans 3-4/2014

Nyckelharpan har funnits och spelats i
obruten tradition i Sverige (främst Uppland)
i cirka 400 år. Förändringarna under dess
300 första levnadsår kan hänföras till själva
nyckelmekanismen som anpassats efter
rådande musikideal.
Eric Sahlström och August Bohlin fortsatte
sedan under 1930 och -40-talen att
förändra harpans nyckelmekanik och kropp.
Syftet var ett utökat tonomfång samt en
ton som bättre överenstämde med fiolens,
klarinettens och dragspelets.
Utan Sahlströms insatser gällande
nyckelharpan hade instrumentet troligtvis
inte spelats idag. Vad har nu hänt efter
Eric Sahlströms frånfälle 1986? Den
spridning av instrumentet som fick sin
start under 1970-talet har fortsatt. Under
80-talet var harpan spridd över hela landet.
Under 90-talet började en internationell
spridning. Idag spelas nyckelharpa i
ett stort antal länder över hela världen.
Ett fåtal nyckelharpsbyggare verkar i
Eric Sahlströms anda och bygger de
kvalitetsinstrument som kan köpas idag.

Den svenska
implementeringsmodellen

nyckelharpan
Esbjörn Hogmark

på väg in på unesco:s lista eller inte?

I Sverige är det kulturdepartementet som
driver processen och kontakter mellan Sverige
och UNESCO går genom Svenska UNESCOrådet. Man har där uppdragit åt den statliga
organisationen ISOF, Instutitionen för Språk
och Folkminne i Göteborg, att ta ett proaktivt
ansvar för implementeringen. ISOF tilldelades
ett treårigt uppdrag 2011–2013. ISOF har tidigt
förespråkat en indelning i fyra noder (A–D), där
våra folkloristiska arv hamnar i nod D: Statens
musikverk/Svenskt visarkiv.
Vad som händer nu är oklart. Inom vår
nod känner jag bara till mitt eget förslag
nyckelharpan och Lars Faragos förslag polskan.
Tanken har varit att de föreslagna kulturarven ska
offentliggöras på en öppen nationell webbsida
där vem som helst kan gå in och kommentera.
Detta har ännu inte skett. Nu har ISOF:s treåriga
uppdrag gått ut och någon förlängning har ännu
inte offentliggjorts.

Varför är det viktigt att
nyckelharpan kommer upp
på UNESCO:s lista?

Ni som känner mig vet att jag är en hängiven
företrädare för nyckelharpan – ett fantastiskt
instrument med rötter i 1600-talet vars
konstruktion och uppbyggnad visar på
ingenjörsmässiga och innovativa egenskaper
som Sverige borde känna stolthet över.
I början av 2000-talet motionerade flera
riksdagsmän om att utse nyckelharpan
till Sveriges nationalinstrument. Det hela
avslutades 2003 med rekommendationer från
Kulturrådet att ”ingen officiell utnämning” bör
ske men ”det ska stå var och en fritt att i olika
sammanhang kalla nyckelharpan för Sveriges
nationalinstrument”.
Nästan samtidigt träffade jag Krister Malm
(då generaldirektör för Statens musiksamlingar)
som berättade om UNESCO:s arbete med
konventionen om de immateriella kulturarven.
Krister var med i en internationell grupp som
arbetade med konventionen och ansåg att jag
skulle lämna in en ansökan så fort konventionen
var ratificerad.
Sverige är ett av cirka 170 länder/stater som
har ratificerat konventionen om skyddande av
immateriella kulturarv. Detta skedde 2011. Hittills
har 338 immateriella kulturarv från 98 länder
listats hos UNESCO. De nordiska länderna har
alla antagit konventionen, men lyser ändå med
sin frånvaro på denna lista.
folkmusik & dans 3-4/2014

Esbjörn Hogmark
Född 1943 i Österbybruk. Bodde granne
med Herrgården där det spelades
nyckelharpa på midsomrarna. Spelade fiol
i folkskola och gymnasium. Civilingenjör
i teknisk fysik, har arbetat på ASEA/ABB
och som universitetslärare. Konsult för
Vinnova och Vetenskapsrådet.
Började spela nyckelharpa 1977 och
bygga nyckelharpor 1978. Har idag
byggt över 100 instrument. Riksspelman
1983. Flyttade till Örbyhus samma år och
spelade regelbundet med Eric Sahlström
till dennes död 1986. Startade samma år
Stiftelsen Eric Sahlströms Minnesfond. Är
en av grundarna till Eric Sahlström Institutet
1998. Har i mer än 20 år bedrivit årligen
återkommande kurser och seminarier
i nyckelharpstillverkning. Driver sedan
2007 nordiska seminarier om tillverkning
av folkmusikinstrument (Tobo Sverige
2007, Kaustinen Finland 2011, Fagernes
Norge 2013). Arbetar sedan 2012 med att
få nyckelharpan till ett immateriellt svensk
kulturarv på UNESCO:s lista.

Vad är ett immateriellt kulturarv?

Enligt UNESCO är ett immateriellt kulturarv de
sedvanor, representationer, uttryck, kunskap,
färdigheter – liksom instrument, föremål,
artefakter och kulturella platser som är
förknippade med – de samhällen, grupper och,
i vissa fall, individer erkända som en del av sitt
kulturarv. Det finns alltid en utövare/användare
inblandad i ett immateriellt kulturarv så länge
detta existerar. Arvet ska ha funnits en rimlig tid
tillbaka och existera idag. Det ska också gå att
se hur man verkar för att arvet ska leva vidare till
kommande generationer.
UNESCO gör sedan en uppdelning i kulturarv
i omedelbart behov av skydd, representativa
kulturarv och ”best praxis” – goda exempel.
Konventionen kräver att förslagen först ska
föras in på en nationell lista innan de sänds till
UNESCO. Även denna lista ska delas i tre nivåer
och det är inte självklart vem som ska ansvara
för denna indelningsprocess.

När nyckelharpan hamnar på UNESCO:s
lista över representativa kulturarv kommer
kännedomen om dess existens att stärkas
väsentligt. Det torde bli enklare att motivera
ekonomiska bidrag för vidareutveckling
och säkring av ett av våra finaste kulturarv.
Nyckelharpan är i sig ett materiellt objekt som
hänger tätt samman med immateriella kulturarv:
byggandet och spelandet. Den svaga länken
i förmedlingen av kulturarvet till kommande
generationer är utan tvekan byggandet. Idag
finns undervisning i nyckelharpspel i allt från
kommunala musikskolor från åtta års ålder till
masterutbildningar på Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm. Var finns mostvarande undervisning
med nationellt stöd gällande tillverkning av
instrumentet? Dagens nyckelharpspelande
ungdomar som satsar på en professionell
karriär kräver en anpassning av instrumentet till
rådande behov och en kontinuerlig höjning av
den allmänna kvaliteten hos instrumentet. Detta
förutsätter stor kunskap hos instrumentmakaren.
Den enda organisation som har en längre
sammanhållen utbildning i tillverkning av
nyckelharpor (två års distansutbildning) och
arrangerar regelbundna seminarier i ämnet är
Eric Sahlström Institutet med undertecknad
pensionär som inititativtagare och enda drivande
person. Huruvida detta gör att nyckelharpan ska
in under kategorin ”omedelbart behov av skydd”
eller in under ”representativa kulturarv” får någon
annan än jag avgöra.
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kolla under fliken kultur!
unesco.se

DEBATT
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sigurd sahlström skär F-hål

undersökning av gamla instrument
foto: ur esbjörns arkiv
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DET IMMATERIELLA
KULTURARVET
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Vilka ideologier ligger bakom
samlandet? Att studera skiftningar i
betydelsen hos samlingarna var ett av
syftena med Svenskt visarkivs nyligen
avslutade forskningsprojekt.

Det är communities/
gemenskaper som kan ansöka
om att få sitt immateriella
kulturarv upptaget på den
nationella listan för kulturarv.
Vad betyder det? Vem eller vad
är en gemenskap?

gemenskaper
och kulturarv mixa
maxa:
Sofia Joons
intervju med Egil Bakka

Egil Bakka
Norsk dansetnolog pch professor i
musikvetenskap. Har arbetat med och för
norsk folkdans sedan 1973.
Han har även varit internationell
expert för UNESCO och förklarar här
grundläggande begrepp i konventionen för
det immateriella kulturarvet.
Community – gemenskap
En social enhet som delar gemensamma
värderingar. Den kan vara liten, med
människor som möts fysiskt eller nationell
och internationell eller internetbaserad.
Folk- och världsmusiken och -dansen lever
hos olika gemenskaper av alla storlekar.
Vissa traditioner är fortfarande lokalt
förankrade och andra lever i andra sorters
gemenskaper med delade erfarenheter
som till exempel: vi som är utbildade
folkmusiker. Dagens spridning av musik via
kurser och inspelningar gör att specifika
lokala traditioner inte längre är bundna till
ursprungsort, utan att traditionsbärarna
utgör en bredare gemenskap.
folkmusik & dans 3-4/2014

De personer som praktiserar ett levande kulturarv
är detta kulturarvs grupp av traditionsbärare –
eller gemenskap som den här sortens grupper
kallas i det här sammanhanget. Det kan vara
ett geografiskt område där de som praktiserar
kulturarvet bor. Det är möjligt att även företräda
gemenskaper som inte är geografiskt avskilda,
men det har hittills inte varit lika vanligt vid
nomineringar.
Processen med nominering börjar med att
personer – traditionsbärare – som praktiserar till
exempel dans som de räknar som sitt kulturarv
önskar att trygga dansen med att få den upptagen
på en UNESCO-lista. Det är traditionsbärarna
själva som definierar kunskapspaketet som bär
upp kulturarvet. Är det en dans eller flera? Ligger
tyngdpunkten på dansen eller är musiken lika
viktig? Det är också gemenskapen självt som
definierar traditionsbärarna och traditionen.
Låt oss säga att en grupp dansare vill nominera
en polsdans från Nordmøre som bara är
dokumenterad på ett par ställen i Nordmøre.
På andra orter finns närbesläktade danser och
det finns belägg för att man i ett större område
har dansat polsdans. Då vore det möjligt att
hela Nordmøre gick samman och nominerade
sina varianter av polsen från Nordmøre. I det
fallet bildar hela Nordmøre en gemenskap kring
tryggandet av polsdansen i regionen.
Traditionsbärarna utgör kärnan i
gemenskaperna kring immateriella kulturarv.
För att få med hela gemenskapen i en
nomineringsprocess måste man dessutom
ha med dem som arrangerar dans, dem som
arrangerar tillställningar där polsdansen dansas,
intresserade organisationer och kanske till och
med kommuner.

Det här är en idealistisk skiss. Det är ofta andra
aktörer än traditionsbärarna som tar initiativet
och som definierar kulturarvet. Ett krav är att
traditionsbärare i vart fall är med i arbetet kring
nomineringen.

Vad betyder det att hamna
på listan över immateriella
kulturarv? Hur kan vi motivera
våra medlemmar och de vi
samarbetar med att anmäla sitt
immateriella kulturarv till den
nationella listan?

Alla länder som har ratificerat konventionen har
förpliktigat sig att inventera sina immateriella
kulturarv och skapa en nationell lista. Hur detta
går till är upp till varje land att bestämma.
En nominering kan leda till att man tas upp
på en internationell lista över kulturarv, blir
synliggjord och kanske till och med stöttad med
nationella medel.

Arbetet med de nationella
listorna går mycket långsamt.
Vad tror du det beror på?

Jag tror att problemet för de nordiska länderna
är att de inte har kompetenta och engagerade
personer i de institutioner som har fått i uppgift
att driva arbetet. Politikerna tycker ofta inte att
det är en viktig fråga och är inte redo att lägga
pengar på arbetet med konventionen. Detta
gör att byråkraterna är osäkra på vad som
förväntas av dem och de litar heller inte på dem
som försöker påverka dem att gå vidare med
de nationella listorna. Jag tror att ett nordiskt
samarbete kan vara en bra strategi. Det kan göra
det lättare att inspirera och utbilda byråkraterna.

eller

svenskhet och mångfald

Anders Hammarlund

forskningssamordnare
vid Statens musikverk

Den 14 och 15 november avslutade Svenskt
visarkiv sitt forskningsprojekt Mixa eller maxa
med en ”kunskapshändelse”, en tankeväckande
konferens på Stallet i Stockholm.
Projektet, som har finansierats av Kulturrådet,
handlar om spänningsfältet medium – ideologi.
Många kulturinstitutioner arbetar huvudsakligen
med estetiska medier eller genrer (musik,
bildkonst, dans, teater). Kunskapen om mediets
teknikaliteter och uttrycksmöjligheter och den
estetiska upplevelsen är här det väsentliga.
Men det finns också en lång rad av institutioner
som arbetar utifrån ideologiska kriterier och ser
dokumentationen och bevarandet av socialt,
etniskt eller nationellt avgränsade repertoarer
(”kulturarv”) som centrala delar av sina uppdrag.
Ofta uttrycks det överordnande ideologiska

syftet tydligt i institutionsnamnet. Europas många
nationalmuseer ger här de tydligaste exemplen.
Svenskt visarkiv firade sitt sextioårsjubileum
2011. När visarkivet grundades 1951 var
huvuduppgiften att registrera och systematisera
svenskt vismaterial. Under 1960-talet växte de
ekonomiska och personella resurserna genom
ökande statsanslag, och arkivet blev också
en dokumenterande institution med ett allt
tydligare musiketnologisk profil. En systematisk
inspelningsverksamhet startade, och då blev
också den folkliga instrumentalmusiken en del
av arkivets arbetsuppgifter. 1981 bildades en
jazzavdelning. 1999 blev SVA en av institutionerna
i Statens musiksamlingar, tillsammans med
Musikmuseet och Statens musikbibliotek (2011
uppgick Statens musiksamlingar i den nya
myndigheten Statens musikverk, men detta ligger
utanför projektets tidsramar).

Vacklan mellan två tolkningar

Hur har Svenskt visarkiv orienterat sig i
spänningsfältet mellan medium och ideologi? Har
viljan varit att ”maximera svenskheten” eller att
dokumentera den etniska mångfaldens mix av
kulturella uttryck? Adjektivet ”svenskt”
i institutionsnamnet kan givetvis tolkas på två
sätt; antingen handlar det helt enkelt om en
rumslig/rättslig avgränsning (”det som finns inom
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den svenska statens territorium eller jurisdiktion”),
och då blir det musikmediet som kommer i fokus.
Men ordet kan också ha en etnisk syftning,
och då hamnar betoningen på den ideologiska
aspekten – kulturarvet. En vacklan mellan dessa
båda tolkningar verkar ha funnits genom åren,
och i viss utsträckning har det ”svenska” tolkats
som ett etniskt definierat kulturarv. Å andra
sidan har den musiketnologiska tradition som
sedan 1900-talets första hälft genom forskare
som Tobias Norlind, Ernst Emsheimer och
Krister Malm varit förankrad vid Musikmuseet
befrämjat det mediainriktade perspektivet,
vilket inneburit ett bejakande av kulturell
mångfald och interkulturalitet. Musikmuseets
konsertverksamhet med Mix musikcafé
under 1990-talet, som har en heltäckande
dokumentation i Svenskt visarkivs samlingar, kan
ses som ett uttryck för denna tradition, liksom
inrättandet av en mångkulturarkivarietjänst vid
SVA 2006.

Krav på ökad självkännedom

Kulturarvs- och identitetsaspekten av Svenskt
visarkivs och Statens musiksamlingars
verksamhet har traditionellt uppfattats som
okontroversiell och har därför heller inte
diskuterats i någon större omfattning. Dagens
politiska landskap ställer krav på ökad
självkännedom och mer genomtänkt strategi
från kulturarvsinstitutionernas sida. Syftet
med forskningsprojektet Mixa eller maxa är
därför att studera skiftningar i betydelsen av
de samlingar som finns hos Svenskt visarkiv
och övriga institutioner i det tidigare Statens
musiksamlingar. Vilka ideologier har legat bakom
samlandet? Hur motiverades till exempel SVA:s
ökade inspelningsverksamhet under 1960och -70-talen? Vilka prioriteringar gjordes?
I många fall har det i äldre tider funnits rent
”uppfostrande” mål – att se till så att svenskarna
utövade den, i insamlarnas ögon, mest
värdefulla musiken. Under andra perioder kan
målsättningarna beskrivas som folkbildande och
i vissa fall snarare som ”att bevara till kommande
generationer”.
En annan viktig uppgift är att ställa
SVA:s verksamhet i relation till motsvarande
institutioners i andra europeiska
länder. Den svenska folkmusik- och
folkdansdokumentationens aktörer har haft
kontinuerlig kontakt med sina europeiska kollegor
inom nätverk på såväl utövar- som forskarsidan.
Samlandets internationella idéhistoriska
bakgrund ägnas därför särskild uppmärksamhet
och utgör en särskild, kontextorienterad del av
projektet i form av en jämförande studie av några
europeiska institutioner.
folkmusik & dans 3-4/2014

&
Peter Ahlbom

Folk & Världsmusikgalan
arrangeras för sjätte gången
2015. Nu flyttar den tillbaka till
Stockholm där det en gång
började 2010. Tio artister och
grupper uppträder och åtta
priser delas ut.
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på bilden: miriam aïda
foto: charlotte carlberg barg

14 mars
Sedan premiäråret har galan arrangerats i
Göteborg, Malmö, Gävle och i våras i Umeå. Nu
är det dags för Stockholm igen och själva galan
äger rum i Berwaldhallen 14 mars.
Galan är förstås mycket mer än bara
själva galakonserten. I Stockholm blir det en
hel galavecka 7 till 14 mars med regionala
arrangemang, och galakonserten som ett
naturligt klimax på lördagen. Det blir seminarier
och workshops dagarna innan galan samt en
mässa som tar plats i Berwaldhallens foajé
samma dag som galakonserten.
Sveriges Radio står för galakonserten och
Musikaliska/Länsmusiken i Stockholm är regional
partner. Hos Musikaliska på Nybrokajen blir det
tema Barn & unga på fredagen med seminarier
och diskussioner, föreställningar och konserter.
Ett särskilt registöd för grupper inom folk- och
världsmusiken som jobbar med föreställningar
för barn och unga har utlysts och nyregisserade
vinnare kommer att visa upp sig under
temadagen.
Men galakonserten är förstås det riktigt stora
under veckan. Från norra Sverige kommer Maxida
Märak, ung och uppmärksammad samisk artist
som förutom jojk också sysslar med bluegrass
och hiphop. Från södra Sverige kommer
Miriam Aïda med band, en lysande brasiliansk
sångerska bosatt i Malmö (Årets Artist på galan
2012) och här blir det också capoeiradans. Från
Dalarna kommer Gässbikôllor, tre fantastiska
fiolspelkvinnor från Rättvik med omnejd för att
bjuda på ståtliga polskor. Tio akter blir det på

scen mellan de åtta priser som skall delas ut till
sällsynt förtjänta för bedrifter under 2014.

Mats Einarsson på Sveriges Radio
är producent för galakonserten –
som förstås direktsänds i P2:
Galan kommer som traditionen bjuder att
bli en grandios och glädjefull fest för alla
medverkande, för publiken i Berwaldhallen och
alla radiolyssnare runt om i landet.

Vad kan du säga om programmet på
galakonserten?
Programformatet kommer alla att känna igen,
prisutdelningar till glada vinnare interfolierade
med högklassiga artister med olika stil och
uttryck. Själv ser jag särskilt fram emot Sveriges
Radios beställningsverk till den framgångsrike
folkmusikern Samuel ”Looptok” Andersson. Ett
stycke som får sitt uruppförande under galan
och som kommer att överraska många. Det nya
i programformatet är att galakonserten inleds en
timme tidigare, klockan 19.00, och vi tar en paus
mitt i programmet för att publik, presentatörer
och tekniker ska kunna hämta andan.
Hur ser du på galans utveckling under
de fem första åren?
Jag ser ett ökat intresse från publik och
artister. Men vi väntar fortfarande på ett
medialt genomslag i rikspress och television.
Förutsättningarna är kanske goda nu när galan

Föreslå vinnare!
Köp biljetter!

folk
världsmusikgalan
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kolla!
folkgalan.se
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återvänder till Stockholm.
Vilken betydelse tror du galan har
för det svenska musiklivet?
Väldigt stor, skulle jag tro. Artister som
nominerats eller som har framträtt på galan
har numera med det som en viktig punkt i sina
cv:n. Sveriges Radios samarbete inom den
Europeiska radiounionen har också gjort att
galan och deras artister har blivit kända långt
utanför landets gränser.

Vill du ställa ut?
Mässplats inkl ståbord, stol, el och wifi,
annons i galans programbok samt två
biljetter till själva galan: 4000 kr
Är du artist och vill vara med? få en
mässplats (se ovan): 1000 kr
Galan äger rum i Berwaldhallen, kl 19.
Mässan pågår samma dag klockan 16-19
samt i galakonsertens paus.
Boka mässpaket senast 15 januari 2015:
galapartner@folkdansringen.se
Vem arrangerar?
Kolla på tidningens bakomslag!
på bilden: peter ahlbom
foto: maja hertzell
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kolla!
på omslaget syns
en av bokens illustrationer
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Ina Flid
intervju med Marie Länne Persson

från slaka

Källan i Slaka är skriven av sångerskan, kompositören
och rytmikpedagogen Marie Länne Persson.
En bok fylld av medeltida ballader och sånger.
Den presenterar också en okänd eldsjäl
i den svenska folkmusikhistorien.
Boken kom i september. Hur
föddes idén till Källan i Slaka?

Jag har jobbat med projektet sedan 2009. Inom
folkmusiken tycker vi att vi är ganska öppna
och välkomnande mot andra, men det är ändå
svårt för folk som inte har sysslat med folkmusik
att våga ta steget in. En röd tråd genom
projektet har varit att hitta ny publik och nya
samarbetspartners – att drabba oskyldiga, och
dyka upp på oväntade ställen. Jag hoppas att det
är en bok som man kan tycka om även om man
kommer från helt andra håll.

Varför har du fastnat för
de gamla balladerna?

Det mesta av bokens innehåll är medeltida
ballader, men de utspelar sig nu och besjunger
våra liv. Berättelserna kanske utspelar sig i en
annan tid, men de handlar om det vi kämpar med
än idag och dilemman vi alla känner till.

Hur valde du ut materialet?

Jag har tittat på en by, Slaka i Östergötland, där
det finns ovanligt mycket uppteckningar av musik
från 1800-talet. Jag har upptäckt att Slaka bildar
ett centrum för ett större traditionsområde som
sträcker sig över Östergötland, östra Småland,
Öland och Gotland. Jag har begränsat mig till
de ballader som är upptecknade i Slaka och den
närliggande byn Landeryd. Johan Haqvin Wallman
skriver jag ganska mycket om, eftersom det var
han som såg till att musiken blev nertecknad.
Ett par ballader är upptecknade på Wallmans
vandringar i trakten. Jag har bara tagit med
ballader och sånger med både melodi och text för
att man ska kunna sjunga allt i boken direkt.
Köp boken!
Kontakta föreningen Slakamusiken eller
Östergötlands spelmansförbund:
slakamusiken.wordpress.com
slakamusiken@gmail.com
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Vad är det för musik
som ingår i boken?

Det är sammanlagt 101 danslåtar, 50 ballader
och 93 sånglekar och småvisor. Av dem
finns 17 stycken med på cd:n. Sånglekarna
är äldre varianter av de lekar som vi sjunger
idag under jul och midsommar. Wallman har
sammanställt en katalog med tusen insamlade
lekar, men jag kunde inte ta med alla dem. Jag
har begränsat mig till Wallmans manuskript
från 1830-talet med lekmelodier som länge
var försvunnet. Det hittades av Jan Ling 1960
när han arbetade med sin doktorsavhandling
i Linköping. Låtarna i det materialet
publicerades i redigerat skick på 1930-talet.
Här är hans uppteckningar oredigerade och
mycket mer intressanta. Jag har också tagit
med Wallmans ”spelbitare” – låtar till dans,
som han tecknade ned på sina vandringar.

Är du färdig med Slaka nu?
Eller finns det något du vill
arbeta vidare med?

De kvinnor som omnämnts tycker jag är
intressanta. En del är traditionsbärare
som vi vet en hel del om, men så finns de
osynliga kvinnorna som hjälpte till med
själva insamlingsarbetet. Av det lilla som
finns om dem förstår man att de har gjort
illustration: jenny treece jorup, rosilias sorg
noter: av wallmans nedtecknade musik

ett jäkla bra jobb. Jag är väldigt nyfiken både
på sångerskorna och på de där kvinnorna
som funnits som länkar mellan de stora
sångerskorna och upptecknarna, och som
hjälpte till med renskrift och transkriptioner.
Uppteckningsvärlden är en mansdominerad
värld. Det är som att man går längs en rad med
män där det står en och annan kvinna med
ryggen mot en. Man vill så gärna vända på dem
och säga: Hej, vem är du?
En person som är jättespännande är
Wallmans syster Beata, som själv var
traditionsbärare och som kände alla de där
tjejerna som sjöng. Hon skrev ner låtar och var
väldigt viktig i sammanhanget. När Wallman
hade dött tog hon hand om allt hans material
och vårdade det så att det inte ska komma bort.

Vilka tankar föddes hos dig när
du gick igenom allt material?

Jag tycker att det är intressant när man hittar
ett citat i ett brev eller anteckningar som sätter
ord på saker som jag själv har grunnat på.
Då känns det som att det blir ett hål i tiden.
Wallman beskriver faktiskt samma saker som
jag försöker beskriva. När sångare jobbar med
medeltida ballader får man bara melodi till första
versen som är inskriven i noterna. Alla de andra
verserna måste man jobba med – kanske ändra

lite på melodin för att få fram betoningar och
sådant. Ibland är det så många stavelser i en
vers att man funderar om man ska ta bort dem.
Varje vers blir ett litet eget projekt för att balladen
ska bli bra. Om detta skriver Wallman så här:
I folkvisorna slå, som bekant är, (ej) alla versernas
stafvelsemått fullkomligt in på hufvudmelodin;
utan en eller annan stafvelse understiger eller
överstiger densamma.
Det är ett ålderdomligt språk, men det
betyder att på första versen stämmer texten med
melodin, men på andra verserna stämmer det
inte. Vidare skriver han: Detta fylles och jämnas
likväl helt lätt af allmogens sångare, medelst drillar
och dylikt. Ja, man stuvar om, man drillar – det
är precis det vi gör. Och det kan inte beskrivas
bättre, tycker jag.
Wallman ingick i ett nätverk inom 1800-talets
svenska kulturelit. Eftersom det fanns många
sångare i Slaka/Landeryd bjöd han hem dem
ibland för att de skulle få lyssna på ortens
sångare som sjöng de gamla sångerna som
man var på jakt efter under den tiden. Alla sjöng,
spelade och dansade i Slaka. En gång skulle
herrarna få lyssna till en sångerska som kallades
för Flickan i Ullstämma. Hon omskrevs inte
ens med namn, bara som Flickan i Ullstämma.
Wallman skrev senare i sina anteckningar:
Flickan var så generad av alla de många

herremännen som var närvarande när hon sjöng,
så jag rätt väl märkte att hon glömde ut flera
strofer. Han hade hört henne sjunga innan, så
han visste att hon kunde sjunga bättre. Hon har
lovat att komma till Beata om söndag, då ska jag
uppteckna så väl denna som alla hennes lekar
fullständigt och med toner. Då kunde hans syster
Beata sjunga med henne, och då blev det helt
annat sammanhang. Tänk att komma in som en
helt anonym piga och sitta med alla de herrarna
– vem som helst skulle ha blivit nervös! Det är
så uppenbart att han anser att det är helt fel
sammanhang. Wallman är noggrann och han ger
sig inte. Han skriver inte bara Hur dålig hon är,
hon sjunger fel, utan Jag vet att hon kan bättre.
Det är sådana grejer jag blir helt rörd av. Man
känner att man nästan får vara med, och också
beundra Wallman för att han inte nöjer sig innan
det blir bra.

Kan du berätta mer om
er förening Slakamusiken?

I processen vi skapade Slaka Balladforum. Vi
har träffats en gång i månaden och jobbat med
medeltida ballader i sång och dans. Det är en
mötesplats för personer som är intresserade av
musiken på olika nivåer: de som håller på med
den hela tiden eller de som bara är nyfikna och
vill ta del i vad vi gör i föreningen.
folkmusik & dans 3-4/2014
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2015 skriver Sveriges Radio ett nytt kapitel i historien om
folkmusiken och radion: årets Folk & Världsmusikgala
både arrangeras och direktsänds av SR.
När det stod klart att galan
saknade en stark regional
huvudarrangör för 2015 gick SR
in och tog på sig huvudansvaret
för galakonserten i sin helhet.
Med anledning av det blickar
Folkmusik & Dans tillbaka
på en spännande och brokig
tid som leder oss från
arrangerad spelmansmusik,
inspelningsresor och spelmansoch vissångarporträtt via
1970-talets gröna våg
mot dagens festivaler,
fonogramprogram,
musikdokumentärer och
livesändningar – som Folk &
Världsmusikgalan.
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kräsna

I slutet av gröna vågens 1970-tal sammanställde
Märta Ramsten artikeln Sveriges Radio, Matts
Arnberg och folkmusiken – Ett stycke folkmusik
i modern tid, där hon presenterar folkmusikens
roll i radion innan genren ökade i popularitet och
synlig- och hörbarhet. Hon beskriver radions
olika roller som förmedlare av musiken. Under
1900-talets första hälft ansågs folkmusiken
vara opassande för radions programutbud
i originaltappning. Musiken var tvungen att
slipas och finputsas, det vill säga arrangeras
och framföras av konsertsångare och utbildade
musiker, eftersom då först kommer låtarnas
musikaliska värde till sin rätt och de blir njutbara för
både den oskolade och den mera kräsna åhöraren.
Radion utförde även ett omfattande
dokumentationsarbete fram till 1968, då
Samarbetsnämnden för svensk folkmusik började
ett generellt inspelningsarbete förlagt till Svenskt
Visarkiv. Den första dokumentationsexpeditionen
1938 hade som mål att spela in folkliga koraler på
den estlandssvenska ön Runö och genomfördes
av Carl-Allan Moberg och Sven Jerring. 1948
anställdes Matts Arnberg på Sveriges Radio
och utvecklade arbetet med fältinspelningar.
Matts var till en början inriktad på klassisk
musik. Som nyanställd fick han i uppdrag att
ha en direktsändning från en spelmansstämma
på Gotland i midsommartid. Han var likgiltig
inför det etnologiska värdet, ståhejet kring
dräkterna och danslagen, men när stämman var
slut upptäckte han den del av folkmusiken han
tidigare inte känt till. När det hela var slut, då fick
jag höra någonting från några buskar. Det var två
spelmän som stod där och spelade. Och jag blev
fullkomligt häpen, nästan chockad utav det. Det
här var ju musik, musik med kvalitét, musik med
substans – det hade jag aldrig upptäckt tidigare
inom folkmusiken.
Under sommaren 1948 besökte Arnberg även en
spelmansstämma i Malung, där han knöt många
kontakter med spelmän. Senare genomförde han
en mängd inspelningsresor:
Dalaresan 1949
Jämtlandsresan 1951
Lapplandsresan 1953
Dalaresan 1954
Finlandsresan 1957
Färöresan 1959
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åhörare

Matts Arnberg hade under flera perioder varit
friställd från sina ordinarie uppgifter för att
ägna sig åt inspelningsresorna. 1960 fastställs
dock att denna dokumentation inte ligger inom
Sveriges Radios ordinarie arbetsuppgifter
utan borde utföras av andra institutioner.
Under 1960-talet fortsatte Matts Arnberg med
inspelningsresorna inom musikavdelningens
egna budget och därmed i minskad skala. Han
besökte då:
Härjedalen 1960
Hälsingland 1960
Östergötland 1960
Västmanland 1961
Skåne 1961
Åland 1962
Södra Lappland 1962
Ångermanland 1963
Dalarna 1964
Musiken från inspelningsresorna integrerades
på olika sätt i programutbudet. För att vänja
lyssnaröron vid musiken gick Arnberg vägen
över spelmanslagen, som gör de krokiga
låtarna mer lättillgängliga. Arnberg gjorde
även spelmansporträtt, där han berättade
om spelmannens bakgrund och miljö.
Sändningstiden för folkmusiken var begränsad
och Arnberg var tvungen att kompromissa
mellan kvalitet, äkthet och radiolyssnarnas
mottaglighet. I samarbete med Ulf Peder Olrog
började Matts Arnberg i början av 1950-talet
producera program om och med de folkliga
visorna. 1958 sändes sex program om den
medeltida balladen med inspelningar från
Finlandsresan. Dessa program fungerade även
som efterlysning av ballader som fortfarande
kunde finnas kvar som levande tradition bland
lyssnarna. Ulf Peder Olrog beskrev deras
upplägg så här: På visarkivet sökte vi spåra redan
upptecknade traditionsbärare, samtidigt som
vi gjorde förteckningar över de ballader som
fortfarande kunde finnas kvar. Framför allt dessa
ballader efterlystes sedan genom radions försorg.
I programmen Sjung visan för mig (1961-62)
fanns en panel med tre vissångerskor med stor
repertoar, Lena Larsson från Bohuslän, Ulrika
Lindholm från Jämtland och Svea Jansson
från svenska Finland. Programmen sändes
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med publik som fick önska sig vad de ville
av de tre kvinnorna. 1965 provade Arnberg,
Olrog och Håkan Norlén en ny programidé
som var Sveriges bidrag till tävlingen Le jazz
de ville et le jazz des champs där Sveriges
främsta jazzmusiker Jan Johansson, Georg
Riedel, Bengt-Arne Wallin och Bengt Hallberg
framförde egna tolkningar av svenska låtar och
vann första pris. Programmet sändes senare
i Sverige där man efter programmet även
diskuterade temat Får man göra så här? Om
bearbetad folkmusik.
Vid slutet av 1970-talet fanns två tjänster
för folkmusikprogram och 1/5 tjänst för
utomeuropeisk folkmusik. Intresset för
folkmusiken ökade lavinartat på 1970-talet
och Märta Ramsten skriver att Risiga
gammelmansprestationer på fiol som för 10 eller
20 år sedan var otänkbara att sända – bereder
idag en stor skara fantaster bland lyssnarna
högtidsstunder framför radioapparaterna.
1977 och 1978 anordnade Sveriges Radio
även folkmusikveckor i gamla riksdagshuset
där äldre traditionsbärare och yngre folkmusiker
spelade och sjöng samman vid direktsända
framträdanden.

Folkmusik på P2 i 2015
P2 Live Folk (tisdagar 19.03) produceras
och presenteras av Mats Einarsson.
Klingan (lördagar 15.00 –18.00) är ett skivoch reportagebaserat folkmusikprogram
med huvudprogramledare Carin Kjellman
och producent Birgitta Sandberg.
Folk & Världmusikgalan 14 mars 19.00.
Direktsändningar från Urkult
30 juli till 1 augusti.
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i trender och traditioner Ulf Gruvberg

med

1982 representerade Folk & Rackare Sveriges
Radio på en EBU Folk Musik Festival i Belgien.
P3-producenten Tomas Blom och jag kom under
dagarna i Bryssel att diskutera folkmusikens
ställning i Sverige och hur den förevisades
i Sveriges Radio. Genren presenterades på ett
tämligen akademiskt och strikt sätt och vi drog
en lans för att försöka damma av den i sann
Jan Johansson-anda. Vi var båda stora beundrare
av hans geniala och personliga versioner av
den svenska folkmusiken men tyckte inte att så
mycket hänt sedan dess.
Den utveckling vi båda uppmärksammat i
Storbritannien och på Irland var betydligt mera
lössläppt och egensinnig och populariserade
både den traditionella folkmusiken och
folkdansen. Vi fick gehör för ett programförslag
där vi ville presentera svensk folkmusik och
visa i ett sammanhang, arm i arm med andra

mycket

musiksorter – sammansmältningar, men även
musik från resten av världen. Begreppet
världsmusik låg ännu i sin linda. Programmet
kom att heta Trender & traditioner, sändes en
timme varje måndagskväll och levde sen vidare
fram till 1993 då kanalen omorganiserades till en
mer renodlad ungdomskanal, ”Nya, unga P3”.
Därefter följde några år där jag var en av P3:s tre
redaktionschefer och basade över kvällsprogram
som P3 Rock, P3 Soul, P3 Pop, P3 Dans och P3
Etno med Hasse Alatalo som presentatör och
producent.
Under tiden med Trender & traditioner
samarbetade jag med flera av Musikradions
producenter för att få hjälp att se vad som
hände på den nordiska folkmusiktiljan. Vassilis
Bolonassos tipsade om folkmusik från Grekland.
Ambassaderna, flera ligger runt Radiohuset,
kontaktades och bidrog med musiktips, uttalsråd

mer

Mats Einarsson är huvudproducent för
direktsändningen av Folk & Världsmusikgalans
konsert på Berwaldhallen. Han har snart
producerat uppåt 800 liveinspelningar under
sina 25 år på Sveriges Radio, med allt från
Pers Hans till Ravi Shankar. Han har även gjort
mer än 300 program om musik och sitter på
ett berg av berättelser från sina resor runt om i
världen som lyft fram både kända och okända
folkmusiktraditioner. Bland annat gjorde han
många resor i finsk-ugriska och tatariska trakter
i Ryssland, ett folkmusikland som få kände
till efter Sovjetunionens fall. Andra länder och
platser Mats besökt och gjort programserier om
är Libanon, Korsika, Marocko, Andalusien och
Egypten. Detta gör Mats till en värdig arvtagare
efter Matts Arnberg, som hela tiden strävade efter
att sätta in musiken i ett kulturellt, socialt och
historiskt sammanhang utan att tappa bort de rent
individuella värdena.
Idag följer P2 en bred definition av
traditionsmusik med klassisk utomeuropeisk
musik, traditionell spelmansmusik, världsmusik
i alla upptänkliga former som presenteras i
liveinspelningar, reportage och program. 70 till
folkmusik & dans 3-4/2014
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och översättningar av texter. Samarbetet med
Musikradion (P2) gällde också inspelningar
på till exempel Falu Folkmusik Festival där vi
producerade de intressanta musiker som var
”mera P3 än P2”.
Det blev mer och mer livemusik av P3-karaktär
för min del från mitten av 90-talet. Jag hoppade
av som redaktionschef och fungerade därefter
som chef för P3 Live och musikproducent.
Nästa stora omorganisation vid slutet av
00-talet innebar att mitt arbete med livemusiken
breddades. Vi servade nu alla kanaler som var
i behov av musik i alla dess former – i mitt fall
livemusik. Tidigare sporadiska samarbeten blev
mera regelbundna och det var nu jag började en
mera flitig verksamhet tillsammans med Mats
Einarsson, både med livemusikinspelningar
och livesändningar från festivaler och Folk &
Världsmusikgalan.

än det som låter

90 grupper liveinspelas varje år vilket gör SR till
ett av de mest aktiva bolagen i Europa inom folkoch världsmusik.
Dagens utbud av mötesplatser inom folk- och
världsmusiken är både stort och mångfaldigt.
Utgivningen av fonogram har ökat explosivt
och professionaliseringen har ökat hos artister,
arrangörer och skivutgivare. Det finns fler
skivbolag, distributionen fungerar bättre och
folk- och världsmusiken är en väletablerad genre
på flera av landets musikhögskolor. Den ökade
skivutgivningen möjliggjorde genreprogram
baserat på skivor och reportage: Filikromen
(Christina Matsson, Torbjörn Ivarsson), Klingan
(Marie Vesterholm, Lennart Wretlind, Carin
Kjellman med flera).
Sedan 1980-talet har Sveriges Radio i stor
grad bevakat festivaler som till exempel FFF –
Falun Folkmusik festival, Re:orientfestivalen,
Korröfestivalen, Umefolk, Urkult och Stockholm
Folk Festival som erbjudit eller erbjuder ett
rikt utbud av svensk och internationell folkvärldsmusik.
De tidigare spelmansporträtten
och inspelningsresorna har under åren
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lopp utvecklats till genomarbetade
dokumentärprogram som till exempel All
världens musik (Margareta Mangs) och
Svängrum (Mats Einarsson). Världsmusiken
har presenterats i reportage om och
livespelningar med invandrade musiker samt
musikdokumentärer med inspelningar, intervjuer
och intryck från resor till en lång rad länder,
bland annat Ryssland, Syrien, Grekland,
Bulgarien, Italien och i samarbete med SIDA till
biståndsländer som Moçambique, Guatemala,
Vietnam och Makedonien (Mats Einarsson
och bland annat Anders Hammarlund).
Världsmusiken som genre kom in i P2 när P3
(Trender & traditioner, Ethno och P3 Live) i början
av 90-talet släppte genren till P2.
Istället för att som tidigare tillrättalägga
musiken för ”kräsna åhörare” initierar idag
Sveriges Radio ny musik och triggar framstående
folkmusiker som till exempel Mats Edén och
Lena Willemark att skapa ny musik. Den senaste
beställningen har lagts ut till Samuel ”Looptok”
Andersson och kommer att få sitt uruppförande
under Folk & Världsmusikgalan i Berwaldhallen
14 mars 2015.
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På Umefolk, Linköpings folkmusikfestival och
Ransäterstämman erbjöd Folk You en mötesplats
för unga att fika, samtala och jamma. Det är
många som minns Folk Yous efterfester, som
med glitter och glamour förlängt festivalnätterna
man aldrig vill ska ta slut.
I Malmö blev det en heldags Valborgsfirande
med Folk You och Malmö Folk. Folkmusiktåg
mot främlingsfientlighet, workshops, pyssel,
dans och eld i Kontrapunkts kreativa verkstäder
som avslutades med en hejdundrande fest!
Folkmusiker mot främlingsfientlighet
besökte Almedalsveckan i Visby för att spela
protestpolskor och visa att folkkulturen och
folkmusiken är till för alla.
I tävlingen Årets unga folkmusikband på
Folkmusiknatta i Falun deltog nio unga och
grymma band. Första priset delades ut av Folk
You och gick till Triplex med motiveringen: ”Tre
personliga och skickliga instrumentalister, som
i mäktigt och kraftfullt samspel förmedlar sin
musik i en färgsprakande helhet. Triplex älskar
sin publik. Publiken älskar Triplex.” Andrapriset
gick till underfundiga och lekfulla bandet Filur
som ”sprider en varm känsla till sin publik med
stor lekfullhet och förtrogenhet med traditionen”.
Tredjepriset togs hem av duon Äril för ”ett enkelt,
raffinerat och lekfullt musikantiskt samspel som
skapar ett oemotståndligt och dansant sväng. Så
traditionellt att det blir originellt!”.
Medlemsföreningen World Fusion Collective
i Göteborg anordnade en workshop med Sanba
Zao, en sångare, kompositör och slagverkare
från Port-au-Prince på Haiti.
Den ideella föreningen Folkklubben har
arrangerat klubbar där hen som helst dansar
bodapolska till fiol har förenats med dem
som svettas till tunga basgångar. Med sina
nya mötesplatser och normkreativa hållning
har föreningen satt folk- och världsmusiken
på kartan i Göteborgs urbana nattliv. Med sitt
senaste arrangemang Folktopia väckte de
liv i självaste Filarfolket och ställde dem på
samma scen som det kurdiska bandet Kani, det
explosiva Världens Band och dj-duon High Life.
Folkdansringen stod för dansutlärning och som
kronan på verket samlades ett hundratal för att
samtala om tradition, förnyelse och vikten av att
mötas i just samtal.

grymma idéer,
utveckling och
experimentAnna Malmström
projektledare

Folk You har dansat och jammat
på festivaler, spelmansstämmor
och klubbar. Vi har satt våra
spår glittrande glada inifrån
hjärtat och ut till nästippen.

foto på anna malmström: olof grind
bild i bakgrunden: klara malmström
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liten
Världsmusik utgör inom akademin en ökänt
snårig analytisk terräng att beträda mycket
på grund av dess många beröringspunkter
med mångtaliga närbesläktade fenomen.
Hur kan exempelvis världsmusik skiljas från
globalisering, från den skenande globala rörelsen
av människor, tjänster och information som utgör
själva kontexten för världsmusikens uppkomst
och spridning?
Svårigheter framträder vad gäller studiens
omfång, vad ska måste innefattas, vad skulle
kunna uteslutas? Ämnets komplexa beskaffenhet
har gjort studiet av världsmusik tvärvetenskapligt
och de analytiska perspektiven mångtaliga.
Världsmusiken uppträder globalt sett i en rad
olika lokala sammanhang. Vad som betraktas
som världsmusik är därför i högsta grad
kontextbundet. Uppsatsen omfattar en rad olika
frågor och resonemang som på grund av det
begränsade utrymmet inte kan utvecklas här.
Mot den bakgrunden ville jag i min studie
förstå världsmusiksfenomenet utifrån en specifik
social och kulturell kontext. Vad var utmärkande
för världsmusiksscenen Stallet och hur kan man
se på det lokala och nationella sammanhang i
vilket verksamheten bedrivs? Ett centralt fokus
kom att bli relationen mellan musik och politik.

Stallet – platsen där folkoch världsmusiken möts

Världsmusik i sin lokala skepnad visade sig vara
oskiljaktigt förenad med folkmusik; en vanlig
definition av världsmusik var just ”folkmusik från
andra länder än Sverige”. Folkmusiksvärlden
i sin tur beskrevs ofta som en ”liten värld”
där aktörerna inte sällan hade en god
kännedom om varandra, om livemusikscener,
artister, arrangörer och föreningar. I den ”lilla
världen” uppfattades Stallet som en definitiv
knutpunkt och mötesplats för folk- och
världsmusiksanhängare i Sverige.
folkmusik & dans 3-4/2014

av folk- och
världsmusik

Kristoffer Axén

Ett par månaders
antropologiskt
fältarbete på
Stallet 2013/2014
gav en möjlighet
att utforska
världsmusik
som ett socialt
och kulturellt
fenomen med
utgångspunkt
i det lokala
perspektivet.

Det var intressant att fundera kring Stallet och
RFoD i relation till den svenska folkmusikaliska
infrastrukturen och hur folkmusiksaktörer
med olika positioner förenades genom
gemensamma beröringspunkter i den ”lilla
världen”. Genom kopplingar till projekt som
Ethno, Folk & Världsmusiksgalan, till platser
som Skeppsholmens Folkhögskola och till RFoD
fanns ofta en förkunskap om individer som man
inte nödvändigtvis träffade särskilt ofta. Själva
klistret i den brokiga gemenskapen, om man
kan tala om en sådan, var den gemensamma
passionen för folkmusik i olika former. Studiens
inledande kapitel behandlar musikaliskt
deltagande, identitetsskapande och musikalisk
sociabilitet med utgångspunkt i Stallets konsert
och festivalverksamhet.

Musik, identitet och deltagande

För att förstå identitetsskapande och tankar
om gemenskap i den miljön diskuterar jag
musikaliskt deltagande i ordets bredaste
bemärkelse. I en sådan definition innefattas
både musiker, åhörare (i andra sammanhang
musicerande eller icke-musicerande), kort
sagt alla som på ett eller annat sätt är med
och skapar den givna sociomusikaliska
miljön. I den uppsluppna atmosfären fick jag
anledning att fundera över vad det egentligen
var som vi delade. Stallet beskrevs ofta som en
utmärkande ”social” miljö, ibland i jämförelse
med grannen Musikaliska. Olika faktorer
samverkade i den tillfälliga gemenskapskänsla
som konsertupplevelserna kunde skapa; det
småskaliga formatet på lokalen tillsammans
med en uppfattning om folkmusikvärlden
som ”familjär” (den ”lilla världen”) befolkad
av sympatiska individer och, inte minst, den
gemensamma upplevelsen av fantastisk musik.
Upplevelserna av konsert- och
festivalsammanhang fick mig att fundera vidare

kring skapandet av en kollektiv identitet. Av
intervjuer och samtal framgick att det fanns
en idé om själva kategorin musik, en idé som
rörde musikens egenskaper och potential (om
musik i ordets bredaste bemärkelse, alltså som
någonting mer allomfattande än individuella
genrer och stilar). I en analys i kapitlets sista
stycke skriver jag: ”If the shared musical
experience at Stallet concerts was prone to be
formative of a collective spontaneous identity,
sympathy and commitment at times seemed
embedded in the very idea of someone being a
musician or in some way connected to music.”

Musik – en mänsklig förmåga

Det fanns en outtalad tanke om någonting delat
när musikintresset utgjorde en slags gemensam
grund för relationen ifråga. Musiken, som en i
sådana sammanhang för-givet-tagen mänsklig
förmåga, det allmänmänskliga i att kunna ta del
i och av musik, utgjorde en slags oartikulerad
förförståelse för andra individer i den ”lilla världen”.
I tanken om musiken som ett universellt
språk låg också dess politiska potential. Här
framträdde en intressant spänning i relationen
mellan musik och politik; det fanns en ofta
uttryckt vilja att skilja musiken från politiskt
innehåll i tanken att musiken skulle kunna
”stå för sig själv”. Spänningen uppstod i ett
sammanhang där musiken omöjligt kunde vara
helt avpolitiserad, i ett sammanhang av projekt
som Katapult och Nordic Romani Festival,
i ett Sverige som präglades och fortfarande
präglas av extremhögerns mobilisering och
Sverigedemokraternas appropriering av
folkmusikens symboler.

En inkluderande humanism
för mångfald

Detta visar hur graden av politiskt innehåll
i diskussioner kring folk- och världsmusik

förändras i relation till det aktuella nationella
politiska klimatet. Stallet har en politisk agenda,
ett politiskt uppdrag som definierats lokalt
och i relation till de kulturpolitiska kraven om
kulturell ”inkludering”. Traditionellt sett har
världsmusiksanhängare varit förespråkare för
vad som inom akademin kallas multikulturalism,
för en humanistisk politisk hållning som
understryker värdet av kulturell mångfald och
jämställdhet mellan kulturer. Tanken om kulturell
inkludering förutsätter ett skillnadsgörande
mellan befolkningsgrupper då en etikett
krävs för att göra en grupp till föremål för en
inkluderingsprocess. Olika slags begrepp kan
fungera som särskiljande för grupper
i diskussioner kring kultur.
Ett återkommande inslag i samtalen på
Stallet om folkmusik var tanken om enskilda
traditioner. Traditionsbegreppet fungerade
som ett annat särskiljande begrepp, skiljande
en grupp från en annan. Samtidigt sågs
tradition som någonting meningsfullt endast
då den uppträdde i en ”modern” skepnad, då
den var ”levande” och formad av den samtid
som omsluter den. På så vis kunde musiken
återspegla samtiden och ett samhälle präglat av
kulturell mångfald. Denna öppna inställning till
tradition kan tillsammans med den musikaliska
upptäcktslusta många på Stallet gav uttryck
för förklara värdesättandet av musikaliska
hybrider, den blandning av musikaliska
stilar som kan skapas genom tvärkulturella
musikaliska möten. I det tvärkulturella mötet
möjliggjorde musiken en inblick i det kulturellt
främmande. Som ett illustrerande exempel så
relaterade ”interkulturella möten” på lokal nivå
till musikaliskt utbyte, det vill säga en specifik
form av kulturellt utbyte. Musik blev på så sätt en
symbol för lyckad ”inkludering” och tvärkulturell
interaktion.
foto på kristoffer: laelia dard-dascot

Kristoffer Axén
Amatörmusiker och låtskrivare med
en masterexamen i socialantropologi.
Här sammanfattar han delar av sin
masteruppsats The world lives here!
An anthropological study of music
and politics in world music discourse.
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folkdansen i

Ö

dalarna
En undersökning
om folkdansens
läge i Dalarna
idag vill ta
reda på hur
folkdansen kan
stärkas i länet.
Undersökningen
syftar till att
kartlägga
nuläget, vad det
finns för behov
i folkdansmiljön
och hur man
kan stärka
folkdansgenren
långsiktigt.

Folkdansen är i kris, skrev Georg Arnestad
om läget i Norge år 2001. Han skrev då att
folkdansens överlevnad och utveckling är
avhängig av frågor som professionalisering
och modernisering, samt att det organiserade
folkdansandet inom de traditionella
folkdansorganisationerna stadigt minskat sedan
folkmusik & dans 3-4/2014

turnéstrukturer

för fria
musikarrangörer

Utvecklingsområden
Nationella turnéer

Anton Schneider

70-talet. Det samma kan sägas om folkdansen
i Sverige. Folkdansandet inom de stora
organisationerna minskar, men att säga att
det är kris idag i genren är kanske överdrivet.
Folkdansrörelsen har liksom många andra
folkrörelser gått från organiserad massrörelse
för 40 år sedan till att vara en genre bland
många andra.
Utöver det dansande som är organiserat
i föreningar finns ett livaktigt folkdansande
som handlar om att dansa på festival,
danskvällar, fester etcetera där deltagarna
inte i samma grad är medlemmar i de
traditionella organisationerna. Så samtidigt
som medlemstalen minskar i de traditionella
organisationerna betyder det kanske inte att
folkdansandet minskar. Nya föreningar skapas
och det dansas inom studieförbunden.

Ett diversifierat fält

Ett tydligt resultat i undersökningen är att
folkdansgenren spretar åt många håll.
I Dalarna finns det folkdans från en mängd
olika länder och flera olika kategorier av svensk
folkdans. Att utgå från att alla vill samma sak
eller har samma behov för sitt dansande är
en förenkling så det gäller att undvika en bild
av folkdans som en homogen företeelse. En
dansföreställning behöver kontakt med en
presumtiv publik. En förening som tränar en
gång i veckan behöver lokal och dansledare.
Pedagogen som jobbar i skolan, artisten som
dansar i föreställningar, danskvällsdansaren, alla
behöver olika saker.
En sak som framkommer i undersökningen
är att det är resurskrävande att skapa
förutsättningar för rekrytering till folkdansen. Vill
man växa så behövs det stabila och långsiktiga
strukturer vilket uppnås genom stöd till eldsjälar
och andra som skapar möjlighet för barn och
unga samt vuxna att dansa folkdans. Vidare
foto: petra eriksson
illustration: martha sanchez

behövs ett tilltal från dansarrangörer som riktar
sig till en allmänhet som inte redan är insatt
i genren så att introduktionen utformas på ett
sätt som gör det enkelt att delta.

Fria/ideella arrangörer
Arrangörer vars verksamhet är idéburen
och till en stor del utförs obetalt
av volontärer.

Strukturer och öppenhet

Professionella artister
Yrkesverksamma artister (till exempel
fria grupper, solister, dirigenter, sångare,
ljudkonstnärer etcetera) som spelar
för betalande publik och får betalt.

Spets och elit är viktigt enligt Arnestad och det
kommer också till uttryck i undersökningen.
Det behövs förebilder och föreställningar på
hög konstnärlig nivå med proffs som kan vara
intressanta för nyhetsmedia. Resonemanget
går ut på att förebilder hjälper till att skapa
ett intresse för genren; för utbildningar,
föreställningar och danstillfällen. Några pelare
som behövs för den sceniska folkdansen är en
yrkesinriktad utbildning för scenisk folkdans,
kompetens hos länens danskonsulenter och
strukturer för att få ut föreställningar på turné.
Med gemensamma strukturer och öppenhet
för alla sorters folkdans kan utövarna bygga
en stark genre och därigenom spela en viktig
roll i samhällsutvecklingen. Folkdans har stor
potential att vara en arena för meningsfulla
sociala relationer och ge utlopp för kreativitet,
danslust och att njuta musik tillsammans.

Anton Schneider
Är kassör i RFoD:s styrelse samt
frilansande dansare och danspedagog.
Undersökningen är gjord på uppdrag av
Landstinget Dalarna och Folkmusikens
hus i Rättvik

Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) har under
Vanessa Labañinos ledning 2014 genomfört
en förstudie bland sina sju musikriksförbunds
medlemmar med målsättningen att skissa på
nya strukturer för samverkan kring nationella
turnéer som komplement till arrangörernas
befintliga utbud och verksamhet. De senaste
årens stora förändringar i svenskt kulturliv med
införande av samverkansmodellen och regionala
kulturplaner, slopandet av länsmusikuppdraget
på statlig nivå och tillkomsten av Statens
Musikverk har medfört att flera ansvarsområden
och strukturer försvunnit.
Förstudiens titel är Nationella turnéstrukturer
för ideella musikarrangörer. MAIS fick in
227 enkätsvar från arrangörer. Med hjälp av
Musikcentrum Riks fick förstudien också in 59
svar på en enkät riktad till musiker. Dessutom
samlades information in från organisationer
och institutioner med erfarenhet av eller
insyn i aktuella turnéprojekt (Musikcentrum
Riks, Riksteatern/Scenkonstportalen,
Musikalliansen, RANK, Svensk Jazz och
Kammarmusikförbundet).
Förstudierapporten tar upp en mängd problem
som bör åtgärdas och presenterar också många
utvecklingsområden och konkreta förslag.

Det behövs kompletterande strukturer som
erbjuder ett turnéutbud med nationella och
internationella artister. Turnéerna bör utformas
som samproduktioner där de fria/ideella
arrangörerna aktivt deltar i både urvals- och
produktionsprocesserna.

Publikutveckling

Publikutveckling är ett centralt begrepp när det
gäller professionalisering av arrangörsledet.
I detta ingår även marknadsförings- och
mediestrategier. Både arrangörer och artister
behöver professionellt marknadsföringsmaterial
och det krävs strategiskt mediearbete för att
lyfta fram många genrer och artister.

Kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte

De ideella arrangörerna arbetar med
professionella arrangemang men har
själva mycket begränsat utrymme för
kompetensutveckling. Mötesplatser för
kunskapsutbyte och fortbildning är därför
viktiga att inkludera för att arrangörerna ska
ges möjlighet att utveckla sina verksamheter
i mer professionell riktning.

Reell samverkan
på regional nivå

På regional nivå efterlyser många arrangörer
en koordinerande funktion som kan bistå på
ett mer allmänt plan. Det kan till exempel gälla
i frågor om administration, samordning och
ansökningar.

kolla!
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Sofia Joons

MAIS förslag
Nationella turnéstrukturer tas fram inom
respektive förbund och utformas i samråd med
dess arrangörer. Detta stärker arrangörsledet,
ökar musikförmedlingen och gynnar publiken
i hela landet.

En förstärkning av övergripande medieoch marknadsföringsstrategier inom det
fria musiklivet. En sådan satsning gynnar
publiken, arrangörerna och musikerna och kan
koordineras av MAIS och Musikcentrum Riks.

Återkommande fortbildningstillfällen för
ideella musikarrangörer i alla åldrar. Med
start på nationell nivå kan mötesplatserna
vidareutvecklas och även inkludera
internationella ideella/fria musikarrangörer.
MAIS nationella fortbildningsdagar Check! som
hittills har fokuserat på musikarrangörer mellan
18 och 30 år kommer från och med 2016 vara
öppet för musikarrangörer i alla åldrar.

Sjösättning av ett treårigt pilotprojekt med
regionala koordinatorer som genreoberoende
stödjer arrangörerna i praktiska och
musikpolitiska frågor samt framtagande av
långsiktiga modeller som främjar arrangörernas
intressen i de olika regionerna.

Samverkan och kompetensutveckling. Det är nyckelord för
vad de ideella musikarrangörerna
behöver, enligt en färsk förstudie.
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medlems- organisationer

möt våra

Gränslös
Folkmusik

Karlstad

Malmö Folk

Konstepidemin är Sveriges största arbetsplats
för konstnärer i det fria kulturlivet. Vi finns
sedan 1980-talet vid Linnéplatsen i Göteborg
med 130 yrkesverksamma utövare inom
olika konstnärliga discipliner såsom bildoch formkonstnärer, musiker, författare,
regissörer, filmare, skådespelare, dansare
etc. Konstepidemin är en central mötesplats
för konst- och kulturstaden Göteborg och en
katalysator för en stor mängd idéer och tankar
inom bildkonst, litteratur, teater, musik.
Sedan fem år tillbaka har vi genomfört
Internationella Spelmansstämman på
Konstepidemin ISK 2015. Stämman bygger på
att olika musiktraditioner möts, en mångkulturell
stämma. En modern spelmansstämma som
speglar vårt samhälle som det ser ut idag. I vår
kommer ISK 2015 att genomföras den 30 maj.
Årets tema är kinesiskt-grekiskt. Det kommer
då att pågå olika konserter under hela dagen
och kvällen fram till sena natten i alla våra olika
byggnader.
Nytt för i år är att etablera Konstepidemin som
musikscen därför kommer vi också under våren
genomföra ett antal musikkvällar. Först ut i vår
är Jesper Odelberg som kommer att presentera
sin nya visplatta. Spelningen kommer att
genomföras den 5 februari i Restaurang Blå Huset
på Konstepidemin. De kommande artisterna och
kommer inom kort presenteras på vår hemsida.

Malmö Folkmusikförening startades 1991, första
konserten ägde rum 1992.
Malmö Folk är en ideell arrangörsförening
som arrangerar folkmusik- och
folkdanshändelser i Malmö. Huvudverksamheten
är våra konsert- och danskvällar som vi har
ungefär en gång i månaden under höst- och
vårtermin, för folkintresserade skåningar i alla
åldrar. Utöver det hittar vi på andra typer av små
och stora arrangemang under året. Nämnas kan
bland annat vår valborgsfest som blivit något av
en återkommande tradition, en endagsfestival för
hela familjen med musik, dans och eld.

Göteborg

anders norudde och per saxholm
foto: thomas sönnerstam

Arrangörsföreningen Gränslös Folkmusik
startades 2001. Vår programidé bygger på att vi
ordnar konserter och dans, folkmusikkaféer och
folkmusikpubar sex, sju gånger varje år. Ibland
blir det ännu fler arrangemang.
Vi är den enda organisationen i Karlstad som
under året regelbundet anordnar flera offentliga
folkmusikarrangemang med professionella
musiker. Våra arrangemang är öppna för alla som
är intresserade av folkmusik!
Tyngdpunkten ligger på svensk folkmusik
men vi bokar även några artister varje år med
influenser från andra hörn av världen.
Mest håller vi till på musikrestaurangen Café
August där vi har konserter, men minst två gånger
per år ställer vi till med danskväll på Gillestugan.
Åtminstone någon av dem brukar ofta ha en stark
Värmlandsprägel!
Den beskrivningen stämmer för nästa konsertoch danskväll den 31 januari 2015 då vi gästas av
värmländska spelmännen Anders Norudde och
Per Saxholm!
Vill man hålla sig uppdaterad om våra
kommande arrangemang får man gärna gilla oss
på Facebook.
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Urkult

Malmö

Näsåker

Urkultfestivalen hölls första gången i augusti
1995. 2015 hålls den 21:a festivalen.
Festivalen, som är föreningens stora
arrangemang, hålls varje år på en vacker
festplats nära Nämforsen, i byn Näsåker. Urkult
är en festival för alla, vi har ett brett ålderspann
och vill att även barn ska ha en central roll
i firandet. Festivalen lägger fokus på att vara
miljömässigt hållbar och vi vill visa solidaritet
mot världen. Förutom festivalen arrangerar vi
cirka tio konserter fördelade under året i något
som vi kallar kulturflödet. Ökenrock såväl som
ångermanländsk fäbodsång eller mongolisk
strupsång känns som lika självklara
inslag på Urkult!
31 januari: Sallyswag
En het, kokande och levande gryta av nyskrivet
och gammalt. Sallyswag skapar och lånar texter
och sound influerade av rootsmusik från bland
annat Sverige, Bulgarien, Kuba, Somalia och
Libanon och formar musiken till sin egen. De
rör om, tar plats och griper tag. Januarikonsert i
samarbete med scenkonstbolaget.
19 februari: Ulrika Bodén med Kärlekssånger
Helgumsdottern är tillbaka i Näsåker för att
bjuda oss på musik från sitt senaste album.
Ulrika har länge velat göra en skiva med enbart
kärlekssånger och har samlat repertoaren
i flera år, både traditionellt och eget material.
Sprittande lyckliga, kaxiga och bitterljuva texter
valda med stor omsorg, kärleken ur olika vinklar
i folkdiktningen. Musiken är både stillsamt
vacker och energirik med mycket rytm
och ståhej!

johanna bölja
foto: börje dahrén

Fokus ligger på nordisk folkmusik och -dans.
I och med att våra Malmö Folkkvällar innehåller
både en timmes konsert och två timmar dans är
det viktigt att plocka musiker som är intresserade
av både det sceniska och det svängiga. Vi brukar
också passa på att ha andra typer av akter
när vi har möjlighet, till exempel när det gäller
sommararrangemang och Valborg.
I vår blir det sångstarkt då vi bjuder på både
Bölja/Hallberg/Härdelin/Ståbi och Ulrika Bodén
Band – plus massa annat bra.
på foto: ismail hosny

30 juli–1 augusti: Urkultfestivalen
Den första helgen i augusti pulserar Näsåker av
kärlek och musik från olika delar av världen, när
det blir folkfest för alla åldrar och smaker. En
inspirerande helg med konserter, workshops,
teater, ekologisk mat, poetry slam och massor av
spännande möten.
ulrika bodén
foto: martin v. schmalensee
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Kathakdans
En av Indiens sju klassiska danstraditioner.
De övriga är bharata natyam, odissi, kuchi
pudi, manipuri, kathakali, mohini attyam
och sattriya.
Normalt specialiserar man sig som
dansare inom en tradition: danstekniken
och uttrycken är komplexa och det är svårt
att behärska två eller fler stilar.
Kathak kommer från norra Indien och
betyder historieberättare. Med gester,
rytm och rörelser förmedlas en historia.

kathakmaffian
den svenska

Veronica Tjerned

DADA:s mål har alltid varit att hålla en aktiv
dialog mellan Sverige och Indien och anser att
klassisk indisk dans och musik är ett samtida
uttryck. Under åren har DADA bjudit in flera
kända kathakdansare från Indien, England,
Finland, Trinidad och Ryssland till Sverige för att
visa på mångfalden av stilar inom kathakdans.
Detta både för att inspirera våra elever och träna
upp en publik.
Stipendiet är vårt första steg i projektet
Importerad/exporterad rörelse. På Dansens
dag 29 april offentliggjordes stipendiaterna:
Billie Hammarberg, utbildad i modern dans
på Yrkesdansprogrammet i Göteborg samt
scenisk folkdans på Musikkonservatoriet i Falun
och Julia Carlberg, utbildad inom yoga och
ayurveda i Stockholm, på It’s Yoga och Ayurveda
Akademin.
Jag åkte tillsammans med Billie och Julia
till Kolkata där vi tillbringade två intensiva
månader med dagliga klasser och läxor att
öva hemma mellan lektionerna. Vi fick lära oss
grunderna inom hindustanimusik, en nordindisk
musiktradition. Det finns två huvudsakliga
musiktraditioner i Indien inom den klassiska
genren: karnatik från södra och hindustani från
norra Indien. Hindustanimusiken bygger på
ett flexibelt system som består av strukturer
för improvisationer där man skapar egna
fraser efter humör, stämning och matematiska
uträkningar.

Man måste kunna sjunga
för att dansa

Att kunna sjunga hjälpligt är ett måste om man
vill bli kathakdansare och man måste även att
ha grundläggande kunskaper i tablatrumma.
Debasish Mukherjee gav klasser i tabla och
rytmik för kathakdans och sångläraren Asish
Chakraborty lärde först ut grundelementen för
ragas – thaats, som vi sedan fick utveckla till
foto:
ur veronicas
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en raga. Efter detta fick vi sjunga en sång till
ragan samtidigt som vi ackompanjerade oss på
harmonium. Inte helt lätt!
Kathakdans är ett språk där du kan
säga allt du dansar, vilket är en del av en
kathakföreställning. Dansaren reciterar rytmer
på scenen så att musikerna vet vad de ska
spela och publiken får reda på vad de ska få se.
Förr i tiden träffade dansaren och musikerna
varandra första gången på scenen och
uppträdde tillsammans utan att ha repat innan.
Som kathakdansare är du dirigenten som ser till
att orkestern spelar det du vill dansa i lämplig
hastighet. För en dansare gäller det att ha en
stor kunskap om musik och rytm!
Kathakdansare var traditionellt män
och kvinnorna var tawaifer – professionella
underhållerskor. Detta är en indisk tradition som
motsvarar den japanska geishan. Engelsmännen
likställde all dans med prostitution och krossade
därmed tawaifer-traditionen. Idag dansas kathak
av både män och kvinnor.
Tabla-spel är också ett språk där alla slag
på trumman kan översättas till olika stavelser.
Kathakdans och tabla talar med varandra. När
dansarens bjällror och tablaspelarens rytmer
möter varandra uppstår kathak… Förr i tiden
kunde dansare och musiker utmana varandra
på rytmdueller där vinnaren tog hem äran och
guldet och förloraren fick lämna kungariket.
Det var på den tiden när musiker och dansare
anlitades av kungariken och det var en prestige
att ha de bästa artisterna, som kunde få
ordentligt bra betalt. Idag duellerar och utmanar
vi varandra mest för att det är roligt.

Att bli sin egen guru

Kathakdans är en estetiskt kodad dansform
som samtidigt är väldigt fri – det finns lika
många stilar av kathakdans som det finns
kathakdansare. Den gemensamma nämnaren är

Kathakdans är den enda dansen i Indien
som är en blandning av hinduisk och
muslimsk kultur. Den dansas av både
män och kvinnor. Kathak är en konstnärlig
dansform som följer sin samtid. Kathak av
idag ser inte ut som kathakdans för femtio
år sedan. Det är den enda klassiska
dansformen som helt utgår från kroppens
naturliga rörelsemönster.
Även flamencon lär ha sitt ursprung
i kathakdansen.

rytm och den tradition som dansen stammar ur.
Precis som klassisk balett har en grundteknik
och en tradition som används vid skapandet
av moderna baletter, där man förhåller sig till
dansen genom att följa eller gå emot dess regler
och tradition.
Dr Mitul Sengupta är en ung lovande
kathakdansare från Lucknowstilen. Han
gav stipendiaterna grundläggande träning i
dansteknik och kompositioner och jag gav
klasser i koreografi och scenisk närvaro. Det är
inte en traditionell dans på det sättet att man
repeterar det man har lärt sig, utan tanken är att
man lär sig grunderna ordentligt för att sedan
skapa egna uttryck.
Målet är inte att man ska se ut som sin guru
utan att bli sin egen. För att komma dit krävs
många år av träning, vilket inte hindrar att man
har stor glädje av dansen på amatörnivå! I
kathakdans tränas hela kroppen, du får lära dig
om musik, poesi och filosofi. En kathaklektion är
inte ett svettigt fyspass utan mer en intellektuell
utmaning.

kolla!
denasiatiska.se/category/blogg/
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Den Asiatiska
Dansakademin
DADA fyller tio år
och har delat ut
stipendier till två
dansare. Under
två månader
fick de studera
dans, sång och
trummor
i Kolkata.

Att vara god nog

Två månader, en evighet och en kort sekund.
Mitt i svallande monsun med ösregn,
busstrejker och hinduiska högtider svettades
vi samman. Långsamt började en kunskap
slå rot och växa i våra stipendiater. Det är
lätt att tappa självförtroendet när man tränas
av tre superproffs som i sin tur drillats sedan
barnsben. Hur mycket man än övar så ligger
man hela tiden efter. Då får man gå till sin
anteckningsbok och konstatera att den var tom
när vi kom och att vi har lärt oss oerhört mycket
här. Vi har utvecklats! Som vår guru Debasish
Mukherjee säger:
”Du måste inte spela fort, du måste inte
spela komplicerat. Vad du än gör, gör det bra
på den nivå som du är på. Det är gott nog.”
foto på veronica tjerned: jane berggren

Veronica Tjerned
En av grundarna för DADA och dess
konstnärliga ledare. Hon har dedicerat
sitt liv till indisk klassisk dans. Numera bor
hon i Kolkata på ett stipendium från ICCR
(Indian Council for Cultural Relations).
Utöver det studerar hon hindustanisång
och tabla samt utbildar sig till dans- och
rörelseterapeut. Veronica är också utbildad
vid Balettakademien och Danshögskolan.
folkmusik & dans 3-4/2014

kolla!
emiliaamper.se
dreamerscircus.com
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Ina Flid
intervju med

Ale Carr och Emilia Amper

Ju mer aktivt en artist arbetar
med marknadsföring, desto större
är chansen att lyckas – även
internationellt.
Multiinstrumentalisten Ale Carr och
nyckelharpisten Emilia Amper delar
med sig av sina erfarenheter.
Vad har fungerat bäst
i din marknadsföring?

Ale Carr: Jag har klart haft störst framgångar
med filmer på Youtube. Det är ett så tydligt
medium som visar många aspekter av det man
marknadsför, det är enkelt att finna och att
dela. Om man är lite teknisk kan man göra egna
videor, men tänk på att de ska representera ditt
varumärke. Den där professionella touchen gör
stor skillnad på videons genomslagskraft.
Emilia Amper: Jag tror att det viktigaste
helt enkelt är att alltid göra ett bra jobb! Jag
försöker alltid leverera så gott jag kan på alla
plan: konstnärligt, med info- och pr-material
och socialt – i mötet med arrangörer, gamla och
nya kollegor och framför allt publiken! För mig
fungerar det också bra att inspirera folk live,
när publik, arrangörer, producenter och andra
musiker möter mig och jag berättar vad jag håller
på med, och genom sociala medier. Jag ser inte
på marknadsföring som att jag ska ”sälja in mig
själv”. Jag ser på det mer som att jag sprider
information. All publik och alla bokare kan ju inte
ha koll på all musik som finns.
folkmusik & dans 3-4/2014

Hur arbetade du med promotion
innan det lossnade för dig?

Ale: En anledning till att det lossnade var nog
att jag faktiskt började jobba med promotion på
allvar. Tidigare var det begränsat till delningar på
Facebook och kanske någon hemmagjord video
från någon konsert. Hemmagjorda presstexter
och kompis-hemsidor. Att man gör sig medveten
om sitt varumärke och tillgängliggör det för
allmänheten på ett fördelaktigt och tydligt
sätt är det som låter en ta det sista steget ut
som professionell frilansare, inte minst på ett
internationellt plan.
Emilia: För mig är det ett pågående arbete att
sprida information till andra om vad jag gör för
att på så vis ge inspiration eller få folk att vilja
lyssna på mig eller boka mig. Jag tror att det
funkar fint för mig nu för att jag helt enkelt jobbat
så ambitiöst, så hårt och hållit på så länge. Jag
försöker hela tiden reflektera över mina mål och
hur jag kan nå dem, hur jag kan utveckla och
höja ribban för det jag håller på med.

Hur arbetar du med promotion
och marknadsföring idag?

Ale: I Dreamers’ Circus har vi en designer som
är ansvarig för vår visuella profil, som appliceras
på alla kanaler: hemsida, affischer, flyers,
visitkort, cd-omslag, roll-ups samt Facebookoch Youtube-profiler. Tillsammans med en
pr-konsulent lägger vi nu upp en plan för hur vi
ska lansera vår kommande cd. Vilket skivbolag
vi ska välja, hur den ska distribueras och hur
det generella pr-arbetet ska läggas upp under
det kommande året. Vi och vår manager är
involverade i alla beslut, men vi betalar för att få
sakerna gjorda ordentligt.
Emilia: Mitt bokningsbolag MTA gör i första hand
promotion till producenter och bokare, men inte
lika mycket mot publiken. Jag testade att ha
en pr-agent som gjorde promotion riktad mot
vanliga media för att nå publiken under en period
och det gav ett ganska bra resultat. Jag vet
också att mitt skivbolag BIS gjort promotion för
albumet Trollfågeln.

Vad måste man tänka på när
man förbereder sig för export?

Ale: Den största skillnaden mellan konserter
i Sverige och i utlandet är att man inte kan
ta någonting för givet. Arrangörer, publik och
journalister har inte någon aning om vem man är,
vilken musik man spelar eller vad som är ”grejen”
med ens musik. Därför är det extra viktigt att
man har ett tydligt budskap och varumärke.
Vem är jag? Hur beskriver jag min musik på ett
kort och tydligt sätt? Detta bör genomsyra alla
nämnda kanaler.
Emilia: Det konstnärliga måste alltid komma
först. Läs sedan på om landet. Vad finns det för
spelställen? Var har andra spelat? Hur funkar det
med allt det praktiska? Se till att du har superbra
info- och pr-material på korrekt engelska. Lek
detektiv – ta reda på vem som är en bra kontakt,
vilka är de viktiga producenterna och om en ska
ha en agent eller person som gör pr eller bör
göra det själv. Fråga andra, som redan gjort det
du vill göra, om råd!
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Hur lång tid tog det
för dig att slå igenom?

Ale: Min karrär började 2008 i samband med flytt
till KMH i Stockholm. Under 2009 började jag
av en slump spela med två danska folkmusiker,
som blev till Dreamers’ Circus. Våren 2011
blev jag inbjuden till ett redan etablerat danskt
band, Basco, och halkade in på ett bananskal i
gräddan av folkmusikerna i Danmark. I samband
med det lämnade jag den svenska marknaden
och har bara spelat en handfull konserter här
hemma sedan flytten till Skåne 2011. Jag tror att
det först var i samband med att jag blev årets
artist på Danish Music Awards förra året, spelade
med DR Big Band och i Sydney Opera House
som jag uppmärksammades i Sverige som en
etablerad artist snarare än en talangfull ungdom.
Emilia: Jag tycker inte det går att prata om
att slå igenom i vår genre. Jag har spelat
nyckelharpa sedan jag var 10 år och det gör jag
fortfarande.

Hur lägger du upp din
promotion utomlands?
bittencou
rt

Hur definierar du ditt varumärke?

Ale: Jag säljer mig inte som soloartist utan
jobbar med pr och branding med mina olika
projekt. Flera musiker som går samman i ett
projekt eller band bildar en ny och högre enhet
både musikaliskt och varumärkesmässigt, som
är mycket lättare att marknadsföra och sälja.
Musiken jag spelar marknadsförs som New
Nordic Music, en benämning som Dreamers’
Circus har arbetat fram tillsammans med vår
manager Tom Sherlock. Det drar nytta av andra
heta trender och varumärken från Skandinavien,
som nordic fashion, nordic design och nordic
food. Därutöver är ”high-end”, ”contemporary”
och ”rooted in nordic traditions” viktiga saker att
få fram för mig.
Emilia: Nyckelharpan är ju en stor del
av mitt varumärke. Andra viktiga delar är
att jag som musiker både är nyskapande
och traditionskunnig, och att jag också är
kompositör och skriver musik för nyckelharpa
och stråkorkester. Att jag har svensk/nordisk
folkmusik som utgångspunkt men älskar att
möta andra musiker, annan musik, andra kulturer
och andra konstformer.

Ale: Det beror på vilket förhållande och vilka
ambitioner man har till det aktuella territoriet
man ska spela i. Har man spelat där innan? Vill
man kunna återkomma till området regelbundet
på lång sikt? Är det en konsertarrangör med ett
stabilt antal besökare? Om man är inbjuden till
en stor festival i Kanada, så behöver man inte
riktigt göra något annat än bara göra gigget. Om
man vill satsa på det territoriet på lång sikt kan
man bjuda in olika agenturer till konserten och
se om det finns intresse, kanske boka någon
lokal promotor för att göra lite press omkring
det. Personligen åker jag gärna till Kanada,
USA, Japan och Kina någon gång, men allra
helst vill jag åka till närområdet – Danmark,
Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Belgien
med omnejd. Där ser vi till att Cd-skivor blir
distribuerade och har en lokal agentur som
tar emot konserthänvisningar. Vi samarbetar
även med lokala promotors som får ut
pressmeddelanden i lokala medier. Annars så
gäller givetvis bra internationell tillgänglighet med
hemsida på engelska och gott om kvalitativa
Youtube-videor. Man kan även gå på mässor
som Womex, Classical: NEXT och Jazzahead.
Emilia: Det enda jag gör, förutom att skriva på
min officiella artistsida på Facebook, är att jag
syns utomlands för att jag helt enkelt spelar
och undervisar utomlands. Jag försöker åka till
Womex varje år. Där jobbar jag väldigt ambitiöst
med att försöka sprida information om det
jag gör och nätverka med branschfolk, både
musiker, producenter, arrangörer, bokare och
journalister med flera från hela världen!
folkmusik & dans 3-4/2014

röster

från musikindustrin

intervju med Hilda Sandgren och Ragnar Berthling
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Vad måste man alltid ha som
exportartist för att uppfattas
som seriös?

Hilda Sandgren från
MTA Production
och Ragnar
Berthling från
Musikcentrum
Riks/Öst ger råd
om internationell
marknadsföring.

Hilda: Ett elektroniskt presskit (EPK).
Ragnar: Vi har inte den agentstrukturen vi skulle
behöva med tanke på svensk musiks kvalitet.
I väntan på det måste ofta artisterna sköta
bokning, promotion och management själva. Det
är ett jobb man måste lära sig. Grundkonceptet
med ett promotionpaket enligt ovan är en
självklarhet, men vad som väldigt ofta saknas är
en plan. Alla artister borde jobba i minst två- men
helst treårsperspektiv. Vill man ut och turnera
så borde prioritet vara 2016 just nu och vad
man behöver göra fram till dess för att uppnå
det. ”Export readiness” handlar om vad man
behöver lära sig om omvärlden, vilka showcasear man skall rikta in sig på. Vilka mässor bör
man besöka? Vilken resursförstärkning i form av
bidrag, samarbeten, sponsorer eller immateriellt
stöd behöver jag skaffa mig? Det handlar också
om att bestämma sig för något specifikt, ett
specifikt land, eller del av kontinent. Vad man
än väljer så kräver det sin egen strategi. Skall
jag kontakta utländska organisationer, Svenska
institutet, skall jag gå samman med andra grupper
och jobba ihop? Behöver jag en publicist för
mitt skivsläpp? Detta i sin tur kan leda till att
man tar steg två, vilket inte är ett måste, att
man hittar internationella agenter, ibland flera för
olika marknader, ett utländskt management. Det
handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle, så
att olika processer stärker varandra.

Vad vill ni se i artistens
promopaket när ni blir
kontaktade?

Vad är specifikt med export? Är
det fortsättning på samma som
gäller hemma, eller talar man
om två olika sätt att
marknadsföra sig?

folkmusik & dans 3-4/2014

foto: louise lagerström och the studio

Hilda Sandgren: En bra video när bandet spelar
live, en biografi på svenska och engelska,
bra pressbilder. Det är även viktigt att ha bra
recensioner översatta till flera språk, åtminstone
engelska.
Ragnar Berthling: För oss är ”export readiness”
avgörande för om vi kan jobba med artister
internationellt eller inte. Det måste finnas en
grund även om vi kommer med så mycket råd
och dåd vi kan. Det handlar om ett fungerande
promotionmaterial med pressbilder, bra texter,
korta trailers, relevanta pressklipp, fria mp3:or
och en bra engelsk hemsida.

Hilda: Exportarbete kräver mer flexibilitet och
framförallt videor. Det är mycket viktigt med
visuellt material plus att man lätt går att hitta på
nätet. Så man skulle se till att meta-taggarna
är med och att recensioner är översatta till
engelska.
Ragnar: Det som gäller hemma skall sitta ihop
med det som man vill uppnå utomlands. Allt man
gör och allt som händer skall in i planen för att
man skall se hur dessa kan generera ett bättre
resultat. Man behöver en plan, men man måste
komma ihåg att en internationell bearbetning bör
ske i flera steg.

Hur viktigt är det att använda
engelska i sin musik? Tidigare
var det ganska rakt: vill man
vara känd utomlands – då
sjunger man på engelska, annars
begränsar man sin målgrupp. Hur
är det nu?
Hilda: Ju fler språk desto bättre. Att det finns
texter översatta på engelska är bra, men det
beror på genre… Worldmusic bör vara just
worldmusic på många språk, men det är bra om
alla fakta finns tillgängliga på engelska.
Ragnar: Jag är övertygad om att man kan göra
en karriär på vilket språk som helst men till att
börja med skall all information självklart vara
på engelska. Och det finns ett problem om
man bygger sin scenföreställning på musikens
språkligt narrativa funktion. Det är svårt att vara
en visartist där berättelsen är bärande utan att
publiken förstår. Men det finns undantag för allt.
Dessutom skall man inte glömma bort Danmark,
Norge och Finland där det finns en stor marknad
för svenskspråkig kultur.

Vad avgör det att ni börjar tro på
artistens potential?

Hilda: Att artisten klarar av att boka sig själv till
en början, att det finns efterfrågan på artisten,
att press- och bildmaterial och hemsidan ser
bra ut. Idag är aktivitet på sociala medier eller
bloggar också viktigt: att fans lajkar artistens
sociala medier samt att den har lyssnare/följare
på Spotify.
Ragnar: Planen, verktygen men också det unika
– vad är det som skiljer ut den här artisten från
andra i flödet? Det måste finnas något specifikt
personligt som göra att det ”sticker ut” och det
måste finnas verktyg för att kommunicera detta
till en internationell målgrupp. Ökenbluesen
byggdes ur originalitet, kommunikativ förmåga
och musikalisk briljans men också med en
smart strategi för att göra den tillgängligt för en
bredare publik. Men vi får aldrig tro att det inte
finns nya skatter att upptäcka, marknadsföra
och göra kända.
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STOCKHOLM 7-14 MARS 2015
Galakonserten
direktsänds i
P2

En festivalvecka med konserter,
seminarier, mässa, möten och mingel
Stor galakonsert med prisutdelning
på Berwaldhallen 14 mars kl 19
Läs mer - och föreslå vinnare - på folkgalan.se!
Folk & Världsmusikgalan 2015 arrangeras av Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Musikaliska,
Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Svenska Folkdansringen, Kulturens Bildningsverksamhet och Sveriges Radio i samarbete med och med stöd av bl a Studieförbundet Bilda,
Musikalliansen, Musikcentrum, Kulturutveckling Gävleborg, Musik i Syd, Kultur i Väst, Region Halland,
Scenkonstbolaget, NorrlandsOperan, Västmanlandsmusiken, Visan i Sverige, Folkmusikens Hus, Urkult,
Mix Musik, Farhang, Kungliga Musikhögskolan, Stockholms läns landsting och Statens Kulturråd.

