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Inledning 

Ämnesbakgrund 

Dan Lundberg & Gunnar Ternhag diskuterade redan 1996 hur den nya vågen av folkmusiker i 

Sverige representerade ”i stort sett lika många kvinnliga som manliga folkmusikutövare”, 

något som de beskrev som ”en stor förändring” av tradition i utveckling.1 Sara Persson 

hävdar senare tvärtom att hon anser att det då, 2003, ännu tycktes finnas en större manlig 

representation inom folkmusiken.2 

Om det i praktiken är jämställt, nu år 2020, går fortfarande att diskutera. Man kan vända och 

vrida på musikalisk identitet och, som Minja Klevebrant uppmärksammat i en uppsats vid 

Göteborgs Universitet, upplevelsen av ”den kvinnliga musikeridentiteten” i en kontext som 

fortfarande präglas av könskodningar och patriarkala normer.3 Men de senaste 50 åren har 

onekligen inneburit stora förändringar i föreställningarna om manligt och kvinnligt under 

folkmusikluppen. Samma gäller för genus i stort, där exempelvis folkmusikkollon som riktar 

sig till bl.a. unga transindivider öppnar upp för en än mer diversifierad uppfattning av 

identitet inom den svenska folkmusikscenen i stort.4 

Intresset för att tänja på spelmanskulturen som historiskt mansdominerad har även det på 

senare år väckt engagemang; grupper som Norr Om Stockholm, Kvinnlåt, Forbidden 

Orchestra med flera är exempel på konstellationer som bygger sin repertoar kring att 

uppmärksamma kvinnliga folkmusiker och deras historia. Och detta intresse belyser även i 

sig ett fenomen som kanske historiskt inte problematiserats i särskilt stor grad: scenen i 

modern tid må vara mer eller mindre jämställd, men repertoaren är manlig, liksom många av 

de förebilder som ryms och mystifieras i traditionen. Botaniserar man i notsamlingar, eller 

kanske så som mest lättillgängligt i Folkwiki, 5 så är det ingen slump att de flesta källorna är 

manliga namn. 

 
1 Dan Lundberg & Gunnar ternhag, Folkmusik i Sverige (Örlinge 2005), sid. 169-170. 
2 Sara Persson, Spelkvinnor – de nya spelmännen: Om kvinnliga instrumentalister inom svensk och irländsk 
folkmusik (Örebro 2003), se Abstract. 
3 Minja Klevebrant, Traditionsbärare – är du genuin nog? Om föreställningar, känslor och värderingar 
sammankopplade med min identitet som spelman och folkmusiker (Göteborg 2011), sid. 15-16. 
4 Affisch för ”Musikläger för tjejer & transpersoner 14-18 år” på Riksförbundet Unga Musikanters hemsida 
(Besökt 09/04-2020), <http://rum.se/wp-content/uploads/2017/06/Folkkollo.pdf>. 
5 Folkwiki, en användarbaserad wiki-plattform som ämnas fungera som ett index för folkmusikverk (Besökt 
14/04-2020), <http://www.folkwiki.se/>. 

http://rum.se/wp-content/uploads/2017/06/Folkkollo.pdf
http://www.folkwiki.se/
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Som folkmusiker själv upplever jag dessutom att det ofta finns ett intresse att hitta 

bortglömda, dolda låtskatter i kretsar som sysslar med traditionell eller historisk musik – det 

var onekligen en sådan slags romantisering av folkmusiken som ledde till att den började 

insamlas från första början. Mitt forskningsintresse tar därför vid i hur det kommer sig att 

folkmusikrepertoaren idag, i skrivande stund, ändå fortfarande går att utläsa som gles på 

kvinnlig representation, samtidigt som flertalet musikgrupper idag ändå engagerar sig i att 

visa på alla dessa otaliga undantagsfall som osynliggjorts i de allra flesta allspelsrepertoarer.  

 

Syfte & Frågeställning 

Mitt syfte är att problematisera den marginaliserade plats som jag har observerat att 

kvinnliga instrumentalister har i den historiska, svenska folkmusikrepertoaren. Detta med 

fokus på att undersöka fenomenet utifrån en tes om två huvudsakliga parametrar som skulle 

kunna förklara bristen på kvinnlig representation: samhälleliga genusnormer, och 

kanoniseringsprocesser. Jag ämnar dessutom att övergripande kartlägga några av de 

kvinnliga folkmusikinstrumentalister som går att spåra inom svensk folkmusikhistoria. 

Undersökningen utgår från två övergripande frågeställningar: 

- Var spelmanskulturen sociokulturellt könsnormativt, och kan dagens repertoar ha 

formats av hur musiken har samlats in, bevarats och vidare kanoniserats (utifrån 

diskursiva föreställningar om t.ex. manligt & kvinnligt)? 

- Vilka historiska spelkvinnor finns bevarade – vilken information eller musik finns 

bevarad efter dessa, och hur talas detta om? 

 

Avgränsning 

Den här uppsatsens ämnesområde utgår från en del avgränsningar för att enklare ringa in 

utvalda intresseaspekter, samt för att profilera den mot tidigare forskning kring liknande 

ämnesområden. Huvudsakligen är det två övergripande aspekter som har valts bort: redan 

feminint kodad musik, samt folkmusik i modern tid. 

Studien fokuserar på historiska musiker som förknippas med spelmanskulturen, som då 

spelade instrument med underhållningsfunktion till danser etc. På så sätt har jag valt att 
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lägga mindre fokus vid exempelvis horn- och näverlursblåsare eller kulare, eftersom 

vallkulturen oftast redan framträder som någonting särpräglat kvinnligt i uppteckningar. 

1689 lagstiftades det till och med om som en kvinnlig profession, enligt Lundberg & Ternhag. 

Musikaliteten förväntades då användas utanför underhållningsrum, även om författarna 

påpekar hur det oundvikligen fanns etablerad kontakt med spelmansmusiken, och musik 

som rekreationell aktivitet, kring fäbodarna överlag.6 Dock kommer vallmusiken att 

användas som ett jämförelseredskap i och med den kvinnliga majoritet som har präglat dess 

arbetsformer. Likaså finns det en stor kvinnlig representation kring insamling av visor eller 

trall av olika slag, där sång ofta tycks förknippas med kvinnlig musiktradition. Ingrid Åkesson 

refererar till hur rösten ”under lång tid varit det mest tillgängliga musikaliska uttrycksmedlet 

för kvinnor”.7 Mitt fokus är däremot att kartlägga gränslandet där kvinnliga musiker har 

utmanat eventuella könsnormer och premisser genom att spela och skapa genom de 

kreativa uttrycksmedel som utgör spelmansmusiken. 

Jag har även laborerat en del med den tidsliga ramen för min uppsats. För att ge ett så pass 

omfattande spann som möjligt har jag inte explicit bestämt en konkret historisk 

tidsavgränsning, även om det har varit svårt att hitta bevarat material ju längre bak i 

historien man letar. Detta har resulterat i att en majoritet av mitt källmaterial är daterat 

kring början av 1900-talet. Jag har vidare valt att göra en viktig särskiljning mot modern tid 

där folkmusikscenen och speltraditionen har blivit alltmer bred och tillgänglig, där mitt 

intresse har förlagts vid historiskt perspektiv, kring en tidsram där det fortfarande skulle 

kunna tolkas vara mer tydligt normutmanande att vara en kvinnlig instrumentutövare. 

Således har jag valt att benämna tiden kring 70-talet som det mer moderna, och det innan 

som det historiska; nutid handlar, relativt, om 2000-talet och framåt. 

 

Teori 

Mina teoretiska infallsvinklar baseras huvudsakligen på en diskursanalytisk teori med ett 

genomgående genusperspektiv, applicerat på främst historiskt närläst material. Detta för att 

utläsa hur föreställningar om manligt och kvinnligt manifesterar sig i materialet. Jag lutar mig 

 
6 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 19-22. 
7 Ingrid Åkesson, Med rösten som instrument: Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik (Stockholm 2007), 
sid. 60-61. 
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även mot teorier om kanonbildning för att vidare försöka sammanställa en bild av hur 

insamlandet och konstruktionen av en traditionell repertoar – som resulterar i en kanon – 

kan ha präglats av sagda genusuttryck. 

Min diskursanalytiska teorianvändning baserar sig huvudsakligen på hur Jenny Gunnarsson 

Payne presenterar analysperspektivet i Tillämpad kulturteori.8 Inledningsvis beskriver 

författaren diskursteori som centralt i stora delar av modern kulturanalys, där hon refererar 

till diskurs som ett ”koherent […] meningssystem, som sätter gränser och skapar möjligheter 

för vad som kan sägas och göras”. Traditionellt innefattar diskursteori vad Gunnarsson Payne 

presenterar som analys av ”språk”, hur någonting skrivet eller verbalt talas om utifrån 

”kontextberoende”, d.v.s. avgränsad tidslighet eller skilda rum. Men diskursteori kan även 

inkludera mer abstrakta former så som tolkning av performativa uttryck eller materiella 

symboler.9 I denna uppsats kommer den mer traditionella språkbaserade diskursteorin att 

appliceras i ett bestämt kontextberoende syfte där ett historiskt, svenskt material som 

mestadels består av bevarade tryck behandlas.  

Huvudsakligen blir språkliga diskurser om kvinnligt, i jämförelse med spelmannen som 

mansnormativt föreställd gestalt, mitt primära fokus. Författarens referens till materialitet – 

”relationen mellan ’mening och materia’” – är även det aktuellt i och med min avgränsning 

till instrument som uttrycksmedel, där inte minst fiolen är en signifikant materiell artefakt i 

spelmanskulturen och rollen som folkmusikvirtuos.10 Viktigt att ta i beaktande är däremot 

att min diskursanalys bygger till stor del på citat tagna ur historiska anekdoter, som 

retroaktivt speglar informanter och upphovspersoners subjektiva upplevelser av ett 

fenomen. Detta innebär att det oundvikligen finns inneboende kontradiktioner mellan olika 

källor. Således representerar dessa yttringar inte nödvändigtvis absolut fakta om samtiden, 

utan fungerar snarare som inblickar i hur samhällets invånare har uppfattat vissa 

strömningar och uttryck. 

Som nämnt ovan kommer min diskursteori att grunda sig till övergripande del i ett 

genusperspektiv. Mina grundläggande infallsvinklar för feministisk teori och perspektivering 

 
8 Jenny Gunnarsson Payne, ”Från politisk diskursteori till etnologiska diskursanalyser”, Tillämpad kulturteori 
(Lund 2017). 
9 Ibid., sid. 251-253. 
10 Ibid., sid. 256-257, & Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 79-80. 
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är även de hämtade ur Tillämpad kulturteori, där Gabriella Nilsson behandlar genusteori som 

en doktrin reaktivt grundad i att ”problematisera dikotomier” kring könsidentitet, och 

strukturer kring dessa.11 Hon understryker även användandet av genus som ett redskap för 

att tala om tillskrivna och konstruerade sociokulturella uttryck, där kön istället handlar mer 

om ”biologisk determinism”.12 Genom att analysera genusdikotomier (kvinnligt i kontrast till 

manligt) i en historisk kontext ämnar jag kartlägga några av de tendenser som kan ha skapat 

sinnebilden av spelmannen som kulturbärare, och inte spelkvinnan.  

Även Marcia J. Citron behandlar genusteori, i anslutning till kulturella 

kanoniseringsprocesser, i Gender & the Musical Canon.13 Hon understryker hur kanon är ett 

nyckelord för att diskutera föreställningar, värderingar och paradigmskiften inom musiken, 

och ett redskap för att omförhandla med nya historiografiska ögonmått. Enligt Citron 

handlar kanoniseringsprocesser om vilka aktörer som genom maktkonflikter har erhållit 

tolkningsföreträde genom historien, där alla former av kultur kan sägas vara återspeglingar 

av en sociopolitisk samkontext.14 Författaren fokuserar idéer om kanonskrivning utifrån 

genusperspektivering, och även om hon fokuserar på västerländsk konstmusikalisk kanon så 

utgår hennes studie från samma strukturella fenomen som denna uppsats: kvinnor inom 

musikhistorien, och problematiseringen av en manligt representerad kanon. 

Men Citron poängterar även att det är komplext att särskilja ’kvinnan’ som tankefigur och 

kvinnor som faktiskt historiska personer, där hon påpekar spänningen mellan att 

övergripande och kvalitativt ringa in kvinnliga uttryck som bygger på sammanhang, samtidigt 

som generaliseringar och stereotypifieringar ämnas dissekeras. Denna uppsats ämnar 

balansera det Citron diskuterar om som ”the woman/women pair”, där både konkreta 

exemplifieringar av historiska individer såväl som kontextuella mönster ämnas inbegripas i 

analysmomentet. Detta för att undvika stereotypifieringar av de historiska personerna, som 

riskerar positionera dessa som anekdotiska objekt istället för dynamiska subjekt.15  

Åkesson introducerar även hon perspektiv på kanonisering i sin avhandling. Framförallt 

kritiserar hon Citrons appliceringsområde av kanonbegreppet, där hon hävdar att Citron har 

 
11 Gabriella Nilsson, ”Genusperspektiv och feministisk teori”, Tillämpad kulturteori (Lund 2017), sid. 175. 
12 Ibid., sid. 179-180. 
13 Marcia J. Citron, Gender & the Musical Canon (Illinois 2000). 
14 Ibid., sid. I-3 (1-3). 
15 Ibid., sid. 5-7. 
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begränsat kanoniseringsteori till en nästintill polemisk kontext, där gehörsbaserad musik – 

som exempelvis inte traderats av ”en definitiv version eller en enskild upphovsman” – inte 

föreslås kunna talas om som en sådan process. Åkesson poängterar att kanoniseringen av 

svensk folkmusik har skett genom insamlande och andra kanaler, men ändock innebär en 

konsensus av ”folkligt musikaliskt kulturarv.” Åkesson påpekar även att hennes användning 

av kanoniseringsbegreppet då bygger på urvalsprocesserna över tid.16 Därför bygger mitt 

användningsområde av kanonbegreppet på alla de insamlingar och uppteckningar som 

tillsammans utgör svensk folkmusikalisk repertoarbildning. 

I en uppsats som placerar mitt område under en genusteoretisk lupp är det dessutom en 

relevant reflektion att fundera över vad min position som en mansidentifierad individ gör 

med min inläsning av genusdiskurser såväl som frågor om representation. Detta speciellt då 

jag valt att huvudsakligen tolka historiska individer, med huvudsakligen kvinnliga identiteter, 

ur bl.a. intersektionella genus- och tidskontextuella aspekter. Avsevärt många av dessa källor 

är i sin tur även ursprungligen författade och/eller sammanställda av manliga individer. 

Angående representation och tolkning i genusförankrade studier betonar Judith Butler bl.a. 

fallgroparna kring feministisk forskning – i enlighet med ”the woman/women pair”. Butler 

ramar in denna paradox som Citron har påpekat, när hon uttrycker hur kvinnligheten inte är 

allt en kvinna består av. Hon understryker alltså hur forskningen bör vila på att inte endast 

studera kvinnliga uttryck som statiska, historiska artefakter. Den bör även laborera med hur 

kvinnlighet har definierats genom olika historiska sammanhang, och dessa inneboende 

attribut som inte endast isolerat förknippade med kvinnan som historisk figur.17  

 

Metod & Material 

I artikeln ”Från berättelse till uppteckning” framhåller Birgitta Meurling att ”reflexiviteten är 

[…] – och föga överraskande – tidstypisk.”18 Hon syftar på bakgrunden till sagda artikel, 

nämligen att retroaktivt omläsa och granska äldre etnologisk insamling och forskning utifrån 

problematisering om vetenskaplig reflexivitet. Avslutningsvis konstaterar hon ”hur fruktbart 

 
16 Åkesson, Med rösten som instrument, sid. 36-38. 
17 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Routledge 1990), sid. 3. 
18 Birgitta Meurling, ”Från berättelse till uppteckning: En omläsning av Anna Birgitta Rooths L.O.-studie”, 
Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 328 (2002), sid. 131. 
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ett möte mellan olika forskningsgenerationer kan vara”, vikten att kunna omförhandla 

dåtidens idéer om sanningar eller kulturalitet.19 Att retroaktivt omläsa och problematisera 

äldre forskning ter sig inte endast relevant, utan centralt, i historisk forskning. Så även i 

denna uppsats, som grundar sig på närläsning av diverse sorters upptecknat, historiskt 

källmaterial.  

Huvudsakligen har jag konsulterat diverse arkiv och äldre tryck för att finna information om 

kvinnliga folkmusikinstrumentalister och deras sammanhang överlag. En signifikant källa har 

varit de 24 band av Nils Anderssons Svenska låtar som, i och med dess volym och koppling 

till Folkmusikkommissionens arbete, skulle kunna anses ha spelat en stor roll för insamlande 

och efterföljande sammanställning av en modern musikalisk repertoar när verken mellan 

1922-1940 för första gången publicerades.20 Märta Ramsten har exempelvis uttryckt verkens 

betydelse i både dåtida och modern repertoar.21 Däremot är det viktigt att ta i beaktande att 

de biografier och låtar som upptecknats i verken är produkter av sin tid, där jag senare i 

uppsatsen problematiserar hur sammanställningen av samlingarna är sprungna hur en 

särskild tids subjektiva forskningsintresse för viss sorts musik och information. Jag har 

dechiffrerat aspekter av Svenska låtar genom att konsultera de enskilda samlingsdelarnas 

(sorterade utifrån geografiska regioner) informantregister, med fokus på att identifiera och 

söka upp de kvinnliga namn som där återfinns i förhoppning att finna biografiska 

kommentarer eller dylikt i anslutning till notuppteckningar, som då kan signalera potentiella 

genusdiskurser. Genom Institutet för Folk- och Språkminnen (ISOF) i Uppsala har jag även 

fått tillgång till äldre fråge- och svarslistor som berör spelmanstraditioner.22 

I anslutning till Svenskt Visarkivs uppteckningar besökte jag även arkivets ljudrum för att 

botanisera i deras digitaliserade uppteckningar och ljudupptagningar, där jag sökte på 

instrumenttyp (huvudsakligen fiol var det instrument som genererade mest kvalitativa 

resultat) för att sedan återigen gallra och sortera material utifrån namnregister. Flertalet 

 
19 Ibid., sid. 141-142. 
20 Nils Andersson, Svenska låtar 1-24 (Stockholm 1922-1940), se källhänvisning för enskilda delupplagors 
utgivningsinformation (där även som reviderade upplagor tryckta 1978). 
21 Märta Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling (Uppsala 1989), sid. 21. 
22 Fråge- och svarslistor är en folkloristisk insamlingsmetod som bygger på att låta människor över ett 
nationellt, geografiskt spann ta del av sammanställda enkätfrågor som rör breda områden/aspekter av 
folkminnes- och levnadskultur i deras samhällen. Dessa skickas sedan tillbaka till utsändaren och sammanställs i 
arkivformat.  



 
8 

 

träffresultat saknade konkret information mer än enstaka ljudupptagningar eller förbigående 

omnämningar i uppteckningar, men många namn gick även att finna mer information om 

genom arkivets fysiska samlingar av Spelmansbiografier. Dessa biografier består av 

sammanställningar av äldre artiklar, bouppteckningar, intervjutranskriptioner etcetera med 

varierande omfattning. Här har även internetsökningar använts som komplement till 

källinformation som varit bristfällig.  

Jag har använt mig av musikanalytiska metoder för att 

vid en handfull tillfällen identifiera om upptecknade 

låtar som omnämns i anslutning till namn med minimal 

biografisk information skulle kunna sjungas, eller om 

dessa exempel är så pass komplexa att det kräver 

instrumental idiomatik för att gå att framföra enligt 

upptecknade notbilder.23 Detta kommer, som 

redanomnämnt, inte att ha en central funktion i 

uppsatsens analysmoment, utan har främst varit ett 

tillvägagångssätt för att sålla i mitt källmaterial. 

Jag har även samlat material genom Kungliga 

Bibliotekets databas över tidningstryck i Sverige, där jag 

prövomässigt använt mig av sökord relevanta till mitt 

intresseområde (t.ex. ’spelkvinnor’, ’fiolspelerska’, 

’kvinnlig spelman’ etc.), samt datumsortering mellan 

1600-1960-tal, för att finna äldre artiklar som skulle kunna vara tidsligt och diskursivt 

relevanta.24 Jag har även besökt Dalasamlingen förlagd vid Falu Stadsbibliotek där jag 

botaniserade fritt bland de lösa artiklar eller tryck som finns arkiverade under 

folkmusikkategorin. Att notera är således att mitt underlag till stor del lutar sig mot 

källmaterial som jag själv har sökt fram och sammanställt, med sökord som jag med min 

subjektiva förförståelse om svensk folkmusik har värderat som mest relevanta. Detta innebär 

 
23 Se Figur 1. ’Komplexitet’ skulle t.ex. kunna innebära avancerade ornament/drillar, tonomfång, många 
stigande och fallande sextondelsfigurer, tersliknande stämdubblingar eller dubbelgrepp, tonsprång, etc. 
24 Kungliga Bibliotekets databas över tidningstryck i Sverige, upphovsrättslig tillgång genom Karin Boye-
biblioteket vid Uppsala Universitet (Besökt 07/04-2020), <https://tidningar.kb.se/>. 

En polskeliknande låt efter en Lisa Magnusson där den 
polyfona stämläggningen samt tonomfånget skulle 
föreslå att det rör sig om ett stycke spelat på instrument, 
snarare än att det t.ex. trallats. 

https://tidningar.kb.se/
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att jag kan ha missat relevant material, även om min intention har varit att så omfattande 

som möjligt konstruera en diskursmatris genom dessa artiklar 

Jag har även utfört en kortare, enkätbaserad textintervju med folkmusiktrion Norr Om 

Stockholm angående deras musikforskning i repertoarbildarsyfte. Rent forskningsetiskt 

kommer de enskilda medlemmarnas namn inte att användas, utan dessa kommer istället att 

pseudonymiseras under gruppens namn.25 

Avslutningsvis är det relevant att återkoppla till Meurlings diskussioner om forskarens 

reflexivitet för att positionera mitt material, och mig själv som uppsatsförfattare, gentemot 

de premisser för tolkning som min personliga erfarenhet skapar. Initialt är det relevant att 

reflektera över min egen subjektiva roll som folkmusikinstrumentalist. Det är inte endast 

mitt valda ämnesområde som är sprunget ur min folkmusikaliska erfarenhet, men således 

även en viss förförståelse för hur svensk folkmusik låter, fungerar, spelas, talas om, etc. 

Oundvikligen färgar min folkmusikidentitet av sig på de tolkningar och slutsatser jag för när 

jag bearbetar ett familjärt kulturellt fenomen, även om jag i egenskap av även 

musikvetaridentitet strävar efter självdistanserade argument som objektivt kan underbygga 

mina tolkningar.  

Att fastslå är dessutom att det mesta av mitt källmaterial som berör musik och biografiska 

inslag är sådant som redan har reviderats och/eller sammanställts sekundärt av tidigare 

forskare, vilket innebär att det alltid finns en grad av selektivitet grundat i urvalet av ett 

forskningsintresse som kan ha projicerats på innehållet. Detta oavsett objektivitetsintention, 

där t.ex. Svenska låtar helt och hållet är baserat på intervjuliknande scenarion och 

information förmedlad genom performativa möten under Anderssons 

insamlingsexkursioner. Detta är även påtagligt när det handlar om de musikaliska 

uppteckningarna, där insamlaren har översatt klingande musik i ett skriftligt notspråk. 

 

Forskningsläge 

Vetenskapliga studier om svensk folkmusik och kvinnliga uttryck är ingenting främmande. 

Det har i modernare tid funnits ett forskningsintresse för genusanalys av traditionell musik i 

 
25 Intervjuutdrag förvaras hos författaren. Se källförteckning för ytterligare information. 
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samtidens svenska folkmusikscener, eller retroaktiva kartläggningar av traditionell vokal 

och/eller funktionsmusik som någonting tydligt kvinnlig. Studierna har ofta har varit en 

reaktion på en forskningstradition som utgått från manliga domäner som normativa. Många 

av de texter som senare har laborerat med genusperspektiv har följt en framväxande 

feministisk forskningsdogm, en trend som Susan McClary uppmärksammar som ett 

exponentiellt intresse som blivit dominant inom humanistisk vetenskap sedan slutet av 

1900-talet.26 Citron uppmärksammar även hon detta, där hon beskriver hur feministisk 

forskning fick en explosionsartad popularitet inom musikvetenskaplig forskning, och banade 

väg för nya genuskritiska angreppsvinklar inom disciplinen.27  

Denna uppsats ämnar fortsätta det svenska forskningsområdet för retroaktiv 

genusperspektivering på musikhistoriska strömningar. Tidigare har genusstudier om 

kvinnliga instrumentalister i Sverige fokuserat på andra kontext än specifikt det 

folkmusikhistoriska. Exempelvis behandlar Margaret Myers, i Blowing Her Own Trumpet, 

svenska damorkestrar och kvinnliga utövare i den mer västerländskt präglade 

konstmusikaliska sfären, och Tobias Pettersson problematiserar i De bildade männens 

Beethoven konstmusikens historieskrivning utifrån ett feministiskt perspektiv.28 Båda dessa 

författare fokuserar på ungefär samma tidsram som majoriteten av mitt källmaterial bottnar 

i, men med intresse för en parallell musikalisk tradition. 

Forskning om den svenska folkmusiken på ett generellt plan är brett representerad, och 

någonting som har intresserat vetenskapsvärlden länge. Bland mängder viktiga aktuella verk 

som ramar in folkmusiken både i dåtid och nutid finns exempelvis Dan Lundberg & Gunnar 

Ternhags Folkmusik i Sverige, som ger en övergripande förståelse för traditionens utveckling 

och former.29 Ytterligare en aktuell forskning är den som Karin Eriksson bedrivit i Sensing 

 
26 Susan McClary, Feminine endings: Music, gender & sexuality (with a new introduction) (Minnesota 2002), sid. 
ix-x (9-10). 
27 Citron, Gender & the Musical Canon, sid. 4. 
28 Margaret Myers, Blowing Her Own Trumpet: European Ladies’ Orchestras & Other Women Musicians (1870-
1950) in Sweden (Göteborg 1993) & Tobias Pettersson, De bildade männens Beethoven: Musikhistorisk kunskap 
och social formering i Sverige mellan 1850 och 1940 (Göteborg 2004). 
29 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige. 
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Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge, där hon har studerat funktionen av 

riksspelmän och Zornmärket som symbol för tradition.30 

Ingrid Åkesson är en av de musikvetare som kanske i störst utsträckning har diskuterat den 

svenska folkmusiken utifrån perspektiv på genus. I exempelvis hennes doktorsavhandling, 

Med rösten som instrument, sätter hon perspektiv på framväxten av den svenska vokala 

folkmusiken, som historiskt kvinnodominerad, med fokus på modern samtid.31 I en artikel, 

Vem är musikalisk specialist?, betonar Åkesson dessutom ”spänningsfält” inom svensk 

folkmusikhistoria, där framförallt ”vokalt – instrumentalt, kvinnligt – manligt” är poler som 

författaren hävdar har cirkulerat, såväl som korsats med, varandra genom historien.32 En 

annan betydelsefull forskare som har forskat mer ingående om bl.a. kvinnligt i folkmusiken 

är Anna Ivarsdotter (senare Ivarsdotter-Johnson), som i exempelvis artikeln ”Kvinnorna och 

musiken i det gamla bondesamhället” behandlar spänningsfälten (så som uttryckt av 

Åkesson) mellan exempelvis kvinnoidentiteten och spelmanskulturen inom folklig 

musikhistoria.33 Denna uppsats är även inspirerad av det arbete som Maria Larsson gjort i sin 

uppsats ”Qvinfolken äro spelmän”, som fokuserar på samma ämnesområde som står i fokus 

för min studie.34 Larsson beskriver däremot detta mer som ett övergripande fenomen i olika 

förändringsfaser, från äldre tid fram till Folkmusikvågen och framåt. Dessutom är hennes 

studie, likt denna, en C-uppsats. Även om hon presenterar många intressanta och relevanta 

aspekter i sin studie, bör en reflektera över hur övergripande den i och med sitt omfång kan 

förväntas vara när man lutar sig mot författarens tolkningar och antaganden. 

Det som motiverar min studie är således bristen på parallella forskningsprojekt. Det finns 

avsevärt många studier om den svenska folkmusikens historia och samtid, och genusbaserad 

forskning på musikhistorisk kanon och dylikt har på senare år etablerats som ett enormt 

forskningsintresse. Men få studier har gjorts med intention att ingående problematisera 

gränslandet mellan kvinnligt och manligt inom specifikt spelmanskulturen. Den här studien 

 
30 Karin Eriksson, Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge: Precarious Musical Value and Ritual 
Orientation (Uppsala 2017). 
31 Åkesson, Med rösten som instrument, se exempelvis bokens baksida. 
32 Åkesson, Vem är musikalisk specialist?, sid. 1. 
33 Anna Ivarsdotter, ”Kvinnorna och musiken i det gamla bondesamhället”, Kvinnors arbetsliv i 
Dalarna genom fem sekler (Uppsala 2002). 
34 Maria Larsson, ”’Qvinfolken äro spelmän’”, I rollen som spelman…: Uppsatser om svensk folkmusik 
(Stockholm 2009). 
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fyller därför funktionen att historiografiskt omvärdera kvinnliga instrumentalisters position i 

den svenska folkmusikhistorien. Detta med fokus på att problematisera varför 

spelmanskulturen tycks ha varit mansdominerad, och utforska gränsöverskridandet mellan 

hur kvinnligt och manligt realiseras inom spelmanskulturen. 

 

Disposition 

Denna uppsats kommer att följa ett upplägg systematiserat efter övergripande rubriker, där 

underrubriker används för att lite tydligare särskilja vilka teman eller aspekter som 

diskuteras.35 Analysdelen består av huvudrubrikerna Ideal & Utövare, Genus & Tillträde, 

samt Diskurs & Insamlande. Längst bak finns källförteckningen. 

Det första huvudkapitlet består av två underrubriker: ”Gemenskap, samarbete och samklang 

med naturen” och ”Ty det har funnits många kvinnor som kunnat sköta fiolen”. Det första 

kapitlet ämnar att kort presentera och diskutera lite av den svenska folkmusikens historia, 

värderingar. Den efterföljande underrubriken fokuserar mer konkret på kvinnliga utövare, 

med avsikt att även biografiskt presentera några av de historiska musiker som uppenbarat 

sig i mitt material. 

Efterföljande andra huvudkapitel bygger även den på tre underrubriker: ”En märklig och 

mångsidig kvinna”, ”Konsten att trolla av strängarna”, samt ”Ena riktig suparsmästare”. Den 

första delen fokuserar på att laborera med idéer och normer om manligt och kvinnligt 

förankrat i folkmusikhistorien. Efterföljande rubrik diskuterar instrumentet som materiell 

symbol, och den sista rubriken fokuserar vidare på genuskodningar. 

Avslutningsvis innefattar det tredje huvudkapitlet tre underrubriker: ”Spelkvinnor, får det väl 

heta”, ”Dagens kor går inte i skogen”, och ”Gubbar, gubbar och åter gubbar”. Den första 

underrubriken bottnar i mer direkt diskursanalytiska observationer om hur kvinnliga utövare 

talas om. Underrubrik nummer två ämnar sedan anknyta dessa diskursiva uttryck till de 

insamlingsprocesser och ideal som har skapat en svensk folkmusikkanon. Slutligen är den 

tredje underrubriken en sammanfattning av uppsatsens huvudsakliga analyser, samt 

diskussionsyta för hur vidare forskning eventuellt skulle kunna se ut. 

 
35 Dessa underrubriker är genomgående direktcitat hämtade ur mitt material. 
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Ideal & Utövare 

”Gemenskap, samarbete och samklang med naturen” 

Musikverket talar i en av sina digitala frågelistor vedertaget om 1970-talet som 

”folkmusikvågen”, en strömning som förnyade ”intresset för folkmusik eller dans”.36 Karin 

Eriksson presenterar detta som en slags ’revival’, där folkmusiken återupptäcktes och 

dessutom återfick en tillgänglighet på dansbanorna, till följd av vad hon beskriver som en 

vänsterdriven politisk rörelse.37 Detta till skillnad från den ”förkonstlade” konstmusikens 

appropriering av melodierna.38 Denna renässans, förankrad i samtida sociopolitiska 

kulturideologier, skulle kunna tolkas som en stor anledning till en mer jämställd musikscen, 

där Lundberg & Ternhag konstaterar hur tankegången om att ”det också är möjligt att 

spelmannen inte alls är en han, utan en hon” är en betydelsefull förändring i sinnebilden 

bland ”de yngre generationerna”.39  

1970-talet blir ett av flera historiska startskott för ett nationellt intresse för 

folkmusiktraditionen. Om 70-talet var format av det Eriksson förklarar som en 

vänsterorienterad, sociopolitisk kulturideologi, så var föregående kulturdiskurser tvärtom 

färgade av vad Eva Deivert beskriver som ”den nationalromantiska perioden vid sekelskiftet 

1800-1900-tal”. Fascinationen över den gamla allmogemusiken – ”det förgångna som en 

gyllene tid” – stod där till grund för utbrett vetenskapligt kartläggande. Sekelskiftet förde 

med sig nationalromantiska ideal kring folket som mystifierade traditionsbärare, ett intresse 

som Ling & Ramsten hävdar bottna i hur man ”upptäckte sin folkmusik i 1800-

talsromantikens tidevarv.”40 Angelina Liljevall betonar hur tidigt 1800-tal präglades markant 

av akademisk fascination för det ”fosterländska”, sprunget ur filosofiska rön från 

kontinenten. I och med den borgerligt akademiska kontexten gjordes insamlandet i regel av 

lärda män. I hennes uppsats kartläggs huvudsakligen Fredrik Leonard Rääfs upptecknande av 

svensk vistradition, som präglats av hans intresse för ”den ideala närmast heroiska bilden av 

 
36 ”Hjälp oss att samla minnen av Folkmusikvågen”, Musikverkets officiella hemsida (Besökt 14/04-2020),  
<https://musikverket.se/artikel/hjalp-oss-att-samla-minnen-av-folkmusikvagen/>. 
37 Eriksson, Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge, sid. 176. 
38 Per Gudmundsson, ”Djäwul’ns blåsbeöl’e: Om säckpipans uppgång, fall och återuppståndelse”, 
Musik och kultur (Lund 1990), sid. 271-272. 
39 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 169-170. 
40 Ling & Ramsten, Tradition och förnyelse i svensk spelmansmusik, sid. 214. 

 

https://musikverket.se/artikel/hjalp-oss-att-samla-minnen-av-folkmusikvagen/
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lantlivet”.41 Åkesson formulerar denna period som en strömning som kom att innefatta 

extensiva insamlingar av medeltida ballader och visor bl.a., där intentionen att konstruera 

sig en nationell kanon blev till ett slags slagord. Detta var en diskurs tydligt förknippad med 

en borgerlig kontext, där låtarna fördes in och omarrangerades för urbana sceners nöjen.42 

Motsägelsefullt nog sökte man det alltså det ”bondska” och genuina, som samtidigt 

uppfattades vara ”ett musikaliskt material som måste förädlas genom ’skolat’ framförande” 

när det inkorporerades i salongskontext eller i borgerliga hem.43  

Deivert uppmärksammar vidare hur det alltid har cirkulerat inneboende idéer om att 

”musiken har en kontakt med naturen” hos hennes informanter, vilket går att härleda till de 

historiska faktorerna som har både mystifierat och politiserat folkmusiken.44 En kvinnlig 

violinist ur mitt källmaterial, Spels-Majja från Korsberga (vars egentliga namn ska ha varit 

Maria Ambjörns), beskrivs exempelvis i berättelser ha haft ett något mystifierad 

musikerpersona kopplad till vatten. Hon ska ha berättat att ”de[t] vackraste […] låtar lärde 

man sig av vattnet”, där hon ska ha spenderat många timmar övandes fiol intill stränderna 

vid en närliggande sjö. Musiken hon skrev motiverades sonika vara sprungen ur att ”vattnet 

säger så”.45  

I ett äldre nottryck från 1891 återfinns ett förord som på många sätt ramar in de 

naturromantiska ideal som präglat det initiala intresset för att samla in detta ”förgångna”: 

Följande Lekar och Låtar äro en trogen upteckning af några bitar äkta 

folkmusik, sådan den bland forsars brys, furors sus och klippornas ekon 

ännu höres i Dalarnes aflägsna bygder. – Äfven der motivet någon gång 

igenkännes såsom ett lån från annat håll, är dock melodien i sin helhet så 

genom- och omarbetad af den reproducerade fantasien och bär i sin rytm 

och tongångar en så afgjord pregel af golklynnet, att den i de flesta fall 

måste erkännas vara folkets egen skapelse. [...] De hafva synts förtjäna att 

 
41 Angelina Liljevall, Framtiden med forntiden klingande i förgrunden: Leonard Fredrik Rääfs vissamlande i tanke 
och handling (Uppsala 2014), sid. 21-22. 
42 Åkesson, Med rösten som instrument, sid. 63-67. 
43 Ibid. 
44 Eva Deivert, På vandring med fiolen: Om svensk folkmusik som identitetsskapare (Umeå 2000), sid. 21-27. 
45 Kungliga Universitetets Bibliotek Uppsala: Landsmålsarkivet, 9424: Möller, Johan, ULMA:s frågel. M102. 
Spelmän och spelmanstraditioner (Korsberga, Västergötland 1936). 
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bevaras såsom en kulturbild på sitt område, på samma gång de torde 

innehålla en och annan perla af ofärgägnlig musik.46 

Här framträder även idéen om ”folket” som ett autentiskt tankeredskap för svenskhet, där 

även etablerade melodier som omvandlats och tolkats av ”folket” föreställs vara nästintill 

mer autentiska än ur de sammanhang där dessa komponerats från början. Lundberg & 

Ternhag betonar likt Ling & Ramsten detta som 1800-talets ”upptäckten av folket”, fött ur 

teorier om ”folksjälen” som band samman en nations invånare och de kulturella uttryck som 

då kom att bli folkmusiken. Sekelskiftets samhällsutvecklingar kom därför att föra med sig 

farhågor om att ”byarnas musikliv” var under upplösning och behövde räddas.47 En 

informant berättar exempelvis i en svarslista från Uppsala Landsmåls- och Folkminnesarkiv 

(ULMA)48 att "industrins intåg i kustbandet och järnvägens byggande genom landskapet 

bäddade säkert graven för de flesta låtarna".49 

Deiverts informanter talar dock inte endast om naturen, utan även om en slags 

prestigelöshet som en del av autenticiteten i modern tids traditionsutövande, en slags 

reaktion mot musikalisk hierarki eller elitism. Naturalistiska associationer i kontrast till det 

industriella eller urbana kan i sig tolkas som en slags strävan efter enkelhet, men spelandet 

framhävs av Deivert som dessutom återkommande sammankopplat med en ”avspänd 

samvaro och otvungenhet”.50 I Folkmusik i Sverige beskrivs detta huvudsakligen som ett 

resultat av 70-talsprocesserna lutade mot ”Folkrörelsesverige” som socialpolitisk strömning, 

där ”amatörmusicerandet” blev en reaktiv produkt av rådande ideal.51 

Samtidigt medförde den patriotiskt präglade sekelskiftesepoken en stark traditionalisering 

av spelmansstämmor och spelmanstävlingar, där den allra första spelmanstävlingen kom att 

äga rum i Gesunda år 1906.52 Eriksson refererar till hur tävlingarna blev ett forum för att 

vinna erkänsla eller status inom folkmusiksamhället, vilket på många sätt påvisar en 

 
46 E.J. Tunstedt & Aug. Bäck, Lekar och låtar uptecknade i Dalarne från folkets läppar (Stockholm 1891). 
47 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 10, 82. 
48 Arkivet kommer att förkortas som ’ULMA’ med bifogat accessionsnummer, informantnamn samt ort och 
årtal i referenser. Se källförteckning för komplett benämning. 
49 ULMA, 21099: Olsson, Nils (Medelpad 1950-1955).  
50 Deivert, På vandring med fiolen, sid. 23, 28-29. 
51 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 80. 
52 Gunnar Ternhag, Fataburen 1979: Nordiska museets och Skansens årsbok (Stockholm 1979), sid. 45. 
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inneboende oenighet kring idéer om folkmusikens ideal, samtidigt som den speglar två 

diskursers separata attribut mycket tydligt.53 Bondesamhällets bohemiska lukrativitet 

romantiserades dock inte endast under ett patriotiskt laddat sekelskifte, utan återvände som 

en sinnebild starkt närvarande även under folkmusikvågen. Allmogen blev ett förskjutet 

föregångsexempel på ett samhälle som föreställdes bygga på ”musikalisk frihet” och, 

framförallt, en solidarisk, social gemenskap, till skillnad från ett samtida samhälle som 

upplevdes instabilt, kommersialiserat och kaotiskt.54  

Som identifierbart ovan framträder även ständigt spelmannen i centrum av 

folkmusikdiskursen som ”en starkt verksam tankefigur”. Både som mystifierad gestalt, men 

också som en vedertagen kulturbärande symbol när man talar om folkmusikkulturen som 

byggt från ”de gamle spelmännen” som sinnebilder.55 Spelmannen som historisk profession 

innebar många gånger däremot en något paradoxal social dynamik som inte nödvändigtvis 

korrelerar med den förfinade sinnebilden av spelmannen som virtuos och grandios 

traditionsbärare. Åkesson påpekar att musikerna ofta erhöll ett lågt socialt stånd i samhället, 

men samtidigt betydde väldigt mycket för lokalkulturen där de figurerade i ceremoniella 

sammanhang, såväl som tillsynes var centrala för mer rekreationella tillställningar där 

dansunderhållningen var ”ett av de främsta nöjena”.56 

Detta inte minst även i samband med andra mer primära arbetarkontext, där t.ex. 

bruksplatser har varit en signifikant mötesplats för låtutbyte och spel.57 En 

bruksarbetarpräglad miljö förklarar förvisso en mer mansdominerad  krets där vissa låtar har 

florerat och vidare traderats, men det finns även åtskilliga uppteckningar om kvinnor som 

inte endast spelat, men även haft ansvar över mer ’manskodad’ sysselsättning eller utövning 

– en normöverskridning på flera plan. Som Larsson diskuterar så skulle tendenser som 

 
53 Eriksson, Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge, sid. 15. 
54 Per Gudmundson, ”Djäwul’ns blåsbeöl’e: Om säckpipans uppgång, fall och återuppståndelse”, Musik och 
kultur (Lund 1990), sid. 271-272. 
55 Alf Arvidsson, ”Inledning”, I rollen som spelman…: Uppsatser om svensk folkmusik (Stockholm 2009), sid. 4-6. 
56 Åkesson, Vem är musikalisk specialist?, sid. 3-4. 
57 Per-Ulf Allmo, Framlades then stora nycklegigja: En avhandling om den svenska nyckelharpans tillkomst 
(Tullinge 2016), sid. 54. 
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förväntas vara maskulina kunna bli en slags inkörsport för social legitimering av 

instrumentbruk.58  

Utöver bruksarbetsplatser är det militära och tillhörande falang av regementsmusik en 

annan mansdominerad kontext där mycket instrumentell musik utbyttes och traderades. I 

Folkmusik i Falun uppmärksammas det hur många spelmän sökte sig till militärmusiken för 

att utveckla sitt spel, vilket även tjänade till att det blev allt vanligare att folkmusik började 

läras ut och spelas på blåsinstrument av t.ex. klarinettister.59 Det skulle till viss del även tjäna 

till att förklara varför så få kvinnliga klarinettister finns bevarade, där den stora majoriteten 

av mitt material har bestått av violinister – kanske föga överraskande. Ett undantagsfall syns 

däremot i ett musikerpar från Öland: klarinettisterna Johan & Maria Lindström, som är 

upptecknade i Svenskt Visarkiv. Maria kallades även Blåsar-Maria, och har mest troligtvis lärt 

sig spela av Johan, som kan tros ha haft kopplingar till militärmusiken.60 

Deya Davidson hävdar att det i historieskrivningen kan sägas finnas två övergripande, 

nästintill binära, par i folkmusiktraditionen:  

Kvinnorna tog hand om hemmets och vardagens musik, så som vaggvisor 

och fäbodmusik. Männens område var fest- och högtidsmusiken. Fiolen var 

deras främsta instrument. Endast i undantagsfall förekom kvinnor i 

männens musikvärld.61 

Av dessa föreställs spelmannen kanske mer explicit besitta en mer utpräglad skicklighet. Nog 

uppmärksammas även fäbodmusikerna och tillskrivs stor musikalisk mytomspunnenhet, där 

exempelvis Nils Andersson proklamerar hur Tjäder Brita, en hornblåsare från Malung, var 

”ovanligt duktig” och spelade ”rent och känsligt och besitter stor teknisk färdighet”. 62 Men i 

många uppteckningar figurerar underliggande ideal som ger favörer till spelmanskuluren. 

”Modern var nämligen särdeles skicklig hornblåserska och kunde på sitt horn utföra de 

svåraste saker: polskor, marscher o.dyl.” beskrivs det i en artikel om spelmannen Höök Olof 

 
58 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 200. 
59 Madeleine Kjällman, Folkmusik i Falun (Falun 1992), sid. 4. 
60 Spelmansbiografier 18: Öland, Östergötland, Norge, Åboland, Åland. 
61 Deya Davidson, Kvinnor i folkmusik: Tradition och förnyelse (Allingsås 1994), sid. 3. 
62 Andersson, Svenska låtar: Dalarna III, sid. 94-95. 
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Anderson från Rättvik.63 Vallpigornas musikalitet må ha fascinerat insamlare, såväl som 

invånarna i socknarna; ”lekunur (vallkullor)” påstås ha varit vida uppskattade som musiker.64 

Men spelmännens musik i form av polskor och marscher antyds ändock generellt vara mer 

musikaliskt komplicerade. Detta stämmer överens med idéer om spelmännen som virtuoser, 

en föreställning som inte minst befästes i och med omförhandlingen av det rurala och 

urbana omkring sekelskiftet, där många spelmän ”trädde fram på estraden” vid Skansen.65 

Frågan är om gränslandet för kvinnliga instrumentalister som de undantagsfall Davidson 

hävdar – som endast blir fler och fler desto mer man rispar på gamla uppteckningar – 

verkligen var undantagsfall, eller har positionerats som det? Det framstår åtminstone som 

så, där Alf Arvidsson refererar till hur ”spelmanskategorin endast undantagsvis rymmer 

kvinnor”.66 Vad han syftar på kan däremot tolkas handla främst om de utövare som har 

standardiserats som viktigast i historieskrivningen, de som ryms som visningsexemplar i s.k. 

”musical museeums” (som myntat av Lydia Goehr) konstruerade utifrån spelmansmusiken, 

som onekligen är gles på annat än män.67  

 

”Ty det har funnits många kvinnor som kunnat sköta fiolen” 

I mitt material har jag funnit närmare ett hundratal kvinnliga instrumentalister.68 I en 

systematiskt manlig majoritet tycks det kanske inte avsevärt märkvärdigt, men det viktiga att 

notera är att dessa är tillräckligt många för att initialt kunna fastslå att det inte handlar om 

dessa enskilda undantagsfall, utan snarare normutmanare som syns på ett bristfälligt sätt i 

processerna kring insamlandet under och efter sekelskiftet. Många av dessa personer är 

således svårspårade. Många saknar helt bevarad musik eller biografisk information, utöver 

att dessa har existerat och utövat instrumentspel, eller har varit skrivna som ägare av ett 

 
63 Spelmansbiografier 2: Dalarna (Lima-Sollerön) ur Svenskt Visarkiv. 
64 ULMA, 10334a: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 1937). 
65 Anna Ivarsdotter-Johnson & Märta Ramsten, ”Folkmusiken som nationell och provinsiell symbol”, Musiken i 
Sverige Del 1. Musikodlingen 1810-1920 (Kungl. Musikaliska akademien 1992), sid. 240. 
66 Arvidsson, Inledning, sid. 7. 
67 Nicholas Cook, Music: A Very Short Introduction (Oxford 2000), sid. 28-29. För en komplett läsning, se även 
Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music (Oxford 1994). 
68 Se ’Appendix’ på sid. 57. Alla dessa namn går att spåra genom det material som redovisas under uppsatsens 
källförteckning. Alla har inte omnämnts explicit under uppsatsens gång, utan presenteras här som ett utökat 
exempelregister på aktörer inom spelkvinnorepertoaren, av vilka jag funnit under min materialsamlarprocess. 

 



 
19 

 

instrument. Allmo uppmärksammar i sin kartläggning av nyckelharpans tillkomst i Sverige att 

det finns en inkonsekvens där det tycks vara särdeles ovanligt med uppteckningar efter 

kvinnliga harpspelerskor, samtidigt som det finns, till antalet, fler skrifter som bekräftar att 

det funnits kvinnliga ägare.69  

Biografisk information är kanske generellt en sporadisk tillgång i musikinsamlandet, där 

mycket grundar sig i den subjektiva kunskap som informanter (s.k. ’traditionsbärare’) har 

kunnat bidra med om dessa musiker och deras levnadsvärldar. Men Mattias Lundberg gör en 

relevant poäng när han i Fråga musikprofessorn påpekar att det i musikvärlden har funnits 

en slags manlig källbevarelsegrad: kvinnor har sällan verkat under sammanhang där många 

män med intellektuellt kapital eller tolkningsföreträdande positioner har vistats, vilket 

skapar en representationsklyfta i det som konventionaliserats i dessa kontext.70  

”Ty det har funnits många kvinnor som kunnat sköta fiolen” basuneras det i en artikel ur 

Dagens Nyheter från 1941, som en ”magister Ysenius” ska ha fastslagit efter en 

insamlarexkursion till bl.a. Sydhalland.71 Larsson citerar även ett uttalande av Carl von Linné 

som, efter ett besök i Dalarna 1734, proklamerat hur ”qvinfolken äro spelmän och de mästa 

av det kiönet spela viol.”72 Dessa är utlåtanden som förstärker idéen om att dessa musiker 

inte var avvikelser, utan snarare har åtminstone delvis positionerats som det i 

kanoniseringen. Både Ysenius och Linné skildrar en tydlig närvaro av bred kvinnlig 

representation inom två olika tidsliga och geografiska spelmanstraditioner. Det är dock svårt 

att diskutera deras subjektiva upplevelser av musikerna i Dalarna och Sydhalland. Kanske 

speciellt Linnés uttalande ter sig svårt att kontextualisera, eftersom det snart är 300 år 

gammalt. Dalarna som geokuturellt rum har dessutom historiskt sett även konstruerats 

utifrån vad Jang Ling & Märta Ramsten framhåller som ”delvis romantiska drömmar”, där 

landskapets invånare och folkliga traditioner i många led har mystifierats till att vara särskilt 

extraordinära.73 Att nästintill alla dalkullor ska ha trakterat fiolspel ter sig, med det i åtanke, 

långsökt. En svarslista från Uppsala Landsmåls- och Folkminnesarkiv (ULMA) innehåller till 

 
69 Allmo, Framlades then stora Nycklegijga, sid. 55. 
70 Sveriges Radio, ”När började kvinnor framföra musik?”, Fråga musikprofessorn (2007). 
71 Dagens Nyheter 1941-07-06. 
72 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 198. 
73 Jan Ling & Märta Ramsten, Tradition och förnyelse i svensk spelmansmusik: Leksandsspelet förr och nu (Lund 
1990), sid. 212. 
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och med en anekdot från Boda i Dalarna, där informanten berättat att ”det ansågs som för 

kvinna ovärdigt, eller åtminstone olämpligt att lära sig spela på fiol.”74 Men likt hur Lundberg 

& Ternhag citerar en grupp afrikanska utbytesmusikers första upplevelse av 

spelmansstämmor – ”spelar alla svenskar fiol?” – finns det möjligen aspekter av verkligheten 

som kan ha sporrat fantasin bakom Linnés uttalande.75 

Av de individer som framkommit i min kartläggning har det funnits en handfull som i en 

högre grad än andra har uppmärksammats i uppteckningar. Detta är möjligen på grund av 

att det finns en stor låtrepertoar lokalt upptecknad och/eller spelad efter dessa, eller efter 

äldre familjemedlemmar som har varit spelmän. Det kan även handla om exempelvis sociala 

premisser så som klass som har påverkat mängden biografisk information eller fotografier, 

som då enklare har kunnat spåras retroaktivt.  

Nedan följer presentation av en handfull av dessa musiker – inte endast i biografiskt syfte, 

men även för att uppmärksamma tendenser som i uppteckningar verkar cirkulera kring 

dessa individer som kvinnor och folkmusiker. Detta för att ge konkreta exempel på aktörer, 

innan de mönster som figurerar bland dem analyseras mer ingående samt härleds till dessa 

individer. Detta även för att etablera det som Citron argumenterar för som vikten av både 

sociala kontext och individuell representation vid diskussioner om sociala grupper på ett 

historiskt plan, för att göra rättvisa åt personerna som subjekt mer än som statiska 

anekdoter.76 

Maria Sohlberg (1886-1937) är en av de kvinnor som det finns mest bevarad 

instrumentalmusik efter. I Svenska låtar är hon en av de få kvinnliga informanterna som har 

fått en mer omfattande biografisk presentation, som dessutom innehåller fotografiska 

bilagor. Detta är någonting som övergripande verkar ha reserverats för vad Andersson måste 

 
74 ULMA, 10334a: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 1937). 
75 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 79. 
76 Citron, Gender & the Musical Canon, sid. 7. 
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ha ansett vara de viktigaste musikerna. Hennes 

repertoar beskrivs dessutom bestå av många 

”äldre melodier” varpå hon tillskrivs en status som 

viktigt traditionsbärare för den lokala folkmusiken. 

Detta inte allra minst i och med att hon beskrivs ha 

flertalet (manliga) släktingar som varit spelmän.77 

På Munkedal Kommuns hemsida berättas det att 

Sohlberg ska ha lärt sig spela fiol av en av sina 

bröder, såväl som fick lektioner av ”en 

musikdirektör i Uddevalla.”78  

Med tanke på tidigare diskussion om spelmannens 

föreställda familjäritet till naturen är det nog inte 

heller en slump att de flesta bevarade fotografier 

som finns av Sohlberg är de som fokuserats kring en utomhusmiljö där hon är omsluten av 

mycket träd och annan växtlighet.79 

Sigrid Ward (1787-1877) är en annan musiker som framställs ha haft riktigt betydelsefull roll 

i det lokala musik- och kulturlivet vid Frösön i Hornsberg. Hans-Erik Sundström påpekar att 

Ward erhöll en stor ”ryktbarhet som fejlalekerska”, och berättas ha övat så pass mycket i sin 

ungdom att hon i vuxen ålder var skickligare än både sin far – som lärt henne spela – såväl 

som sin man som även han var spelman. En intressant dynamik som beskrivs handlar om hur 

både hennes man samt fadern kom att i viss mån harmas över hennes förmåga, som 

utmanade deras egen spelmansroll. Efter att då ha lovat sin man att sluta spela vid 

tillställningar ska hon, på grund av lokal popularitet, vid tillfällen ha tvångsmässigt förts till 

bl.a. giftemålsspelningar av ”tre karlar med extra ridhäst”.80 Svenska låtar gör ingen större 

omnämning om henne utan fokuserar mestadels på hennes son Olof Ward, även om hon 

omnämns som ”isynnerhet […] skicklig”, och flertalet av Olofs låtar tros vara av eller efter 

 
77 Andersson, Svenska låtar: Bohuslän och Halland, sid. 26-32 & Andersson, Svenska låtar: Dalsland, sid. 150. 
78 ”Spelmän” på Munkedal Kommuns officiella webbplats (Besökt 22/04-20), 
<https://www.munkedal.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturhistoria-kulturarv/spelman?vv_hit=true>. 
7979 Se exempelvis bifogat fotografi (Bilaga 2 i källförteckning). 
80 Hans-Erik Sundström, Spelkvinnor i Jämtland: Fotobiografisk notbok sammanställd av HE Sundström 
(Jämtlands Läns museum 1994), sid. 5. 

 

Maria Sohlberg fr. Munkedal, Foss. Med fotografiet 
medföljer även ett mindre excerpt som bekräftar att 
Sohlberg titulerades som en riksspelman efter en 
spelmansstämma vid Skansen cirka 1910. 

https://www.munkedal.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturhistoria-kulturarv/spelman?vv_hit=true
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modern. Antagligen har detta att göra med att Andersson kommit i kontakt med informanter 

som har kunnat förtälja mer om sonen än om Sigrid, även om det upplevs som lite skillnad i 

porträttering från det som Sundström har betonat; hennes signifikans för musiken i 

Hornsberg och omkringliggande trakter kan tyckas svår att gå miste om, om man utgår från 

hans biografiska presentation av henne.81 

Kings Selma Olofsdotter (1891-1927) har kanske varit den av dessa kvinnor som har fått 

mest uppmärksamhet inom moderna repertoarer. Detta i anslutning till folkrockgruppen 

Hedningarna som bildades mot slutet av 80-talet. Lundberg & Ternhag anser att gruppens 

andra album (Kaksi!) var deras huvudsakliga ”kommersiella genombrott”, som författarna 

dessutom argumenterar vara en essentiell byggsten i utvecklingen av den moderna svenska 

folkmusiken.82 På Kaksi! finns en av de polskor som är upptecknade efter Kings Selma 

inspelade.83 Gruppens efterföljande popularitet kan argumenteras ha tjänat till att delvis 

föra in hennes musik i en större, samtida kanon – en strömning som på senare år har byggts 

på av bl.a. en mer mättad musikscen samt inträdet av folkmusiken som inriktning vid 

musikhögskoleutbildningar. 

Kings Selma har ett eget biografiskt kapitel i Svenska låtar, där hon berättas ha verkat främst 

omkring Framnäs-trakten nära Mora, Dalarna. Trots att kapitlet är titulerat efter henne så 

har Andersson redogjort förhållandevis lite om henne, utan har i texten tvärtom fokuserat 

på hennes far (Kings Olof Andersson) som var spelman och i sin tur lärde Kings Selma spela. 

Eventuellt har detta att göra med att de flesta av låtarna som står upptecknade efter henne 

har kunnat spåras till hennes fars repertoar. Det finns däremot ett stycke som skulle kunna 

tolkas positionera henne som en relevant framtidsaktör för den samtida folkmusiken, där 

Andersson understryker att hon så tidigt som vid fjorton års ålder ska ha deltagit vid en av de 

allra första spelmansstämmorna. Där ska hon främst ha agerat sekundant - d.v.s. att hon 

lade stämmor - till sin fars fiolspel.84  

Sigrid Edler (1913-2004) är kanske en av de mer ’moderna’ musiker i mitt material, men står 

likt Sohlberg för en enorm samling låtar upptecknade efter sig. Detta i en tid där 

 
81 Andersson, Svenska låtar: Jämtland och Härjedalen I, sid. 143. 
82 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 182-184. 
83 Hedningarna, Kaksi!, Silence Records: SRSCD 4717 (1992), spår 13. 
84 Andersson, Svenska låtar: Dalarna I, sid. 99-100. 
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instrumentspel fortfarande till viss del var separerat från de idéer om kvinnlighet som ska ha 

cirkulerat enligt Sundström. Han citerar hur Edler vid tidig ålder ”intalats det opassande i att 

flickor spelade fiol”. Detta till skillnad från hennes bror som i tidig ålder, vid uppvisad 

musikalitet, uppmuntrades spela; till slut fick även Sigrid en fiol av sin far. Hon fick, likt Kings 

Selma, många gånger fylla rollen som sekundant och lägga stämmor på sin brors fiolspel.85 

Mängden låtar upptecknade efter henne skulle däremot föreslå att hon i äldre ålder fått 

större tillfälle att både spela och komponera melodier samt egna låtar med mer agens.  

   

Ingrid Maria Lindahl (1893-1915) antas ha haft en viktig roll för sitt lokalsamhälles 

repertoartradering som under insamlingsprocessen efter sekelskiftet upptecknades i större 

omfattning. Trots att hon dog vid 22 års ålder omnämns hon i Svenska låtar ha haft en egen 

notsamling med de låtar hon spelat och tolkat vid spelmansstämmor, där hon sammanställt 

låtar bl.a. efter hennes två fiollärare bodde i Nordsjö respektive Järvsö.86 I en av Svenskt 

Visarkivs arkiverade artiklar omnämns även en ”Marta Lindahl från Järfsö” som dessutom 

ska ha avlidit 1915, vilket tyder på att det rör sig om samma person som även kallades - eller 

missuppfattades heta – Marta. Artikeln i fråga handlar huvudsakligen om en Vingel-Anders 

från Bollnäs, som ska ha varit en spelman som föreställts ha besuttit onda förmågor, där det 

beskrivs hur det gick rykten om att ”Belsebub” spelade genom honom när han framförde 

 
85 Sundström, Spelkvinnor i Jämtland, sid. 9. 
86 Andersson, Svenska låtar: Hälsingland och Gästrikland I, sid. 209-210). 

 

Sigrid Edler och hennes bror Pelle fr. Anviken. Här i 
ung ålder, där de spelat vid en 
födelsedagstillställning. 
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sina ”svåraste låtar”. Det skrivs vidare att Lindahl ska ha spelat hans ”bästa polskor och 

valser”, vilket vidare förstärker teorier att hon hade hunnit samla in låtar från ett brett 

geografiskt område.87  

Ida-Sofia Erlandsson (1852-1931), även kallad Ida i 

Rye, är ännu en violinist som beskrivs ha haft en 

position som musiker till dans vid diverse 

tillställningar i sin hemort, Bäckebo. Hon ska ha lärt 

sig spela fiol av sin far, och har i Svenska låtar 

dessutom en rad låtar upptecknade efter sig. Dessa 

ska hon till stor del ha lärt sig av en äldre 

kringvandrande spelman som beskrivs vara en 

”gärna sedd gäst i fru Erlandssons hem.”88 Denne 

”lärde ut sina förhållandevis ålderdomliga bitar till 

’Ida i Rye’” vilket skulle förklara den relativt stora 

mängden låtar som finns upptecknade efter henne, 

såväl som också cementera hennes repertoar som en pelare i Bäckebos traditionella 

musikkultur, där fascinationen för speciellt äldre låtar verkar ha präglat insamlarprocesser.89 

Hon har däremot inget eget kapitel i Anderssons samling, utan presenteras i anslutning till 

en biografi om hennes man (spelmannen Olof Knut-Ekvall) där flera av dennes låtar 

egentligen har upptecknats efter ”änkefru […] Erlandsson”.90 Karin Eriksson berättar också 

om Erlandsson, där hon framhåller hur denne ska ha varit en av de få kvinnliga musiker som 

uppträdde vid lokala tillställningar, och som även ska ha varit med i en spelmanstävling 

1916.91 

Petter Kungs Neta Johansson (1860-1932) har endast några få stycken upptecknade efter 

sig, men har samtidigt en relativt stor biografisk närvaro i diverse samlingar, där många 

källor berättar om hennes liv och fiolspelande. I Svenska låtar omnämns hon endast 

 
87 Folkdansringen nr. 6-7/1922, sid. 14. 
88 Andersson, Svenska låtar: Småland, Öland och Blekinge, sid. 23-26. 
89 Spelmansbiografier 11 (Småland) ur Svenskt Visarkiv. 
90 Andersson, Svenska låtar: Småland, Öland och Blekinge, sid. 23-26. 
91 Eriksson, Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge, sid. 70. 

 

Ida-Sofia Erlandsson från Bäckebo socken i Kalmars 
län, porträtterad i en kort levnadsartikel i Svenskt 
Visarkivs samlingar. 
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förbigående som en av de som ska ha spelat en vals som var särdeles populär kring 

Markaryd-trakten.92 Troligen spred hon även denna till byn Kungsbygget i Våxtorp där hon 

ska ha levt större delen av sitt liv. Hon beskrivs dock ha rest avsevärt mycket i speltjänst; 

”ibland gick hon nedåt Skåne” eller till ”flera socknar i södra Halland.” Hon tillhörde 

dessutom en syskonskara som alla ska ha lärt sig att spela fiol ”så snart de kunde hålla en 

sådan under hakan och en stråke i handen.”93 Petter Kungs Neta och hennes storebror, Otto 

Johansson, var de i familjen som framförallt uppmärksammades som populära 

storspelmän.94 Även hon tycks, som flera andra av dessa kvinnliga musiker, ha huvudsakligen 

tillskrivits rollen som sekundant till sin manliga släkting. Ett utdrag ur Skånes Annonsblad 

presenterar henne som ”en ytterst intressant sekundant” till sin brors spel vid en 

spelmansstämma i Markaryd samma år.95 Men Petter Kungs Neta berättas även ha egna 

starka signalementen som tycks ha profilerat hennes egen spelmansroll: 

Hon gick alltid i trätofflor och med dem slog 

hon takten, när hon spelade. ”Det dunka 

och det dunka som en trumma, då hon slog 

takten med sina tofflor.” En dans som hon 

gärna spelade var kadrilj. Om folket började 

bli trötta, så sa’ man ofta: ”Nu ta vi en 

kadrilj”. Den var inte så tröttande som de 

andra danserna. Men sevijäng dansades 

också mycket. Hon kunde spela och 

samtidigt sitta och prata med folk.96 

Spelfaster (1716-1762) kallades ytterligare en kvinna som ska ha haft en viktig plats i sitt 

lokala samfunds kulturliv. Hennes egentliga namn tros ha varit Sara Persdotter. Hon är även 

en av de äldst daterade individer i mitt material, vilket även förklarar varför det finns relativt 

lite biografisk information om hennes levnadshistoria – även om det på samma gång kan 

 
92 Andersson, Svenska låtar: Småland, Öland och Blekinge, sid. 127. 
93 Spelmansbiografier 5: Gotland (Roma-Östergarn), Gästrikland, Halland ur Svenskt Visarkiv. 
94 Våxtorps Hembygdsförenings hemsida (besökt 24/04-20), <https://www.hembygd.se/vaxtorp/page/33063>. 
95 Skånes Annonsblad, 17 juli 1926. 
96 Spelmansbiografier 5: Gotland (Roma-Östergarn), Gästrikland, Halland ur Svenskt Visarkiv. 

 

Petter Kungs Neta Johansson med sin fiol. 

https://www.hembygd.se/vaxtorp/page/33063
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tyckas vara överraskande mycket, med tanke på att hon beskrivs ha levt och verkat redan 

under 1700-talet.97 Flertalet låtar finns upptecknade efter henne, bl.a. i nothäftet Dojan som 

utgivet av Svärdsjö Spelmanslag. Häftet innehåller två brudmarscher och en vals spelade, 

och mest troligen komponerade, av Spelfaster.98 I ett nummer av Fiolen min från 2015 

redogörs det för henne som ”socknens främsta bröllopsspelman – kvinna som hon var”, där 

hon även framställs vara den första i ledet av en lång spelmanssläkt baserad i Enviken, 

Dalarna. Att hennes låtar har traderats lokalt i ungefär 300 år är ett tecken på hennes 

signifikans i Envikens historiska musiktradition. Spelfaster och hennes brors 

barnbarnsbarnsbarn – Wilhelm Hedlund, som också är den sista spelmannen i släkten i och 

med hans död 1946 – är de enda två som explicit omnämns i artikeln om ”hedlundska 

spelmän”, vilket ytterligare ramar in hennes relevans i sammanhanget.99  

Bland dessa mer närvarande kvinnliga musiker finns det likaså mängder uppteckningar som 

inte erbjuder en lika kvalitativ överblick över sina informanter. Ibland finns det knappt 

fullständiga namn eller kompletta års- eller ortsförteckningar; än mindre ’kuriosa’ om 

personernas liv. Ett exempel på en någorlunda begränsad artikel är Hilda Norbergs biografi 

ur Svenskt Visarkiv:  

 

Den främsta biografiska informationen som finns om Norberg är levnadsår, födelseort, och 

huvudinstrument. Hennes systerdotter finns det inte heller någon ytterligare information 

om, vilket gör det svårt att finna vidare information om hennes liv och repertoar, utöver att 

”hon var sömmerska.”100 I denna kategori av mer ’osynliga’ musiker finns det många som 

endast omnämns ha ägt eller spelat ett instrument. Några av dessa har låtar efter sig, andra 

tycks endast ha upptecknats i förbigående: Kalma Linder som endast omnämns som 

 
97 Norr om Stockholm, Efter, KMH: Royal College of Music Stockholm: CD18-0153 (2016), spår 8. Information ur 
medföljande häfte. 
98 Svärdsjö Spelmanslag, Dojan – kurslåtar från Svärdsjö med omgivning samlade av Lars Gezelius (2015). 
99 Fiolen min: Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund nr. 2, 2015. 
100 Spelmansbiografier 18: Öland, Östergötland, Norge, Åboland, Åland. 

 



 
27 

 

”fiolkunnig” och som del av en spelmanssläkt.101 Näm Karl Karin, som har en låt upptecknad 

efter sig men minimal biografisk information.102 Hilma Thorslund, som ska ha haft en stor 

repertoar bestående av bl.a. ”polskor, skillingtryck” spelade på fiol, av vilka inga tycks finnas 

upptecknade.103 Eller Lina Svanberg som, likt många andra, finns inkluderad i bildarkiv där 

hon fotograferats med sitt instrument, men utan ytterligare biografisk information. Möjligen 

blir dessa informationsluckor särskilt påtagligt med ett kritiskt blickfång, men vissa mönster 

och återkommande tendenser uppenbarar sig som svåra att förbise när man jämför 

uppteckningarna efter alla dessa kvinnor.  

 

  

 
101 Andersson, Svenska låtar: Skåne I, sid 97. 
102 Andersson, Svenska låtar: Dalarna III, sid. 152. 
103 Spelmansbiografier 18: Öland, Östergötland, Norge, Åboland, Åland. 

Lina Svanberg fr. Köttsjön, fotograferad med sitt 
durspel ca. 1925. 
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Genus & Tillträde 

”En märklig och mångsidig kvinna” 

Bland många av mitt materials individer tycks det alltså finnas återkommande mönster som 

figurerar som vissa slags förklaringar till att dessa har spelat. Det går att diskutera att 

möjligheten att kunna spela kan ha att göra med sociala premisser så som klass etc., där 

exempelvis Sohlbergs möjlighet att ta lektioner av den omnämnda musikdirektören i 

Uddevalla vittnar om ett socialt stånd som har möjliggjort att hon har kunnat lära sig spela. L 

Släktskapsförankringen kring spelmansprofessionen framstår som relevant, där dynamiken 

mellan manligt och kvinnligt gör sig påmind. Väldigt många av dessa kvinnor beskrivs ha lärt 

sig att spela via en manlig släkting. Antigen som t.ex. Ward, Kings Selma, eller Ida i Rye av sin 

far, eller tack vare att deras bröder först fått möjligheten att spela för att sedan lära vidare 

tekniken så som i exempelvis Edlers eller Petter Kungs Netas fall. Många ytterligare namn 

som faller in i denna kategori finns i upptecknat material, där exempelvis Mätta Ramelius 

eller Kerstin Andersson (båda omnämnda i Svenska låtar) kommer från spelmanssläkte 

omgivna av manliga utövare.104 I en artikel om Alma Ålander från Hedesunda, i Gästrikland, 

berättas det: 

Det var egentligen meningen att hennes bror skulle spela. Men när 

föräldrarna var ute och arbetade och huset var tomt tog den då 11-åriga 

flickan fram instrumentet och ’tjuvspelade’ […]105 

Även Larsson uppmärksammar förbigående om hur Mäster-Åhs Johanna, en kvinna från 

hennes hemort Karlanda, i Västra Värmland, ska ha trakterat fiolspel genom sin far.106 

Författaren betonar också en annan aspekt av Mäster-Åhs Johannas premisser, där Larsson 

betonar att hennes förmåga att agera sekundant kan vara en anledning till att hon ”var så 

välkommen i spelmanskretsarna”.107 Ser man till några av de individer som presenterats 

ovan så är rollen som sekundantspelare ett fenomen som tycks ha präglat flertalet av dessa 

kvinnors musicerande, där exempelvis Kings Selma, Petter Kungs Neta och Edler alla beskrivs 

ha varit skickliga på att stämspela till sina manliga släktingars melodier. Denna tendens till 

 
104 Andersson, Svenska låtar: Skåne II sid. 110, 213 & Skåne IV: sid 19. 
105 Spelmansbiografier 5: Gotland (Roma-Östergarn), Gästrikland, Halland 
106 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 199. 
107 Ibid., sid. 201. 
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kvinnlig sekundärroll figurerar även på andra håll, där det i Svenska låtar lite dråpligt beskrivs 

hur violinisten Näm Karl Karin tog över spelandet först när ”spelmannen blev full” och hon 

då fick agera avbytare, eller hur Olivia Helena Schedin endast presenteras som en 

kompletterande sekundant till sin man.108  

Emellertid bör man reflektera över om tendenserna är utmärkande för dessa individer som 

kvinnor, eller om det är ett fenomen som lyser igenom specifikt för att det handlar om ett 

genuskritiskt blickfång som systematiskt söker efter dessa. I en äldre frågelista från Institutet 

för Folk- och Språkminnen efterfrågas svar på frågor om spelmanstraditionen, där en 

delfråga lyder: "Gick spelmannens yrke stundom i arv från far till son?"109 Hur frågan är 

formulerad insinuerar att det redan finns en idé om manliga arvsprocesser, där frågan 

handlar mer om att bekräfta detta än att fråga om hur professionen traderas eller ärvs. Som 

Agneta Lilja understryker så handlar frågelistor ofta om forskningsintresse sprunget ur ”vilka 

villkor och vilka förhållanden de[t] tillkommit”, där denna frågelista utgår från en 

underförstådd frågeställning om spelmannen som manlig.110 Ett svar till denna frågelista 

berättar även följande: 

Att medfödda anlag för fiolspelning funnos, och även gingo i arv från 

släktled till släktled, bevisas derutav at, förutom att anlagen ofta 

fortplantades från far till son, det stundom iakttagits att förenämnda anlag 

fortlevat från farfar till sonson och sålunda gått igen med överhoppande av 

en mansålder. En del fall funnos också, der man iakttagit ett spelanlag 

förefunnits hos den mellankommande länken i släktledet, ehuru de av en 

eller annan anledning icke blivit utnyttjade.111 

Vissa svarslistor bekräftar att det visst var en manlig familjeprocess, och att det var sönerna 

som hade förmånen att tidigt ”’témt’ […] d.v.s börja att leta ut melodier” på instrumenten, i 

likhet med hur t.ex. Edlers brors fiolspel inledningsvis prioriterades över hennes.112 Detta 

 
108 Andersson, Svenska låtar: Dalarna III, sid. 152 & Västmanland sid. 134. 
109 Institutet för Folk- och Språkminnen, Ulma-frågelista M102, ”SPELMÄN OCH SPELMANSTRADITIONER”. 
110 Agneta Lilja, ”Kollektiva beskrivningar och individuella berättelser”, Metod och minne: Etnologiska 
tolkningar och rekonstruktioner (Lund 1999), sid. 115-118. 
111 ULMA, 10334a: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 1937). 
112 ULMA, 26759: Larsson, Sten (Gustav Adolf, Värmland 1967). 
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medan andra informanter i kontrast beskriver hur det inte var en sådan stor skillnad, och där 

både ”son eller dotter” framställs vara lika uppskattade om någon av dessa uppvisade sig 

vara ”musikbegåvad”, varpå dessa skulle undervisas av traktens gamla spelkunniga.113 

Att spelmansrollen ska ha ärvts i familjeled framstår därför åtminstone inte som ett 

främmande koncept i socknarna.  Blickar man exempelvis till hur Spelfaster beskrivits som 

startskottet i ett långt led, eller hur Sohlberg, Ramelius eller Linder positioneras med 

bakgrunder i ett spelmanssläkte, kan en vidare fastslå att det är en konvention i många 

avseenden. Svarslistan ovan antyder dock att det till stor del har handlat om idéer kring ett 

mer homogent, manligt arvsanlag. Det som särskiljer dessa kvinnor handlar därför mer om 

hur kvinnligheten görs till uttryck i kontexten, snarare än att de lärdes av sina manliga 

släktingar endast som ett resultat av att de var kvinnor. Allmo påpekar exempelvis även 

”Pastorskan” Sara Machlin och hennes dotter, som ska ha spelat nyckelharpa i Särna, där 

instrumentspelet istället har ärvts från mor till dotter.114  

Larsson betonar även skiljelinjen mellan det offentliga och hemmet i bondesamhället, där 

kvinnligheten förväntades vara sammankopplat med hemmet, det privata. 

Modersidentiteten, som en biologisk roll som männen inte kunde uppnå, förknippades 

oundvikligen med kvinnor i hemmiljö, ett slags strukturellt ideal; ”om hon vistades utanför 

det privata skulle hon bringa olycka över andra.”115 Detta skulle kunna tolkas vara en stor 

avgränsning till spelmansidentiteten, som diskuterat ofta består av framföranden vid publika 

tillställningar så som t.ex. bröllop eller logdanser, där musikerna beskrivs vara ”ett mycket 

viktigt led i ungdomens nöjesliv”.116 Mycket resande ska också ha varit en verklighet för 

dessa musiker, som i Petter Kungs Netas fall; i en svarslista visualiseras dessa till och med 

vara en ”landsvägens vagabond”.117  

Hemmet som en sfär i allmogemedvetandet cementeras även vidare av att många spelmän 

mystifieras lära sig spela av ”forsgubben”.118 Denna gestalt, även känd som Näcken, ska ha 

varit i synnerhet farlig för barn och kvinnor, men män ska ha kunnat överlista eller lära av 

 
113 ULMA, 27114: Zaring, Emmy (Blomskog, Värmland 1968). 
114 Allmo, Framlades then stora Nycklegijga, sid. 41-43. 
115 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 199-200. 
116 ULMA, 10334a: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 1937). 
117 ULMA, 26759: Larsson, Sten (Gustav Adolfs, Värmland 1967). 
118 Ibid. 
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honom om de var varsamma. Jochum Stattin diskuterar att berättelser om möten med 

denna gestalt fungerar som en tankefigur, en ”gränsvakt” som genom berättelserna 

signalerar sensmoraler knutna till samfundets normregelverk. Genom berättelserna varnas 

kvinnor från att lämna hemmet eller gården, där de i möten med denna figur ofta går 

morbida slut till mötes, t.ex.119 På så sätt upprätthålls ett mansomslutet tillträde till resandet 

i den allmänna diskursen. 

Citron belyser de två sfärerna som en historiska struktur i sin text, där hon uppmärksammar 

att många samhällsformer har konstruerats från ett slags ideologiskt familjeskap. Även om 

sociohistoriska kontraster mellan hemmet och det allmänna inte nödvändigtvis avlöser 

varandra utan undantag, så har dessa varit två närvarande rum i diskursiva strukturer. 

Författaren pekar på att det privata har förknippats med hemmet och individers ontologi, 

medan det allmänna har avsett samhällets sociopolitiska ideal och premisser.120 

Storspelmännen som naturligt har haft tillträde till den publika sfären, många gånger i 

egenskap av maskulina attribut, har tillskrivits denna ”professionalism”, medan ”hemmets 

och vardagens musik” (som Davidson uttryckt det) avspeglar en ”non-professionalism”.121 

Som tidigare konstaterat så förväntas spelmansprofessionen många gånger bygga på 

arvsprocesser, som konkret grundat i detta ’familjeskap’. Detta kan därför tolkas ha varit 

ytterligare någonting som kvinnliga musiker i många fall har behövt kringgå för att vinna 

tillträde till den publika sfären – social-strukturellt såväl som i praktisk bemärkelse. 

 

"Konsten att trolla av strängarna" 

Instrumenten i sig hör till viss grad förvisso ihop med hemmamiljön. Trots allt var det där 

musikern lärde och övade sig i spel, där den allmänna professionalismen har grogrund i det 

privata. ”Fiol fanns i nästan varenda gård förr” berättar en svarslisteinformant, och Allmo 

påpekar att det funnits åtskilliga kvinnor som har stått upptecknade som hushållsägare av 

nyckelharpor.122 Som Ivarsdotter konstaterar så var det privata hemmets musik många 

 
119 Jochum Stattin, Näcken: Spelman eller gränsvakt? (Stockholm 2008), sid 55-89. 
120 Citron, Gender & the Musical Canon, sid. 100-101. 
121 Ibid. & Davidson, Kvinnor i folkmusiken, sid. 3. 
122ULMA, 25619: O-n Föllinger, Göran (Föllinge, Jämtland 1964) & Allmo, Framlades then stora Nycklegijga, sid. 
55. 

 



 
32 

 

gånger även tillhörande kvinnornas estetiska värld.123 Det handlar således om att 

förflyttningen från det privata till det allmänna, som diskuterat, kan utläsas vara det mer 

genusrestriktiva.  

Även i borgerliga hem utanför allmogekontexten tycks tillgången till hemmamusiken vara 

strukturerad. Den romantiserade folkmusiken som samlats in figurerade regelbundet i 

salongsarrangemang etc., men tillgången till piano hemma på kammaren var ett konkret 

privatestetiskt rum många gånger tillägnat kvinnligt svängrum. Åkesson hävdar att det 

hemmabundna utövandet under sekelskiftet, även i det borgerligt urbana, ”till stor del 

sjöngs av kvinnor.”124 I mitt material dyker en handfull individer ur sådana kontext upp, där 

instrumentalister ofta är upptecknade som pianister. Bland dessa finns exempelvis Ida 

Rinqvist, som i Svenska låtar har flera polskor upptecknade efter hennes pianospel.125 Elsa 

Uhr, såväl som hennes mor Sofia Elisabet Törnell (även senare kallad Lisen Uhr), är två 

ytterligare exempel på pianister som har förvärvat sig en repertoar av, till stor del, folkmusik. 

Elsa beskrivs även ha varit aktiv som ackompanjemangsspelare vid såväl balettrepetitioner 

som folkdanslag omkring Stockholmstrakten.126 I musiken som är bevarad efter exempelvis 

familjen Uhr framgår det tydligt hur pianot som ackompanjemangsinstrument har 

möjliggjort musikaliska utsmyckningar som inte är idiomatiskt möjliga på fiol el.dyl., där 

exempelvis tre- eller fyrklanger är medskrivna i melodistämman.  

 
123 Ivarsdotter, Kvinnorna och musiken i det gamla bondesamhället, sid. 17. 
124 Åkesson, Med rösten som instrument, sid. 66. 
125 Andersson, Svenska låtar: Jämtland och Härjedalen II, sid. 166. 
126 Rolf Carlsson & Britta Hedlund & Sten-Axel Julin & Ulla Lundgren, Elsa Uhr: Spel till dans (Stockholm 2005). 

Utdrag från Magyarvalsen efter Elsa Uhr. Här syns hur ackordsliknande harmoniseringar återkommer som 
delar av melodin (här takt 3-4, 16, 19-22). 
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Problematiseringen av kvinnliga instrumentalister går även att härleda till en ännu mer 

symbolisk restriktion som är framförallt närvarande i den privata allmogesfären: fiolen som 

förknippat med det ockulta. Detta samtidigt som fiolen är det instrument som med majoritet 

har dominerat den svenska folkmusiktraditionen, och som enligt vissa svarslisteinformanter 

ska ha varit mer eller mindre det enda instrumentet som fanns i allmogens referensram för 

spelmansmusik.127 Många musiker beskrivs ha lärt sig spela fiol av övernaturliga makter. Var 

det inte Näcken som lärt denne spelet, så mystifierades det vara mörka krafter i form av 

”gambôljärk” (djävulen) själv som spelade genom instrumentalisten.128 Spelmansidentiteten 

medförde föreställningar om musikern som besatt förmågor att sabotera eller hämnas på 

rivaler genom magiska förmågor.129 Även Sundström redogör i enlighet med detta om fiolen 

som ett ”Satans instrument”, där det på många håll ska ha varit kutym i Jämtland att barn, 

vars mödrar spelade fiol, inte fick konfirmeras.130 Därför var fiolen, tillsammans med 

dragspelet i senare tid, föga överraskande definierade som ”instrumenten för män”.131 

Detta skulle kunna sammankopplas med det Larsson diskuterar som en slags ’farlighet’ 

förknippad med de kvinnor som inte bejakade modersrollen som viktig funktionell norm i 

allmogesamhället, där deras sexualitet blir ett hot. Sexualiteten var enormt problematisk, 

där författaren beskriver hur man kunde bli ”urskillningslöst stämplad som hora och ställdes 

utanför gemenskapen” till följd av sexuella utsvävningar, som då utmanade kvinnors tillträde 

till reproduktionens centralitet i hemmet. Larsson betonar också att det ter sig problematiskt 

att modersrollen kringgås i och med att kvinnan då måste livnära sig på samma sorts sysslor 

som männen, vilket kunde innebära att hon rivaliserar deras funktionalitet om hon var för 

kapabel.132 Susan McClary har bl.a. behandlat tendensen till att i historieskrivningen 

porträttera kvinnors avvikelser orättvist, där ’horan’ är ett exempel på en samhällskaraktär 

som fördöms som ett resultat av det som refereras till som idéer om överflödande kvinnlig 

sexualitet.133 

 
127 Lundberg & Ternhag, Folkmusik i Sverige, sid. 80 & ULMA, 25619: O-n Föllinger, Göran (Föllinge, Jämtland 
1964) 
128 ULMA, 10334a: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 1937). 
129 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 198 & ULMA, 10334a: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 1937). 
130 Sundström, Spelkvinnor i Jämtland, sid. 9. 
131 ULMA, 12444: Mattsson, Håll Nils (Sollerön, Dalarna 1939). 
132 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 199-200. 
133 McClary, Feminine Endings, sid. 80-81. 

 



 
34 

 

Det går vidare att spekulera att allmogesamhällets sinnebild av ’horan’ kanske inte är så 

långt från den syndiga aspekten av att musikaliskt sammansvärja sig med djävulen, som båda 

symboliserar låg social status. Åkesson påpekar exempelvis idéen om den ”offentligt 

musicerande kvinnan som likställd med kurtisaner eller prostituerade”, där den 

sammankopplingen framställs som strukturellt återkommande inom västerländsk 

musikhistoria.134 Kollar man vidare till hur en svarslista beskriver spelmannen som ”trollkarl” 

är det inte heller långsökt att dra paralleller till hur häxhängningar- eller bränningar har varit 

resultatet av kvinnors föreställda koppling till det ockulta i historien.135 Även om så pass 

drastiska tendenser inte visar sig särskilt återkommande i någon av de uppteckningar jag 

arbetat med, så går det att spekulera att dynamiken mellan kvinnlighet och det som talas om 

som det övernaturliga på många sätt har varit laddad. Fiolen verkliggörs i diskursen till en 

mer konkret artefakt för denna symbolism, då den medför associationer om distans till 

hemmet som både rum och ideal.  

 

”Ena riktig suparsmästare” 

Som diskuterat fick många kvinnliga musiker troligtvis tillträde till spelmanskretsen genom 

sina familjeband eller jämte sina syskon, där de verkar i större grad ha legitimerats genom 

samma arvsprocesser, mer så än de som inte har en lika utpräglad musikalitet i släkten. 

Petter Kungs Neta beskrivs exempelvis vara ogift, men i och med att hon bl.a. hade flera 

spelmän till bröder, och tog hand om modern i hemmet, så verkar hon tvärtom framställas 

med en väldigt socialt kapabel disposition, mer så än ’farlig’. I en artikel ur Skånes 

Annonsblad fr. 1926 beskrivs hon t.ex. positivt besitta ”ett humoristiskt spelsätt och friskt 

humör”.136  

Behövde tillträdet istället skapas, för att undkomma klander, framstår kvinnligheten i många 

exempel som någonting som på ett eller annat sätt behöver neutraliseras för åtkomst till 

musikerprofessionen – åtminstone i äldre tid. Detta beskrivs vara någonting som görs genom 

att t.ex. appropriera manliga koder som legitimerar de attribut som för en kvinna anses vara 

satussänkande (att vara ogift och fiolspelare, t.ex.). Det kunde handla om att klä sig manligt, 

 
134 Åkesson, Vem är musikalisk specialist?, sid. 3. 
135 ULMA, 21099: Olsson, Nils (Medelpad 1950-1955). 
136 Skånes Annonsblad, 17:e juli 1926. 
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konformera sig till att balansera manliga syssloroller, eller allmänt anpassa sig till 

beteendemönster som identifieras som mer maskulina än feminina.  

Ivarsdotter uppmärksammar en företeelse där en kvinnlig nyckelharpist (Maria 

Johansdotter) under tidigt 1700-tal ska ha klätt ut sig till man för att söka tjänst som klockare 

såväl som att kunna bedriva ”spelande på Nyckelspeel” på diverse lokala etablissemang. Det 

oanständiga framstår uppenbara sig främst när ”männens revir” har överträffats av hennes 

markant ”vackra sångröst”, bland annat. Sexualiteten gör sig också påmind när konflikten 

eskalerade delvis p.g.a. att en kvinna med koppling till arbetsplatsen hade förälskat sig i 

Johansdotter i tro om att denne var en ung man.137 Här skildras en utdömning där de 

manliga attributen inte accepteras. Inte nödvändigtvis till följd av att de hade applicerats på 

en kvinnlig kropp, men för att de uppfattades användas som metod för att rivalisera mannen 

som normativ samhällsgestalt, både sexuellt som yrkesmässigt.  

Som refererat till tidigare så hävdar exempelvis också Larsson i sin presentation av Mäster-

Åhs Johanna att hon legitimerades av sin roll som sekundant, som inte övertrampade sina 

manliga kollegors ’genialitet’ eller utövande. Denne ska ha klätt sig med manskodade plagg, 

exempelvis det författaren refererar till som en ”karlhuvudbonad”.138 Sigrid Ward framställs 

även hon som delvis ett hot p.g.a. att hon blev skickligare på fiol än både sin far och sin man, 

varpå hon verkar ha positionerats som ett slags expressivt objekt mellan manliga parters 

viljor: som en fiolspelare som inte får utöva för sin avundsjuka man, men som även 

’tvingades’ att spela av bygdens ”karlar”.139 

Sysslorna behövdes alltså antigen konformera sig till att inte utmana männens diskursiva 

förmågor, eller potentiellt exkludera männen ur kontexten som i violinisten Anna-Stinas fall. 

Hon beskrivs ha varit ”en märklig och mångsidig kvinna” som både ska ha varit duktig på att 

smida på sin gård, samt ska ha konstruerat sin egen fiol som hon spelade på. Hemmet blev 

således hennes eget; det insinueras att hon inte identifierades med modersrollen, men 

samtidigt ansvarade hon för gårdens alla sysslor och hantverk utan manliga ’kollegor’. I 

uppteckningen omnämns hon som egendomlig, men inte nödvändigtvis i en negativ 

 
137 Ivarsdotter, Kvinnorna och musiken i det gamla bondesamhället, sid. 17-18. 
138 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 199-201. 
139 Sundström, Spelkvinnor i Jämtland, sid. 5. 
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bemärkelse, utan mer som någon som kan tolkas ha skapat sig tillträde i ett sammanhang 

där hon inte konventionellt förväntas; hon kan där inte heller utdömas.140  

Även de sociokulturella personlighetsaspekterna verkar ha varit en slags ’package-deal’ för 

vissa kvinnliga utövare, där exempelvis Mäster-Åhs Johanna ”spottade och rökte pipa” som 

någonting föreställt maskulint.141 Spels-Majja beskrivs likaså: 

Men i likhet med sina manliga kollegor var hon en som ej spottade i glaset. 

Det hette nämligen om henne att hon var ena riktig suparsmästare, men 

om hon var aldrig så drucken spelade hon ändå, och det syntes som julet 

hade gått av sig själv. […] Tillika var hon yster och uppluggen och deltog 

med liv och lust i nöjen och behag, samt spelade även komedi.142 

Även om differenser och spänningspunkter mellan manligt och kvinnligt framställs så går det 

i åtskilliga uppteckningar att utläsa företeelser som vittnar om en tydlig skillnad mellan vilka 

idéer som cirkulerade kring kön och genus. Gunnarsson Payne talar om ”skillnaden mellan 

den fysiska kroppen och de kulturella föreställningarna som knyts till denna kropp”, där 

genus avser de mer normdiskursiva uttrycken.143 Kvinnlighet som könsidentitet var kopplad 

till t.ex. reproduktionen som en konkret biologisk funktion som var basal för gårdarnas 

överlevnad. Men uttryck så som klädsel och personlighet tycks ha varit redskap för flertalet 

av mina historiska informanter, där genusidentiteten ändå signalerar en viss flexibilitet i det 

sociala ramverket. I kontrast påpekar Larsson dessutom att det egentligen var ”farligare att 

som man bete sig feminint än att som kvinna att vara pojkaktig”, vilket insinuerar att män 

skrutinerades hårdare för att överträda genusformerna i form av t.ex. klädsel, sysslor eller 

disposition.144  

Men dessa sociala konventioner framstår inte ha varit symmetriska eller likartade över hela 

landet. Allmo hänvisar exempelvis till Dalarna där han spekulerar att samhällen i vissa delar 

 
140 Andersson, Svenska låtar: Värmland, sid. 143. 
141 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 199-200. 
142 Kungliga Universitetets Bibliotek Uppsala: Landsmålsarkivet, 9424: Möller, Johan, ULMA:s frågel. M102. 
Spelmän och spelmanstraditioner (Korsberga, Västergötland 1936). 
143 Gunnarsson Payne, Genusperspektiv och feministisk teori, sid. 179. 
144 Maria Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, Värmländsk Folkmusik Nr. 4 (2004), sid. 4. 
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av landskapet hade tillskrivits det kvinnligt att musicera, troligtvis mycket på grund av 

fäbodsmusikens starka närvaro i Dalarna. Han refererar till uppteckningarna:  

Der infant sig väl en annan speleman, men som det der i orten ej räknades 

för anständig mansfolksyssla, så avistades han ej annat än för en narr 

[…]145 

Här syns en annan musiktradition, där det blir mer uppenbart hur spelmansrollen tycks 

tillhöra en identitet som förklaras av könsförhållningar och företeelser i det kontextuella 

rummet. Plötsligt kan man återvända till Linnés citat om Dalarna, som kanske inte alls var 

helt missvisat utan interpreterades genom mötet med samma traditionsvariabel som Allmo 

diskuterar.  

 

  

 
145 Allmo, Framlades then stora Nycklegigja, sid. 41. 
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Diskurs & Insamlande 

”Spelkvinnor, får det väl heta” 

Det går hittills inte att tvivla på att det fanns inte endast absoluta undantagsfall i 

uppteckningarna, utan en mycket närvarande förekomst av kvinnliga instrumentalister som 

har satt sin prägel på det kulturliv som har bildats kring deras lokalsamhälle. Men dessa har 

av olika anledningar inte alltid etablerats i det stora folkmusiksamhället. Dessa individer 

fanns och verkade i kontext som inte nödvändigtvis alltid gynnade deras kvinnliga 

identiteter, och som diskuterat verkar ha kringgått normer på lite skilda tillvägagångssätt – 

slumpmässigt eller medvetet. Det intressanta handlar ergo om hur man talade om denna 

’kvinnlighet’, ofta i jämförelse eller överträdelse med ’manlighet’ som diskursiv motpol.  

En viktig diskursiv aspekt är spelmansbegreppet. I en svarslista från ULMA berättar en 

informant att ”spelmännen var ansedda män”, där denne talar om begreppet som synonymt 

med manliga utövare.146 Flera svar framställer även spelmännen som en äldre tids 

’rockstjärnor’, där olika informanter beskriver hur ”till vilken allas blickar,- icke minst 

flickornas,- riktades.”147 Ett underförstått heterosexuellt uttryck, där kvinnorna även 

positioneras som objekt, snarare än subjekt, kring spelmannens utstrålning. Att kalla någon 

för spelman projicerades alltså generellt en viss slags heteronormativ mansbild, där Eriksson 

t.ex. även betonar hur ordet i sig betecknar manliga utövare.148  

Med det i åtanke, hur benämns då kvinnliga utövare med agens i spelmansdiskursen? 

Meningarna tenderar gå isär i olika uppteckningar, där det inte verkar finna ett helt 

vedertaget begrepp för att tala om dessa. Detta är kanske i sig ett tecken på att dessa 

spelare upplevs ha varit avvikande företeelser i allmänhetens ögon. Det skulle även gå att 

diskutera att vissa kvinnors rollpåtagningar har legitimerat dessa som specifikt spelmän, mer 

än en egen feminin variabel, i och med de maskulina attribut som i vissa fall har iscensatts 

eller applicerats ovanpå den feminina kroppen. Kvinnligheten uppmärksammas då alltså inte 

för att den medvetet har nedtonats i sociala uttrycksformer. Musiker så som t.ex. Spels-

 
146 ULMA, 25619: O-n Föllinger, Göran (Föllinge, Jämtland 1964). 
147 ULMA, 21099: Olsson, Nils (Medelpad 1950-1955) & ULMA, 10334b: Andersson, Fräs Erik (Boda, Dalarna 
1939). 
148 Eriksson, Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge, sid. 20. 
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Majja omnämns sonika förekommandesvis som spelmän; alternativt som en ’kvinnlig 

spelman’ som i fallet med Gössa Anders namnlösa dotter.149  

Omkring mitten på 1900-talet tycks begreppet ’spelkvinna’ däremot ha fått fäste i 

diskussioner, som för att profilera eller särskilja kvinnliga instrumentalister från spelmannen 

som tankefigur. Detta kanske som ett resultat av att folkmusiken till en viss grad 

omorganiserades i större utsträckningar av spelmanslagens popularisering under 40-talet, 

vilket skapade sociala mötesrum för samspel på nya premisser.150 Flera artiklar ur bl.a. 

Dagen Nyheter mellan 1941-1964 talar om spelkvinnor som motsvarighet till spelmännen – 

om än något spekulativt, där ett nummer konstaterar att ”spelkvinnor, får det väl heta.”151 

Det talas till och med i ett annat nummer om hur spelkvinnor från Stockholm ska ha bildat 

ett separat ”damlag till ädel tävlan”.152 Ett annat nummer beskriver hur det uppskattas 

finnas cirka ”ett 50-tal sådana” spelkvinnor i landet, vilket bygger vidare på ett omarbetat 

tillträde.153 Dessa artiklar signalerar startskottet för att omvärdera spelmannen som 

könsexklusiv traditionsbärare i den större föreställningsvärlden av folkmusik. 

Tillträdesreglerna omförhandlades, och t.ex. damlag ledde till diskussioner om spelkvinnor 

som grupp, mer så än ovanligheter. 

Spelkvinnan kan därför ses som en modernare begreppskonstruktion, där inte minst många 

journalistiska granskningar av folkmusikverksamhet verkar ha befäst denne som 

spelmannens dikotomi. Uppkomsten av spelkvinnan är alltså ett slags tecken på en kultur i 

omflyttning. Folkmusiken började föras in allt mer i urbana sammanhang, med 

spelmanslagen som en större koncentration av kvinnliga (och manliga) utövare än tidigare. 

Begrepp så som 'fiolspelerska' eller 'violinspelerska' etc. går att spåra till artiklar från så tidigt 

som 1835, respektive 1844, för att tala om konstmusikens kvinnliga utövare och markera 

kön inom musikerprofessionen.154 Detta tycks inte ha varit en avsevärd avvikelse. Men inom 

folkmusiken tycks det som diskuterat inte ha funnits ett utpräglat sätt att tala om kvinnorna i 

 
149 Kungliga Universitetets Bibliotek Uppsala: Landsmålsarkivet, 9424: Möller, Johan, ULMA:s frågel. M102. 
Spelmän och spelmanstraditioner (Korsberga, Västergötland 1936) & Svenska Dagbladet 1955-07-18. 
150 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 203. 
151 Citat ur Dagens Nyheter 1946-05-13. Övriga DN-artiklar: Dagens Nyheter 1941-07-06, Dagens Nyheter 1949-
11-14, Dagens Nyhetr 1959-06-25, Dagens Nyheter 1964-07-10. 
152 Dagens Nyheter 1949-11-14. 
153 Dagens Nyheter 1964-07-10. 
154 Telegrafen 1835-12-18 & Svenska Biet 1844-10-16. 
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socknarna. Kanske för att det helt enkelt är svårt att hitta konsekvens i olika lokala 

mikrodiskurser från äldre tid. Detta i kontrast till exempelvis konstmusikens 

konsertoffentliga och urbana karaktär som journalistiskt tycks ha rapporterats flitigt om. Att 

kalla socknarnas stråkutövare för fiol- eller violinspelerskor skulle dock ha kunnat ses som en 

språklig markör för deras association med fiolen som ett, för många kvinnor i allmogen, 

tillsynes laddat föremål. Kanske tog dessa benämningar inte fäste på grund av 

lokalitetsfaktorn, men möjligen även på grund av att kvinnorna i sina enskilda områden helt 

enkelt behövde vara, och ofta agerade som, 'spelmannen' snarare än kvinnor i det offentliga. 

Eriksson pekar på att det i modern tid har cirkulerat debatter om att omskriva titeln 

(riks)spelman till ”rikspelkvinna”, även om Eriksson hävdar att många utövare idag refererar 

till sig själva som endast ’folkmusiker’ snarare än spelmän, eftersom att begreppet kan tolkas 

vara laddat.155 Hanna Andersson hävdar däremot i en uppsats hur ”termen spelkvinna är 

omtvistad, en del kvinnor benämner sig själva spelkvinnor och andra inte.”156 I en annan 

uppsats proklamerar Emma Swanström även hon att ”spelkvinnan är ett epitet som inte 

existerar”.157 Swanström syftar antagligen till hur det inte finns en vedertagen historisk 

grund att argumentera för begreppet med, där spelmannen har varit norm; där det ännu 

idag verkar vara en osäker, lite ambivalent använd, beteckning.  

I förordet till Sundströms fotobiografiska samling behandlar författaren, med lite 

humoristiska undertoner, språkliga uttryck kring folkmusikerna i hans samling: 

Ordet spelmanskvinna tycks de flesta tolka som en kvinna som spelar 

folkmusik. Jag har alltid kallat dem Spelkvinnor men då av oinvigda ofta 

missförståtts. Man har trott att jag pratat om hasard- eller bingogalna 

damer. Den betydelsen tror jag aldrig ordet Spelman fått även om de ofta 

förknippats med ett lättjefullt leverne.158 

 
155 Eriksson, Sensing Traditional Music Through Sweden’s Zorn Badge, sid. 20. 
156 Hanna Andersson, Manliga och kvinnliga förebilder – spelar det någon roll?: Genus, förebilder och 
motivation hos folkhögskolestudenter med inriktning folkmusikfiol (Stockholm 2014), sid. 8. 

157 Emma Swanström, Här för att stanna: En studie om medelålders kvinnor inom subkulturerna punk/hardcore, 
hårdrock/metal och folkmusik (Umeå 2016), sid. 31-32. 
158 Sundström, Spelkvinnor i Jämtland, sid. 3. 
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’Spelmanskvinna’ skulle kunna vara ett uttryck för att sammanföra kvinnoidentiteten med 

spelmansfiguren som diskursivt redskap, på ett sätt som kanske lite mer än spelkvinnan 

påvisar de transsektionella genusuttrycken som verkar ha format somliga musikers 

identiteter i samfundet. Detta samtidigt som det mer praktiskt kanske endast fungerar som 

en språklig förlängning av spelmannen som norm. I äldre uppteckningar har ibland försök att 

deskriptivt utmärka kvinnor som annat än ’spelmän’ gjorts, där det framgår tydligt att 

upptecknare eller skribenter på olika sätt har tampats med hur dessa ska talas om. Nils 

Andersson beskriver Vire Ingrid (en violinist från Risberga) som endast en ”musikalisk 

kvinnsperson”, medan Magda Thögerssen från Ludvika skrivs om som ”riksspelmannen (-

kvinnan)”, etc.159 Det var inte heller ovanligt att musiker fick ’artistnamn’ som signalerade 

deras roll som spelare, detta män såväl som kvinnor. Flertalet av individerna i mina 

uppteckningar kallades i folkmun för t.ex. Spele Johanna, Spele Fia.160 Andra exempel är 

Spels-Majja, eller Spel-Brita.161 

Av de spelkvinnor som inte genast framställts som det Larsson kallar för ”genusanarkister” så 

förklaras många av dessa av insamlare, såväl som sitt samhälle,  som extraordinärt skickliga 

och/eller ovanliga.162 Mattias Lundberg pekar på att sinnebilden av en manlig tonsättare 

generellt är så pass normaliserad, att det historiskt är en underförstådd egenskap som ofta 

särpåpekas när den bryts av kvinnliga utövare.163 Ward beskrivs som omnämnt som 

skickligare än alla sina manliga yrkeskamrater, och Spels-Majjas skickliga musicerande 

omtalas ha uppmärksammats av självaste ”Carl den femtonde (XV)”.164 Liksom beskriver 

Andersson flertalet musiker på detta vis i Svenska låtar, där exempelvis Bond Kersti från 

Mockfjärd ”var synnerligen skicklig på fiolen och […] den enda kvinnan i mannaminne från 

Mockfjärd, som spelat fiol.”165 Johanna i Halla, vars egentliga namn var Johanna Hedin, 

 
159 Andersson, Svenska låtar: Skåne II, sid. 1 & Hembydgen nr. 3/1967, sid. 2. 
160 Spelmansbiografier 5: Gotland (Roma-Östergarn), Gästrikland, Halland & Andersson & Svenska låtar: 
Östergötland II, sid. 19. 
161 Kungliga Universitetets Bibliotek Uppsala: Landsmålsarkivet, 9424: Möller, Johan, ULMA:s frågel. M102. 
Spelmän och spelmanstraditioner (Korsberga, Västergötland 1936) & ULMA, 19821: Lundqvist, Rune (Torsåker, 
Gästrikland 1949). 
162 Larsson, ”Qvinfolken äro spelmän”, sid. 199. 
163 Sveriges Radio, ”När började kvinnor framföra musik?”, Fråga musikprofessorn (2007). 
164 Sundström, Spelkvinnor i Jämtland, sid. 5 & Kungliga Universitetets Bibliotek Uppsala: Landsmålsarkivet, 
9424: Möller, Johan, ULMA:s frågel. M102. Spelmän och spelmanstraditioner (Korsberga, Västergötland 1936). 
165 Andersson, Svenska låtar: Dalarna III, sid. 174. 
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beskrivs även hon som markant talangfull. Hon uppmärksammas också för att hon ”t.o.m. 

spelat på en konsert i rådhussalen i Borås.”166 I en artikel från Svenska Dagbladet skrivs det 

även om hur ett spelmanslag ”kan skryta med något så pass ovanligt som en kvinnlig 

spelman”.167 Men, som redan diskuterats, kan profilerandet av kvinnligheten även leda till 

positionen som objekt. Alma Ålander förminskas exempelvis som ”landskapets förtjusande 

lilla fiolspelerska” i en artikel om Gästriklands folkmusiktradition, trots att hon ska ha varit 

en signifikant aktör inom det lokala kulturlivet i omkring 70 år när texten publicerades.168 

 

”Dagens kor går inte i skogen” 

Med detta i åtanke kan man spekulera kring tanken om att dessa slags diskursyttringar 

därför har projicerats på beskrivningen av deras musik. En gränsdragning mellan kvinnor som 

konformerats som spelmän och de som utmärker sig som ’spelkvinnor’ kan tjäna till att 

delvis förklara varför dessa figurerar tillsynes sporadiskt eller oregelbundet i uppteckningar 

från äldre tid. Kanske kan denna ambivalens av insamlare inte ha uppfattats som relevant för 

att representera en tradition; speciellt inte när vall- och vistraditionen redan framstår som 

kvinnligt dominerad, historiskt och på många borgerliga fronter? För nog tycks 

uppfattningen om att spelkvinnorna var få cirkulera, där Arvidssons citat om kvinnors 

marginaliserade plats kan problematiseras som delvis grundat i historiens diskursiva uttryck, 

snarare än praktiken.  

Citron understryker hur även publikens förståelse och diskurser kring en strömning spelar en 

roll i hur historieskrivningen formas. ’Publiken’ i detta sammanhang är inte nödvändigtvis 

konsumenter i den bemärkelse som författaren behandlar, utan snarare individerna som rör 

sig i spelkvinnornas lokala kontext och de insamlare som mött dessa informanter i sin 

kartläggning av vad som ansågs vara utrotningshotade kulturella former.169 Som McClary 

påpekar så har genusideologier alltid format kulturella former och kanoniseringen av dessa. 

Folkmusiken skulle nog inte heller kunna argumenteras vara en ”mainstream”, men det 

författaren syftar på är att samtida sociopolitiska ideal och föreställningar i en kultur 

 
166 Andersson, Svenska låtar: Västergötland, sid. 7. 
167 Svenska Dagbladet 1955-07-18. 
168 Spelmansbiografier 5: Gotland (Roma-Östergarn), Gästrikland, Halland. 
169 Citron, Gender & the Musical Canon, sid. 167. 
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återspeglas i hur denna strömning senare återberättas och förstås.170 Vad som prioriteras 

och selektivt ’räddas’ skulle kanske därför kunna diskuteras vara en subjektiv process. I min 

intervju med folkmusiktrion Norr om Stockholm spekulerar en av medlemmarna exempelvis 

om detta: 

Jag tror absolut att det också har att göra ned vem som skrivit ned 

historien. De som tecknade upp låtar gjorde ett fantastiskt jobb men de har 

också i sitt arbete fått oss att se den bit av historien som de själva var 

intresserade av och ville se. T.ex. så tecknades ofta inte spelmännens hela 

repertoar upp utan enbart de ålderdomliga låtarna.171 

Ling & Ramsten bekräftar denna tendens där de diskuterar hur vissa låttyper föreställdes 

vara ”äldre och därmed värdefullare” än andra, där de problematiserar 

insamlingsverksamhet så som den som bedrivits av bl.a. Nils Andersson.172 Detta verkar 

alltså ha varit det allra starkaste idealet under kartläggningsprocesserna: att säkerställa att 

den äldsta folkmusiken överlevde. Vidare refererar Ramsten i en annan artikel till Einar 

Övergaards urvalskriterier, där han i ett brev nedtecknat vad han systematiskt söker: 

På alla orter endast äldre folkmusik, inga valser o.d., mäst springlekar o. 

polskor av olika typer, marscher, vallåtar och en del visor.173 

Detta skulle dessutom innebära att mycket uppmärksamhet lades vid att musikanalytiskt 

identifiera, och vidare strukturalistiskt kategorisera, de olika låttyperna. I Svenska låtar 

diskuteras en polska efter Ida Ringqvist från Alfta, där Andersson spekulerar utförligt hur 

låten ”närmar sig mera hambopolskan”, men vidare kan analyseras som en ”karaktäristisk 

åttondelspolska”.174  

Detta utpräglat selektiva urval dominerade den akademiska insamlingen av svensk 

folkmusiken omkring sekelskiftet, där Folkmusikkommissionen som central arbetsgrupp för 

insamlande och sammanställning kom att bestå av individer som verkade för att göra uttryck 

 
170 McClary, Feminine Endings, sid. xv (15). 
171 Ur textintervju med Norr om Stockholm. 
172 Ling & Ramsten, Tradition och förnyelse i svensk spelmansmusik, sid. 215. 
173 Ramsten, Einar Övergaards folkmusiksamling, sid. 21. 
174 Andersson, Svenska låtar: Jämtland och Härjedalen II, sid. 166. 
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för dessa ideal. Bland dessa fanns då Nils Andersson, men även t.ex. Anders Zorn som uttalat 

romantiserade ”de urgamla låtarna” och vallmusikens naturalism i Dalarna.175 Utöver dessa 

så samarbetade flera av de som idag ses som framstående dokumenterare av 

spelmansrepertoaren med Folkmusikkommissionen. Övergaard bidrog, och det gjorde även 

Karl Petter Leffler som ämnade fylla i det geografiska tomrum över norrländsk folkmusik som 

Svenska låtar lämnade.176 Men vad som ytterligare cementerade en kanon för vad som 

förväntades definiera den svenska folkmusiken var upprättningen av Skansen, en fysisk 

institutionalisering grundad av Artur Hazelius. Redan från början fanns där en intention att 

skapa ”ett Sverige i miniatyr”, ett slags kanoniserat rum. Ivarsdotter-Johnson & Ramsten 

pekar på att Skansen tydligt färgades av ”arrangörernas […] propaganda för vissa instrument 

och låttyper” som skulle kristalliseras.177  

Med denna väldigt konkreta princip för folkmusikalisk sammanställning ter det sig inte 

långsökt att spelkvinnorna, som i ren diskursiv bemärkelse var en modern upptäckt, kanske 

gärna förbisågs. Spelmanssläkten var som framgått ofta tätare på manlig representation, där 

många av de äldsta familjelåtarna då statistiskt sett inte ter sig märkligt att spåra till en 

manlig källa. Dessutom var de feminina fäbodlåtarna redan en ”väldig inspirationskälla” för 

naturalistiska sinnebilder.178 Andersson beskriver även kvinnosångarnas visrepertoar som 

ålderdomlighet; framförallt psalmmelodierna, som ännu inte sekulariserats, verkar ha ägnats 

stor uppmärksamhet som en relik från "gammelfolket[s]”.179  

Anderssons uppteckningar ger dock ledtrådar om att det inte endast var så enkelt som att 

spelkvinnorna har osynliggjorts i jakten på det äldsta ledet. Hur violinisten Anna-Stina 

presenteras i samlingarna är exempelvis en kontrast till den förklaringen. Spelmannen 

Anders Gustaf Andersson har ett eget biografiskt kapitel i Svenska låtar, där denne sägs ha 

lärt sig stora delar av sin omfattningsrika repertoar från sin morbror, som i sin tur ska ha lärt 

de flest av sin mor: Anna-Stina från Glava. Men de allra största delarna av alla låtar har ändå 

upptecknats vara efter morbrodern i fråga, trots att dennes mor presenteras vara den äldst 

 
175 Ivarsdotter-Johnson & Ramsten, Folkmusiken som nationell och provinsiell symbol, sid. 242-244. 
176 Ibid., sid. 244-249. 
177 Ibid., sid. 239-242. 
178 ULMA, 25619: O-n Föllinger, Göran (Föllinge, Jämtland 1964). 
179 Andersson, Svenska låtar: Dalarna, sid. 128-134. 
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daterade upphovspersonen.180 Sundström riktar (likt Ling & Ramsten) även han kritik mot 

Andersson. Han betonar hur Blinn-Marja, ”Jämtlands stora kvinnliga fiolist från förra seklet”, 

även hon har förbisetts av upptecknaren trots hennes enorma musikaliska närvaro ”som 

något av en legend” i sitt samhälle. Satiriskt insinuerar författaren att det är, av Anderssons 

”framsynthet”, en medveten negligering.181 Detta ter sig synnerligen märkligt eftersom 

sekelskiftets brinnande forskningsintresse fokuserade på det ålderdomliga, men även 

alltmer ett skifte till att romantisera utövarna själva (”storspelmännen”) mer så än 

romantikens ’folket’ som samlingsabstrakt, kulturell drivkraft.182  

Kanske handlade det många gånger om idéer kring att befästa spelmannen som den äldre 

och då genuina tankefiguren, där de skickliga kvinnorna blev prydnaden; undantagen som 

bekräftade spelmansmusikens regel. I journalistiska strömningar under 1900-talet sker som 

omnämnt ett skifte till att börja tala om både spelmän och spelkvinnor mer än tidigare förut. 

Om idealistiska markeringar förklarade autenticitet som genererat ur ålderdomlighet, var 

inte då framväxten av spelkvinnediskurser en del av det moderna, det som hotade naturens 

gamla kulturformer?  

 

”Gubbar, gubbar och åter gubbar” 

Slå upp en folkmusiksamling, vilken som helst. Vad ser du? Gubbar, gubbar 

och åter gubbar. I princip hela vår tradition bygger till synes på män som 

spelat fiol, på dessa mäns fäder och farfäder. Men vänta nu: Har det inte 

funnits en enda musicerande kvinna? Slå upp den där folkmusiksamlingen 

en gång till och titta lite närmre, mycket närmre. Ta fram förstoringsglaset 

och detektivblicken och du ska få se. Läs kommentarerna och leta: farmor, 

mormor, mor och syster […]183 

 
180 Andersson, Svenska låtar: Värmland, sid. 143. 
181 Sundström, Spelkvinnor i Jämtland, sid. 72-72. 
182 Ivarsdotter-Johnson & Ramsten, ”Folkmusiken som nationell och provinsiell symbol”, Musiken i Sverige Del 
1. Musikodlingen 1810-1920 (Kungl. Musikaliska akademien 1992), sid. 240. 
183 Ett utdrag från Norr om Stockholms Facebook-biografi (besökt 11/05-2020), 
<https://www.facebook.com/pg/norromstockholm/about/ref=page_internal>. 

https://www.facebook.com/pg/norromstockholm/about/ref=page_internal
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Så skriver folkmusiktrion Norr om Stockholm på sin Facebook-sida, och det sammanfattar 

inte endast läget för den etablerade svenska folkmusikrepertoaren, men även i stort hur 

insamlingsintresset och kanoniseringen tycks ha gett favörer till vissa slags utövare och stilar, 

mer så än andra. Den här uppsatsen har behandlat de kvinnliga instrumentalister som ryms i 

den svenska folkmusiken, men som tycks ha marginaliserats i historieskrivningarnas kanon – 

både av insamlare, såväl som till viss grad det samhälle de verkat i. 

I många fall har det handlat om en slags gränsdragen dualitet som sammankopplas med 

normativa idéer om kvinnlighet i det äldre samhället. Dessa utövare har på olika vis tvingats 

konformera sig till att klä eller bete sig enligt manliga genusattribut för att vinna tillträde till 

sitt spelande, där deras kvinnlighet neutraliseras även genom att undvika att rivalisera de 

manliga kollegornas förmågor. Andra har funnit sig i positioner där manlig kontradynamik på 

olika sätt har haft mindre utrymme i ekvationen. Dessa har ägt sina egna gårdar, haft ett 

fördelaktigt socialt stånd, eller har förvaltat en spelmansrepertoar som gått i familjeled, även 

om arvsprocesser vittnar om prioriteringar av manligt utövande även i syskonskaror. Dessa 

har istället många gånger tvärtom positionerats som ’skickliga objekt’ i en manlig diskurssfär. 

Selektivitet kring insamlande har även det spelat en roll, där det urbant moderna står i 

konflikt med folkmusiken som idealistiskt har föreställts bygga på naturalistisk autenticitet. 

Fäbodarna och hemmets vokalmusik var redan förförstått feminina, medan diskurser om 

’spelkvinnor’ växte fram som en del av den moderna spelmanslagskulturen. Idealistiska 

intressen för ålderdomliga låtar, i kombination med att diskursiva separationer av spelmän 

och spelkvinnor växte fram, kan ha varit en närvarande faktor i många insamlares 

urvalsprocesser omkring sekelskiftet.  På så sätt handlar spelkvinnornas position i 

folkmusikkanoniseringen om spelmannen som normativ tankefigur och symbol, som har 

kringgåtts av dessa utövare på så pass skilda sätt att traditionen ser dessa som anomalier, 

undantagsfall eller företeelser, snarare än att dessa med aktiv agens har omförhandlat 

konventioner i sitt samhälle.  

Det är lätt att välja någon av de noga dokumenterade manliga 

traditionsbärare som finns, som ett enkelt och lättillgängligt exempel att ge 

under en fiollektion. Dock finns i dag många kvinnor som skulle kunna vara 
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ypperliga exempel på goda förebilder vad gäller fiolspel. Dessa kvinnor är 

nu levande fiolspelmän och folkmusiker.184 

Detta konstaterar Hanna Andersson i en uppsats om musikaliska förebilder. 

Historieskrivningen pekar på att de manliga förebilderna ligger i historien, och de kvinnliga i 

nutiden. Detta ringar in hur repertoaren som folkmusikutövare idag lutar sig mot ser ut och 

har konstruerats. Men I mitt material har jag kartlagt cirka 116 stycken av dessa 

’undantagsfall’. Dessa är individer som har varit spelkvinnor och kanske, i sina lokala 

samhällens ögon, ’spelmän’.185 Dessa finns bevarade i uppteckningar som predaterar den 

senmoderna folkmusikvågens tillgänglighet, historiska arenorna som fortfarande var 

socknarnas danser och ceremonier, spelmansstämmorna, eller mitten av 1900-talets 

spelmanslagsscen. 

Då detta endast är en C-uppsats med begränsat tidsligt och omfångsmässigt utrymme går 

det att argumentera starkt för att detta endast är toppen av ett isberg av kvinnor som finns 

undangömda i gamla arkiv, notsamlingar, bibliotek, eller släktingars vindar. Vidare forskning 

med en ännu större möjlighet till närläsning och arkivbesök skulle därför säkerligen resultera 

i ett ännu större register av utövare, och framväxten av en alternativ och bortglömd historisk 

repertoar.  

Andra sätt att driva forskningen vidare skulle kunna handla om att sammanställa eller 

bearbeta den musik som dessa utövare har skriven av eller efter sig, där en kan 

musikanalytiskt granska repertoaren utifrån lokala spelstilar m.m. Som ett bi-intresse har jag 

exempelvis samlat på mig väldigt mycket notmaterial, men mer eller mindre inget av detta 

material har med relevans kunnat användas i denna uppsats.  

En annan infallsvinkel skulle kunna innebära att jämföra genusdiskurser om spelkvinnor med 

kvinnliga utövare inom andra musiktraditioner under samtida tidsramar – t.ex. 

konstmusiken, som jag förbigående har uppmärksammat. Med andra jämförandeparametrar 

kan en kanske dra motsägande slutsatser eller se andra mönster för hur man har talat om 

 
184 Andersson, Manliga och kvinnliga förebilder – spelar det någon roll?, sid. 7. 
185 Se ’Appendix’ på sid. 57. Alla dessa namn går att spåra genom det material som redovisas under uppsatsens 
källförteckning. Däremot har inte alla omnämnts explicit under uppsatsens gång, utan presenteras här som ett 
utökat exempelregister på aktörer inom spelkvinnorepertoaren, av vilka jag funnit under min 
materialsamlarprocess. 
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individerna inom folkmusiken som en egen kulturell sfär. Detta kanske speciellt då musikens 

succesiva förflyttning från socknarna och det bondska, till det urbana och borgerliga, har 

visat sig vara en laddad och komplex utvecklingsprocess i diskursiva avseenden.  

Det finns eventuellt även fruktbarhet i att granska alla dessa uppteckningar utifrån 

ytterligare geografiska aspekter, och reflektera över hur premisserna för dessa utövare och 

musikliven överlag har sett ut på skilda håll över landet. Övergripande har jag till exempel 

noterat att Öland har varit en ständigt återkommande plats där många spelkvinnor har 

verkat, åtminstone enligt Svenskt Visarkivs samlingar av Spelmansbiografier. Kanske kan det 

ha att göra med att Öland som geografiskt rum är mindre och till viss del isolerat, och att det 

då har varit enklare att spåra och korrekt uppteckna alla de musiker som verkat där. Detta 

kan ha resulterat i att kvinnorna inte har fallit mellan raderna på samma sätt som de i de 

landsövergripande samlingarna, där större urval kan ha applicerats för att kompensera för 

volymen av geografisk yta. 
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- Anna-Fia Vahlin (Anna Fina Wahlin, 1898-1984), fr. Halland. 

- Anna Kajsa Norman (Spel-Stina, 1820-1903), fr. Dalarna. 

- Anna Rask (f.d. Karlsson). 
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- Elna Berndtsson, fr. Skäralid, Risberga. 

- Elsa Kalels. 

- Elsa Lindvärn, fr. Uddevalla. 

- Elsa Uhr (1883-1968), fr. Avesta. 

- Elvira Classon (1911), fr. Svedjan, Djurås, Dalarna 
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- Elina Larsson (1906-1990), fr. Finnäs. 

- Elsa Siljebo (1916-2009), fr. Trehörningen, Åsele, Västerbotten. 

- Emmy Sundkvist, fr. Anviken. 

- Erika Lignell, fr. Västanede. 

- Ester Jonsdotter Öst (1910), fr. Vilhelmina, Lappland 

- Fia Engström (Spele Fia) fr. Hammartorp, Skällvik. 

- ’Fröken Rålamb’ 

- Gerda Persson (1883-1949), fr. Skummeslöv, Halland. 

- Greta Mossberg. 

- Gunhild Lööv (1907), fr. Hassela, Hälsingland 

- Gun Richardsson (1926), fr. Vagled, Frösön. 

- Gunvor Dunge. 

- Helmy Hansson (1910-1993), fr. Stora Tuna, Dalarna. 

- Hilda Norberg (1849-1931), fr. Runsbäck, Torslunda, Öland. 

- Hillevi Öberg (1897-1979), fr. Borgsjö, Medelpad 

- Hilma Svedin (1902), fr. Offerdal. 

- Hilma Thorslund (1879-1931), fr. Torslunda, Öland. 

- Ida Bergstedt, fr. Göteborg. 

- Ida Hedlund (1874-1937), fr. Kilberg, Bäckeby. 

- Ida Ringqvist, fr. Alfta. 

- Ida Sofia (Jonsson-)Erlandsson (Ida i Rye, 1852-1931), fr. Skogstorp, Bäckeby. 

- Ingrid Karlsson, fr. Floda. 

- Ingrid Maria Lindahl (Marta Lindahl, 1893-1915), fr. Nordsjö, Järvsö, Hälsingland. 

- Isabella Johansson (1909), fr. Tving, Blekinge. 

- Isakes Kerstin Olsson (1899-1984), fr. Dala Floda, Dalarna. 

- Jenny Karlsson (1875-1965), fr. Högby, Öland. 

- Johanna Andersdotter Abrahamsson (Olles-Anna, 1845-1922), fr. Runsten, Öland. 

- Johanna Danielsson (1879-1961), fr. Mörtån. 

- Johanna Hedin (Johanna i Halla), fr. Roasjö, Västergötland. 

- Jons Olga Eriksson, fr. Silverberg. 

- Judith Sandström (1902), fr. Glömminge, Öland. 
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- Juliana Jonsson (Spel-Julla, 1843-1923), fr. Linehäll. 

- Kalma Linder (1881), fr. Trolle-Ljungby. 

- Karin Andersson (1910), fr. Algutsrum, Öland. 

- Karin Nyström. 

- Kerstin Andersson (1852-1932), fr. Lackalänga, Skåne. 

- Kerstin Sjöberg, fr. Skärvången. 

- Kings Selma Olofsdotter (1891), fr. Framnäs, Mora, Dalarna. 

- Kristina Nilsson, fr. Anviken. 

- Lia Nilsson, fr. Billinge. 

- Lina Löf. 

- Lina Svanberg, fr. Köttsjön. 

- Lisa Magnusson, Småland. 

- ’Maja i Sandfallet’/’Maja i Samfallet’. 

- Maja Johansson (Spel-Maja, 1889-1971), fr. Resmo, Öland. 

- Maria Ambjörn (Spels-Majja), fr. Korsberga. 

- Maria Ersson (Blinn-Marja, 1843-1929), fr. Lundsjön. 

- Maria Johansdotter (1683), fr. Sunda, Åland. 

- Maria Lindahl (1895), fr. Biskopsboda, Bohuslän. 

- Maria Lindström (Blåsar-Maria), fr. Löt, Öland. 

- Maria Sohlberg (1886), fr. Munkedal, Bohuslän. 

- Maria Sturgaard (1895-1990), fr. Vikarbyn, Dalarna. 

- Maria Wiklund (1852-1923). 

- Matilda Berglund. 

- Märta Olsson ’på Mon’ (1900-1986) fr. Kälen, Våle. 

- Mäster-Åhs Johanna (1849), fr. Karlanda, Värmland. 

- Mätta Ramelius (1852), fr. Stora Herrestad 

- Nelly Östlund (1920-2015), fr. Lenninge. 

- Näm Karl Karin, fr. Floda. 

- Olga Karlsson, Örebro. 

- Olivia Helena Schedin, fr. Sala. 

- Petter Kungs Neta Johansson (1860-1932), fr. Kungsbygget, Markaryd. 
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- Ragnhild Ståhl (1911), fr. Ryd, Glömminge, Öland. 

- Rita Löveryd. 

- Ruth Andersson (1891-1876), fr. Gårdby, Öland. 

- Ruth Johansson (1916-1984), fr. Ragunda. 

- Sara Machlin (Pastorskan), fr. Särna, Dalarna. 

- Sara Persdotter (Spelfaster, 1716-1762), fr. Enviken, Dalarna. 

- Severina Johansson. 

- Signe Jonsson (1904-1977), fr. Högby, Öland. 

- Signe Willén, fr. Skåne. 

- Sigrid Edler (1913), fr. Anviken. 

- Sigrid Gustafsson, fr. Karlskoga, Värmland. 

- Sigrid Ward (1787-1877), fr. Frösön. 

- Smultrongärd(e)s Ida Gustavsson, fr. Smultrongärde, Knypplan, Uppland. 

- Snis Kristin Eriksson (1893), fr. Rättvik, Dalarna. 

- Sofia Elisabet Törnell (Lisen Uhr, 1847-1911), fr. Avesta. 

- ’Spel-Brita’, fr. Skattberg. 

- Stina Mary Gunborg Nilsson (1913-1928), fr. Vall, Gotland. 

- Svartviks Amanda Nilsson (Mandis Nilsson, 1891-1978), fr. Svartviken. 

- Sven Petters Johanna (Spele-Johanna), fr. Ysby, Halland. 

- Tora Holmgren. 

- Tyra Hermansson (1917), fr. Morlanda, Orust, Bohuslän. 

- Ulla Andersson, fr. Katrineholm. 

- Verna Jonsson. 

- Vire Ingrid, fr. Risberga. 

 

 


