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Agneta Stolpe kular på Dalagård, 
Avesta. Foto: Leif Öster.
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DIT LOCKROPEN TOG MIG

I mångt och mycket är kulning, och vallåtar på horn och lur, idag en estradmu-
sik. Invigningar, företagsevent, konserter, kungliga statsbesök och personliga 
högtider kryddas med skogens lockmelodier. Många är de vallmusiker som 

idag nästan uteslutande lockar bortom gärdesgårdar och frodiga slåttermarker. Jag 
har trä$at ett urval kulerskor som här berättar om de mest otroliga sammanhang 
dit deras lockrop har tagit dem. Frågeställningarna är utformade tillsammans med 
professor emerita Anna Ivarsdotter och artikeln tillägnas henne.

Startskottet
Maria Röjås är riksspelman på 
kulning, sångerska och pedagog på 
folkhögskolan i Malung. Hon är 
också en av dem som var aktiv ku-
lerska under åren då lockrop började 
efterfrågas som ceremoniell estradmu-
sik. Maria berättar att hon lade märke 
till denna förändring under början 
av 1980-talet. Hon menar att det då 
var %era unga kulerskor som hade en 
drivkraft att ta med kulningen ut i 
nya kontexter. Vid den tiden fanns 
också en oro att lockropen skulle 
försvinna, då många som arbetat med 
kulningen som redskap på en fäbod 
gick ur tiden. Men istället kom då 
en yngre generation och visade att de 
skulle bära traditionen vidare. Dessa 
&ck då ett enormt stöd från musiker 
och andra aktörer inom folkmusikvärlden. Den nya generationens kulerskor enga-
gerades till invigningar, stämmor och andra evenemang. Hon berättar:

”Vid de första tillfällena då det kommer på fråga, är det fortfarande inom folkmu-
siksammanhang, exempelvis under Falu Folkmusik Festival. Redan från början är 
också en utav programpunkterna på festivalen den underbara kvällen vid Stång-
tjärn. Fler och �er människor hör då kulning och �er och �er hör talas om kul-
ning. Då blir det också andra arrangörer som börjar fråga efter det.”

Kerstin Sonnbäck, Avesta, arbetar som röstpedagog och sångerska och hon har 
lång och mångfacetterad erfarenhet av kulning i nya sammanhang. Redan under 
1970-talet började Kerstin märka att intresset för kulning fanns bortom fäbodarna. 

Maria Röjås. Foto: Erika Skupmark.

Jennie Tiderman-Österberg
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”För mig startade det redan någon gång i början på 1970-talet när jag läste 
musikvetenskap i Stockholm. När folk !ck höra att jag var från Dalarna frågade 
de om jag kunde kula. Jag och en tjej till skulle göra det ute i ett trapphus. Någon 
skramlade i någonting och en annan sa 'muuu'. Efter det vart det mer och mer på 
scener.” 

Kulning på invigningar
Kulning har många gånger agerat fanfar och startskott på invigningar av allt från 
maskinhallar till årsmöten och idrottsevenemang. Många kulande kvinnor har där-
för en mängd berättelser om sina framträdanden på öppnanden och installationer 
runt om i Sverige och världen.

Maria Röjås berättar:

”Jag har invigt en utställning på Historiska museet. Stått i en entréhall och kulat 
och det skrällde så att man skrämde slag på folk. Jag var också en utav dem som 
var med och invigde Vikingamuseet på Birka, iförd vikingakläder. Jag har också 
invigt Globen och Skid-VM i Falun. Utomhus vid foten av hoppbackarna, kulan-
des i snöstorm. När Konung Carl Gustaf invigde Fulu#ällets Nationalpark gick jag 
före och kulade fram honom. Den arrangören kopplade ihop det med kulningens 
originalfunktion, att locka på någonting. Men då var det inga kossor jag lockade 
på, utan istället kungen.” 

Agneta Stolpe, Äppelbo, är bland annat pedagog, logonom och sångerska. Hon 
var också en utav dem som under 1980- och 1990-talet traderade kulning i det 
o$entliga rummet. Om invigningar har hon många minnen:

Kerstin Sonnbäck kular vid Dalagård, Avesta. Foto: Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas museum.
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”Jag har stått på Rommehed, exercisfältet i Borlänge, på en europeisk trä$ för 
Citroën 2 CV-entusiaster. Det var �era hundra utav dem. Jag stod på �aket på en 
lastbil och invigde trä$en med kulning. Jag kulade också när de invigde den stora 
hallen på ABB i Ludvika där de bland annat kan mäta vad det är för kraft i åska. 
Under invigningen var all utrustning färgsatt och jag stod där och kulade.” 

Kerstin Sonnbäck har också en mängd berättelser om kulning som fanfar vid 
invigningar:

”Jag var med och invigde ett par stora industrihallar med internationella gäster. 
Det var två hallar med två stora dörrar som skulle dras isär när de satte igång ma-
skinerna. Jag skulle komma vandrandes när dörrarna drogs isär, iklädd folkdräkt, 
kulandes. Det var 'kulning industry'.”

Precis som Maria Röjås, var både Agneta Stolpe och Kerstin Sonnbäck också 
med vid invigningen av Vikingamuseet, Birka. De berättar att de &ck låna kläder 
av Historiska museet för att även kostymen skulle passa för ändamålet. Kunga-
paret, ärkebiskopen och ambassadörer från hela Europa var där, klädda i sina 
hemkulturers högtidskläder. Säkerheten var mycket hög och beväpnade män var 
strategiskt utplacerade på ön. 

Kulning som högtidsmusik
Förutom invigningar har kulning också efterfrågats som tilldragelse, expressiv 
händelse eller musikalisk krydda i ceremoniella sammanhang. I denna bemärkelse 
har kulningen vandrat in i sammanhang som kontrasterar kraftigt mot ursprungs-
miljön. 

Kerstin Sonnbäck var under %era år anställd av hovet som sångerska och ar-
rangör av musikaliska inslag vid både statsbesök och privata middagar. I och med 
denna anställning har hon kulat inför både drottning Elizabeth av England och det 
japanska kronprinsparet. Hon minns också särskilt ett framträdande i Sala Silver-
gruva:

”Det var ett födelsedagskalas där och presenten var att gästerna skulle dela med 
sig av vad de kunde. Jag stod i ett utav schakten och kulade. När jag satte igång 
började alla �addermöss att cirkulera. Så jag väckte upp hela det här gänget med 
�addermöss.”

Agneta Stolpe har också minnen som visar på kulningens kraft som kommuni-
kation och uppmaning till aktion. Vid %er tillfällen har det hänt att åhörare har 
svarat henne när hon har kulat och lockat. Hon minns särskilt ett engagemang hon 
hade på Stadshuset i Stockholm:

”Det var utdelning av Swedish Steel Price. Det var dukat i hela salen, utom på de 
25 sista kvadratmetrarna längst ner. Där var det mingel. Vi skulle ta oss ned för 
trappen, förbi borden och ner till dem som minglade. Vi hade spelat in lite musik 
som gick ut i högtalarna för att väcka något i bakgrunden. Vi hade pinglor och så 
ropade vi. Och de internationella gästerna svarade.” 
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Agneta berättar vidare om ett event under Tällberg Forum då hon skulle överläm-
na en budkavle.

”När jag kom dit sa de att jag skulle prova kläder och jag !ck en lång vit särk. Jag 
!ck reda på då att jag skulle komma i en liten vikingabåt. Det var fyra eller sex 
utklädda karlar i båten som skulle vara roddare. Det var också två vakter där med 
stora sköldar. Jag skulle stå i fören på denna båt. Sen kom det också en armada 
från andra sidan sjön, med tio kyrkbåtar. Jag kulade där i fören på väg in mot 
land. På stranden överlämnade jag sedan den här budkavlen. Sedan åkte vi igen.”

Kulning vid event och idrottsevenemang
Ann-So& Nilsson, kulerska, folksångerska och pedagog på folkhögskolan i 
Malung, berättar om när hon kulade i Globen i pausen under en ishockeymatch:

”Globen i mitten av 1990-talet. Leksands 
hockeylag drabbar samman med AIK’s 
dito i Elitserien. I första periodpausen 
rullas en lång röd matta ut på isen. I sam-
ma stund som publiken väller ut ur are-
nan för att hinna gå på toa, köpa korv och 
allt vad man nu gör under pausen, kliver 
en man klädd i folkdräkt ut på mattan. 
I handen har han en näverlur som han 
sätter till munnen och börjar spela. Själv 
står jag, också klädd i dräkt, i någon typ 
av VIP-loge �era våningar upp. Jag kular 
till svar och vi för en dialog under några 

minuter. Ljudet förstärks och förses med kraftigt eko. På jumbotronen i taket rullar 
vackra naturbilder med Leksand och Siljan i sommarskrud. Detta blandat med 
närbilder på oss som framträder. Leksands kommun hade bjudit in ut�yttade Lek-
sandsföretag som under dagen hade matats med information om fördelarna med 
att �ytta tillbaka. Detta var på något sätt tänkt som kronan på verket tror jag.”

Susanne Rosenberg, kulerska, sångerska, kompositör och professor i folksång på 
Kungl. Musikhögskolan, har tagit kulningen in i de mest otroliga sammanhang. 
Hon berättar:

”Ett eventbolag hörde av sig och sade att det ville ha kulning. Det visade sig att 
en person som var fridansare också skulle vara med tillsammans med sin partner. 
Två eldslukare var en del av det också. Vi !ck veta att vi skulle göra en 'happe-
ning' ute i skärgården klockan 12 på midsommaraftons natt för en förbipasserande 
båt. Vi skulle vara på en liten kobbe som verkligen ligger ensligt. Vi blev utkörda 
till den där lilla holmen från en närliggande hamn. Där dök det plötsligt upp en 
massa livvakter som går omkring med hörsnäckor i öronen. De var ditkallade för 
vår skull av någon märklig anledning. Innan vi skulle åka ut !ck vi skriva på ett 
papper där vi skulle garantera att vi aldrig skulle avslöja vilka som var vår publik. 

Globen i Stockholm. Foto: Andreas Carlsson.
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Sen !ck vi åka ut till den där kobben ett par timmar innan. De släppte av oss och 
sade att de skulle hämta oss igen när det där var färdigt. Där satt vi då, sex perso-
ner på en liten holme och väntade. När klockan började närma sig tolv kom det en 
stor gammaldags skärgårdsbåt och vi satte då igång och gjorde vår lilla happening. 
Efter tio minuter åkte båten och försvann i #ärran.”

Kulning utanför Sverige
Susanne Rosenberg är också en av dem som tagit kulningen utanför Sverige. 1999 
framträdde hon i Tokyo som en av %era folksångare i den japanska operan Life.

”Jag blev uppringd av agenten till Ryūichi Sakamoto. Han sa att Ryūichi håller 
på att skriva en opera som ska uppföras i Tokyo och att han ville att jag skulle vara 
med och kula. De ville fokusera på etniska vokala uttryck från hela världen och jag 
skulle vara en utav dessa röster. Detta var början på en fantastisk resa där jag !ck 
åka till Japan och vara med om en opera som handlar om 1900-talet. Där !ck jag 
sjunga en lyrisk kärleksvisa och så !ck jag använda kulningen tillsammans med en 
sångerska från Mali och en från Mongoliet. Sen var det också tre sångare från en ö 
söder om Japan. Vi gjorde en kakafoni utav våra röster och vårt eget uttryck. Det 
blev olika varje kväll. Allt handlade om vårt möte.” 

Vidare berättar Susanne att hon blev ombedd att kula i amerikansk TV 2001. 
Det var i Martha Stewarts julspecial året då New York utsattes för attentaten vid 
Twin Towers. Hon berättar:

”Vi anländer till ett skakigt NY som är helt strösslat med amerikanska �aggor. Vi 

Susanne Rosenberg (andra från vänster) tillsammans med de andra folksångarna i uruppförandet av 
Ryuichi Sakamotos opera Life, Tokyo, Japan, 1999. Foto: Privat.
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Maria Jonsson och Sofia Sandén. Foto: Heléne Sjöstrand.
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besöker ground zero och redan 10 kvarter därifrån slås vi av lukten. Det luktar rök 
och bränt och människor omkring oss går omkring med munskydd. Inspelningen av 
Martha Stewarts julshow sker i Sony TV studio (den studio där Michael Jacksons 
')riller' spelades in) En gigantisk studio som för detta ändamålet är klädd med 
överdådigt amerikanskt glittrande julutsmyckning. Golvet är täckt av ett tjockt 
lager låtsassnö och i denna 'skog' ska kulningen ske. Vi traskar in i mitten och runt 
om oss höjer och sänker sig stora kamerakranar. Medan jag kular och Sven spelar 
ser vi lite grann i bakgrunden hur den legendariska Martha förnöjt nickar ett 
godkännande.” 

Riksspelmannen, sångerskan och kompositören Lena Willemark började tidigt 
att använda kulning både som arbetsredskap på fäbodarna och som konstnärligt 
personligt uttryck. Lockropen har tagit henne till många platser världen över.

”Jag har ju nästan spräckt trumhinnorna på människorna i Radio France. Vi var 
då i Paris och skulle ha ett program på Grand Auditorium. Det är byggt med en 
sluttande publik och det är rätt stort. Längst upp är det ett jättestort plexiglasföns-
ter och bakom det sitter tekniken. Jag sjöng någon visa och sen skulle jag kula. Jag 
sa att det skulle bli 'très, très forte' och jag backade från mikrofonen, men de föste 
fram mig igen. Jag tänkte, 'okej, skyll er själva. Den här minuten ska jag njuta av'. 
Så stod jag tätt intill mikrofonen och kulade allt jag hade och jag tittade upp på 
plexiglaset där och jag ser hur de sliter av sig hörlurarna. Det blir fullständigt kaos 
därinne. Det sprakade till i walkie talkien och de sade 'Madame, it’s something 
wrong with the microphone!'

Folksångerskan och logonomen So&a Sandén har också fört ut kulningen i värl-
den. Hon har exempelvis framträtt på musikfestivaler i Tyskland, Belgien, Stor-
britannien och Italien. Även Disney World i Florida, USA, har haft So&as kulning 
som programpunkt. 

Kulning och fäbodmiljö som pedagogiskt och sceniskt verktyg
För So&a Sandéns del har också kulningen hamnat i ett pedagogiskt sammanhang 
– den audiovisuella folkmusikföreställningen Långt bort i skogen. Så här skriver 
So&a själv om idén bakom, utförandet och målet med föreställningen:

”Långt bort i skogen är en audiovisuell folkmusikföreställning för barn 5-10 år, 
av och med mig och Maria Jonsson. Vi har som mål att visa svaren på frågor som: 
Hur såg vardagen ut för fäbodkullan förr i tiden? Hur lockade hon på djuren och 
hur kokar man egentligen messmör?”

Med hjälp av musik och berättelser, genom !lmer och livelooping, tas publiken 
med långt bort i skogen, långt bort i tiden och får lära sig om livet på fäboden. 
Vallvisor blandas med svängiga låtar. Föreställningen integreras med publiken som 
både får dansa fäboddisco och vara med och spela in ljudlandskap. På !lmduken 
visas gamla arkiv!lmer men även nya !lmer från Karl Tövåsens fäbod utanför 
Rättvik.
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Långt bort i skogen har blivit mycket omtyckt bland både barnen och arrangörerna 
och har sedan 2015 spelats över 160 gånger både som skol- och o$entliga föreställ-
ningar över hela Sverige. Några av våra samarbetspartner har varit bland annat 
Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan, Musik i Västernorrland, Musik Gävleborg, 
Scenkonst Sörmland, Västmanlandsmusiken och Länsmusiken i Kalmar.

Idén till projektet, som !ck stöd från Musikverket 2014, var att sprida kunskap 
bland barn om vårt kulturarv – fäbodarna, fäbodlivet, vallmusiken och berät-
telserna. Projektet har varit lyckat och fallit väl ut. Vi har mött ett stort intresse i 
varje barngrupp vi kommit till, oavsett om vi har varit utanför fäbodlandlandska-
pets gränser där det saknats fäbodhistorik.

Från hösten 2017 har Långt bort i skogen varit med i ett pilotprojekt för integre-
rad målgrupp genom landstinget Dalarna. Den har spelats för 5-åringar och äldre 
på äldreboenden, vilket visat sig vara ett utmärkt sätt för de båda målgrupperna 
att mötas och dela kulturupplevelse.”

I föreställningen Trollbröllopet, som Agneta Stolpe regisserade i många år, ingår 
också vallmusiken som atmosfärförstärkande komponent. Agneta berättar:

”Musiken till Trollbröllopet sattes ihop och arrangerades av Koj Lars Hedén. En 
Äppelbospelman som var kunnig i notkonsten. Under 1950- och 60-talen satt min 

far Gunnar (piano), hans bror Ivar 
(!ol) och en musiker till bakom scenen 
och spelade. Ibland med regnvattentyng-
da presenningar hängande över instru-
menten. Till ’nystarten’1971 spelades 
musiken in och framförs än idag. Till 
spelet gjordes också inspelningar med 
lur och lockning. Brant Henry Eriksson 
blåste i lur och Karin 'Lala' Eriksson 
och Ruth Nilsson lockade. Inspelning-
arna gjordes vintertid hemma hos mina 
föräldrar och Lala och Ruth stod i hallen 
och lockade. Det kommer jag väl ihåg!”

Kulning i stunder av närhet
Även om kulning är en explosiv vokal 
urladdning har den inte bara fört in 
utövare på arenor med kungligheter i 
publiken, utan också in i de mindre och 
mer intima sammanhangen. Kulning 
är vanligt på dop, bröllop och begrav-
ningar, där den får en annan funktion 
än att vara ett plötsligt utbrott av skarp 
karaktär. Program till Trollbröllopet. Layout: Anki Förste.
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Agneta Stolpe berättar:

”Det har varit allt från stora evenemang till sammanhang som är väldigt intima. 
En gång hörde en dotter av sig och berättade att hennes mor skulle fylla 70 år. Det 
hade alltid varit moderns dröm att få lära sig kula. Det slutade med att jag åkte 
hem till den här familjen. När 70-åringen !ck veta vad jag var där för att göra 
blev hon alldeles tagen. Sen hade vi en fantastisk dag tillsammans. Det är så häf-
tigt, att kulningen har tagit mig till sådana tillfällen, då jag släpps in i en familj. 
Sen har jag både kulat in brudpar i kyrkor och i skogen när de skulle sätta ner en 
urna. Milstolpar i livet helt enkelt.”

Själva inlärningen och kunskapsöverföringen av kulning kan också skapa intima 
sammanhang där den blir en länk mellan generationer. Om ett sådant tillfälle 
berättar Lena Willemark:

”Sväs Märta var en utav mina läromästare på många plan. Hon var fantastisk 
att förmedla. Hon berättade jättemycket om hur hon kulade och så demonstrerade 

Lena Willemark. Foto: Johan Månsson.
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hon. När hon var riktigt gammal drog hon med mig. Hon var nästan blind då 
och hon räckte mig bara till hakan. En fantastiskt stark, underbar kvinna. Hon 
drog med mig rätt in i skogen. 'Jag ska gå till min sten', sa hon. Hon hittade dit 
naturligtvis, utan att egentligen se något. Vi kom fram till den här stora stenen 
och jag minns att jag nästan lyfte henne upp. Sen stod vi där tätt intill varandra 
i armkrok och hon sa 'Nu Lena. Nu är det du', och jag kulade det hon hade lärt 
mig. Hon var så gammal att hon inte kunde kula själv, men det kändes som att 
hon gjorde det ändå, genom mig.” 

Kulning för självförsvar
Då kulning kan vara oerhört ljudstarkt och kraftfullt, &nns det berättelser som 
vittnar om att lockropen har varit ett verktyg som bevarat dem oskadda i farofyll-
da situationer. Ibland har kulning till och med använts i feministiskt självförsvar. 
Lena Willemark har ett särskilt smärtsamt minne kopplat till kulning. Denna gång 
räddade den henne undan sexuellt våld:

”Jag har faktiskt klarat mig undan en våldtäkt med kulningen. Det var när 
jag var sexton år. Jag skulle göra en skolresa till Köpenhamn. Jag hamnade i en 
godsvagn mellan sittvagnar och liggvagnar på ett tåg. Då var det en snubbe som 
följde efter mig och hoppade på mig. Då hann jag greppa tag om huvudet och bara 
kulade honom rätt in i örat. Han bara skrek. Sedan försvann han.”

Kulning och känsla
Vad är det då arrangörerna önskar för e$ekter och stämningar när de önskar kul-
ning vid invigningar och andra ceremonier? Varför har kulning kommit att bli ett 
vokalt uttryck, förknippat med högtidlighet?

Maria Röjås menar att de %esta anser att kulning är spektakulärt. För människor 
som inte håller på med folkmusik är kulning egentligen inte något som de relaterar 
med just den genren. De är ute efter upplevelsen av ljudet och synen av den kulade 
kvinnan. Hon menar att det är jämförbart med gymnastik och andra extrema 
rörelser med kroppen då vi fascineras av det otroliga i att en människa kan åstad-
komma dessa ytterligheter. 

”Jag uppfattar det som att arrangörerna anser att det är högtidligt med kulning. 
Att det är både !nt och häftigt. Vid Skid-VM skulle det sändas på TV och det 
går ut till andra länder och då vill man ha något som man uppfattar som typiskt 
svenskt.” 

Liknande berättelser har So&a Sandén. Hon menar att hon har upplevt att när 
arrangörer frågar efter kulning, är de ute efter något alldeles extra och typiskt 
svenskt.

Ann-So& Nilsson berättar att hon ofta rörs till tårar av Nöstmo Halvars hornlåt 
och att hon funderar på om den starka känsloyttringen hör hemma i nostalgi över 
en förlorad tid, eller om enkelheten i musiken påminner om tider då människan 
levde närmare naturen. Likaså menar Ann-So& att hon upplever frihet, ett varande 
i nuet och en känsla av tidlöshet när hon kular.

Lena Willemarks upplevelser liknar de övrigas när det kommer till frågan varför 
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kulning har hamnat i ceremoniella sam-
manhang:

”Det är något i det här som berör väldigt 
mycket och det blir en unik upplevelse som 
gör att det drabbar alla som lyssnar. De vill 
inte ha den där locken som man gör om dju-
ren är nära, utan de vill ha de där höga som 
på något sätt går igenom märg och ben. De 
vill ha något storslaget. De vill ha WOW.” 

Susanne Rosenberg instämmer:

”Det är ett sådant starkt uttryck det här 
och det lämnar ingen oberörd. För mig har 
den viktigaste parametern varit att det är 
någonting man gör i stunden. En möjlighet 
för mig själv att uttrycka mig.” 

Agneta Stolpes tankar och upplevelser går 
ton i ton med de övriga kulerskornas er-
farenheter. Hon menar att kulning upplevs 
som unikt och det är något som överraskar. 
Uttrycket är ”inte bara starkt för öronen, 
utan också för känslolivet”. 

Kerstin Sonnbäck understryker att kulning också är ett uttryck som är i stunden. 
Det är något som existerar just där och då, vilket får många människor att hamna 
i ett sinnestillstånd där tidsbegrepp som då och sen inte existerar. Hon menar att 
detta kan vara något som människor idag söker. Särskilt då vi ofta är på väg någon-
stans och har svårt att stanna upp i nuet.

Kulning i nutida kontext
Det vi kan utläsa i svaren hos de kulerskor som har intervjuats är först och främst 
att det performativa i fäbodarnas locksånger numer be&nner sig oftare utanför 
fäbodmiljön, än inne i den. Ropen har kommit att bli en ceremoniell musik som 
många förknippar med invigningar, högtidliga förrättningar och vid &randen av 
både storslagen och intim karaktär. Utövarna har kulat på de mest otroliga platser, 
både i Sverige och i världen och det är just kulningen som har tagit dem dit. Vad 
kan vi då utläsa av alla dessa berättelser om kulningens nutida sammanhang?

I %ertalet berättelser &nns teman som kopplas till vikingar. Varför fäbodarnas rop 
har hamnat i den kontexten är högst intressant att re%ektera kring. Det &nns inga 
källor som påvisar någon direkt koppling mellan de två, förutom att völvornas 
galdersång beskrivs som långa, entoniga fraser i hög frekvens. Men kanske kan det 
vara så att många upplever kulning som något ursprungligt, som urmoderns röst. 
I samma tankebana kommer vikingakulturen in och gestaltar samma ursprung. På 
så sätt är det snarare människors perceptioner och känslomässiga associationer som 
förenar kulning och vikingakultur, än faktiska historiska kopplingar.

Ann-Sofi Nilsson. Foto: Henrik Sahlström.
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Upplevelsen av kulning som vårt ursprungs röst, något som symboliserar 
Norden, Sverige och, för många, Dalarna, kan också ha betydelse när det gäller att 
uttrycka kulturell identitet i en allt mer globaliserad värld. Då intryck från hela 
världens kulturer kryper nära inpå, kan behovet av att visa grupptillhörighet växa. 
Kanske kan då kulning vara en musikalisk och röstmässig kanalisering av detta be-
hov. Detta kan exempelvis ligga bakom valen att använda kulning i sammanhang 
där Sverige ska visas upp som antingen värdnation eller som deltagare i evenemang 
som lockar en internationell publik. Kulning blir då här Sverige i klingande gestalt. 
Detta till trots har vi också sett att kulning har integrerats i musikaliska uttryck 
från andra kulturer, vilket har gett den ännu en dimension och funktion – som en 
ordlös, musikalisk kommunikation mellan människor med varierande härkomst.

Att kulning ofta berör och skakar om vittnar många utövare om. Här kan det 
inte endast handla om nostalgi, då många som berörs aldrig har vistats på en 
fäbod, än mindre hört vallmusik i sin ursprungliga kontext. Istället kan det här 
handla om att kulning och annan vallmusik väcker något som många av oss kan 
sakna, närmare bestämt en känsla av nuet och att vara förankrad i detta nu. Då vi 
lever i en kultur som premierar strävanden framåt och uppåt, kan ett musikaliskt 
uttryck som istället kräver förankring och själsligt stillastående, skapa ett efterläng-
tat känslomässigt andrum som både är kommunikativt och interaktivt. 

Kulning kan också ge åhörare starka upplevelser som är kopplade till själva 
styrkan och prestationen som ligger bakom. Många kan känna sig imponerade, 
chockade och omskakade efter att ha hört levande kulning. Susanne Rosenberg, 

Agneta Stolpe. Foto: Leif Öster.
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Lena Willemark och Maria Röjås tror att detta kan handla om det faktum att det 
oftast är kvinnor som frambringar detta ljudstarka, explosiva ljud som kulning är. 
I diskussion kring röstens roll i den normativt feminina könsrollen, premieras en 
tunn, skir och icke-platstagande röst. Kanske kan detta vara en bidragande del till 
att många upplever en överväldigande känsla då de hör kulning. Willemark rädda-
des också undan övergrepp tack vare sin kulning. Kanske på grund av att hon i och 
med den kunde skrämma förövaren genom att chocka honom med den vokala och 
mentala kraft som förelåg i hennes kulning. 

Mer intima sammanhang, så som bröllop, dop och begravningar, har också ofta 
innehållit kulning. Ropen har då haft en funktion som mer liknar ursprunget, att 
kalla eller att locka till någonting. De har också haft en funktion av att sätta punkt, 
eller för att ljudligt befästa något. I detta avseende kanske man också söker det 
unika i kulning, för att göra en markering av något slag. 

Kulning har idag också använts av kompositörer och arrangörer i helt nyskrivna 
verk. Detta innebär att lockropen har fått nya länkar på den kedja som binder 
samman det ursprungliga med det nutida. Detta visar också att en tradition inte 
dör på grund av att den förekommer i nya kontexter och i nya gestalter. Istället blir 
de nya sammanhangen ett sätt för traditionen att inte bara överleva, utan också 
revitaliseras.


