
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Fäbodlandskap och vallmusik.

Citation for the original published chapter :

Tiderman-Österberg, J. (2019)
Vi befinner oss i det förflutna
In: Erik Thorell & Jennie Tiderman-Österberg (ed.), Fäbodlandskap och vallmusik (pp.
215-223). Dalarnas museum: Dalarnas museum
Dalarnas hembygdsbok - Årsboken Dalarna

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-86517



Citering: Efternamn, förnamn (2019). “Artikelns titel”. I Thorell, E. & Tiderman-Österberg, J. (red.) 
Fäbodlandskap och vallmusik. Falun: Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund & Dalarnas 
museum. 

https://www.hembygd.se/dalarna 

https://dalarnasmuseum.se/ 



215

Vi befinner oss i det förflutna

Jennie Tiderman-Österberg

VI BEFINNER OSS I DET FÖRFLUTNA

M
usikpsykologen Alf Gabrielsson skriver i boken Starka musikupplevelser, i 
kapitlet som handlar om musikens relation till människors känsloliv:

”Musik förknippas i hög grad med känslor. […] det är fråga om såväl 
'enkla' fundamentala känslor som glädje, sorg, ilska och rädsla, som mer 'komplexa' 
och nyanserade känslor, t ex trygghet, vördnad, tacksamhet, kärlek, storhetskänsla, 
spänning och många andra. Dessutom antyder berättarna känslor för vilka man 
inte har något språk – orden räcker inte till för att beskriva vad man  'egentligen' 
känner, känslan är obeskrivlig och kan endast förstås i det direkta mötet med 
musiken.” 

Gabrielsson har under lång tid studerat människors reaktioner, upplevelser och 
uppfattningar av musik. Människor i olika åldrar, av olika kön, med olika bak-
grunder, har på djupet beskrivit deras möten med musik och hur musiken har fått 
dem att känna. Mycket här utgår bland annat ifrån a$ektteori och målet är att 
upptäcka och förstå hur människor reagerar på musik och varför de reagerar som 
de gör. 

Till a$ekter räknas kroppsliga förnimmelser och reaktioner som kommer innan 
sinnet är fullt medvetet av vad som hörs. Det kan röra sig om att huden knottrar 
sig, tårar väller fram eller att man tappar hakan. Alltså sådant som sker innan du i 
tanken hinner formulera dina känslor och upplevelser. Därefter börjar det med-
vetna sinnet berätta för dig vad du känner. Känslan får ett namn och den är både 
komplex och svårförklarad. Möjligtvis känner du dig glad, rörd, ledsen, arg eller 
upprymd. Sedan kan du också i ditt sinne koppla denna känsla till tidigare livs-
upplevelser eller musikaliska minnen. Reaktionen går då över till att skapa känslor 
av nostalgi, tankar på personer eller platser, eller påminnelser av något du läst, 
beskådat eller hört tidigare.

Varför vi kan reagera starkt på musik
Varför vi reagerar som vi gör kan förklaras med summan av en mängd olika pa-
rametrar. Var vi kommer ifrån, exempelvis var vi är uppväxta och vilka kulturella 
uttryck som har präglat uppväxt och senare liv just på den platsen. Det kan röra 
sig om vilka våra föräldrar var och vilka normer de uppfostrade dig inom, vilken 
bildning du har fått, vad musiken hade för roll under uppväxtåren och vilken mu-
sik som hyllades eller nedgraderades, vilka könsroller du har fostrats in i eller andra 
händelser och styrda utvecklingsfaser som starkt har påverkat din identitet. Vilken 
ålderskategori vi be%nner oss i när vi drabbas av starka musikupplevelser spelar 
också stor roll. Barn kanske inte än har lärt sig vad som anses vara ”rätt” 
reaktion på en viss musik och kan därför lyssna med mer öppna sinnen än en 
vuxen individ som redan har indoktrinerats i vilka musikaliska värderingar vi 
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förväntas ha i just vår kulturella sfär. Som vuxna tenderar vi också att romantisera 
vår barndomstid. En tid som möjligtvis var fylld av trygghet och en glädjefylld, 
ansvarsfri tillvaro. Hör vi sedan musik som vi starkt kopplar samman med vår 
barndom, kan dessa känslor återkomma och ge oss mycket starka upplevelser. Mu-
siken kan till och med framkalla väldigt speci%ka och detaljrika minnen, så som 
lukter, färger och kanske till och med antal knappar i morfars skjorta när han sjöng 
den där vaggsången mot ditt hår när du lutade dig emot hans bröst. 

I en värld där vi skyndar oss igenom det mesta, är ständigt uppkopplade och plå-
gas av enorma mängder intryck och information varje dag, kan musik också ge oss 
en upplevelse av exakthet i tid. Ett rum där endast nuet existerar och man kan bli 
helt absorberad, gripen och överväldigad bara genom upplevelsen att stå helt stilla 
i tid och rum. I dessa fall tar musiken över all din uppmärksamhet och stänger ofta 
ute allt annat. ”Plötsligheten” kan då både överraska och drabba dig som lyssnare.

Musiken kan också upplevas som något existensde%nierande. Tankar och re&ek-
tioner kring vår existens här på jorden och vad det innebär att vara människa kan 
omedvetet sättas igång när du lyssnar till en viss musik. Starka musikupplevelser av 
denna typ kan ibland till och med förändra ditt sätt att se på dig själv och din plats 
bland andra människor. Ibland kan dessa upplevelser beskrivas som livsavgörande 
och till och med heliga. En stark känsla av transcendens kan ge dig upplevelsen av 
att du lämnar allt materiellt och endast uppfattar ditt varande som spirituellt, i det 
närmsta extatiskt. Musikupplevelser kan därmed också beröra något i dig som du 
inte visste existerade i din kropp och i ditt sinne.

Jennie Tiderman-Österberg kular. Foto: Leif Öster.
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Starka musikupplevelser kan på samma sätt drabba dig om du upplever att musi-
ken bekräftar hur just du känner dig eller hur just du uppfattar världen. Musiken 
kan formulera både tankar och åsikter i ditt inre. Att känna sig bekräftad, för-
stådd och utvald är mänskliga strävanden som varje individ behöver. Därför kan 
ett tillfälle då musiken belönar dina strävanden, bli mycket starkt. Musiken kan 
också bekräfta känslor kring sociokulturell identitet och det kan upplevas som om 
musiken ger dig ett kraftfullt fundament att stå på. Därför kan musik stärka din 
självkänsla och stärka dig i situationer då du känner dig utnött och nedstämd. 

Många människor upplever idag att de har tappat fotfästet. Att de har vänt sin 
egen natur ryggen. I dessa fall kan ett möte med musik i naturen ge en känsla av 
helhet och ett återvändande till vad de upplever som människans sanna natur. 
Ett tillstånd då vi levde i samklang med naturen, istället för att motarbeta den 
och utarma den. Naturens skönhet och de känslor det väcker, kan starkt påver-
ka upp levelsen av musik som framförs utomhus. Grönskande träd, rosafärgade 
solnedgångar eller en stilla sjö kan beklädas i toner som upplevs höra hemma i 
denna miljö. Detta kan skapa en upplevelse av att vara i kontakt med naturen i det 
musikaliska nuet.

Alla sinnen förstärker våra upplevelser av musik. Inte bara hörseln och synen. 
Här kan ditt luktsinne påverka din upplevelse, till exempel jordigt doftande mossa, 
regnblöt asfalt, nyklippt gräs eller nyinoljat trä. Känseln av vind mot din hud, dagg 
under fotsulorna och känslan av ditt barns hand i din förstärker också upplevelsen. 
Ibland kan ord vara otillräckliga för att beskriva en stark musikupplevelse.

Upplevelser av vallmusik
Många berättelser %nns om reaktioner på, och upplevelser av, kulning och vallåtar 
på horn och lur. Som vi kan läsa i Märta Ramstens artikel i denna årsbok, fram-
hålls starka upplevelser av vallmusik av både diktare och nedtecknare som hört 
locksångerna i skogen. Till och med vallhjonen själva återger hur de njöt av både 
sina egna, och andras, lockrop och hornlåtar som ekade i bergen. Men vilka reak-
tioner och upplevelser får åhörare av vallmusik idag? 

För att studera detta anordnades det inom ramarna för detta projekt en konsert 
med vallmusik där alla åhörare %ck fylla i en enkät där de både kunde kryssa i 
redan angivna exempel och även utveckla svaren i fri text. Då fäbodväsendet och 
dess musik ofta har en signi%kant roll i Dalfolkets identitetsskapande, förlades 
konserten i Hofors i Gästrikland, på kanotstadion där. En ort som i nutid starkt 
präglas av stålindustrin och musik som har agerat kulturell markör åt arbetarna 
där och i omsorgen. Jag själv är uppvuxen i Hofors och under mina barndomsår 
talades det aldrig om vallmusik, kulning eller fäbodar överhuvudtaget, trots att 
det givetvis har existerat även här i en historisk kontext. Jag ville helt enkelt att 
konserten skulle få en publik där kanske inte alla hade en given, personligt stark 
relation till fäbodbruket i nutid. Detta för att se vad vallmusiken kunde framkalla 
för reaktioner hos dem som kanske aldrig upplevt den förr.

Förutom att jag kulade själv, hade jag med mig kulerskorna Agneta Stolpe, 
Kerstin Sonnbäck, Anna-Karin Jobs Arnberg och hornblåsaren Melker Brodin. Vi 
annonserade om konserten på Facebook, där vi också berättade att vi önskade att 
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publiken anonymt fyllde i en enkät som kunde bidra till vår undersökning kring 
upplevelser av vallmusik. Publiken var som förväntat inte stor, 30 personer. Något 
som kan jämföras med det etablerade evenemanget som innehåller vallmusik kring 
Sarbergstjärn i Gagnef, som 2018 drog en publik på 250 personer. Varför var det 
då så få i publiken i Hofors? Dels var detta en vacker sommarkväll i augusti 2018, 
då många var bortresta på semester. En anledning till att publiken var liten, kan 
också bero på att många inte kände till vad vallmusik var, vilket kan ha gjort att de 
inte kände sig lockade att delta. Kanske kan också enkäten ha skrämt dem.

Publiken som kom hade med sig %ltar och solstolar för att sitta på. Vissa hade 
också tagit med sig %kakorgen. Jag hälsade alla välkomna och delade ut enkäten. 
Samtliga i publiken var villiga att delta, så även barnen. Jag gav ingen presentation 
om vad vallmusik är innan konserten. Vi framförde ”rundblåsning” där var och en 
av oss lockade fyra gånger var. Jag använde också ljud från olika stora skällor och 
pinglor för att ge ljudlandskapet ytterligare en dimension. Det var en varm och 
stilla sommarkväll. Vindstilla, en blank sjö och ett eko som vallmusiker bara kan 
drömma om. Perfekta förhållanden för musik i naturen.

Efter konserten %ck alla i publiken lägga sin enkät i ett kuvert som de sedan lade 
i en mapp. Detta för att det skulle vara så anonymt som möjligt. Ingen lämnade 
således enkäten direkt till mig. Vi %ck också veta att vissa i publiken hade hört våra 
vallmelodier på långt håll, och kommit farande med bil för att komma närmare. 
Dessa hade fått enkäten av min mor och min systerdotter.

Melker Brodin, Kerstin Sonnbäck, Jennie Tiderman-Österberg, Anna-Karin Jobs Arnberg och Agneta 
Stolpe vid Kanotstadion i Hofors. Foto: Carina Lundh.
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Resultat från enkäten
Vad gäller ålder och könsidentitet bland åhörarna såg uppdelningen ut som följer:

Ålder   Män   Kvinnor
5 - 10 år  1  1
11 - 20 år  0  0
21 - 30 år  0  0
31 - 40 år  1  1
41 - 50 år  2  3
51 - 60 år  3  5
61 - 70 år  2  2
71 - 80 år  2  7

Könsfördelningen var som väntat med tyngdpunkten på kvinnor. Det var 11 
män och 19 kvinnor. Ingen i publiken kryssade i en icke-binär könsidentitet. Un-
der frågan om bakgrund, angav samtliga att de hade fötts och vuxit upp i någon 
ort eller stad i Sverige.

Nedan redovisas åhörarnas reaktioner och upplevelser i form av diagram utifrån 
hur de har kryssat i de förbestämda svarsalternativen.

När det kommer till de kroppsliga förnimmelserna, talar statistiken för att ”gås-
hud”, är det alternativet som &est har kryssat för. Detta gäller både män och kvin-

nor i olika åldrar. ”Blundar” 
är också en vanlig reaktion, 
som ofta kryssas i tillsam-
mans med ”gåshud”. Hos 
kvinnorna är ”tårar” en van-
ligt förekommande reaktion, 
medan det endast är en man 
som kryssat i detta alternativ. 
Hos både män och kvinnor 
är det de äldre åldersgrupper-
na som upplevt ”tårar”. Vad 
gäller ”tappar hakan” är det 
skilda svar. Hos kvinnorna är 
det en person som har upp-
levt detta. Denna någon var 
5-10 år. Av männen är det en 
som också upplevt detta, men 
han var i åldersgruppen 31-
40 år. Av kvinnorna var det 
också en som upplevde ”ont i 
bröstet” och ”hög puls”.

De känslor som dominerar 
både hos kvinnor och män, är 
”lugn” och känslan av att vara 
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”rörd”. Det var 15 kvinnor och 7 män som upplevde sig lugna, samt 13 kvinnor 
och 3 män upplevde att de blev rörda. Därefter följer alternativet ”lyckorus”, som 
2 män har kryssat i och 5 kvinnor. Dessutom har 5 kvinnor och 3 män kryssat i 
att de upplever en känsla som kan liknas vid ”nostalgi”. En man och en kvinna har 
också känt sig förvånade. Kvinnan i den yngsta åldersgruppen och mannen i den 
äldsta.

Varför just dessa enkät-
svar?
Det %nns också många 
resultat i dessa enkäter som 
inte kan redovisas i diagram 
och statistik. Sådant som rör 
sambanden mellan svarsal-
ternativen, om till exempel 
&era kryssades i. Beskrivning-
ar i fritext och dessa svars 
förhållande till de ikryssade 
svaren är också intressant här. 
Exempelvis är det avsevärt 
många &er kvinnor än män 
som utvecklar sina upplevel-
ser i sektionen med fritext. 
Där kommer frågan varför de 
tror att de har reagerat som de 
gör och kvinnornas svar ger 
här känslonära beskrivningar. 
Männen svarar här oftast med 
bara få ord. Ord som ”atmos-
färiskt”, ”koskällan var ma-

gisk”, ”trolsk kväll”, eller ”%n kväll vid sjön”. Männen placerar oftare anledningen 
till den starka upplevelsen utanför sig själv och härleder den istället till naturen och 
situationen. Kvinnorna tenderar att istället söka i sig själva efter anledningen till 
reaktionen.

För att återgå till Gabrielssons resonemang, beror starka musikupplevelser på ett 
växelspel mellan musik, människa och situation. Vad människor upplever beror 
ofta på vad de tidigare har upplevt, vilka erfarenheter de har, under vilka normer 
de lever och vilken roll musik har i stort i deras liv. Exempelvis, som vi kan se 
ovan, kan kvinnor och män reagera och tänka olika kring starka musikupplevelser. 
Mycket på grund av att de lever efter normativa könsroller som innefattar särskilda 

Jennie Tiderman-Österbergs lockrop. Transkribering: Jennie Tiderman-Österberg.
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beteenden, tankesätt och närhet till känslolivet. Denna aspekt faller alltså in under 
de mänskliga faktorerna av en stark musikupplevelse. 

Företeelser i situationen kan både minimera och maximera upplevelsen, vilket vi 
har läst om tidigare i denna artikel. Därför händer det att vi människor upplever 
samma musik helt olika beroende på när, var och hur vi hör den. Att det var en 
vacker kväll, där naturen visade sig från sin bästa sida, gjorde naturligtvis att publi-
ken vid vår konsert hamnade i ett sinnestillstånd av att vara just ”ett med naturen”, 
som en utav åhörarna hade skrivit i enkätsvaret. Kanske kan detta vara något som 
människor längtar efter och därför var bara känslan av nuet i naturen nog stark för 
att också musiken skulle bli en symbol för detta nu och ge det en klangbild. 

Ofta drabbar starka musikupplever oss när vi inte har några förväntningar på 
det vi ska få höra. Vi har då inte hunnit bygga upp krav och listor på vilka känslor 
vi kan och ska förvänta oss utifrån en viss musik. Många som var på plats under 
vår konsert hade inte upplevt eller hört vallmusik tidigare. Detta kan ha gjort att 
den oväntat starka kroppsliga reaktionen överraskade dem, vilket i sin tur ledde till 
starka känslor. De blev helt enkelt överrumplade av sin egen reaktion. Tårar, lugn 
och en känsla av att vara rörd, ja kanske till och med skakad, tog över och färglade 
hela situationen.

 ”Jag tänker på ensamma kvinnor på fäbodar.” Fryksås fäbodar, 1934. Foto: Gustaf Reimers för STF. 
Dalarnas museums arkiv.
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Detta samspel mellan musik, människa och situation gör att många svar i enkä-
terna synnerligen intressanta. Det mest fascinerande är att många utav dem som 
kryssade i känslan ”nostalgi”, även kryssade i att de aldrig har upplevt vallmusik 
och fäbodkultur tidigare.

Den nostalgiska känslan är alltså tydlig även hos dem som inte har tidigare starka 
känsloerfarenheter av denna musik och dess kontext. Detta innebär att toninne-
hållet i vallmusiken och vad dessa tonvariationer startar för associationer, sätter 
igång omedvetna känslomässiga processer som kan liknas vid nostalgi. I fritexten 
skriver till och med en man mellan 31 och 40 år, att han upplever ”en känsla av att 
be%nna sig långt tillbaka i tiden”. Detta trots att han inte visste vad kulning var, 
hur länge den har brukats, eller hur den har använts. Hur kan då vallåten skapa 
just nostalgiska känsloreaktioner, om det saknas tidigare självupplevda situationer 
där vallmusik har %gurerat?

För det första tolkas säkerligen inte ordet ”nostalgi” alltid som minnen från egna 
erfarenheter. För många betyder begreppet helt enkelt känslor inför och utifrån 
uppfattningen av en svunnen tid. Givetvis kan det vara så, att personer som upp-
lever nostalgi trots avsaknad av erfarenheter av vallmusik från exempelvis barndo-
men, har hört musik med samma toninnehåll som vallåten. Kanske har dessa per-
soner hört annan folkmusik med melodier som bygger på vallmelodier och därmed 
blivit bekant med tonspråket och omedvetet kopplat det till något historiskt. Detta 
på grund av att folkmusik ofta felaktigt tolkas som endast något ålderdomligt 
som har gått helt opåverkat genom historien, utan samtidernas mänskliga påver-
kan. Känslan av att ”detta låter som det gjorde förr” påverkar givetvis personer 
som delar vår sociokulturella kontext. Medvetenhet kring folkmusikens organiska 
utveckling %nns sällan med i våra känslomässiga anknytningar och upplevelser. 
Musikens toninnehåll och förhållandet mellan fraser, intervall och harmoniska fär-
ger kan därmed framkalla en sådan reaktion trots att individen inte har en medvetet 
bestämd uppfattning om vad denna musik är, vad den kommer ifrån och hur den 
används idag. Därför kan vi uppleva att musik kan vara en koppling mellan oss 
själva i vår samtid och de som har gått före oss, i samma musikaliska fotspår. Det 
kan ge en känsla av att höra till och få en tydlig identitet och grupptillhörighet.

Det kan också vara av denna anledning som en kvinna skrev i sin fritext: 

”För mig är det som att tonerna trä$ar på djupet, långt bortom intellektet. Någon-
ting slår an, som att kroppen minns något som inte går att greppa eller verbalisera. 
Det är en rent fysisk reaktion som både rymmer glädje och sorg. Som om det %nns 
en berättelse där som säger något om mitt och alla andra kvinnoliv.”

En annan kvinna beskriver en liknande upplevelse:

”Det %nns något i mitt blod som påminner mig om gamla fäbodar.” 
 
”En magisk känsla. Nära naturen-upplevelse. Tänkte på ensamma kvinnor på 
fäbodar.”

Till saken hör att kvinnorna som skrev det sista citaten, samtidigt skrev att de 
endast hade hört kulning på TV och att de aldrig hade besökt en fäbodvall.
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Som nämnt tidigare, kan också starka musikupplevelser framkalla känslor av att 
be%nna sig i ett tidsmässigt stillestånd. Att vara närvarande i stunden och känna 
sig intimt förbunden med det som sker i detta nu. Här spelar situationen roll. 
Vad %nns det i omgivningarna som kan framkalla och förstärka känslor av att vara 
grundad i nuet? När vi tittar på enkätsvaren, %nns det många spår av dessa käns-
lor. Kanske kan också detta vara bakgrunden till att många personer menar att de 
upplever ett starkt lugn, vilket kan upplevas som en motpol till att ständigt vara på 
väg till nästa tidpunkt, i ett hastigt tempo. I inledningen till denna artikel beskrivs 
också att starka musikupplevelser kan bidra till re&ektioner kring existensen och 
varandet. Frågor som berör vilka vi är och varför vi är här, människans relationer 
till sig själva, andra och naturen. Nedanstående citat kan vara exempel både på 
känslor att vara här och nu och att i detta nu uppleva %loso%ska tankar om livet:

–”Rösterna och naturen blir ett. Det skapar lugn och ro i kroppen.  
   Det är så vackert.” 
–”Ett stilla vemod.”  
–”Väldigt rogivande.” 
–”Lugnet. Tänkvärt.”

Som vi nu har sett i svaren i den enkät som publiken fyllde i under och efter vår 
konsert med vallmusik, är de vanligast förekommande a$ekterna och känslorna 
kopplade till hur vi upplever banden till bilden av vår historia. Att få gåshud, bli 
rörd till tårar, förförd av den trolska stämningen, försatt i ett ålderdomligt vacuum, 
är alla upplevelser som hör samman med just detta. Detta tillstånd, som i Lotten 
Gustafssons avhandling Den förtrollande zonen beskrivs som ”ett omskapande av 
en avlägsen tid till ett närvarande rum”. Detta innebär att människor kan skapa en 
imaginär tidskapsel genom att uppleva musik som i sinnet för dem till ett dåtida 
rum i nuet.

En annan relevant aspekt på våra upplevelser av musik, är vilka reaktioner som 
förväntas av oss som ”agenter” i en kulturell kontext. Musiksociologen och musik-
etnologen Christopher Small, menar att vi från den stunden vi föds, eller kanske 
till och med redan i fosterstadiet, får lära oss vilka relationer som ska vara viktiga 
för oss och hur vi ska dela in världen i begripliga kategorier. I och med detta %nns 
det tydliga normer kring hur vi ska reagera på, och uppleva, företeelser som kopp-
las samman med den socialt överenskomna bilden av det vi kallar ”vårt kulturarv”, 
en typ av socialt konstruerad mening. För att exempli%era detta, kan vi titta på 
svaren i enkäterna där samtliga personer, oavsett ålder, hemort och kön, anger 
enbart positiva reaktioner på den musik de hörde. En slutsats här kan vara att det 
är, medvetet eller omedvetet, förutbestämt att människor inom vår sociokulturella 
sfär ska blir positivt berörda av fäbodarnas musik då den musiken har ett högt 
värde som identitetsmarkör för vårt gemensamma och personliga kulturarv. Hur 
personer med andra kulturella identiteter reagerar på nordisk vallmusik, bör vara 
en fråga för framtida forskning inom detta område.


