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To felespillere står 
vendt inn mot hveran-
dre, det ene øret ned 
mot lokket på egen 
fele, det andre mot 
den andres fele. Musi-
kere fl est spiller til 
hverandre, men disse 
to er hverandre.
SVENSK SPEL

Slik kan det se og høres ut å 
oppleve den svenske spel-
mannsmusiken: Intens ener-
gi, rullende framdrift og løft. 
Når det ikke stemmer, låter 
det riktig masete og slitsomt 
for øret, når det stemmer fi n-
nes det lite som er fi nere. På 
utgivelsen «Bockfot!!!» fra 
1970 med Björn Ståbi og Pers 
Hans Olsson, stemmer det til 
gagns. Opptakene er fra en 
konsert på Mosebacke Eta-
blissement i Stockholm, en 
legendarisk scene for viser i 
den svenske hovedstaden 
som i dag er gjenåpna. Man 
ser salen for sitt indre øye når 
man hører musikken, og kjen-
ner publikums forventninger 
når visesamleren, trubaduren 
og programleder Sid Jansson 
høytidsstemt annonserer kon-
serten. Jeg hører stemmer, sit-
ring, latter, og ser salen. 

Björn Ståbi og Pers Hans er 
begge felespillere fra spele-
mannsfamilier, med familie-
tradisjonen fra Orsa og Rätt-
vik i Dalarna. Dalarna er 
svensk folkemusikks indrefi -
let, og betyr omtrent det sam-
me i Sverige som Telemark 
har gjort for norsk folkemu-
sikk; høy status, stort reperto-
ar og mange dyktige utøvere. 
Ståbi og Pers Hans serverer 
en rekke slåtteperler på den 
drøyt timelange plata, og sjel-
den har vel standardlåten for 
ethvert middelmådig spel-
mannslag, «Gärdebylåten», 
svingt bedre enn akkurat her.

Stål og sølv
Det er to ulike musikalske 
personligheter man blir kjent 
med på plata. Pers Hans’ tone 
har en slik intensitet at den er 
nær ved å sprekke, faktisk så 
nær at det har blitt lagt på litt 
ekstra klang på opptaket av 
soloslåtten «Polska i A» for å 
runde av den sprekkeferdige 
tonen. Men han holder den 
akkurat innenfor randkanten, 
og en skarp, men fyldig, mørk 
klang fyller rommet når han 
spiller. 

I det lyse registeret skinner 
tonen over hele musikken. 
Det mørke er stål, det lyse er 
sølv, det river godt i magen, 
begeistringen i salen kjennes 
godt 45 år etter. Björn Ståbis 
tone er annerledes, den er 
mjukere og mer porøs, men 

samtidig konsentrert. Det 
spraker godt fra de utbroderte 
ornamentene han bruker, mu-
sikken blomstrer ut av fela. 

Suget i magen
Når de spiller sammen, er det 
en fi n kvalitet at man kan 
høre den litt ulike tonen de to 
imellom. Men det man hører 
framfor alt, er en helt suveren 
samklang, og den kan ikke ha 

kommet helt av seg selv. Slåt-
tespel, om det er svensk eller 
norsk, er en kjede av motiver 
som endrer seg litt etter litt i 
en metamorfose på omtrent 
tre minutter. I dette strekket 
skal det ideelt svinge av både 
takt og tone fra første sekund, 
så lytteren kjenner det karak-
teristiske suget i magen som 
drar en inn i musikken. 

På «Bockfot!!!»-albumet 
står tonen som kniven i veg-
gen fra første ansats. Når mo-
tivene lander, er harmoniene 
så rene at alle nyanser av 
overtonespekteret svarer, og 
samklangen stråler i et frodig 
og intenst hjertespel.

Duo som solo
I Norge er det som likner mest 
på spelmansmusiken i Dalar-
na kanskje folkemusikken på 
Røros og i Hedmark. Der hø-

rer man igjen noe av det rå, 
intense uttrykket, i kontrast 
til det mer lyriske spelet i for 
eksempel Gudbrandsdalen. 

En hardingfelespiller gripes 
i å tenke at det karakteristiske 
duospelet har mye til felles 
med den enslige hardingfele-
spilleren. Der hardingfelespil-
leren spiller sine egne harmo-
nier og leter etter den optimale 
samklangen i instrumentet, 

søker feleduoen en optimal 
samklang hos hverandre i til-
legg til i eget instrument. Det 
er et samspel som egentlig 
ikke kan sammenliknes med 
noe annet ensemblespill, men 
som har mer til felles med den 
enslige hardingfelespilleren.

Eksperiment som standard
Mens norsk folkemusikk har 
levd i en naturlig levende tra-
disjon i mange bygdelag, har 
svensk folkemusikk ligget 
mer nede, og ble tatt opp igjen 
på 70-tallet som del av en poli-
tisk og kulturell bølge. Det 
man i Norge kaller «folkemu-
sikkpolitiet», har vært fravæ-
rende i Sverige, og eksperi-
mentell folkemusikk i Norge 
er standard folkemusikk i 
Sverige. Det har vært, og er 
nok fremdeles, friere i svensk 
miljø enn i det norske. 

Til gjengjeld kan man kan-
skje si at vi i Norge har bevart 
et større mangfold av dialek-
ter og personlige stemmer 
innen det tradisjonelle uttryk-
ket, og at vi har et repertoar 
svenskene synes såpass godt 
om at de, som en norsk folke-
musiker uttrykte det, «har 
brukt den norske musikken 
som spisskammers». 

Hvorom alt er, er «Bock-
fot!!!» en utgivelse som viser 
det ypperste av tradisjonell 
folkemusikk, fordi tradisjo-
nen er et middel for det per-
sonlige uttrykket, for perso-
nene bak felene vendt inn 
mot hverandre. 
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Hjertespel fra Dalarne

VENDT INN MOT HVERANDRE: I posituren til Björn Ståbi og Pers Hans ligger kvaliten i utgivelsen.

«Folkemusikkpolitiet» har vært 
fraværende i Sverige, og eksperi-
mentell folkemusikk i Norge er 
standard folkemusikk i Sverige.

LOKKENDE 
FOLKETONER

Anne Hytta er hardingfelespiller, og hver fjerde uke 
skriver hun om klassiske utgivelser.

FAKTA

«Bockfot!!!»:
■ Liveplate spilt inn av Björn 

Ståbi og Pers Hans, på 
Mosebacke Etablissement 
i Stockholm.

■ Gitt ut i en Sonet-serie med 
svensk folkemusikk. 
Reutgitt i 2001.

■ Albumet er dedisert til 
Cornelis Vreeswijk.

■ Kilde: Svensk Wikipedia.

DENNE UKA:
«Bockfot!!!»
Björn Ståbi og 
Pers Hans
Sonet, 1970


