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Erich Stockmann och musiketnologins �
introduktion i Sverige
Gunnar Ternhag

Det finns många trådar att dra i för den som vill beskriva framväxten av musik-
etnologin i Sverige. Jag har valt att ta tag i en bestämd tråd, nämligen den be-
tydelse som tysken Erich Stockmann (1926–2003) hade för disciplinens etable-
ring. Erich Stockmann var musikforskare men är idag mest ihågkommen för 
sina mångåriga insatser i International Folk Music Council/International Coun-
cil for Traditional Music (IFMC/ICTM).1 Under en följd av år hade han täta 
kontakter med svenska kolleger och kom därigenom att påverka musiketnolo-
gins utveckling i Sverige. 

Min avsikt är att undersöka Stockmanns samverkan med kolleger i Sverige. 
Jag ställer frågorna: Med vilka hade Erich Stockmann kontakt? Vad innehöll 
kontakterna? Och vad ledde de till? Svaren på dessa frågor ska bidra till att be-
lysa Stockmanns betydelse för musiketnologins etablering i Sverige.

Undersökningen sker för att påminna om att musiketnologins tankar inte en-
bart nådde svenska forskare genom anglo-amerikanskt inflytande. En vanlig 
bild är alltså att musiketnologisk forskning i främst USA gav impulser till att 
etablera disciplinen i vårt land. Men här i Sverige hade en tysk forskare också 
viss betydelse.

Personliga minnen
Jag mötte Erich Stockmann i första hand på konferenser i ICTM:s regi, allra 
helst när dess Study Group on Folk Musical Instruments träffades. Denna stu-
diegrupp, ICTM:s äldsta och skapad av honom, var Erichs skötebarn. Eftersom 
antalet deltagare aldrig var särskilt stort, ett tjugotal ungefär, var det lätt att pra-
ta med varandra. Jag vågar säga att Erich uppskattade mig. Jag minns att han 
flera gånger bad mig sitta vid hans bord under konferensmiddagarna och att 
han då ville inviga mig i organologins värld. Han gav mig likaså flera gånger 
förtroendet att vara sessionsordförande, detta innan jag var van vid sådana upp-
drag. När han efter många år som studiegruppens ordförande avgick under en 
konferens i Markneukirchen i sydöstra Tyskland 2000, övertalade han mig att 
bli hans efterträdare, vilket jag accepterade.

1 International Folk Music Council bytte 1981 namn till International Council for Traditional 
Music.



30 Gunnar Ternhag

Jag minns också att jag vid ett tillfälle guidade Erich och Jan Ling i folkmu-
sikens Dalarna; jag gissar att Erich då var vännen Jans gäst. Vidare kommer jag 
ihåg Erichs besök vid folkmusikfestivalen i Falun 1990.2 Jag ser framför mig 
Erichs vänliga uppsyn, hans djupt liggande ögon med vilka han uppmärksamt 
iakttog världen och hans leende som smorde umgänget i en ofta egensinnig 
forskarskara.3 Han hade givetvis också andra sidor än den uppmuntrande kol-
legans, annars hade han inte tagit sig fram i de organisationer som han verkade 
i. Men i mitt minne är han ändå den vänligt sinnade föregångaren som tydligt 
uttryckte sitt gillande av min musiketnologiska strävan.

Med detta sagt står det klart att jag inte är någon oberoende skildrare av Erich 
Stockmanns betydelse för musiketnologins introduktion. Men jag tänker ändå 
försöka besvara mina frågor med oväld.

Kort biografi
Erich Stockmann var född och uppvuxen i hansastaden Stendal i Altmark, strax 
norr om Magdeburg, huvudstad i förbundslandet Sachsen-Anhalt.4 Han ge-
nomgick sin grundläggande universitetsutbildning 1946–1949 vid universitetet 
i Greifswald med studier i musikvetenskap, germanistik och historia. Han fort-
satte studierna vid Humboldt-universitetet i Berlin 1950–1952 för bland annat 
Hanz-Heinz Dräger, Ernst Hermann Meyer och Walther Vetter. 1953 dispute-
rade han i systematisk musikvetenskap vid nämnda universitet på avhandling-
en Der musikalische Sinn der elektro-akustischen Musikinstrumente, ett för sin 
tid modernt ämne. 

Under studieåren i Berlin träffade han sin blivande hustru Doris (1929–
2006, f. Mehnert) som också skulle bli hans kollega. Doris Stockmann dispu-
terade 1958 på avhandlingen Der Volksgesang in der Altmark – von der Mitte 
des 19. zur Mitte des 20. Jahrhunderts (publicerad i bearbetad form 1962).5

Redan disputationsåret anställdes Erich Stockmann som vetenskaplig assi-
stent vid Institut für deutsche Volkskunde inom Deutschen Akademie der Wis-

2 I samband med 1990 års festival höll ICTM en konferens, vid vilken Erich Stockmann och hans 
livskamrat, radioproducenten Hanni Bode, höll ett anförande om folkmusikens roll under DDR:s 
sista år: »Unga musiker grävde upp sekelgamla sånger, emigrantsångernas ’wir können hier nicht 
länger sein’ (’vi kan inte stanna här längre’) fick ny provokativ innebörd, och utländska sånger 
med texter om att bara ströva från en stad till en annan fick politisk sprängkraft i skuggan av mu-
ren. – Även ungdomens danser blev politiska eftersom det var en politisk handling redan att sam-
las i större skaror. Denna »revival movement» växte fram på de av staten understödda klubbarna, 
och ungdomens idoler fick så småningom stort utrymme i radion. För TV fanns dock bestämda 
gränser. Där fick inte långhåriga och skäggiga vara med. Med sådana kriterier hade inte ens Karl 
Marx varit välkommen» (Dagens Nyheter 14/7 1990).
3 I sin nekrolog efter Stockmanns bortgång pekar Frank Schneider (2003) på hur Stockmann »in 
schwierigen Diskussionen mit raffiniertem Geschick und sanfter Gebärde unfehlbar der Runde ei-
nen friedlich-lösende Weg aufzuzeigen vermochte».
4 När ingenting annat anges, bygger biografin på uppgifter i Boock 2003, Schneider 2003 och 
Stockmann 2006.
5 Doris Stockmann hade också kontakter med kolleger i Sverige, vilka ingår i helhetsbilden. Här 
lämnas dessa dock utanför skildringen.
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senschaften zu Berlin, för att något senare bli vetenskaplig medarbetare där. 
Han habiliterades 1980 efter att ha fullbordat studien Zur Theorie und Methode 
der Untersuchung von Volksmusikinstrumenten.6 1983 utnämndes han till pro-
fessor i musikvetenskap vid Humboldt-universitetet. Nästan trettio år mellan 
disputation och habilitering är en osedvanligt lång tid. Men Erich Stockmann 
var långt ifrån overksam under denna period, som tillhörde kalla krigets allra 
kallaste tid. Hans öde ger i själva verket en inblick i samtidshistorien. 1955 bör-
jade han undervisa i musikvetenskap vid Humboldt-universitetet, vilket han av 
politiska skäl fick sluta med 1966. Han vägrade enligt Schneider (2003) att gå 
med i kommunistpartiet. Undervisningen kan inte ha varit på heltid, heller inte 
bedrivits kontinuerligt. Han berättade nämligen för mig att han 1961 arbetade 
som lärare på en skola i Friesland. När bygget av Berlinmuren inleddes ham-
nade därför Stockmann på »fel» sida. Han var då tvungen att ta sig in i DDR på 
ett inte helt lagligt sätt, enligt hans egen berättelse.

Avstängningen från Humboldt-universitetet innebar att en karriär som uni-
versitetslärare var omöjlig. Han fann i stället en utväg som gav honom långt 
större möjligheter än en traditionell akademisk bana skulle ha gjort. Erich 
Stockmann hade redan under första hälften av 1950-talet börjat engagera sig i 
dåvarande International Folk Music Council (grundad 1947), som redan från 
början var UNESCO-anknuten. Han deltog första gången i en internationell 
konferens med IFMC 1955 (Stockmann 1988 s. 8). 1962 grundade han ovan 
nämnda Study Group on Folk Musical Instruments.7 1963 utsågs han av orga-
nisationens styrelse till ordförande i en planeringskommitté, vars uppgift var 
»to develop a concept for future activities of the IFMC and proposals for the 
realization of concrete projects» (Stockmann 1985b s. 3). Redan året därefter 
invaldes han i IFMC:s styrelse på förslag av Zoltán Kodály.8 1982 efterträdde 
Stockmann den åldrade Kodály som organisationens president, en post som 
han behöll till 1997. 

Under åren 1982–1990 var han vice ordförande i DDR:s Musikråd. Efter 
»die Wende» erhöll han samma post i det nybildade Deutsche Musikrat. Dess-
utom tillhörde han styrelsen för International Music Council 1991–1997 och 
utnämndes efter avgången till hedersmedlem. 

Erich Stockmann var också en flitig radioman som gjorde program om folk-
musik i olika länder. Det första programmet gjorde han så tidigt som 1942, sex-
ton år gammal.

Som forskare ägnade sig Erich Stockmann långt ifrån bara åt organologi. Re-
dan 1957 utgav han en samling folkvisor från sin hemprovins Altmark 
(Weber-Kellermann & Stockmann 1957). Året därefter publicerade han en stu-

6 Publicerad i artikelform 1985. Erich Stockmanns habiliteringsarbete måste ha tagit lång tid. Det 
nämns redan i ett brev från Ernst Emsheimer av den 26/7 1965. Bakgrunden till tidsutdräkten är 
okänd.
7 Gruppens första möte hölls i Budapest 1964 med Zoltán Kodály som lokal organisatör och Erich 
Stockmann som ansvarig för programmet. Mötets tema var »Dokumentationsmethoden bei 
Volksinstrumenten», ett ämne som låg Stockmann varmt om hjärtat.
8 Se Stockmann 1985b för en beskrivning av Kodálys roll i IFMC.
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die om Arnim och Brentanos klassiska vissamling Des Knaben Wunderhorn 
från 1806–08. Fastän han synbarligen fördjupade sig under flera år i visforsk-
ning, återkom han därefter inte till detta fält utan sysslade under resten av sin 
forskarkarriär med organologi och folkliga musiktraditioner utanför sitt hem-
land. Man kan fråga sig varför han bytte spår. Var inhemsk visforskning helt 
enkelt något som förelades honom – från början ett nödvändigt ämnesval i det 
politiska klimat som rådde i den då unga nationen DDR? 

År 1957, således mitt uppe i sin visforskning, ledde han tillsammans med 
albanska kollegan Ramadan Sokoli en insamlingsexpedition i Albanien. Med 
på expeditionen var också Wilfried Fiedler som då var vetenskaplig assistent 
på samma institut som Stockmann. Två år senare gjorde han ännu en expedi-
tion, då tillsammans med Ernst Emsheimer från Stockholm, Felix Hoerburger 
från Regensburg och danskan Birthe Trærup – en anmärkningsvärd samman-
sättning med tanke på de reella svårigheter som forskare i DDR hade vad gäl-
ler samarbete med kolleger i väst. För Stockmanns del resulterade fältarbete-
na i flera publikationer.9 Men det var ändå organologin som forskaren Erich 
Stockmann brann för och som därför engagerade honom under en lång följd 
av år. 

Det kräver en särskild utredning för att förstå hur Erich Stockmann klarade 
sitt yrkesliv i det genompolitiserade och -övervakade DDR. Han hade bevisli-
gen problem med myndigheterna under vissa perioder men kunde å andra sidan 
– »trotz zahlloser bürokratischer Schikanen» (Schneider 2003) – ha omfattande 
internationella kontakter. Men verkligheten för Stockmann var hård: »Enbart 
sådana personer, som ansågs politiskt pålitliga, fick resa till ’det kapitalistiska 
utlandet’. Detta gällde även alla vetenskapliga engagemang» (Garberding 2015 
s. 302). Bilden av Stockmann verkar inte gå ihop.

Musiketnologins introduktion
Omvandlingen av jämförande musikforskning till musiketnologi med början 
på 1960-talet kunde Erich Stockmann iaktta på nära håll. Inom IFMC, där 
han som nämnts tidigt hade en central roll, var förändringen särskilt märkbar. 
Där möttes disciplinens spjutspetsar och där hade de goda möjligheter att ut-
byta synpunkter kring forskningens förändring. »The study of folklore in the 
field of music is gradually changing into ethnomusicology» – dessa närmast 
profetiska ord uttalade Zoltán Kodály 1963 när han öppnade IFMC:s gene-
ralkonferens som detta år hölls i Jerusalem. De citeras av Erich Stockmann i 
hans översikt över organisationens 40 första år (Stockmann 1988 s. 7). Stock-
mann var säkert inte ensam om att uppfatta Kodálys förutsägelse som en vik-
tig händelse och dessutom skrev han om uttalandet 25 år senare, då den nya 
benämningen på disciplinen hade slagit igenom. Men inte desto mindre ingår 

9 Stockmann, D. & Stockmann, E. 1958, 1960, Stockmann 1960, Stockmann, D. & Stockmann, E. 
1964; Stockmann, D., Fiedler, W. & Stockmann, E. 1965.
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Stockmanns passus och de lånade orden i berättelsen om musiketnologins 
tillblivelse. Konferensen i Jerusalem hölls tretton år efter publiceringen av 
den utgåva som brukar anges som musiketnologins dopbok, nämligen hollän-
daren Jaap Kunsts (1891–1960) inte särskilt omfattande Musicologica: A 
Study of the Nature of Ethnomusicology, Its Problems, Methods, and Repre-
sentative Personalities (1950). Än tydligare framstår bokens andra, utökade 
upplaga från 1955 som förebild för namngivningen: Ethnomusicology – A 
Study of its Nature, It’s Problems, Methods and Representative Personalities 
to which is added a Bibliography. Kunst var för övrigt aktiv i IFMC, en kort 
tid dess ordförande, varför hans idéer kring disciplinen nådde kollegerna per-
sonligen.10

Stockmanns egen forskning omvandlades inte på något påtagligt sätt. Han 
hade fortfarande »deutsche Volksmusik und ihrer sozialen Funktionen» 
(Schneider 2013) som sitt huvudsakliga fält. Med en välvillig tolkning kan man 
säga att han tidigt hade en musiketnologisk färg på sin forskning genom sitt in-
tresse för musicerandets sociala dimensioner. Å andra sidan måste man inse att 
det politiska trycket var hårt på alla forskare i DDR och att en vridning åt väst-
europeiskt håll kunde vara förödande, för att inte tala om tecken på inflytande 
från forskning i USA. Det måste ha varit frustrerande för honom att känna av 
de nya vindarna så tydligt, men inte kunna visa sina intryck i skrift. 

Ernst Emsheimer
Stockmanns närmaste kollega i Sverige var utan tvekan Ernst Emsheimer
(1904–1989).11 Trots mer än 20 års åldersskillnad, arbetade de tätt ihop och var 
synnerligen goda vänner. Stockmann och Emsheimer möttes första gången 
1955 i Oslo under IFMC:s konferens där (Stockmann 1988 s. 4). Stockmann 
kände till Emsheimers namn efter att ha läst några av hans arbeten. Emsheimer, 
född i Frankfurt am Main, men från 1937 bosatt i Sverige, var sedan 1949 chef 
för Musikhistoriska museet. 

De båda kom att samarbeta kring två verkligt stora projekt, nämligen serien 
Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente och Study Group on Folk 
Musical Instruments, där konferensbidragen publicerades av Musikhistoriska 
museet i den påkostade serien Studia Instrumentorum Musicae Popularis. Pro-
jekten var så omfattande och skulle kräva så många år av samarbete att Stock-
mann och Emsheimer nästan var kedjade vid varandra. De korresponderade 

10 En relativt ung Stockmann mötte den inflytelserike Jaap Kunst i IFMC och karakteriserar ho-
nom som »this extraordinarily kind man of exceptional integrity» (Stockmann 1985b s. 3).
11 Om Ernst Emsheimer, se Malm 1994, Modin 2013, Rosengren 2013 s. 127–184. Merparten av 
Emsheimers organologiska arbeten är samlade i två volymer: Emsheimer 1964 och 1991. I föror-
det till den första volymen ger Carl-Allan Moberg en koncentrerad karakteristik av Emsheimer 
som forskare: »Seine Arbeiten zeichnen sich durch sorgfältige Quellenkritik och Schärfe aus und 
vermitteln vorsichtig formulierte, aber zugleich weitsichtige Ausblicke, die eine mirakulös um-
fangsreiche Belesenheit des Verfassers verraten» (Emsheimer 1964 s. 6).
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oerhört flitigt, använde också telefon för sina gemensamma ärenden och möttes 
i samband med konferenser, men också under besök hos varandras institutio-
ner. För att möjliggöra sådana besök hos varandra skrev Stockmann och Ems-
heimer de formella inbjudningar som behövdes för en framgångsrik visuman-
sökan.12 

De båda projekten var i själva verket tätt knutna till varandra. Enligt Stock-
mann skulle de till och med »enhance each other to the utmost degree» (1976b 
s. 16; jfr Stockmann 1985b s. 4).

Syftet med handböckerna var, med Stockmanns egna ord, »to provide the 
most complete and extensive documentation possible for European instruments 
by country, and thus to help overcome the unsatisfactory state of research and 
to bring new and effective stimuli for further research» (Stockmann 1976b s. 
15). De skulle således vara disponerade nationsvis och skulle omfatta precis 
alla länder i Europa,13 en gigantisk plan som dessa båda kolleger tog på sig att 
genomföra. Handboksidén nämns första gången av Emsheimer i ett brev till 
Stockmann den 20/3 1959. Emsheimer presenterade – och försvarade – idén 
vid en konferens i Haag i juli samma år (brev från EE till ES 16/7 1959). Stock-
mann, å sin sida, lade fram planerna vid en IFMC-konferens i Sinaia, Rumä-
nien lite senare, »hvor man øjeblikkelig sporede interesse blandt de deltagande 
specialister indenfor instrumentforskning og etnologi» (Müller 1969 s. 31). I 
ett brev till Emsheimer den 25/9 1959 kan Stockmann konstatera att projektet 
fick organisationens stöd: »IFMC verzichtet auf eine eignene Unternehmen, ist 
aber daran [handboksserien] intressiert, in irgendeiner Form an dem Werk be-
teiligt zu sein.» 1962 hölls i Berlin en konferens om handboksprojektet med de 
tillfrågade forskarna. Liknande möten med medarbetarna hölls i Moskva 1964, 
i Brno 1967 och i Stockholm 1969. En av de involverade forskarna, danskan 
Mette Müller, erkänner att projektet var »en kilde til både fryd og smerte […] 
medens planens betydning som igangsætter af forskning ikke kan vurderes højt 
nok» (Müller 1969 s. 31).

Uppslaget till handboksserien ser ut att ha varit Stockmanns. I varje fall pre-
senterade han själv motiv, uppläggning och planer i en artikel 1964. Hand-
boksidén har tydliga rötter i den jämförande musikforskning som föregick mu-
siketnologin. Den vetenskapliga insatsen bestod huvudsakligen av att skapa – 
och tillämpa – en systematik över instrumenten. Vidare vilade arbetet på tan-

12 Av korrespondensen mellan Emsheimer och Stockmann i Musikhistoriska museets arkiv fram-
går att Emsheimer ofta skrev till Stockmanns privatadress, medan Stockmann adresserade sina 
brev till museet. Möjligen ville Emsheimer därmed undgå den kontroll som officiella brev blev 
utsatta för. Genom att skriva till Stockmanns privatadress kunde Emsheimer vara mer personlig – 
familjeanlägenheter förekommer regelbundet i breven, liksom uppgifter om hälsotillstånd. Ems-
heimer korresponderade för övrigt någon gång med Doris Stockmann. Vidare framgår det av kor-
respondensen att Doris Stockmann och Mia Emsheimer kunde skriva till varandra. Till Berlin 
följde flera gånger Mia Emsheimer med sin make Ernst. Doris Stockmann kunde dock inte följa 
sin man till Stockholm, det tillät inte DDR:s passmyndigheter.
13 »Af praktiske og formentlig også politiske grunde har man vedtaget nuværende statsgrænser 
som definition af enkeltområder – og der tages altså ikke i förste række hensyn til etniske grupper, 
som naturligtvis går på tværs af en sådan opdeling» (Müller 1969 s. 31).
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ken att många instrument måste »räddas» genom dokumentation, innan den 
moderna tiden förpassat dem till glömskans tysta mörker (Stockmann 1976b s. 
16). Båda dessa utgångspunkter pekade idémässigt bakåt i början av 1960-talet.

Den grandiost tänkta handboksserien blev inte oväntat en torso. Sammanlagt 
fem band kom ut av trycket – det första 1967, det sista 1986.14 Skulle böckerna 
ha fortsatt att komma i samma takt, hade projektet tagit mer än hundra år att 
fullborda (jfr Lundberg 2014 s. 40 f.).

Utgivningen av Studia Instrumentorum Musicae Popularis inleddes efter 
den andra konferensen med Study Group on Folk Musical Instruments, vilken 
hölls i Brno i dåvarande Tjeckoslovakien 1967 med Ludvik Kunz som lokal or-
ganisatör. Boken med konferensbidragen kom två år senare. 

Som ordförande för studiegruppen hade Stockmann »expert support» av 
Oskár Elschek, Bratislava, och fram till 1967 av Laurence Picken, Cambridge. 
Den sistnämnde efterträddes av Ernst Emsheimer, en roll som bildar bakgrund 
till hans och museets involvering i Studia-volymerna (Stockmann 1976 s. 15).

Böckerna redigerades på museet i Stockholm. Arbetet krävde åtskillig kor-
respondens mellan Emsheimer och huvudredaktören Stockmann – och fordra-
de förvisso insatser av fler medarbetare än museichefen. Förorden skrevs av 
Stockmann i egenskap av studiegruppens ordförande. 

14 I serien Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente utkom följande band: 
Bálint Sárosi: Die Volksmusikinstrumente Ungarns, Ser. 1. Bd 1, 1967. 
Ludvik Kunz: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Ser. 1. Bd 2, T. 1, 1974.
Oskár Elschek: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Ser. 1. Bd 2, T. 2, Die slowa-
kischen Volksmusikinstrumente, 1983.
Brigitte Bachmann-Geiser: Die Volksmusikinstrumente der Schweiz, Ser. 1. Bd 4, 1981. 
Zmaga Kumer: Die Volksmusikinstrumente in Slowenien, Ser. 1. Bd 5, 1986.
Ett band om svenska folkmusikinstrument förbereddes också. »Under arbetets gång sammanställ-
des […] en stor excerptsamling med omnämnanden av svenska folkmusikinstrument i vitt skilda 
källor. Denna excerptsamling finns idag på Musikmuseet [nuvarande Scenkonstmuseet]» (Malm 
1994 s. 146). 

Vännerna Erich Stockmann (t.v.) och Ernst 
Emsheimer. Okänd fotograf:
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Redan studiegruppens tredje konferens ägde rum i Stockholm 1969 med Ems-
heimer som lokalt ansvarig för arrangemanget. Studia-volymen kom ut tre år se-
nare.

Tredje bandet av Studia Instrumentorum Musicae Popularis utgör en fest-
skrift till Ernst Emsheimers 70-årsdag (1974). Erich Stockmann medverkade 
självfallet med en artikel, men hans bidrag är påfallande kortfattat och har den 
sortens inledande hänvisning till marxistiska läroskrifter som regimen fordrade 
av sina forskare. Och texten innehåller ingen hänvisning till något av jubilarens 
arbeten såsom festskriftstraditionen bjuder. Av den nära vänskapen mellan för-
fattaren och festföremålet syns märkligt nog inga spår. Den för en festskrift 
opersonliga texten måste spegla att Stockmann vid denna tid hade problem i sitt 
förhållande till DDR:s myndigheter.15

Ernst Emsheimer måste ha varit en idealisk person för en samverkan, allde-
les oavsett att de som personer kom bra överens. Erich Stockmann och han 
kunde först och främst korrespondera på tyska, vilket förstås underlättade sam-
arbetet. I språkgemenskapen låg också en förståelse från Emsheimers sida för 
de yttre omständigheter som fanns i Stockmanns vardag: platser, namn, tradi-
tioner etc. Vidare hade Emsheimer en formell position som Stockmann kunde 
hänvisa till i sina myndighetskontakter, bland annat när det gällde sådana av-
görande ting som pass (som man i DDR fick ut resa för resa) och utresetill-
stånd. Den omständigheten ska inte underskattas – i DDR värderades det for-
mella högt.16

15 Doris Stockmann författade också ett bidrag till nämnda festskrift: »Die Glocke im profan-
gebrauch des Spätmittelalters».
16 1967 beskriver Stockmann typiskt nog samarbetet mellan honom och Emsheimer som ett sam-
arbete mellan Institut für deutsche Volkskunde i Berlin och Musikhistoriska museet i Stockholm 
(Stockmann 1967 s. 215).

Tre kolleger under en konferens med ICTM:s 
Study Group on Folk Musical Instruments i 
ungerska Balatonalmádi 1973: fr.v. Erich 
Stockmann, Oskár Elschek och Ernst Emshei-
mer. Foto i Musikmuseets arkiv.
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Ungefär två veckor efter hemkomsten från ett besök i ett »kapitalistiskt» 
land, skulle DDR-medborgare lämna in en reserapport till myndigheterna. Det 
skulle förstås vara högintressant att läsa vad Stockmann i skrift berättade om 
sina besök i Stockholm.

Det måste i detta sammanhang nämnas att samarbetet mellan Emsheimer 
och Stockmann – enligt historikern Henrik Rosengren (2013 s. 179) – överva-
kades av SÄPO. Högst sannolikt var båda medvetna om detta. Man kan lugnt 
utgå ifrån att Stasi också följde dessa båda kollegers förehavanden.

Deras samarbete underlättades helt klart av att Sverige var ett prioriterat land 
i DDR:s diplomati (Garberding 2015 s. 303, jfr Modin 2013 s. 264). Strävan 
från regimens sida var att få det alliansfria – och i mångas ögon moderna – Sve-
rige bland landets bundsförvanter som inte var många vid sidan av Warszawa- 
paktens medlemsstater. Det steget kom definitivt närmare när Sverige erkände 
DDR 1972. Mjuka områden som vetenskap, kultur och idrott var arenor, där 
kampen om Sveriges gunst utspelades. Myndigheternas godkännande av 
Stockmanns långvariga kontakter med Emsheimer och museet i Stockholm kan 
tveklöst sättas in i den ramen. 

Om de båda vännernas politiska åskådningar sammanföll eller divergerade, 
är svårt att i efterhand avgöra. I förhållande till DDR:s kommunistiska ideologi 
både avvek och anpassade Stockmann sig. Emsheimer behöll den kommunis-
tiska övertygelse som han hade redan som ung (Rosengren 2013 s. 176 f.). Po-
litiken låg i luften under dessa år och måste därför ha varit samtalsämne för de 
båda vännerna. Men hur öppna var de mot varandra? Och vad betydde eventu-
ella skillnader i politisk hållning? Källmaterialet tiger dessvärre, vilket sanno-
likt beror på ömsesidig försiktighet med att ta upp politiska spörsmål i skrift. 
Båda måste ha behärskat det som historikern Birgitta Almgren (2009 s. 458) 
kallar »ett slags tvåspråkighet», dvs. de använde ett språkbruk i det offentliga, 
i tal och skrift, och ett annat i samtal med förtrogna.

Jan Ling
En annan som Erich Stockmann samarbetade med var Jan Ling (1934–2013).17

Ling anställdes vid museet 1961 – och förberedde vid sidan av ordinarie sysslor 
sin doktorsavhandling i musikforskning som ämnet hette fram till 1969. Ling 
nämns redan i ett brev från Emsheimer till Stockmann av den 13/11 1961, och 
det framgår att Stockmann då kände till honom relativt väl. I ett brev från 
Stockmann direkt till Ling, daterat 19/5 1964, är Stockmanns ärende att få Ling 
engagerad i IFMC. Det lyckades; Jan Ling deltog aktivt i ett flertal av studie-
gruppens konferenser.18 Även om han på längre sikt aldrig blev någon hängi-
ven IFMC/ICTM-medlem, blev kontakten med Stockmann livslång.

17 Redogörelser för Jan Ling som forskare finns i Ramsten & Ternhag 2014a. Lings bibliografi 
har sammanställts av Märta Ramsten och Gunnar Ternhag (2014b).
18 Se t ex Ling 1981, 1992.
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Korrespondensen mellan Stockmann och Ling var sporadisk – åtminstone 
så länge Ling var anställd vid museet, dvs. den period som varit möjlig att un-
dersöka. I flödet av brev från Emsheimer till Stockmann finns flera exempel 
på att Emsheimer meddelar sådant som Jan Ling ville framföra till Stock-
mann. 

Dan Lundberg (2014 s. 41) uppmärksammar att Jan Lings avhandling om 
nyckelharpan från 1967 är direkt disponerad efter den modell för undersökning 
av folkliga musikinstrument som Emsheimer och Stockmann hade publicerat 
1960. Lings doktorsspecimen är därmed ett avtryck av Stockmanns inflytande, 
till vardags på museet förmedlat genom Emsheimer, genom korrespondens och 
konferenser direkt från den tyske, nästan jämnårige kollegan. När det blev dags 
för disputation i Uppsala, inkallades Erich Stockmann som en av två opponen-
ter.19 Eller som Dagens Nyheter (22/4 1967) formulerade det: »Förste opponen-
ten har man tvingats hämta från Östtyskland. Det är den framstående instru-
mentkännaren, dr Erich Stockmann.»20 Stockmann anmälde därefter i positiva 
ordalag Jan Lings doktorsavhandling i Svensk tidskrift för musikforskning
(Stockmann 1967). Det bör nämnas att den publicerade versionen av Jan Lings 
licentiatavhandling i musikvetenskap (1965) tidigare hade anmälts av Doris 
Stockmann.21 Det tyska forskarparet följde således noggrant Lings karriär som 
forskare. De relationer som på detta vis byggdes upp bevarades under lång tid. 
1992 publicerade de en gemensamt författad artikel om det folkliga musiceran-
dets historieskrivning. Och när en festskrift utgavs till Erich Stockmanns 
70-årsdag (Mahling & Münch 1997), skrev Jan Ling – som ende svensk – ett 
bidrag (Ling 1997).22 

Jan Ling fortsatte inte med instrumentforskning utan växlade efter disputa-
tionen in på andra spår (Ternhag 2014 s. 31). Påverkan från organologen Stock-
mann blev därför inte långvarig. Däremot hade Ling stort och varaktigt utbyte 
av de internationella kontakter som samarbetet med den IFMC-aktive Stock-
mann ledde till.23 Och i dessa kontakter fanns den frambrytande musiketnolo-
gin. När Ling vid ett enda tillfälle tog upp sin forskning om nyckelharpan, gjor-
de han det typiskt nog med en fältarbetsbaserad studie av ett harplag i Lilla 

19 I ett läsvärt brev av den 6/3 1967 från Emsheimer till Stockmann berättar den förstnämnde hur 
oppositionen vid den stundande disputationen kan läggas upp. Emsheimer introducerar inte bara 
Stockmann i den svenska disputationsformen utan lämnar också synpunkter på vad Stockmann 
kan behandla som opponent.
20 Andre opponent var professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska museet 
och Stockholms universitet, John Granlund, innehavare av den Hallwylska professuren. S.k. tred-
jeopponenter, med uppgiften att skämtsamt driva med respondenten, var Sten Andersson och 
Krister Malm. Jfr Ternhag 2014 s. 29.
21 Jan Ling anmälde Doris Stockmanns doktorsavhandling i dess publicerade version i Svensk tid-
skrift för musikforskning, 1964 (s. 207 f.). Hennes avhandling återfinns för övrigt i litteraturför-
teckningen i Lings licentiatavhandling.
22 Festskriften innehåller på s. 347–356 Erich Stockmanns bibliografi.
23 Dessvärre lämnade inte Ling efter sig något arkiv, där man skulle kunna undersöka hans korre-
spondens med utländska kolleger. Men hans medverkan i festskrifter till utländska kolleger som 
Walter Salmen (1992) och Oskár Elschek (1998) säger ändå en del. Båda mötte han i IFMC/
ICTM.



Erich Stockmann och musiketnologins introduktion i Sverige 39

Edet, en revival-studie med klar musiketnologisk ansats, som han dessutom 
publicerade i ICTM:s årsbok (Ling 1986).

Hur Stockmanns och Lings politiska uppfattningar påverkade relationen är 
likaledes svårt att veta. Stockmanns dubbla politiska ansikten verkar ha klarat 
umgänget med de flesta motparter. Ling bar – som Emsheimer – på en kommu-
nistisk övertygelse.24 Kanske både Emsheimers och Lings politiska hemvister 
trots allt underlättade kontakterna, ifall man ser saken ur DDR-byråkratins per-
spektiv. Svenskarnas övertygelser var förstås kända av Stasi och andra berörda 
myndigheter. Den omständigheten gjorde det antagligen enklare för Stock-
mann att med myndigheternas goda minne odla kontakterna med sina svenska 
kolleger och inte minst få utresetillstånd gång på gång. Dessutom fanns i bak-
grunden den nämnda prioriteringen av kontakter med Sverige.

Erich Stockmanns samverkan med Emsheimer och senare Ling innebar att 
Musikhistoriska museet under flera decennier stod i ständig kontakt med orga-
nologins ledande forskare, i första hand tack vare de projekt som Emsheimer 
och Stockmann samarbetade kring. Den trots allt lilla personalstyrkan måste 
stundligen ha påmints om museets roll som nav för pågående instrumentforsk-
ning. Jan Ling har i ett sammanhang kallat museet för »själva basinstitutionen» 
för forskning om folkliga musikinstrument (Ling 1980 s. 40). Det förhållandet 
byggde indirekt upp en organologisk kompetens bland medarbetarna. Men det 
organologiska engagemanget spreds också utanför medarbetarkretsen. Kontak-
ten med Eric Stockmann, och allt vad den ledde till, medförde i sanning ett sti-
mulerande inflöde av impulser inom detta för museiverksamheten centrala 
kunskapsområde. Musikhistoriska museet blev kort sagt en samlande miljö för 
personer med intresse för instrumentforskning. 

24 Carlsson 2014 s. 23. Jan Ling var en period ordförande i det numera nerlagda Förbundet Sveri-
ge-Sovjetunionen (Lindberg 2014 s. 82).

Jan Lings disputation, 
där Erich Stockmann 
var en av de båda oppo-
nenterna, ägde rum den 
28 april 1967 i sal X i 
Uppsala universitets-
hus. Här syns han efter 
disputationsakten med 
spelmannen Eric Sahl-
ström. Foto: Sven Nor-
ling (fotograf i Sala och 
morbror till responden-
ten). 
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Nästa generation
När Ernst Emsheimer inte längre var aktiv och Jan Ling fullt upptagen med an-
nat än instrumentforskning, vände sig Erich Stockmann till nästa generation av 
svenska kolleger. Av någon anledning odlade han under många år kontakterna 
med Sverige, okänt om han gjorde något liknande med kolleger i andra länder.

Krister Malm lärde känna Erich Stockmann, när han invaldes i styrelsen för 
ICTM 1983:

Erich var till en början lite faderlig, eller idag skulle man kanske kalla det »men-
torlig» mot mig. Han tog in mig på enskilda samtal på sitt hotellrum vid styrel-
semötena och undervisade mig i hur en styrelseledamot i ICTM skulle uppföra sig, 
vilka förpliktelser man hade etc. (e-post från Krister Malm till författaren 20/9 
2016).

Krister Malm vidimerar att han hade »ett gott förhållande till Erich och bodde 
några gånger på 90-talet i hans lägenhet i Berlin» (ibid.). Trots den goda för-
bindelsen med Erich Stockmann menar Krister Malm att han fick sina huvud-
sakliga musiketnologiska impulser genom amerikansk forskning: 

Erichs inflytande på musiketnologins etablering i Sverige gick inte genom mig. Det 
var väl genom Ernst och Janne (ibid.).

Jag har inledningsvis gett en skiss över mina egna kontakter med honom och 
deras betydelse för mig. Owe Ronström (2014) har så sant kallat Stockmann 
för en »dörröppnare». I Ronströms fall öppnade han dörrar till unga folkmusi-
ker i DDR, men också till sina forskar- och arkivkolleger i hemlandet. »Erichs 
legitimitet gav också en viss säkerhet som i den alltmer upphettade politiska si-
tuationen mot slutet av 80-talet inte var oviktig» (s. 11). 

Anders Hammarlund hade en relation av annat slag. Den började i slutet av 
1970-talet när han skulle skriva sin kandidatuppsats. På uppmaning av Ernst 
Emsheimer läste han några av Erich Stockmanns arbeten om albansk folkmu-
sik. Det personliga mötet kom långt senare. För sin forskning om »Musik och 
politik i det postkommunistiska Centraleuropa» gjorde Hammarlund en inter-
vju med Stockmann under hans ovan nämnda besök vid folkmusikfestivalen i 
Falun 1990, således inte ens ett år efter DDR:s kollaps.25 Men intervjun blev 
»ganska misslyckad»:

Erich befann sig ju under de där åren i en försvarsposition och reagerade med rygg-
märgen. Det akademiska DDR höll ju på att avvecklas, mer eller mindre, i samband 
med integrationen med Förbundsrepubliken. Han var oerhört taggad och på sin vakt, 
vi kände inte varandra personligen och jag tror han först tolkade mig som ännu en av 
dessa beskäftiga journalister från väst som var ute efter att brännmärka alla som hade 
haft någon position i det avvecklade systemet. Detta var ju inte alls mitt syfte […] 
Men det var ändå väldigt svårt att utvinna någon väsentlig information ur vårt 
samtal. Allt blev väldigt inlindat (e-post från Anders Hammarlund till författaren
5/9 2016).

25 En del av intervjun sändes 25/7 1995 i Musikradion i Hammarlunds serie Musik efter muren.
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Dan Lundberg träffade också Erich Stockmann under hans besök i Stockholm, 
dessutom på internationella konferenser. Han fick – liksom jag och Owe Ron-
ström – uppleva Stockmann som en intresserad och gynnande kollega, trots ål-
dersskillnaden. När Dan Lundberg och jag gav ut Musiketnologi – en introduk-
tion (2002), dedicerade vi samfällt boken till Stockmann – »för oss en betydel-
sefull förebild och en hängiven stödjare av vår egen väg in i musiketnologins 
underbara värld», som vi skrev (s. 8). Det finns säkert andra kolleger som också 
fick del av Stockmanns uppmärksamhet och som därför kunde ha nämnts här. 

De direkta vetenskapliga impulserna från Erich Stockmann till oss då yngre 
var ärligt talat inte så stora. Han företrädde trots allt ett äldre vetenskapligt 
ideal. Som forskare kan han knappast kallas en föregångare för den inriktning 
som bröt fram kring 1960 och som inspirerade oss att bli musiketnologer. Dess-
utom var han som person ganska försiktig när det gällde att ge kritik och att 
handleda. Men de indirekta impulserna var desto viktigare. Han visade vägen 
till stimulerande sammanhang, till kolleger, institutioner, konferenser och and-
ra vetenskapliga miljöer. Och han introducerade oss till konserter, workshops 
och festivaler i sitt hemland. Där blev flera av oss bekanta med musiker som 
också var blivande forskare – den förening av två roller som finns hos många 
nutida musiketnologer. Tack vare Erich Stockmann fick vi kort sagt avgörande 
kontakter och fick uppleva avgörande ögonblick. Jag vill också understryka 
hans starka forskaridentitet som viktig i sammanhanget. Hans vänliga nyfiken-
het på kollegers arbeten påverkade mig – och säkert också andra. 

Impulser från Stockmann
Det finns inga källor som i klartext meddelar att Stockmann förmedlade disci-
plinens förändrade inriktning – och nya benämning – till sina svenska kolleger. 
Han ägde bevisligen insikten om denna omvandling och bör därför direkt eller 
indirekt ha varit i kontakt med kollegerna i Sverige om denna väsentliga för-
ändring. Men källorna tiger alltså still, möjligen beroende på Stockmanns för-
siktighet i den politiska balansgång som han ständigt fick ägna sig åt. I inled-
ningen av sin recension av Jan Lings avhandling säger han dock att den då liv-
aktiga instrumentforskningen bildar en egen forskningsgren inom just musik-
etnologin (Stockmann 1967 s. 214) – kanske den tidigaste användningen av 
termen i en svensk vetenskaplig publikation.

Man måste föreställa sig att åtminstone Emsheimer och Ling genom bland 
annat deltagandet i IFMC själva hade goda möjligheter att följa disciplinens ut-
veckling. Redan i ett brev av den 21/4 1959 från Emsheimer till Stockmann ta-
lar den förstnämnde om »musikethnologische Arbeiten», vilket är en tidig an-
vändning av benämningen. Värt att notera i sammanhanget är att Ling rubrice-
rar sin licentiatavhandling från 1961 som en »musikfolkloristisk studie». Märta 
Ramsten menar trots det att avhandlingen utgör »den första musiketnologiska 
studien i Sverige» (2014 s. 56, kursiv i original) och pekar på Emsheimer och 
museimiljön som en av impulsvägarna.
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När Stockmann senare vände sig mot nästa generation i Sverige, hade mu-
siketnologin redan etablerats. Han fick då liten betydelse som introduktör av 
den förändrade inriktningen.

Till slut …
Kontakterna mellan Erich Stockmann och några svenska kolleger var betydelse-
fulla under musiketnologins formativa år. Han hade ett intensivt samarbete med 
Ernst Emsheimer, i mindre utsträckning med Jan Ling, som ändå fick del av 
Stockmanns uppmärksamhet under en viktig fas i sin karriär. För nästa genera-
tion fanns inga egentliga samarbeten att gå in i, utan kontakterna innehöll annat. 

Forskaren Erich Stockmann var, sedd ur svenska kollegernas ögon, i första 
hand organolog. Stockmanns intresse för visforskning låg av någon anledning 
utanför bilden. Hans organologiska forskning gjorde honom inte till en musik-
etnolog, även om han som nämnts ville inkludera instrumentforskningen i den 
framväxande disciplinen. Som organolog uppfattades han hellre som företräda-
re för en äldre skola.

Stockmanns stora betydelse för musiketnologins tillblivelse i Sverige hand-
lar framför allt om hans aktiva arbete med förmedling av internationella kon-
takter till svenska kolleger ur flera generationer. Han öppnade dörrar, som Owe 
Ronström uttryckt saken. Genom kontakt med Stockmann fick ett antal kolle-
ger i Sverige del av impulser som annars varit svårare att nå. Stockmann fun-
gerade som en katalysator utan att själv vara en uppenbar förebild för den nya 
inriktningen. Därigenom blev musiketnologin något snabbare etablerad och på 
kortare tid mer internationaliserad – förmodligen resultat som Stockmann 
hoppades på. 

Hans långvariga samarbete med Ernst Emsheimer fick till följd att dåvarande 
Musikhistoriska museet blev en internationellt betydelsefull organologisk forsk-
ningsmiljö, något som i sin tur vitaliserade organologisk forskning i Sverige.

Forskarsamhällets invånare kan inneha olika positioner, för att tala fotbolls-
språk. Några ligger längst fram och attackerar, andra är »släpande» forskare 
som ser till att kontinuiteten behålls. Vissa är viktiga för laget, fastän de själva 
inte anfaller särskilt ofta. Erich Stockmann var en sådan lagbyggare i sin roll 
för svenska kolleger. 

Källor och litteratur
Källor
Statens musikverk
Musikhistoriska museets arkiv:
 Utgående korrespondens (B2B:1–13).
 Inkommande korrespondens (E2C:1a, 2–4).
 Ernst Emsheimers arkiv.
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