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1. Inledning 
 
1.1 Inledning 

 
Ursprungsfrågor har inom hela det kulturhistoriska fältet länge varit mindre prioriterade än de 
var under förra seklets första halva. Inom musiketnologin brottas man med stora 
metodologiska problem i sökandet efter t.ex. folkmusikaliska instruments och folkdansers 
ursprung. Det största problemet är kanske bristen på skriftliga källor i de muntliga traditioner 
det oftast handlar om. Att man insett komplexiteten och svårigheterna med uppgiften kanske 
kan vara en orsak till det minskade intresset. Bevisbördan för att stipulera ett samband är tung 
och oftast kommer man inte längre än till att kunna påvisa likheter och indicier, vilket man 
finner otillfredsställande. Ett tag trodde man sig ”stå på säker mark”, som Norlind uttryckte 
det 1945, när det gällde åtminstone texterna i fråga om den folkliga koraltraditionen, vilket 
även det visat sig vara mer komplext än man först anat. Svårigheterna med att spåra de 
folkliga koralernas uppkomst och ursprung är att det rör sig om en mängd tänkbara influenser, 
under olika tidpunkter och i olika riktningar, under en mycket lång tidsperiod. Folkliga 
koraler är också en övergripande beteckning för något som troligtvis består av en rad olika 
fenomen och musikyttringar. 

 
Insamlandet av koralmelodier började under andra hälften av 1800-talet med bl.a. ett 70-tal 
uppteckningar av John Enninger, liksom hans lärare Bengt Hallberg och något senare Nils 
Andersson, alla från Skåne. Intresset för de folkliga koralerna var från början starkt kopplat 
till diskussionerna kring behovet av en restaurering av församlingssången i Svenska kyrkan 
och utformandet av en ny koralbok, till vilket många förslag vid denna tid fanns i omlopp. Av 
de första insamlarna av folkliga koraler planerade eller lämnade flera in egna koralboksförslag 
där de ”rytmiska koralerna” var ett inslag.1  En pionjär för en mer forskande behandling av de 
folkliga koralerna var Oscar Byström, som från 1880-talet brann för de ”rytmiska koralernas” 
återinförande i Svenska kyrkans församlingssång. I Byströms bidrag till en ny koralbok 
spelade de folkliga koralerna en viktig roll, då han såg dem som en reminiscens av en 
blomstrande församlingssång. Han var övertygad om deras direkta ursprung i den katolska 
kyrkosången och grundade sina påståenden framför allt på melodiernas modala utseende, som 
han med lite justeringar infogade i olika kyrkotonarter. Byströms använde sig fr.a. av 
notuppteckningar av de s.k. ”Mora-koralerna” från Dalarna.  

Morakoralerna var också den tyske musikforskaren Erich Burgers källmaterial, i avsnittet 
om folkliga koraler i hans avhandling om tyska koralmelodier i Sverige från 1929, där han 
antar ett samband mellan Mora-koralerna och den gregorianska sången2. Ursprungsfrågan var 

                                                 
1 T.ex. planerade John Enninger ett eget koralboksförslag enl. sina dagboksanteckningar (Wentz-Janacek 1994, 
s.4) och Bengt Hallberg gjorde två, 1857 och 1882 (Wentz-Janacek 2000, s. 8). Byström lämnade in flera 
koralboksförslag och utgav också flera notsamlingar (Hedwall 2003).  
2 Burger, Erich 1932. Deutsche Kirchenmelodien in Schweden: Ein Beitrag zur Geschichte der schwedischen 
Reformation. Uppsala. Först otryckt, München 1929. 
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central för de tidiga forskarna och runt 1930 började Tobias Norlind3 och Carl-Allan Moberg4 
att intressera sig för folkliga koraler och diskuterade ifall de folkliga koralmelodierna hade ett 
samband med den gregorianska sången. Moberg som gjort de mest ingående studierna, 
reviderade sina åsikter allt eftersom han fått tillgång till mer material, framför allt då han 
undersökt uppteckningarna och ljudupptagningarna från den svenska befolkningen i Estland 
(Rågö, Ormsö, Runö) och Gammalsvenskby i Ukraina. Ursprungsfrågan gällde framför allt 
melismernas och ornamentens likheter med gregoriansk sång, respektive övrig svensk 
folkmusik.  

Senare forskare, som t.ex. Margareta Jersild5, Folke Bohlin6, Gunnar Ternhag7, Ingrid 
Åkesson8 och Anders Dillmar9, har ägnat större intresse för frågor om kontext, funktion, 
uppförandepraxis och traderingsprocesser. Man skulle kunna säga att intresset förskjutits från 
själva melodierna till sången, där termer som multiheterofoni10 har skapats för att beskriva hur 
de kollektiva yttringarna kan ha ljudit.  

Det ackumulerade källmaterialet har förutom fler notuppteckningar från ett större 
geografiskt område, varit ljudupptagningar och skriftliga beskrivningar i t.ex. reseberättelser, 
brev, kyrkodokument och frågelistor. Skillnaden i tillgång till källor för de tidigare och senare 
forskarna har haft betydelse för synen på de folkliga koralerna, inte minst i ursprungsfrågan.  

Den ”gregorianska hypotesen” har av senare forskare avskrivits och konsensus verkar råda 
att ursprunget är folkmusikaliskt. Folke Bohlin och Margareta Jersild har trots deras 

                                                 
3 Norlind, Tobias 1930. Svensk folkmusik och folkdans. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 
1945. ”Den folkliga koraltraditionen.” Inledning i Andersson, Olof. Folkliga svenska koralmelodier 
4 Moberg, Carl-Allan 1930. ”Zur Geschichte des schwedischeen Kirchengesangs. ” Internationale Gesellschaft 
für Musikwissenschaft. Erster Kongress Lüttich 1-6 sept. 1930. Kongressgericht. Guildfort. 
Moberg, Carl-Allan 1939. ”De folkliga koralvarianterna på Runö.” STM 1939. Stockholm. 
Moberg, Carl-Allan 1942. Från kyrko- och hovmusik till offentlig konsert. Uppsala. (Uppsala universitets 
årsskrift 1942:5.) 
Moberg, Carl-Allan 1950. ”Två kapitel om svensk folkmusik.” STM 1950. Stockholm. 
5 Jersild, Margareta 1990. ”Swedish choral variants – some comments on the relation. Function – text – music.” 
Probleme der Volkmusikforchung. Bern: Verlag Peter Lang AG. 
Jersild, Margareta 1993. “Folkliga vokaltraditioner” Musiken i Sverige. II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720—
1810. Stockholm: Fischer. 
Jersild, Margareta & Åkesson 2000. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket 
och musiken. Hedemora: Gidlunds. 
Jersild, Margareta 2004a. ”Folkliga koraler – en genreöversikt.” ”Gamla psalmmelodier” En bok om folkliga 
koraler, insamling och forskning. Red. Mathias Boström et al. Stockholm: Svenskt visarkiv. 
Jersild, Margareta 2004b. ”’Krånglig och belastad med krumelurer’. En psalmodiformel med folkliga 
variationer.” ”Gamla psalmmelodier” En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias 
Boström et al. Stockholm: Svenskt visarkiv. 
6 Bohlin Folke, 1992. ”Kyrkans koral och liturgi.” Musiken i Sverige. III. Den nationella identiteten 1810—1920. 
Stockholm: Fischer. 
1993. ”Kyrkosången” Musiken i Sverige. II. Frihetstid och gustaviansk tid 1720—1810. Stockholm: Fischer. 
7 Lindström, Anders & Ternhag, Gunnar 1985. Folkliga koraler. Älvsjö: Verbum 
Lundberg, Dan & Ternhag, Gunnar 1996. Folkmusik i Sverige. Hedemora: Gidlunds. 
8 Åkesson, Ingrid 1999. Individuellt, lokalt eller allmänt folkmusikaliskt? : sångstil och variation i folkliga 
koraler hos tre sångare från Gammalsvenskby C-uppsats Uppsala: Univ., Institutionen för musikvetenskap 
Jersild, Margareta & Åkesson, Ingrid 2000. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, 
bruket och musiken. Hedemora: Gidlunds. 
9 Se not 1 
10 Se Bohlin 1992 i fotnot nr. 6. 
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antagande om ett folkmusikaliskt ursprung, utvecklat Mobergs iakttagelse av några 
Runökoralers likheter med ett psalmodischema i flera artiklar11.  

 
En komplexitet med forskningsfältet är de flera olika discipliner och kunskapsområden som 
har relevans om man vill förstå hela fenomenet. Musikvetenskapligt sett rör sig problematiken 
inom folkmusiken (musikanalytiskt) och musiketnologin (antropologi, folklivsforskning), 
liksom inom hymnologin (luthersk koralforskning) och ev. också inom gregorianiken. Ett 
etnohymnologiskt undersökningsperspektiv har under senare år även vuxit fram12. Jämförelser 
med konstmusiken är också en aspekt av den folkliga koralforskningen. Musikpsykologi 
skulle kunna ha betydelse, liksom musikfilosofi, musikestetik men framför allt kanske 
musikteologi. Religionsvetenskapen är en relevant disciplin för att förstå samband, ursprung 
och utveckling när det gäller religiös musik och även där behövs kunskaper i både de kyrkliga 
traditionerna och de folkliga, liksom kyrkopolitiken och själva teologin. Inom den allmänna 
historieforskningen är kulturhistorien viktig, men även den politiska, ekonomiska och sociala 
historien har relevans. Det är svårt för en enskild person att behärska allt detta och forskarnas 
olika ingångar och kunskapsområden borde rimligtvis kunna leda fram till olika inriktningar 
och slutsatser. De olika vetenskapstraditioner med tillhörande vetenskapsteorier och de i olika 
tider rådande ideologier som forskarna stått under inflytande ifrån, skulle kunna tänkas ha 
påverkat resultaten av deras undersökningar.  

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att granska hur man i forskningen behandlat frågan om de folkliga koralernas 
ursprung genom att syna forskarrollen och forskningen kring folkliga koraler i Sverige och 
sätta in det i ett vetenskapsteoretiskt och ideologiskt sammanhang.  

Analysen innefattar sju huvudfrågor: 
- Vilka förutsättningar har de olika forskarna haft och vilka källor och fakta har de 

haft tillgång till?  
- Vilka discipliner och vetenskapstraditioner har forskarna utgått ifrån och vilka 

vetenskapsteorier och ideologier verkar de ha omfamnat? 
- Vilken typ av fenomen har forskarna primärt uppfattat de folkliga koralerna som 

(estetiskt objekt, musikalisk teknik, beteende etc.)? 
- Vilka aspekter av de folkliga koralerna har studerats i samband med 

ursprungsfrågan (t.ex. melodik; tonalitet/modalitet, rytmik, ornamentik, melismering, 

                                                 
11 Moberg, Carl-Allan 1939. ”De folkliga koralvarianterna på Runö”. STM 1939. Stockholm. 
Bohlin, Folke 1970. Melodier till julepisteln i svensk tradition Visby: CWK Gleerup: Lund Bohlin, Folke 1995. 
”Gregorianik i Sverige genom tiderna” Svenskt gudstjänstliv 1995 (70), s. 33-47. 
Jersild, Margareta 2004. ”’Krånglig och belastad med krumelurer’ – En psalmodiformel med folkliga 
variationer” ”Gamla psalmmelodier” En bok om folkliga koraler, insamling och forskning. Red. Mathias 
Boström et al. Stockholm: Svenskt visarkiv. 
12 Se t ex Dillmar 2001, s. 15 där han diskuterar termen myntad av John Blacking. 
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uppförande-praxis, kontext, funktion, textval) och vilka uppfattningar verkar de ha av 
dessa begrepp? 

- Vilken uppfattning verkar forskarna ha av några för ursprungsfrågan centrala 
begrepp, som utveckling, tradering och påverkan?  

- Kan man genom en analys av den vetenskapliga kontexten ana skäl som 
påverkar varför olika teorier favoriseras, förkastas eller inte ens behandlas? 

- Kan en sammanställning av senare forskningsresultat ge skäl till en förnyad 
prövning av ursprungsfrågan? 

 
 
1.3 Forskningsläge, litteratur och avgränsningar 

 
Bakgrundsbeskrivningen i denna inlednings första del, är samtidigt en redogörelse för 
forskningsläget för ursprungsfrågan. Den i fotnoter där anförda litteraturen, är de viktigaste 
källorna som kommer att ligga till grund för denna uppsats litteraturstudie.  

Ett antal musikvetenskapshistoriska undersökningar, böcker och artiklar, har används som 
hjälp för analyserna i denna uppsats; 

Sten Dahlstedt har i sina två avhandlingar från 1986 och 199913 analyserat den svenska 
musikvetenskapliga historien mellan 1909 – 1961, en tidsperiod under vilken Tobias Norlind 
och Carl-Allan Moberg var viktiga aktörer och därför upptar en ansenlig del av 
framställningen. Vetenskapstraditioner, vetenskapsteorier och forskarnas relationer till 
inhemska och utländska forskare och tänkare kartlägger Dahlstedt i dessa arbeten. Ingmar 
Bengtssons14 musikvetenskapliga översikt från 1973 ger förutom svensk musikvetenskaps-
historia, även vetenskapsteori och metodologi. 

Den svenska folkmusikforskningen15 har, för att nämna ett axplock bland andra Jan Ling16, 
Märta Ramsten17 och Owe Ronström18 skrivit om. De behandlar alla mer eller mindre de 
ideologiska undertonerna i folkmusikforskningen, med en övervägande fokus på det 
nationalistiska.  

                                                 
13 Dahlstedt, Sten 1986. Fakta & förnuft – Svensk akademisk musikforskning 1909 – 1941. Skrifter från 
Musikvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, nr 12, Göteborg. 
Dahlstedt, Sten 1999. Individ och innebörd. Forskningsinriktningar och vetenskapsteoretiska problem inom 
svensk akademisk musikforskning 1942 -1961. Gothenburg studies in the history of science and ideas, nr 14. 
Göteborg. 
14 Bengtsson, Ingmar 1973. Musikvetenskap: en översikt. Stockholm: Esselte Studium AB. 
15 Folklivsforskning med inriktning på musik, musiketnologi, musikantropologi är andra termer för det som i 
denna uppsats kallas folkmusikforskning. 
16 Ling, Jan 1980. ”Om folkmusikens historia och ideal” Folkmusikboken. Stockholm: Prisma. 
17 Ramsten, Märta 1994. ”Folkmusiken - Insamling och forskning” Musiken i Sverige. III. Den nationella 
identiteten 1810—1920. Stockholm: Fischer. 
18 Ronström, Owe 1994. ”Inledning” Texter om svensk folkmusik från Haeffner till Ling. Stockholm: Kungl. 
Musikaliska akademien. 
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Av dem som har behandlat forskningen om folkliga koraler, kan nämnas Dan Lundberg19 
som även inriktar sig på den nationalistiska aspekten av framför allt Folkmusik-
kommissionens insamling av folkliga koraler och forskarna runt det projektet. Andra 
framställningar av den folkliga koralforskningen är den uttömmande forskningsöversikten i 
Margareta Jersilds & Ingrid Åkessons undersökning från 200020 liksom Margareta Jersilds 
sammanfattningar i artiklar 2004 och 200621.  

Viktig litteratur för analyserna är också kortare och längre biografier över de forskare som 
förekommer. Lennart Hedwall22 har skrivit en längre biografi om Oscar Byström, ur vilken 
den mesta informationen om Byström kommer ifrån. Hedwall har dessutom utvecklat 
Byströms intresse för folkliga koraler och hans förmodan om deras samband med den 
gregorianska sången i en artikel 200523. I antologin Texter om svensk folkmusik inleds alla de 
återgivna klassiska folkmusiktexterna med en artikel om författaren, skriven av olika 
musiketnologer och för denna uppsats är Ternhags24 om Nils Andersson, Ramstens25 om 
Tobias Norlind, Lings26 om Carl-Allan Moberg och Sæthers27 om Jan Ling framför allt av 
intresse. Jersild har skrivit om Norlind, balladmelodierna och evolutionismen28 2004.  

I litteraturstudien är det framför allt forskarnas egna texter som analyseras, vilket gör att 
insamlare och upptecknare (som t.ex. J. Enninger, N. Andersson, O. Andersson och N. 
Stålberg), som i begränsad omfattning bearbetat sitt insamlade material i skrift, inte närmare 
kommer att behandlas. Hur de har tänkt och gjort urval, hur de har påverkat uppteckningar 
och inspelningar, samt deras vittnesmål från förmedlingstillfället är naturligtvis intressanta 
och har ändå en viss plats i undersökningen. 

Artiklar från uppslagsverk som Grove Dictionary och Nationalencyklopedin har används, 
liksom div. annan litteratur för förståelsen av vetenskapliga begrepp och riktningar. Syftet 
med uppsatsen är att studera forskningen kring folkliga koraler i Sverige, även om fenomenet 

                                                 
19 Lundberg, Dan 2004. ”’Det vore i hög grad önskligt att hela detta insamlade material bleve publicerat’ - 
Folkliga koraler som nationellt projekt” Gamla psalmmelodier” En bok om folkliga koraler, insamling och 
forskning. Stockholm 
20 Jersild, Margareta & Åkesson 2000. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, 
bruket och musiken. Hedemora: Gidlunds. 
21 Jersild, Margareta 2004. ”Folkliga koraler – en genreöversikt.” ”Gamla psalmmelodier” En bok om folkliga 
koraler, insamling och forskning. Red: Mathias Boström et al. Stockholm: Svenskt visarkiv. 
Jersild, Margareta 2006. ”Swedish traditional hymn singing” Spiritual folk singing, Nordic and baltic protestant 
traditions Danmark: Kragen Forlag. 
22 Hedwall, Lennart 2003. Oscar Byström – Ett svenskt musikeröde från 1800-talet. Hedemora: Gidlunds. 
23 Hedwall, Lennart 2005. ”Den antika sången: Oscar Byström, gregorianiken och den folkliga koralen”, Frispel: 
festskrift till Olle Edström, red. Alf Björnberg. Göteborgs universitet, Göteborg 
24 Ternhag, Gunnar 1994. . ”Det stora insamlingsprojektet.” Texter om svensk folkmusik. Från Haeffner till Ling.  
Red. Ronström, Owe och Ternhag, Gunnar. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien (Kungl. Musikaliska 
akademiens skriftserie, 0347-5158 ; 81). 
25 Ramsten, Märta 1994. ”Tankens djärva flykt från skrivbordet” Texter om svensk folkmusik från Haeffner till 
Ling. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien. 
26 Ling, Jan 1994. ”Folkmusik – en brygd” Texter om svensk folkmusik från Haeffner till Ling. Red. Owe 
Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien.  
27 Sæther, Eva 1994. ”Från brygd till salladsskål.” Texter om svensk folkmusik. Från Haeffner till Ling. Red. 
Owe Ronström & Gunnar Ternhag. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien.  
28 Margreta Jersild 2004c. ”Norlind, balladmelodierna och evolutionismen”. Om Tobias Norlind en pionjär inom 
musikforskningen. Red. Bohlin, Folke Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning. 
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med folklig koralsång också förekommer i andra länder. En jämförelse med forskningen i 
framför allt våra nordiska och baltiska grannländer är intressant, men kommer av tid och 
utrymmesskäl endast att beröras i förekommande fall. Framför allt de 10 artiklar av de nutida 
ledande forskarna av folkliga koraler från Norden och Baltikum, samlade i boken Spiritual 
folk singing, Nordic and Baltic protestant traditions från 2006, som refereras till.  
 
1.4 Metod och uppläggning 

 
Avsikten är att upprätta en viss distans till forskningen för att bättre förstå dess innehåll. 

De senaste decennierna har en rad teorier och metoder utvecklats för att studera forskning 
som företeelse. Vetenskapshistorik, vetenskapssociologi, retorik och diskursanalys är exempel 
på sådana ansatser.  

Utan att mer principiellt anknyta till relativistisk eller socialkonstruktivistisk 
vetenskapssociologi, är följande framställning ändå inspirerad av några sådana teorier. 
Mulkay menar att legitimering av vetenskapliga resultat är starkt betingade av sociala 
processer, och att vetenskapshistorien inte är ett utdraget kontinuum mot en allt högre grad av 
sanning, utan snarare att varje periods vetenskap måste bedömas utifrån sina egna 
förutsättningar och sin egen logik.29 Enligt konstruktivismen har kriterier för god vetenskap 
visat sig vara historiskt föränderliga. Teorier har förkastats genom hela vetenskapshistorien 
och genom rent induktivt tänkande inser man att även de teorier vi i dag omfattar också 
kommer att förkastas. Företrädare för den relativistiska vetenskapssociologin menar att 
forskaren befinner sig i en socialt konstruerad tanketradition där t.ex. uppfattningen av olika 
begrepp påverkar hur frågor formuleras och svar söks. Genom att analysera det vetenskapliga 
samhällets uppbyggnad och utveckling kan man förstå dess kunskapsanspråks innehåll och 
utveckling.30 I denna uppsats undersöks om det är möjligt att nå en större förståelse för 
ursprungsfrågan genom en sådan analys. Nu är vi inte bara barn av vår tid. Ett syfte är att 
belysa både hur forskningen är påverkad av tidsandan men hur den samtidigt har bedrivits av 
unika individer, som på olika sätt har påverkat och lagt nya pusselbitar till en ackumulerad 
kunskap om de folkliga koralerna. Även om ursprunget är komplext och svårt att belägga, så 
har de folkliga koralerna ju ändå uppkommit på något visst sätt, oberoende av vad forskare 
lyckats (eller ej lyckats) komma fram till.  

Om man tänker sig att någon slags hermeneutisk förståelse av de folkliga koralerna har 
betydelse för ursprungsfrågan, skulle Hans-Georg Gadamers (1900-2002) idéer kunna vara 
fruktbara tankeredskap i analysen. Gadamer menar att förförståelse och positivt laddade 
fördomar, i betydelsen i förväg dragna slutsatser som vi använder och tolkar utifrån, är en 
nödvändig förutsättning för kunskapsbildning, till skillnad från dem som hävdar att kunskap 
uppnås genom att man gör sig av med fördomar.31 En ansats görs för att kartlägga forskarnas 

                                                 
29 Mulkay, Michael 1985. The word and the world. Explorations in the form of sociological analysis. London, 
Allen & Unwin. Ur Hellström 1999, s. 194. 
30 Hellström 1999, s. 194. 
31 Gadamer 1997 (1960); Allwood & Erikson 2010, s. 94ff. 
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förförståelse och fördomar, vilket följer som en röd tråd genom hela framställningen. För att 
upptäcka dessa föreställningar används diskursanalys som en bakomliggande metod, om än 
inte konsekvent genomförd. T.ex. analyseras användningen och uppfattningen av några 
centrala begrepp (utveckling, tradering och påverkan), som en sista del.   

Uppsatsen är en litteraturstudie som utgår ifrån de vetenskapliga artiklar (inkl. inledningar 
till notpublikationer), kongressföredrag och böcker som behandlar folkliga koraler i Sverige 
(samt vissa jämförelser med forskning i grannländerna), producerade av forskare från 1800-
talets slut fram till idag. En genomgång och analys av denna litteratur för att syna 
forskarrollen och forskningen kring folkliga koraler, är huvuddelen av denna uppsats. Till 
hjälp för analyserna används bl.a. litteraturen i avsnittet ovan.  

Uppläggningen är följande: I kap. 2 görs en genomgång av forskningens plats i samhället, 
forskarna, insamlarna och deras olika inriktningar i stora drag. Här berörs också olika syften 
för forskningen, vilket sedan återkommer i kap. 3. Avhandlas gör också inbördes relationer 
och forskarnas tillgång och användning av källor. I kap. 3 behandlas ursprungsfrågan ur olika 
synvinklar. En hypotes att sökande efter ursprung grundar sig i ett sökande och befästande av 
identitet framläggs. De sista tre avsnitten av kap. 3 är en analys av hur forskarna verkar ha 
uppfattat tre, för ursprungsfrågan, centrala begrepp: utveckling, tradering och påverkan. De 
tre begreppen skulle på en metanivå också kunna ses som de övergripande ledorden för hela 
uppsatsen, då forskningens utveckling, de olika forskarnas utifrån och inbördes påverkan, 
samt traderandet av kunskaper inom olika vetenskapstraditioner undersöks. I alla avsnitt av 
kap. 3 framkommer olika hypoteser och teorier som handlar om de folkliga koralernas 
ursprung. I sammanfattningen och diskussionen diskuteras de arbetshypoteser som vuxit fram 
under arbetets gång. 

 
 

1.5 Definitioner och terminologi 
 

Termerna folkliga koraler och folklig koralsång används oftast för att beteckna det fenomen 
som denna uppsats behandlar. Allt det som innefattas i folkliga koraler/sång, består av olika 
fenomen med olika ursprung, och en precisering av vilka koraler eller vilken aspekt av 
fenomenet forskarna talar om, kan ha betydelse för förståelsen av deras resultat. Talar man 
om en multiheterofon uppförandepraxis eller enskilda melodivarianter? Detta diskuteras på ett 
flertal ställen i uppsatsen. Olika forskares egna beteckningar för folkliga koraler, som ”gamla 
psalmmelodier”, ”folkiga koralvarianter”, ”traditionell psalmsång”, ”rytmiska koraler” och 
”Original-Folkpsalmtoner” säger en del om hur de såg på fenomenet. Själv ansluter jag mig 
till termen folkliga koraler, eftersom den idag är den mest etablerade och sammanfaller med 
Margareta Jersilds och Ingrid Åkessons terminologi i deras stora undersökning från 2000.32  
Tidigare använda termer har alla sina problem, och i övrigt finns ingen etablerad beteckning 
för att särskilja koralsången från den nottrogna sångpraxis som ersatte den äldre traditionen. 

                                                 
32 För deras motivering se Jersild & Åkesson 2000, s. 15f. 
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2. Forskarna och deras utgångslägen  
 

2.1 Institutioner och finansiering 
 

Forskning bedrivs alltid i ett omfattande socialt sammanhang som skapar förutsättningar 
för enskilda forskares aktiviteter. Samhället i stort utgör en yttersta förutsättning för 
forskning, kanske främst när det gäller forskningens ekonomi. Men en förutsättning är 
även – speciellt i samhälls- och humanvetenskap – påverkan av samhällets aktuella 
idédebatter på t.ex. de forskningsfrågor som studeras.33 

 
I detta avsnitt är syftet att visa vilka institutioner som givit utrymme och anslag till 
insamlingen och forskningen. Forskningstradition, vetenskapssyn, idédebatter och andra 
faktorer som har påverkat forskningen återkommer i uppsatsens alla avsnitt.   

 
Det var av personer inom Svenska kyrkan som de folkliga koralerna började uppmärksammas 
i slutet av 1800-talet. Bland de tidiga upptecknarna återfinns kyrkomusiker som John 
Enninger i Skåne och präster som August Bäck och Johan Gabrielsson i Dalarna. Kungliga 
musikaliska akademin (KMA) gav bland annat anslag till Oscar Byströms engagemang som 
koralforskare, t.ex. för att undersöka äldre koraltraditioner i Dalarna och Småland 1892.34 
KMAs intresse grundade sig i uppdraget att utforma en ny koralbok till Svenska kyrkan, 
vilket Byström som ledamot i akademin och som kompositör lämnade flera förslag till. Kung 
Oscar II var engagerad i koralboksfrågan och verkar, sedan han inte längre var preses för 
KMA, själv ha svarat för ekonomiska medel till Byströms Dala-resor 1893-94.35 Byström 
uppfattade det själv som att han utförde hela sitt koralarbete på direkt uppdrag av kungen.36 

Folkmusikkommisionens insamling av folkliga koraler med insatser från fr.a. Nils 
Andersson och Olof Andersson, har varit en viktig (och omdiskuterad) källa för 
musikforskare sedan 20-talet. År 1909 startade Folkmusikkommissionens insamlingsarbete 
för bevarande och kartläggning av svensk folkmusik. Det var ett stort nationellt projekt som 
drevs av eldsjälars ideella insatser och privata medel, men också med ett visst ekonomiskt 
stöd från staten. 

De statliga folkminnesarkiven står för en hel del källmaterial av folkliga koraler, dels 
genom nedtecknade beskrivningar av hur psalmerna utfördes, de folkliga koralernas miljö och 
vilken roll de spelade för människor, dels i de inspelningar och notuppteckningar som finns 
samlade. Som exempel kan nämnas insamlaren Nils Stålbergs upptecknings- och 
inspelningsverksamhet, som framför allt bekostades av Folkminnesarkivet i Uppsala 
(ULMA), vilka lånade ut fonograf och senare graververk för lackskivor, för att spela in 
Gammalsvenskbyborna när att de anlänt till Sverige 1930.37   
                                                 
33 Allwood & Eriksson 2010, s. 21. 
34 Hedwall 2005, s. 36f. 
35 Hedwall 2005, s. 37. 
36 Hedwall 2003, s. 20. 
37 Se Boström 2004. 
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Radiotjänsts betydelse för den folkliga koralforskningen är framför allt de inspelningar som 
Carl-Allan Moberg gjorde hos den svenska befolkningen på estländska Runö tillsammans 
med Sven Jerring 1938. Moberg var också en anlitad medarbetare vid radion och höll bl.a. 
den 7/7 1934 ett föredrag kallat ”Våra folkliga koraler” som trycktes i en antologi året 
därpå.38 Matts Arnbergs inspelningar har också skett i Radiotjänsts regi. 

Vid en del länsmuseer har de folkliga koralerna också en plats. Dalarnas museum var t.ex. 
inblandat i distributionen och utgivningen av Jörgen Dicanders notsamlingar Folkliga koraler 
från Dalarna 1-2.39 Ett flertal länsmuseer hyser i sina samlingar uppteckningar och 
inspelningar av folkliga koraler. 

Forskarorganisationer och vetenskapliga tidskrifter utgör en viktig del av strukturen i 
forskarsamhället och här sker det mesta av den viktiga peer review-processen. På svenska 
kallas samma process för ”granskning av likar” eller ”referentgranskning” och den sker till 
stor del genom att forskare fungerar som granskare av varandras texter.  Det handlar om 
kvalitetskontroller vilka ger forskare och forskningsämnen en viss status och grad av 
acceptans.40 Samfundet för visforskning, Samfundet för svensk musikforskning och Nordhymn 
är sammanslutningar, vilka har haft betydelse för forskningen om folkliga koraler. Deras 
främsta insats har varit som plattform för olika typer av publiceringar. I Samfundet för 
visforsknings årsbok Sumlen, vilken utkom 1976-1995, har flera artiklar om folkliga koraler 
och sång publicerats. Samfundet har också varit inblandat i utgivningen av ovan nämnda 
notsamlingar, insamlade av Dicander 1975 och 1979. Samarbetet mellan Samfundet för 
visforskning och Svenskt visarkiv har alltid varit nära och delvis utgjorts av samma personer. 
När Sumlen slutade utges, började SVA i stället att ge ut den mindre tidsskriften Noterat, med 
oregelbunden utgivning. I den har artiklar om folkliga koraler t.ex. varit Åkesson 1995 och 
2000.41 Svensk tidskrift för musikforskning (STM), vilken utges av Samfundet för svensk 
musikforskning har genom åren publicerat några artiklar i vilka folkliga koraler har 
behandlats. Den viktigaste, och enda som enbart behandlar folkliga koraler, är Carl-Allan 
Mobergs artikel från 1939, som innehåller en djupgående analys av folkliga koraler från 
Runö.42 Recensioner av litteratur om folkliga koraler finns också i STM. Olika tidskrifter med 
kopplingar till Svenska kyrkan har också publicerat artiklar och forskningsrapporter om 
folkliga koraler. Som exempel kan nämnas den tyske musikforskaren Erich Burgers 
avhandling Deutsche Kirchenmelodien in Schweden från 1927, som publicerades 1932 (1933) 
i Kyrkohistorisk årsskrift utgiven av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Ett avsnitt i den 
ägnas åt ”Die Morapsalme”.  

                                                 
38 Moberg 1935. 
39 Dicander 1975 och 1979. 
40 Allwood & Eriksson 2010, s. 22f. 
41 Åkesson, Ingrid 1995. ”Folklig koralsång: Karin, Katarina, Hanna och andra: presentation av en pilotstudie” 
Noterat  nr. 2. Stockholm: Svenskt visarkiv. 
Åkesson, Ingrid 2000. ”’Till dig av hjärtats grunde’. En koralmelodi på vandring”. Noterat nr.8. Stockholm: 
Svenskt visarkiv. 
42 Moberg 1939. 
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När Sten Dahlstedt i sin avhandling (1986) om svensk akademisk musikforskning diskuterar 
perioden 1927 – 41 och delar in forskning och skriverier rörande musik i dels etablerad och 
ickeetablerad, dels akademiskt institutionaliserad och icke-institutionaliserad forskning, 
använder han termen institution i en mer snäv betydelse, till skillnad från den bredare 
användningen av termen inom modern organisationsteori. Till den etablerade och icke-
institutionaliserade forskningen räknar han Norlinds verksamhet vid Musikhistoriska museet, 
arbetet i anslutning till Svenska samfundet för musikforskning och STM och 
Folkmusikkommissionens arbete med Svenska låtar.43 Musikvetenskapens nyvunna ställning 
som akademiskt ämne var under 20-talets senare hälft fortfarande utan fullvärdig 
institutionsförankring vid något universitet. Det var först i och med Carl-Allan Moberg som 
musikvetenskapen etablerades och fick en egen institution vid Uppsala universitet. 

Den musikvetenskapligt akademiskt institutionaliserade forskningen om folkliga koraler 
dominerades under många år av Carl-Allan Moberg, docent och senare professor på den 
musikvetenskapliga institutionen i Uppsala. Från Uppsalainstitutionen har sedan de flesta 
utgått, både koral- och folkmusikforskare, som har intresserat sig för folkliga koraler fram till 
idag, även om deras bidrag till den folkliga koralforskningen inte alltid har tillkommit där.44 
Vid universitetet i Lund har de folkliga koralerna haft en plats i forskningen, bl.a. som ett 
inslag i de nordiska koralseminarierna Nordhymn. Under sin tid som professor vid den 
musikvetenskapliga institutionen 1986 – 96, producerade Folke Bohlin flera texter om 
folkliga koraler.45 Till Lundhymnologerna hör också Elisabet Janacek-Wentz, som skrivit om 
och utgivit folkmusikupptecknaren John Enningers samlade folkliga koraler, liksom Anders 
Dillmar, som i sin doktorsavhandling framlagd vid institutionen 2001, behandlar folklig 
koralsång.46 Den musikvetenskapliga institutionen i Göteborg har med Jan Ling som 
professor utbildat musiketnologer intresserade av folklig koralsång, som Gunnar Ternhag och 
Märta Ramsten, men så vitt känt finns inga akademiska uppsatser eller avhandlingar som 
behandlar folkliga koraler från institutionen. Under Lings tid på institutionen (1968—1992) 
skrev han själv kortare avsnitt i några böcker om folkliga koraler.47 

Svenskt visarkiv (SVA) är en tvärvetenskaplig forskningsinstitution och centralarkiv för 
svensk folkmusik sedan 1951, som haft stor betydelse för forskningen om folkliga koraler. 
Som centralarkiv finns där i princip alla inspelningar och uppteckningar samlade i original 
eller i kopior. Institutionen står för ett antal publicerade böcker och artiklar om folkliga 
koraler samt fonogramutgivningar. SVA är också den institution som bedrivit det största 
forskningsprojektet om folkliga koraler. Efter en pilotstudie av Ingrid Åkesson 199548 
arbetade arkivarierna och musikforskarna Margareta Jersild och Ingrid Åkesson, med anslag 
från stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, med forskningsprojektet ”Musiketnologiska 

                                                 
43 Dahlstedt 1986, s. 123. 
44 Folke Bohlin (1970), Jan Ling (1967), Harald Göransson (1992), Margareta Jersild (1975), och Ingrid Åkesson 
(2007) har alla avlagt sina doktorsavhandlingar vid institutionen. 
45 Bohlin 1992, 1993 och 1995. 
46 Wentz- Janacek 1994 & 2000; Dillmar 2001 . 
47 Ling 1964 och 1989. 
48 Resultaten publicerade i Åkesson 1995. 
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grundvalar – digitalisering av Sveriges Radios folkmusiksamling och tillhörande 
forskningsprojekt kring folklig koralsång” 1998–2000, vilket resulterade i boken Folklig 
koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken, 2000.  
 
 
2.2  Forskare, insamlare och deras inriktning 

 
2.2.1 Forskare 
De aktörer som har ägnat sig åt folkliga koraler i en mer eller mindre akademiskt forskande 
roll, har verkat i olika tidsperioder, och utgått från skiftande vetenskaplig tradition och 
inriktning. Här presenteras kortfattat några av dessa. Genomgången gör inte anspråk på att 
vara heltäckande. Vissa personer som har bidragit till forskningen om folkliga koraler får här 
inte en egen presentation, men refereras till längre fram i uppsatsen i förekommande fall. 

   
En person som på olika sätt har haft betydelse för den folkliga koralforskningen, men som 
sällan har refererats till av senare forskare, är Oscar Byström (1821—1909).49 Hans teorier 
om de folkliga koralernas ursprung är avskrivna av senare forskare och hans trovärdighet som 
forskare är lågt skattad. Byström var en mångsidig person, som kombinerade en karriär som 
militär med verksamhet som musiker, kompositör och koralforskare. Sin musikaliska 
utbildning fick han vid KMA, där han studerade orgel, komposition och sång. Han hade del i 
det sociala livet vid hovet och gav pianolektioner åt prinsessan Eugénie. Byström 
komponerade sånger, kammarmusik, orkestermusik och sångspel samt harmoniserade och 
redigerade koraler i ett flertal förslag till ny psalmbok. 1864 blev han ledamot av KMA, 1867 
– 72 var han inspektor för konservatoriet och 1872 – 76 arbetade han som kapellmästare i 
Åbo. Sedan han flyttat tillbaka till Stockholm 1876, ägnade han resten av sitt liv hängivet åt 
koralforskning. Byström var enligt Hedwall väl förtrogen med det svenska beståndet av 
psalmböcker och handskrifter. Han blev intresserad av gammal kyrkomusik och gjorde 1886 
en studieresa till England, Frankrike och Italien för att studera den gregorianska och 
ambrosianska sången.50 Byström hade stort inflytande under sin samtid när det gällde 
uppmärksammandet av folkliga koraler och spridandet av sina uppfattningar om dem, men för 
sina bidrag till nya koralboksförslag fick han kritik av andra koralforskare redan under sin tid.  

Tobias Norlind (1879—1947) och Carl-Allan Moberg (1896-1978) var två betydande 
musikforskare, vars intresse för folkliga koraler från slutet av 20-talet till Mobergs sista inlägg 

                                                 
49 Moberg gav honom, tillsammans med John Enninger i Skåne, sitt godkännande som ”föregångsman” när det 
gällde uppteckandet av folkliga koraler. Moberg 1939, s. 16f. Hedwall erkänner hans forskning om folkliga 
koraler som en ”pionjärgärning”  (Hedwall 2005, s. 46). Dillmar har givit honom stor uppmärksamhet, men i 
negativ bemärkelse som en viktig aktör för att sprida felaktiga uppfattningar om den folkliga koralsången 
(Dillmar 2001, s. 479). Musiketnologer har nästan förbisett honom helt. 
50 Byström beskriver själv den förestående resan i ett brev: ”Den utländska resan blir väl i nästa månad eller 
början af September. Hufvudpunkter äro: London (Gregorian Societes); Paris (Benedictiner Priorn Dom Pothier, 
Solesmes) – auktoritet i Gregoriansk sång för Frankrike; Rom, den lefvande traditionen för samma sång; 
landtfolkets församlings samt Albingernas sång; Milano, klostren derstädes i och för Ambrosiansk sång, vidare 
åtskilliga bibliothek (Vatikanen, Florens m. fler) samt bibliothekarier m. m.”. Hedwall 2003, s. 332. 
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på 50-talet upptog endast en begränsad andel av deras totala produktion som forskare. 
Norlinds forskning och publikationer täckte det mesta inom svensk musik, men även så vitt 
skilda ämnen som musikinstrumenthistoria, danshistoria, dirigentkonstens historia, Wagner, 
Bach, musiken i Japan osv. Dessutom gjorde han studier i folkloristik och botanik. Han gick 
igenom en ofantligt stor mängd primärkällor i landets bibliotek och arkiv. Moberg, som var 
elev till Norlind, kom att ta över sin lärares roll som den dominerande musikforskaren i 
Sverige. Det pågick under många år en vetenskaplig dispyt mellan de två giganterna, vilken 
bland annat handlade om att Moberg kritiserade Norlind för bristande källkritik och akribi. 
Även Moberg täckte en stor del av det musikvetenskapliga fältet i jämförelse med senare 
forskare och hade vida kunskaper inom humaniora (latin, grekiska, hebreiska, 
religionshistoria, konsthistoria m.m.). Han hade studerat musikvetenskap utomlands, bl.a. för 
gregorianikexperten Peter Wagner i Schweiz och musikteori för kompositören Alban Berg i 
Wien. Wagner inverkade troligtvis mycket på Mobergs forskningspersonlighet.51 Jersild & 
Åkesson skriver om Moberg, att i forskningen om folkliga koraler, är han den ”som mer än 
någon annan har kombinerat en djupgående analys av ett ljudande material med övergripande 
musikhistoriska jämförelser.”52 Både Norlind och Moberg hade ett genuint intresse för svensk 
folkmusik, båda behandlade äldre musik i Sverige i sina doktorsavhandlingar (latinska 
skolsånger resp. senmedeltida sekvenser)53 och båda hade studerat utomlands.  

Efter Moberg och Norlind ökade specialiseringen inom musikvetenskapen. Sten Dahlstedt 
menar att den stora förändringen skedde från och med Ingmar Bengtssons och Martin Tegens 
disputationer på den musikvetenskapliga institutionen i Uppsala 1955.54 Avhandlingarna 
avspeglade ett synsätt som avvek från den äldre Uppsalaskolans ”kulturhistoriska” 
forskningsinriktning. De musikhistoriska framställningar som tidigare producerats hade 
undantagslöst utgått från en övergripande helhetssyn, till skillnad från dessa nya arbeten som 
utmärktes av en snävt och mycket tydligt avgränsad musikhistorisk problemställning.55 
Moberg tog intryck av ”den nya andans män” och deras krav på profilering och definierade 
sin forskningsinriktning på i första hand gregorianik, den svenska stormaktstiden samt svensk 
folkmusik, i synnerhet vallåtar.56 

Då folklig koralsång är både kyrkomusik och folkmusik, har de forskare som studerat 
folkliga koraler efter Moberg varit specialiserade som antingen folkmusikforskare/ 
                                                 
51 Peter Wagner var, som lärjunge till Bellerman och Spitta, djupt förtrogen med en ”empirisk 
forskningsmetodik, vilken beträffande källkritik, paleografi och filologisk noggrannhet representerade det bästa 
som den historiska traditionen inom dåtida tysk musikforskning kunde erbjuda”. Han var också ansvarig för den 
av påvestolen approberade gregorianska akademien för katolsk kyrkomusikforskning och kan ”förväntas ha 
besuttit förmåga att betrakta kyrkomusiken ur breda teologiska, kulturella och historiska perspektiv”. Dahlstedt 
1986, s. 125f. 
52 Jersild & Åkesson 2000, s. 19. 
53 Moberg 1927, Über die schwedischen Sequenzen. Eine musikgeschichtliche Studie, I-II., akad. avh. Uppsala;. 
Norlind; 1909. Latinska  skolsånger i Sverige och  Finland, akad. avh., Lund. 
54 ”Till Uppsalaskolans stränga metodologi och krav på akribi parades naturvetenskapliga ideal, vilket tog sig 
uttryck i en tendens att allt starkare betona den historieskrivande forskarens uppgift att leta fram och källkritiskt 
säkerställa mer eller mindre kompletta empiriska källmaterial på bekostnad av den att syntetiskt återge förlopp 
och deras bestämningar och berättande strukturer.” Dahlstedt 1999, s. 167. 
55 Dahlstedt 1999, s. 166. 
56 Dahlstedt 1999, s. 205f. 
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musiketnologer eller kyrkomusikforskare/hymnologer. Av de etablerade forskare som i större 
eller mindre utsträckning behandlat folklig koralsång, kan man till kyrkomusikforskarna räkna 
Harald Göransson (1917–2004), Elisabet Wentz-Janacek (f.1923), Folke Bohlin (f. 1931) och 
Anders Dillmar (f. 1954). Till folkmusikforskarna hör Jan Ling (f. 1934), Märta Ramsten (f. 
1936), Margareta Jersild (f. 1937), Gunnar Ternhag (f. 1948), Ingrid Åkesson (f. 1954) och 
Susanne Rosenberg (f. 1957).  Indelningen grundar sig kanske främst i ett genreintresse och är 
inte helt strikt. Hymnologer har börjat använda etnologiska metoder. Bohlin och Dillmar 
brukar den relativt nymyntade termen etnohymnologi57 och Jersild, som har stora kunskaper 
om koralmelodier, kan även kallas hymnolog.  
    Jersild och Åkesson har i sin folkmusikaliska forskning specialiserat sig på folklig sång. 
Deras studier av folkliga koraler upptar en jämförelsevis stor andel av deras totala produktion 
som forskare. Jersilds doktorsavhandling om melodier till skillingtryck58 är framför allt 
inriktad på melodiers traderings- och ombildningsprocesser, samt på uppförandepraxis.      
Åkesson, som också verkar som folksångerska, är framför allt inriktad på uppförandepraxis 
och hennes metodologi och vetenskapliga hållning är utpräglat musiketnologisk. Åkessons 
doktorsavhandling belyser folklig sång i vår tid.59 Ternhags forskning har också en starkt 
etnologisk prägel och berör främst svensk och nordisk folkmusik, både instrumental och 
vokal. 
    De som närmat sig folklig koralsång från en kyrkomusikalisk horisont, har haft den svenska 
efterreformatoriska kyrkomusiken som huvudsakligt forskningsfält. Bohlins doktors-
avhandling (1970) har titeln Liturgisk sång i svenska kyrkan 1697-1897. Göransson 
doktorerade på 1697 års koralbok, och Dillmars avhandling är en analys av Haeffners 
koralreform på 1800-talet. Dillmars avhandling behandlar den folkliga psalmsången och dess 
förändringar under 1700- och 1800-talet och analyserar Haeffners koralreform utifrån en 
idehistorisk kontext, samt framhåller estetiska och musikteologiska frågeställningar. 

Som kyrkomusiker i Svenska kyrkan är Bohlin, Göransson, Wentz-Janacek och Dillmar 
alla djupt förankrade i den lutherska kyrkotraditionen och engagerade i samtida 
kyrkomusikaliska frågor. I Sverige har den musikvetenskapliga forskartraditionen varit starkt 
bunden vid att behandla svenska ämnen. När Bohlin har skrivit om förreformatorisk 
kyrkomusik, har han framför allt ägnat sig åt svenska förhållanden.  

Nämnas bör också några forskare som inte är svenska, men som behandlat svenska folkliga 
koraler; den tyske kyrkomusikforskaren Erich Burger, den finske musikforskaren Illmari 
Kroon (1867-1960) och den finlandssvenske professorn i musikvetenskap Otto Andersson 
(1879-1969). 

Av de 10 forskare som ingick i ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt om ”spiritual folk 
singing”, vilket bl.a. resulterade i en antologi 2006, har de flesta folkmusik som sitt 

                                                 
57 Enligt Bohlin är termen uttänkt av John Blacking på Bohlins begäran. Bohlin 1995, s. 36 Se även Dillmar 
2001, s. 15.  
58 Jersild 1972. 
59 Åkesson 2007. 
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forskningsfält med musiketnologisk bas. Tre av författarna utgår från en kyrkomusikalisk 
horisont, och hos några sammanfaller perspektiven.60  

 
2.2.2 Insamlare 
Stor betydelse för den folkliga koralforskningen har också de insamlare som upptecknat och 
spelat in folkliga koraler. En stor del av forskarprocessen sker ju när källorna skapas, då 
inspelningssituation och registreringsmetoder väljs och när urval och redigeringar görs. För en 
mer uttömmande presentation av insamlarna, hänvisas till Jersild & Åkesson 2000. s. 59ff. 

Pionjären61 bland insamlarna, som upptecknade ett 70-tal folkliga koraler på fr.a. 1880-talet 
från sin hembygd i Skåne, är John Enninger (1844-1908). Han var kyrkomusiker och violinist 
med ett engagemang i koralboksfrågan, liksom den samtida Oscar Byström. Enningers lärare 
Bengt W. Hallberg, också kyrkomusiker i Skåne, samlade även han in ”Folk-Choraler” och 
tog dessa i beaktande vid sina två koralboksförslag 1856 och 1883.62 Enligt Wentz-Janacek 
finns den första upptecknade folkliga koralen upptecknad av Hallberg redan 1858.63 

Den insamlare som framför andra har påverkat uppfattningen och forskningen om folklig 
koralsång, är troligtvis Nils Andersson (1864-1921), den drivande kraften bakom 
Folkmusikkommissionen. Han ägnade sig inte åt akademiskt forskningsarbete, utan gav 
tvärtom uttryck för att han föraktade det. En anledning till Anderssons inställning kan vara 
dåtidens s.k. skrivbordsforskares obefintliga fältarbete. En annan förklaring till att Nils 
Andersson inte forskade gav Tobias Norlind 1923: ”han kände väl, att han själv med sin 
eldsjäl ej riktigt passade in i ’objektiv vetenskap’”.64 Dillmar menar att Nils Anderssons 
beskrivning av sitt möte med den folkliga koralsångerskan Finn Karin i Mora, starkt har 
bidragit till samtidens och senares generationers syn på de folkliga koralerna och Haeffners 
koralbok. N. Andersson dog plötsligt 1921 och hans medarbetare Olof Andersson (1884-1964) 
övertog och slutförde då sammanställningen av Svenska låtar. Han stod för en stor del av 
uppteckningarna i Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland som 
utkom 1945, men inte heller han skrev analytiska texter om folkliga koraler. Både Nils 
Andersson och Olof Andersson ville fr.a. publicera sina uppteckningar för att de skulle bli 
spelade eller sjungna. Uppteckningarna i Folkliga svenska koralmelodier från 
Gammalsvenskby och Estland tillhörde också den estländske kompositören Cyrillus Kreek 
(1889-1962). Janne Romson (1873-1956), var fil. och teol. kand. och rektor vid Skeriols 
folkhöskola i Mora. Han gjorde uppteckningar av folkliga koralmelodier i Moratrakten bl.a. 
efter Finn-Karin och sin mor. En annan viktig insamlare som också var folkskolelärare var 
Nils Stålberg (1900-1969), som med en mer forskningsinriktad inställning till 
folkmusikinsamlandet gjorde inspelningar av folkliga koraler för ”ett i detalj noggrant 

                                                 
60 Bak & Nielsen (red.) 2006. Den grova indelningen är baserad på författarpresentationerna i boken. 
61 Det finns även något tidigare traditioner i nedskrifter av Johan Ankarloo och Enningers lärare B.W. Hallberg 
från samma trakt. 
62 Om Hallberg kan man läsa i Wentz-Janacek 2000. 
63 Wentz-Janacek 2000, s.13. Psalmen är Spegel/Wallins Lowad ware Herran, wåra fäders Gud (G 303, W 270). 
64 Norlind, Tobias 1923. Stadsnotarie Nils Andersson och den svenska folkmusiken. I: Ur nutidens musikliv s. 
95. Citerat ur Ternhag 1994, s. 73. 
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återgivande av tonhöjdsvariationerna”.65 Han spelade bl.a. in Gammalsvenskbyborna. 
Tidsbrist p.g.a. hans stora arbetsbörda som folkskolelärare är troligtvis anledningen till att det 
inte heller efter honom finns texter, som belyser hans syn på de folkliga koralerna. Karl Sporr 
(1887-1967) från Stora Skedvi i Dalarna gjorde sina första folkmusikuppteckningar på 1910-
talet, medan huvuddelen av hans insamling tillkom under 1940-50-talen, däribland ett antal 
folkliga koraler. En senare insamlare är Jörgen Dicander från Dalarna som sammanställt 
folkliga koraler och andliga visor från Dalarna i fyra notsamlingar med tillhörande 
studieplaner för studiecirklar.66 

 
2.2.3   Relationer och inflytande 
Den komplexa verkligheten låter sig inte så lätt fångas i ett så pass litet forskarsamhälle som 
det svenska, där alla på ett eller annat sätt har med varandra att göra och som Ronström skrev 
om svenska folkmusikforskare: ”Alla är förbundna i långa invecklade kedjor”.67  

Byström höll kontakt med andra som intresserade sig för folkliga koraler runt om i Sverige, 
som prästerna Johan Gabrielsson och August Bäck samt bokhandlaren och organisten 
Reinhold Grape i Dalarna.68 Han hade nära kontakter med hovet, liksom med Arthur Hazelius 
och med KMA, vilken han var ledamot i. Som inspektor på Musikkonservatoriet, där han 
1867-72 införde ”rytmisk koralsång” i undervisningen, hade han både inflytande över och 
inspiration från de samtida eleverna och lärarna.69 Dillmar menar att Byström ”genom sin 
position” fick stort gehör för sina idéer och sin ”propaganda” för de folkliga koralerna. Han 
jämför Bäcks resonemang om de folkliga koralernas höga ålder och kopplingar till 
gregoriansk sång och medeltidens andliga visor med Byströms och menar att den stora 
överensstämmelsen är ”ett bevis i effekten i dennes [Byströms] propaganda”.70 För dagens 
forskare, är hans uppfattningar om de folkliga koralernas ursprung och hans 
tonalitetsresonemang avskrivna.71     

I princip alla forskare som har intresserat sig för folkliga koraler i senare tid, kan sägas 
”genetiskt” i flera generationer leda tillbaka till Moberg och hans lärare Norlind, vilken i sin 
tur tog starkt intryck av koralboksförfattaren Haeffners elev Richard Dybeck. Den 

                                                 
65 Stålberg till Götlind 28/1 1930, SOFI. Ur Boström 2004, s. 92. 
66 Dicander, Jörgen Folkliga koraler från Dalarna I, 1975; Folkliga koraler från Dalarna II, 1979; Väckelsens 
folkmelodier från Dalarna, 1981; Gammal fäbodpsalm och andra andliga visor från Dalarna, 1992. 
67 Ronström 1994, s. 12. 
68 Hedwall 2003, s. 441. Dillmar menar att Bäck tog stort intryck av Byström och ägnar ett avsnitt i sin 
avhandling åt ”Bäcks reception av Byströms tankar” (Dillmar 2001, s. 486ff).   
69 Enninger var elev på Musikkonservatoriet i Stockholm 1868-74, när Byström var lärare där. Dillmar föreslår 
att Enninger kan ha varit en inspirationskälla för Byström och inte tvärtom, när det gäller intresset för folkliga 
koraler (Dillmar 2001, s. 479 fotnot 48). Förutom en uppskattande recension i Eslöfs tidningar den 5 mars 1884 
av en konsert med Byström 1884 i Höörs kyrka, vilken troligtvis är skriven av Enninger, finns inget direkt bevis 
på ett utbyte dem emellan (Hedwall 2003, s. 314f). 
70 Dillmar 2001, s. 486f. 
71 Den enda antydan till försvar av Byströms tonalitetsresonemang jag har stött på, är Hedwalls passus apropå 
Mobergs avfärdande av de ”rättelser” som Byström ”förmodligen i missförstått nit om den ’rena 
kyrkotonartskaraktären’” gjort i en uppteckning av en Morakoral: ”De påtalade förtecknen återfinns i den 
version ur  Svenska låtar (Dalarne I, nr 238) som Moberg jämför med, men å andra sidan är det bestickande att 
de rättelser Byström genomfört visavi Nilsson samtidigt visar sig vara fullt adekvata!”. Hedwall 2003, s. 444. 
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musiketnologiska grenen sammanhålls av Mobergs elev Ling, som på 60-talet byggde upp 
den musikvetenskapliga institutionen i Göteborg och innehade dess första professur. Ramsten 
beskriver Lings musiketnologiska tradition som ”historisk och musiksociologisk forskning” 
vilken kombinerats med ”ideologiskt anlagda analyser av omvandlingsprocessen”.72 Ramsten 
och Ternhag lade båda fram sina avhandlingar vid institutionen 1995, och de har i sin tur varit 
chef respektive handledare åt Åkesson.73 En knutpunkt för folkmusikforskarna är Svenskt 
visarkiv, där Moberg länge satt i styrelsen, och där nästan alla folkmusikforskare varit 
anställda eller forskat i större eller mindre utsträckning. Jersild, Ramsten och Åkesson har 
varit fast anställda arkivarier under längre tid. Jersild är den som varit mest involverad i den 
filologiska och folkloristiska källforskning som bedrivits där. Som ansvarig för 
melodiredigering i editionsarbetet av Sveriges medeltida ballader i källkritisk text- och 
melodiutgåva, samarbetade hon med huvudredaktören Bengt R Jonsson, vilken var hennes 
chef på arkivet i närmare 30 år.74  

Moberg har också haft inflytande på och kontakter med många av insamlarna. Mellan 
Moberg och Nils Andersson fanns dispyter, medan det mellan Olof Andersson och Moberg 
finns en hel del brevväxling bevarad. Matts Arnberg var elev till Moberg.75 

Kyrkomusikforskarna har kopplingar till både Uppsala och Lund. Bohlin gjorde sin 
forskarutbildning i Uppsala, då Moberg fortfarande verkade där. Som professor vid den 
musikvetenskapliga institutionen i Lund (1986–96) var Bohlin lärare åt Dillmar, som lade 
fram sin doktorsavhandling vid institutionen 2001. 

De nordiska forskare som skrivit om sina länders motsvarigheter till folkliga koraler, 
kommer liksom de svenska, från olika inriktningar. De tidigare forskarna hade precis som i 
Sverige en både folk- och kyrkomusikalisk infallsvinkel. Till exempel kan nämnas Ole Mørk 
Sandvik (1875-1976), som tillhörde samma generation som Norlind, men som överlevde 
honom med knappt tre decennier. Han var en central person när det gäller folkmusikinsamling 
i Norge under 1900-talet och doktorerade på norsk folkmusik med en teologisk 
kandidatexamen i botten. Bland folkmusikpublikationerna återfinns Norske religiøse 
folketoner I-II, vilken utkom 1960-1964.76 I Gregoriansk sang: Norsk messe, koral og 
folketone från 1945, skriver han om folkliga koraler, som han likt Byström anser har ett 
ursprung i den gregorianska sången.  

 
 

                                                 
72 Ramsten 1992, s. 33. 
73 Ramsten var chef för Åkesson på Svenskt visarkiv i slutet av 1990-talet och Ternhag handledde Åkesson i sin 
påbyggnads, fördjupnings och forskarutbildning på den musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 
från slutet av 1990-talet fram till disputationen 2007. 
74 Ann-Mari Häggman beskriver Jonssons avhandling Svensk balladtradition som ett befästande och en 
utveckling av ”den filologisklitterära forskartradition som sedan 1800-talets mitt utgjort stommen i skandinavisk 
visforskning. Influerad av nya strömningar inom folkloristik och etnologi strävar han till att placera in de 
enskilda visbeläggen i en vidare kontext, samtidigt som han ägnar upptecknarna och traditionsbärarna stor 
uppmärksamhet”. Häggman 1994, s. 217. 
75 Dahlstedt 1999, s. 113. 
76 Aksdal 2010, s. 120. 
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2.2.4    Erfarenheter och roller  
Forskarna har haft olika slags erfarenheter av koralsång i olika kontexter och i skilda roller 
som fältarbetare, musiker, ”skrivbordsforskare” eller åhörare. I de olika rollerna kan man ana 
olika syften eller intressen i sitt förhållande till materialet. Insamlarna vill bevara, forskarna 
vill förstå, musikerna vill använda. Rollerna sammanfaller och kombineras på olika sätt hos 
de olika forskarna.  

Fältarbete har sedan 1960-talet och enligt forskartraditionen kring Ling setts som en 
självklar och viktig del av forskningsprocessen. Dels styrs urvalet och informationsmängden i 
hög grad redan vid insamlandet, dels är fältarbetet ett sätt att komma närmare det studerade 
med egna upplevelser. Problemet för dem som intresserat sig för folklig koralsång med denna 
inställning är, att det inte längre finns något fält att tillgå. Eftersom folkliga koralmelodier 
började upptecknas så sent, när traditionen i princip redan hade upphört och endast fanns som 
minnen hos ett fåtal äldre personer, är det knappast någon forskare eller upptecknare som 
upplevt folklig koralsång i en mer ”autentisk” kontext. De tidiga insamlarnas och forskarnas 
fokusering på melodier, uteslöt mycket information om skaparprocesser, uppförandepraxis 
och kontext, vilket framförallt har varit det som intresserat senare forskare, som Ramsten, 
Jersild, Åkesson och Rosenberg. Vid inspelnings- eller upptecknarsituationerna, har det 
nästan uteslutande varit fråga om en sångare, som har sjungit en strof, och aldrig i ett religiöst 
sammanhang. Kollektiv folklig koralsång finns inte inspelad eller nedtecknad, utan är 
beskriven endast i skriftliga källor. Av forskarna är det bara Byström och Norlind som återger 
hur de själva upplevt folklig koralsång som församlingssång i kyrkan. Den församlingssång 
som Moberg spelade in på Runö 1938, skiljde sig i uttryck och sångsätt från samtida 
rikssvensk, men utgjordes av koralbokens officiella melodier utan utkrusningar. De äldre 
folkliga koralmelodierna spelades in med en informant i taget. Byströms starka upplevelse av 
”rytmiska koraler” skedde vid ett besök i Mora kyrka midsommardagen 1884, då 
församlingen unisont hade sjungit Den signade dag på en Moramelodi.77 Hans upplevelse ute 
på ”fältet” hade en avgörande betydelse för hans intresse för och uppfattning om folkliga 
koraler. Byström ifrågasatte aldrig själv autenticiteten i upplevelsen, vilket 
kyrkomusikforskarna Bohlin, Hedwall, Göransson och Dillmar senare har gjort.78 Förutom de 
insamlade uppteckningarna från andra, finns det enstaka uppteckningar bevarade som 
Byström själv ska ha gjort, t.ex. morapsalmen Eja mitt hjärta efter prästen Daniel Bernhard 
Arosenius i Tillberga.79 Enligt Hedwall finns det inga uppteckningar bevarade efter Byströms 
insamlingsresa till Småland 1892.80   

Norlind och Moberg har båda betecknats som ”skrivbordsforskare”, då de varken var 
verksamma som professionella musiker eller bedrev fältarbete i någon högre grad. Vad man 
vet ska Norlind enligt Ramsten, själv aldrig ha bedrivit något fältarbete, även om han framhöll 

                                                 
77 Hedwall 2005, s. 31. 
78 Bohlin 1995; Göransson 1997, s. 102; Dillmar 2001 s. 480ff; Hedwall 2005, s. 32. Denna ”obrutna” eller 
”sekundär”-tradition behandlas närmare i kap. 3.2.2 Tradering. 
79 Hedwall  2003 s. 338. 
80 Hedwall 2005, s. 37. 
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vikten av att insamling och forskning skulle gå hand i hand.81 Svensk folkmusik och folkdans 
från 1930, där han för första gången skrev om folkliga koraler, bygger helt på skriftliga 
källor.82 Norlind hade dock egna minnen av folklig koralsång från sin hemtrakt som ung, 
vilket han nämner i en fotnot 1945: 

 
Från min barndom i Bonderup – Dalby (Skåne) erinrar jag mig, att psalmerna i min fars 
kyrkor föredrogs med flerfaldiga utsmyckningar (folket där kallade dem ’vrioler’), och 
jag gjorde mig, när jag satt vid orgeln, all möda att ej hindra dessa, något som ibland var 
svårt nog. Folket gick på den tiden (1890-talet) i sina gamla nationaldräkter till kyrkan, 
och alla voro mycket måna om att bevara gamla seder. Kyrkosången var ovanligt kraftig, 
och många goda sångare satte en ära i att sjunga sina psalmer ’på det riktiga, gamla 
viset’. Min far gjorde vad han kunde för att befrämja och bevara denna gamla sång, något 
som hälsades med glädje i församlingarna.83  

 
Enligt detta citat spelade Norlind orgel, men han anses ändå inte ha varit en professionellt 
utövande musiker.  

Moberg, som lade stor vikt vid källkritik, var väl medveten om problemen med att använda 
andras uppteckningar i sin forskning. Under hela sin forskargärning ägnade han sig trots det i 
liten utsträckning åt fältarbete, med undantag för den mest ingående studien han gjorde av 
folkliga koraler. Han utgick då främst ifrån sina egna inspelningar med transkriptioner från 
Runö och sina egna iakttagelser och intervjuer från inspelningstillfällena.84  

De generationer musiketnologer som i Lings efterföljd har ansett fältarbetet vara en mycket 
viktig del av forskarprocessen, har antingen ägnat sig åt nutidsämnen eller tvingats använda 
de, enligt dem, ”ideologiskt tyngda och otillförlitliga källorna” så gott de kunnat. Åkesson 
beklagar bristen på eget fält i sin c-uppsats om folkliga koraler och förklarar att hennes metod 
att kombinera kulturanalys och musikanalys är ett försök att ”övervinna de svårigheter det 
innebär att arbeta med material som någon annan har dokumenterat, där fältarbetet utfördes 
för flera decennier sedan”.85 I sin avhandling behandlade Åkesson ett nutidsämne.86 Jersild 
skulle, trots sin generation och sina kollegor kunna benämnas skrivbordsforskare, eller 
möjligen historiker, då hon varken bedrivit fältarbete i någon högre utsträckning, eller haft 
ingången till materialet som folk- eller kyrkomusiker. Hon är förankrad i en historisk och 
filologisk tradition och poängterar hur mycket som går att få fram ur andras källor genom att 
jämföra utkast och renskrifter av uppteckningar med inspelningar.  

De mer kyrkomusikaliskt inriktade forskarna som har behandlat folklig koralsång, har inte 
bedrivit fältarbete, men de har alla det gemensamt att de är eller har varit professionella 
kyrkomusiker. Koralforskningen verkar för dem framför allt ha haft en betydelse för 

                                                 
81 Ramsten 1992, s. 31. 
82 Norlind 1930. 
83 Norlind 1945, s.10. 
84 Moberg 1939. 
85 Åkesson 1999, s. 4. 
86 Åkesson 2007. Avhandlingen behandlar nutida svensk vokal folkmusik.   
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utformningen och förståelsen av kyrkomusiken och församlingssången i Svenska kyrkan. 
Janacek-Wentz har utgivit Enninger och Hallbergs notuppteckningar av folkliga koraler för att 
sjungas, och i sina egna kyrkomusikaliska kompositioner har hon ofta anknutit till folkliga 
tongångar. Den praktiska betydelsen var viktig för Byström, som i de ”rytmiska koralerna” 
såg svaret på hur svenska folket helst ville ha sin församlingssång och hur en ny koralbok 
borde utformas. Under sina konsert- och föreläsningsturnéer i runt 3000 kyrkor i Sverige, 
ingick folkliga koraler som ett inslag. Göransson var med i kommittén som utformade 1986 
års psalmbok.  

Av musiketnologerna är det framför allt Åkesson som har ingången till sitt forskarintresse 
för folkliga koraler genom sitt eget folkmusikaliska utövande. Hon skriver att ett syfte med 
hennes studier av skaparprocesserna och uppförandepraxis är för det egna och för andra 
folksångerskors utövande.87 I antologin ”Gamla psalmmelodier” En bok om folkliga koraler, 
insamling och forskning har åtta författare var sitt bidrag, däribland Åkesson, Sofia Joons och 
Susanne Rosenberg. De utgår ifrån sin roll som folksångerskor. Koralerna utförs oftast av 
dem frikopplade från sitt ursprungliga religiösa sammanhang. Talande är titeln på Rosenbergs 
artikel; ”’Jag har lite svårt för Jesus, men Gud går bra’, att sjunga folkliga koraler idag”.88  

Under de senaste decennierna har ett närmande skett mellan kategorierna ”görare” och 
”vetare”, termerna Åkesson använder för musiker och forskare. Åkesson föreslår tre 
bidragande faktorer till detta: för det första folkmusikrevitaliseringens hemvist bland relativt 
högutbildade personer, bl.a. annat i studentmiljöer, för det andra den ökade graden av 
formaliserad utbildning inom det folkmusikaliska området och för det tredje och viktigast att 
musikanalytiker och musiketnologer själva är utövare på detta område. Hon skriver att många 
har börjat som utövare och efter hand dragits in i ett mera analytiskt arbete.89 Den 
inställningen skiljer sig från den Moberg hade. Ling skriver om Moberg: 

 
Historien kunde inte upprepa sig och möjligheten till att närma sig den annat än som ett 
vetenskapligt problem var för Carl-Allan något helt främmande. Det gällde inte bara 
folkmusik utan också försöken att få de medeltida musikhandskrifterna att klinga. Men att 
läsa och förstå, det var för Carl-Allan nyckeln för den humanistiska forskaren, och här var 
notdokumenten, andra skriftliga källor och möjligen samtida bilder det väsentliga.90 

 
Enligt Ling fanns inget klingande syfte med forskningen för Moberg, utan han var framför allt 
teoretiker. 

 
 

 
 

                                                 
87 Åkesson 1999, s. 3. 
88 Rosenberg 2004. 
89 Åkesson 2007, s. 121. 
90 Ling 1994a, s. 171. 
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2.3 Källor – tillgång och användning 
 

Att belysa tillgången och användningen av källor fyller en funktion i denna framställning, 
eftersom dessa aspekter har haft en avgörande roll för ursprungsfrågan. Här ges en kortfattad 
presentation av källorna och för utförligare beskrivningar hänvisas till andra arbeten.91 

De källor som har använts i den folkliga koralforskningen är: 
 
- Notuppteckningar: Uppteckningar gjorda på gehör i fältarbete, de första från andra 

hälften av 1800-talet. Sedan 1940-talet har endast enstaka upptecknats. Ett antal 
transkriptioner från ljudupptagningar finns även. 

 
- Inspelningar: Fonograf-, lack- och bandinspelningar. De första fonograf-

inspelningarna gjordes på 1930-talet med Gammalsvenskbyborna och med 
svenskbefolkningen i Estland. Från slutet av 30-talet registrerades deras koraler även på 
lackskivor. Enstaka inspelningar gjordes från framför allt Dalarna på 1940-60-talen. 

 
- Skriftliga källor: T.ex. reseberättelser, brev, kyrkodokument och frågelistsvar. Präster, 

biskopar och kyrkomusiker har rapporterat eller haft synpunkter på församlingssången från 
1500-talet och framåt. Folkminnesarkivens och Nordiska museets frågelistsvar ger 
beskrivningar om psalmsångens utförande och betydelse för människor i och utanför kyrkan. 
Nedtecknade beskrivningar av informanter och insamlare från uppteckningstillfällen är en 
annan viktig skriftlig källa. 
 
Forskarnas olika utgångslägen när det gäller tillgång till och användning av källor, har 
inverkat på forskningen. Tillgången handlar om vilka och hur många koraler som fanns 
upptecknade eller inspelade och från vilka områden, vid tidpunkten för studierna. Det handlar 
också om vilka skriftliga beskrivningar av folklig koralsång som ur vitt skilda källmaterial 
kommit till kännedom för forskarna. Man kan tänka sig att forskare från olika 
musikvetenskapliga inriktningar, i olika grad varit bevandrade i och haft tillgång till olika 
slags skriftliga källor. Det egna urvalet av källor är naturligtvis också en viktig faktor i detta 
sammanhang. 

De tidiga forskarna hade ett fåtal uppteckningar att utgå ifrån, inga inspelningar och färre 
skriftliga källor. Deras fördel var närheten till den folkliga koralsången i tid. De fick i viss 
utsträckning själva uppleva sången och hade kanske större närhet till utövarnas 
föreställningsvärld.  

De flesta folkliga koraler som Byström använde i sin forskning, i publikationer och på 
konserter kom från Dalarna.92 Han borde rimligtvis även ha kommit i kontakt med folkliga 

                                                 
91 Se t.ex. Jersild & Åkesson 2000, s. 21f och s. 225-230. Om inspelningarna och deras tillkomst hänvisas till 
Boström 2004. 
92 Bl.a erhöll Byström uppteckningar av Morakoraler från en ingenjör August Nilsson från Gävle av vilka en 
publicerades i Ur Medeltidens Kyrkosång II, 1903. Av pastor Johan Gabrielsson i Mora (sedermera kyrkoherde i 
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koraler från resten av Sverige under sina turnéer i 3000 kyrkor över hela landet. Man kan t.ex. 
tänka sig att han fått ta del av skånska folkliga koralmelodier från John Enninger, antingen då 
han var elev för Byström på musikkonservatoriet i Stockholm, eller då Byström var på turné i 
Skåne.93 Det som intresserade Byström i de folkliga koralerna var det modala tonspråket, 
melismer och ornament, vilket fanns rikligast förekommande i koralerna från Dalarna, innan 
det svenskestniska materialet hade blivit känt. Därför stödde han sig troligtvis på dalakoraler i 
sina studier. 

När Norlind och Moberg började intressera sig för folkliga koraler i slutet av 1920-talet, var 
fokus också inställt på dalakoralerna, med Nils Anderssons och Janne Romsons 
uppteckningar av Finn-Karins koraler från 1909 som en viktig källa. Även den tyske 
musikforskaren Erich Burger byggde hela sitt avsnitt om ”Die Morapsalme” i sin avhandling 
Deutsche Choralmelodien in Schweden på Anderssons och Romsons uppteckningar.94  
Moberg kom i konflikt med Nils Andersson, då han ifrågasatte Svenska låtars användbarhet 
för musikvetenskaplig forskning.95 Han kritiserade även N. Anderssons förkastande av 
ljudupptagningar. ”Tänk att ha haft t.ex. Finn Karins koraler bevarade!”, skriver Moberg i ett 
brev till Nils Anderssons efterföljare Olof Andersson, för att övertyga om inspelningarnas 
fördelar som insamlingsmetod.96 Moberg hade även förhoppningar om att kunna föreviga 
folklig koralsång på ljudfilm; ”det allra bästa sättet att bevara hela denna kulturhistoriskt så 
värdefulla komplex: sångaren, hans gester, munställning, melodin, dess rytm, dess svävande 
intervall och det exakta tempot”.97 Det var i ljudfilmens begynnelse och av kostnadsskäl 
realiserades aldrig projektet. 1938 fick Moberg följa med Sven Jerring i Radiotjänsts regi till 
Runö, där ett 40-tal folkliga koraler spelades in på fonograf och sedan transkriberades av 
Moberg.98 Utifrån Runömaterialet och andra nytillkomna uppteckningar från övriga 
Svenskestland och Gammalsvenskby reviderade han sin uppfattning om framförallt 
melismernas ursprung.99 När Norlind skriver förordet till Folkliga svenska koralmelodier från 
Gammalsvenskby och Estland, utgår han från Cyrillus Kreeks och Olof Anderssons 
uppteckningar i notutgåvan, men stöder sig även på Mobergs transkriptioner och analyser i 
Runöartikeln från 1939.100 

                                                                                                                                                         
Siljansnäs och Gagnef) fick Byström en av Gabrielsson upptecknad Moramelodi till koral nr 487 liksom hans 
version av Den signade dag som Byström harmoniserade för orgel och som han ofta använde vid sina konserter. 
I Tillberga ska Byström själv ha tecknat upp Mora-psalmen Eja mitt hjärta efter prästen Daniel Bernhard 
Arosenius verksam bl. a. i Mora och Folkärna. Hedwall  2003 s. 338. 
93 Om Enningers eventuella påverkan på Byström under studietiden, se Dillmar 2001, s. 479. Om recensionen se 
Hedwall 2003, s. 315. 
94 Burger 1932, s. 249-258. 
95 Denna diskussion pågår fortfarande. Senaste inlägget är Gunnar Ternhags artikel ”Svenska låtar som 
forskningsmaterial” i antologin Det stora uppdraget. Perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908—
2008, , Stockholm: Nordiska museets förlag (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 27) 2010, s. 166-177.  
96 Moberg till Olof Andersson 6/6 1930, SVA. Ur Boström 2004, s. 87. 
97 Moberg till Olof Andersson 22/5 1930, SVA. Citerat ur Boström 2004, s. 87f. 
98 Inspelningarna och transkriptionerna återfinns på CD:n Koraler och bröllopsmusik från Runö, Caprice 
CAP21547. 
99Moberg presenterade resultaten i en artikel i STM 1939. Revideringen behandlas närmare i kap. 3 i denna 
uppsats. 
100 Norlind 1945. 
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Ljudupptagningar är viktiga källor i Jersilds och Åkessons stilanalyser av den folkliga 
koralsången, både för de rytmiska och tonala aspekterna, liksom för uppförandepraxis.  De 
framhåller det stora värdet i att jämföra renskrifter och utkast av uppteckningarna med de 
inspelningar som finns av samma koralmelodier. En nästan heltäckande användning av 
befintliga uppteckningar, transkriptioner och inspelningar ligger till grund för deras stora 
undersökning från 2000.101 De folkliga koralerna kommer från Dalarna, Skåne, Västerbotten, 
Estland och Gammalsvenskby. De poängterar att den geografiska förekomsten framförallt 
avspeglar var folkliga koraler har samlats in, vilket inte behöver sammanfalla med var 
fenomenet har existerat.102  

Koralhandskrifter har, förutom officiella koralböcker, använts som ett viktigt 
jämförelsematerial. För senare forskare har de funnits bekvämt samlade i Svensk 
koralregistrant som finns på Institutionen för konst- och musikvetenskap vid Lunds 
universitet, men också i kopia på Svenskt visarkiv.  För Byström blev koralhandskrifter och 
medeltida kyrkomusik lättare att studera sedan Kungliga biblioteket flyttat till 
Humleträdgården. Denna nya tillgänglighet hade troligen betydelse för hans intresse för 
koralforskning i allmänhet och gammal kyrkomusik i synnerhet, vilket säkert påverkade hans 
syn på de folkiga koralerna.103 Av skriftliga källor använder Byström bl.a. ett citat av 
Haeffner, vilket Dillmar menar har haft ett mycket stort inflytande på samtidens och senare 
generationers uppfattning av folkliga koraler och Haeffners koralbok från 1820. Dillmar 
ifrågasätter dessutom existensen av Haeffners uttalande som citeras och frågar sig om det är 
en förfalskning som Byström i sin propaganda för det gregoriansk-folkliga ska ha hittat på.104 

Skriftliga källor citeras i viss utsträckning av Moberg och Norlind i deras studier av folklig 
koralsång. Norlind och Mobergs gedigna humanistiska utbildningar gjorde att båda var väl 
bevandrade i skriftliga källor. Tidigare forskares citat har flitigt återanvänds av alla 
efterföljande forskare, men nya källor har också ständigt tillkommit. I Bohlins artikel om 
kyrkosången i Sverige under 1700-talet, som ingår i Musiken i Sverige band II, där folklig 
koralsång utgör en viktig del av framställningen, är den bärande källan i texten, kyrkoherden 
Öllers beskrivning av kyrkosången i sin egen församling i Jämshögs socken i Småland i slutet 
av 1700-talet.105 Bohlin använder i övrigt många kyrkliga dokument och beskrivningar av 
kyrklig sång i sina framställningar, något som också utgör stommen i Dillmars 
doktorsavhandling om Haeffners koralreform och folklig koralsång. Med en mycket stor 
mängd brev, mötesprotokoll, reseskildringar och kyrkliga dokument från Sverige, men även 
Tyskland och andra europeiska länder, nyanserar Dillmar den etablerade bilden av Haeffners 
koralbok som orsaken till att den folkliga koralsången upphörde. Förutom de skriftliga källor 
som framför allt koralforskare har letat fram, begagnar Jersild och Åkesson i stor utsträckning 

                                                 
101 Bilaga 1, s. 225-230 i Jersild & Åkesson 2000 är en förteckning över använda uppteckningar och inspelningar 
i undersökningen, vilka uppgår till ca 600 melodier. 
102 Jersild & Åkesson 2000, s. 22f. 
103 Enligt August Strindberg var det han som väckt Byströms intresse för gammal kyrkomusik då han 1879 visat 
honom nyss uppdagade medeltidssekvenser och ledsagade honom på KB. Hedwall 2003, s. 283f. 
104 Dillmar 2001, s. 489f. 
105 Bohlin 1993. Öller, Jöran Johan 1800. Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge. Wexiö. 
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också svar på frågelistor i Nordiska museets arkiv i sin undersökning från 2000. Denna källa 
ger framför allt en tydligare bild av sångens funktion och roll i människors liv, vilket var ett 
av målen för undersökningen. Man kan anta att folkmusikforskare har större närhet och 
förtrogenhet till detta källmaterial, liksom kyrkomusikforskare är mer bevandrade i 
kyrkodokument. De källor som respektive musikvetenskapliga inriktning har letat fram, 
verkar de olika specialisterna dock utbyta och hålla sig uppdaterade om.  
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3. Ursprungsfrågan 
 

Ursprung definieras som: ”första punkt i (ngns eller ngts) tillkomst eller utveckling från 
vilken företeelsen i fråga kan härledas; konkret el. abstrakt”.106 Ett ursprung kan sökas i tider, 
platser, kulturer, samhällsskikt, stilar, funktioner och ändamål. Med ursprung menas här inte 
bara ett genetiskt ursprung, utan syftar till olika slags förklaringar till fenomenets uppkomst. 
Elster har föreslagit en uppdelning av tre typer av förklaringar: orsaksförklaringar, 
funktionella förklaringar och ändamålsförklaringar.107 Med orsaksförklaring menas detsamma 
som en kausalförklaring; orsaken A bidrar till att ge upphov till effekten B. Den andra 
förklaringsformen är den funktionella, vilken förklarar ett fenomens fortbestånd genom 
fenomenets effekter - alltså hur det påverkar och vad det påverkar. Om enkla 
orsaksförklaringar ser på små och isolerade delar av verkligheten, ser man med funktionella 
förklaringar på tillvarons komplexitet och ser ofta fenomenen som multikausala system. 
Forskaren har då som ett intresse att belysa komplexiteten istället för isolerade orsaker. Den 
tredje typen av förklaring, ändamålsförklaringar, innebär att man förklarar exempelvis en 
handling med individens avsikter. Sådana förklaringar hör framför allt hemma i ett 
existentialistiskt perspektiv. Att urskilja vilka typer av förklaringar som har använts, eller 
förbisetts, kan ge en viss belysning av forskningen. De olika slags förklaringar som förts fram 
säger också något om vilken typ av objekt forskarna har uppfattat de folkliga koralerna som.  
Har de folkliga koralerna i första hand setts som traderade melodier eller en odisciplinerad 
församlingssång och individualistiska improvisationer? Har de uppfattats som estetiska objekt 
eller utslag av sångtekniska begränsningar? 

I det följande undersöks inställningen till de folkliga koralerna utifrån hypotesen, att olika 
förklaringar till fenomenets uppkomst och den betydelse eller värde koralerna tillskrivs, 
grundar sig i sökande efter eller befästande av identitet. Det handlar, dels om en mer 
övergripande identitet, som t.ex. svensk, kristen eller medborgare, dels om forskaridentiteten, 
vilken skulle kunna ha betydelse för vilka förklaringar som har framhållits. I kapitel 2 har de 
olika forskarnas utgångslägen och inriktningar redan skisserats, och här återkommer 
diskussionen, men närmare relaterad till ursprungsfrågan. Sedan följer tre avsnitt där viktiga 
begrepp för ursprungsfrågan synas närmare: utveckling, tradering och påverkan. 

Uppfattningen de olika forskarna verkar ha haft av dessa begrepp undersöks utifrån den tid 
och tradition de verkat i och utifrån deras egna texter. I hela kap 3 presenteras kortfattat de 
hypoteser som finns om ursprunget. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
106 NE, nätupplaga. Sökord: ”ursprung” (anonym). 
107 Elster 1986. 
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3.1 Identitet och ideal  
 
Naturlighet, kristenhet, svenskhet 
En uppfattning att likställa det ursprungliga med en önskvärd naturlighet, har legat till grund 
för mycket sökande efter ursprung. Musikhistorikern Warren Dwight Allen menar att: 

  
The quest for origins […] is no search for ”historical truths” nor for actual origins; it is 
merely an attempt to explain “the nature of things.” The “actual origin” of traditional folk 
songs is unknown; they are therefore well fitted as educational material for those who 
believe, with Rousseau, that we must get back to a hypothetical State of Nature.108 

 
Den engelske historikern Peter Burke menar att upptäckten av folkkulturen ingick i en rörelse 
av kulturell primitivism där det forna, det avlägsna och det folkliga likställdes. Han ser 
rörelsen som en reaktion mot upplysningen, sådan den framträdde hos Voltaire, mot dess 
elitism, dess förkastande av traditionen och dess betonande av förnuftet. Burke skriver vidare 
att revolten mot förnuftet kan illustreras av den nya aktningen för folkets religiositet.109 Den 
franske författaren Chateaubriand, en av instiftarna till den franska romantiken, diskuterar les 
dévotions populaires, den folkliga fromheten, i sin bok Génie du christinisme vilken han såg 
som ett uttryck för harmonin mellan kristendomen och naturen.110 När benedektinermunkarna 
i klostret Solemnes i Frankrike på 1800-talet restaurerade den gregorianska sången, sökte de 
svar på hur sången klingat i äldre tider, bl.a. hos folket. Man antog att folket, som ett 
reliktområde111 var bärare av äldre traditioner, mindre påverkade av tidens strömningar och 
idéer.112 Folkets religiositet ansågs, trots sin naturlighet, ändå ha förvärvats som ett 
gesunkenes Kulturgut, alltså från de högre skikten i samhället. Cecilianismen, en rörelse 
vilken hade som mål att återgå till en upphöjd enkelhet med mer gregorianik i kyrkomusiken, 
florerade i både den katolska och protestantiska världen under andra halvan av 1800-talet och 
en bit in på 1900-talet. I Sverige pågick samtidigt en diskussion om församlingssången i 
Svenska kyrkan, som ansågs vara i stort behov av restaurering. De som var involverade i 
arbetet med att utforma en ny psalm- och koralbok, tog mer eller mindre intryck av utländska 
strömningar.   
    En av dem som troligtvis tog större intryck, var Oscar Byström, som på äldre dagar hade 
blivit mycket intresserad av medeltida kyrkomusik och gregoriansk sång.113 När han fick upp 
                                                 
108 Allen 1962, s. 306. 
109 Burke 1983, s. 25. 
110 Chateaubriand 1978 (1:a uppl. 1802) , s. 887-892. 
111 Läs vidare om reliktområden i kap. 3.2.3 Påverkan. 
112 Strinnholm Lagergren 2009, s. 111. 
113 När Byström 1887 företog en studieresa till Italien, Frankrike och England för att studera äldre 
kyrkomusiktraditioner, var en av dem han träffade Dom Mocquereau i Solemnes, som var mycket betydande för 
det gregorianska restaureringsarbetet vid den tiden. Byström, som av det svenska musiketablissemanget möttes 
av indifferens eller kritik för sina koralarbeten, gjorde reklam för del II av sin samling Ur medeltidens sång i 
Sverige, Norge och Finland, 1903, genom att trycka ett inläggsblad med berömmande brevutdrag från 
internationella betydande musikforskare, däribland Dom Mocquereau, som efter att ha fått del I, hade sänt 
honom ”de hjärtligaste tacksägelser för det vackra arbetet”. Hedwall 2003 s. 448f. 



 28 

ögonen för de folkliga koralerna, lyfte han fram dem med vördnad för den folkliga 
religiositeten och med inställningen att koralmelodierna han hörde hos allmogen hade 
traderats ostört under många generationer. Han kom att brinna för de ”rytmiska koralernas”114 
återinförande i församlingssången och var övertygad om deras direkta ursprung i den 
gregorianska sången. Byström menade att det var den tyskfödde Haeffner som med sin 
koralbok 1820, hade fått den nationella sången att tystna. Han skriver i förordet till Prof-
Melodier till psalmer ur Svenska Psalmboken (1819) genomforskade och försedda med 
ackompagnement för orgel eller piano, 1885: 

 
Många bevis kunna anföras derpå, att Häffners koralbok icke anslår folkets religiösa 
känsla. Ty för denna månde dock den, genom sekler öfvade och rotfästade, svenska 
urgamla psalmsångens anda vara det rätta och behöfliga.115  

 
Det nationella var starkt kopplat till det naturliga, eftersom ett specifikt folklynne och en 
folksjäl ansågs finnas naturligt hos varje folk och nation. Byström skriver i ett brev (vilket han 
senare inarbetade i ett föredrag han höll i Stockholms prestsällskap i december 1890) om sina 
intryck från ett besök i Mora kyrka midsommardagen 1884, där församlingen sjungit Den 
signade dag unisont på en Moramelodi: 

 
För mig, som forskare i koralsången, var dessutom denna dag af oskattbart värde. Till en 
början lät sången för mina öron som någonting vildt, nästan druidiskt. Rätt snart fann jag, 
att för mig sjöngs verkligen precis som under den katholska tiden och du kan tänka dig 
min glädje då jag hörde den Gregorianska sången – (kyrkosången från de första kristnas 
tid) – lifslevande uppstå och finnas, alldeles oberörd av dagens vexlingar i smak och 
åsigter just i Mora. Men ändå bättre – det var den svenska Gregorianska sången, sådan 
den genomgått flere sekler under vår katolska tid och denna sång måste hafva största 
intresse för mig; ty nu kan jag med någon säkerhet tänka mig, huru det svenska folket i 
karakteren vill hafva sin kyrkosång. Förut var jag derom mycket osäker.116  

 
1697 års koralbok såg Byström som höjdpunkten i Sveriges rika psalmtradition, och han var 
övertygad om att koralerna i den härstammade direkt från medeltiden. I redigeringen av 
materialet i de olika koralutgåvorna han gav ut, sökte han ”återställa” de koraler han tog med 
från 1697 års koralbok till en tänkt gregoriansk originalform.117 Byström ansåg alltså att 
tonaliteten i de folkliga koralerna kom från kyrkotonarterna i den gregorianska sången, men 
härledde ”rytmiken” till något ännu äldre och mer ursprungligt, nämligen en specifik 

                                                 
114 Byström och flera av hans samtida kallade folkliga koraler för ”rytmiska koraler” och menade antagligen att 
melismerna och ornamenten skapade rytmiska figurer, till skillnad från förhållandet i de strikt syllabiska och 
rytmiskt utjämnade koralerna i den Haeffnerska koralboken. Han använde också betäckningarna ”den antika 
sången” och ”den svenska gregorianska sången”. 
115 Citerad ur Hedwall 2003, s.  
116 Citerad ur Hedwall 2003, s. 316f. 
117 Hedwall 2003, s. 433. 
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fornsvensk tradition. Trots skiljaktigheter i olika provinser, fanns en svensk kärna i alla 
folkliga koraler som skulle värnas. Han skriver vidare i förordet till Prof-Melodier till psalmer 
ur Svenska Psalmboken (1819) genomforskade och försedda med ackompagnement för orgel 
eller piano 1885: 

 
Emedan melodiers rytmik är det vigtigaste lifsvilkor för nationalkaraktär i all sång, finner 
man ock den svenska psalm-melodiens rytmik vara alldeles egen och skild från andra 
nationers. Denna rytmik, tillsammans med sången, under sekler öfvad och rotfästad, 
måste af svenska folket för alla tider igenkännas och erkännas; det blef en nationelt 
anslående kyrksång. – Detta beträffande den muntliga traditionen.118  

 
Det hedniska svenska sångättet och den kristna gregorianska kyrkosången förenades enligt 
Byström på ett naturligt sätt: 

 
Den urgamla konstsången odlade och bevarade den af friskhet utrustade svenska 
röststammen, samt trängde så djupt hos folket att ännu i dag, synnerligast i Dalarne, de 
starkaste dylika sångminnen yppas.119 

 
Kring sekelskiftet verkar det ha varit ett etablerat antagande (troligtvis förmedlat av Byström) 
att de folkliga koralerna härstammade från den gregorianska sången. Bl.a. Arthur Hazelius 
(som grundade Nordiska museet och Skansen) skriver om musiken på Skansen: ”Hvarje 
söndag hörs rytmiska koraler – våra härligaste gamla psalmer eller sånger, framletade ur 
medeltidens antifoner”.120 Det av Hazelius och Byström gemensamma initiativet till 
koralstunder på Skansen pågick mellan 1897—1910.121 Även Byströms kontakter i Dalarna, 
vilka intresserade sig för de folkliga koralerna (bl.a. prästerna Johan Gabrielsson, August 
Bäck och bokhandlaren och organisten Reinhold Grape), hade samma åsikt att melodierna 
ägde släktskap med den gregorianska sången.122  

Sökandet efter ursprung grundar sig kanske ofta i ett sökande och befästande av identitet 
och för Byström verkar den kristna och den nationella identiteten ha varit de viktigaste att 
befästa. Byströms intresse för gregoriansk sång och hans syn på de folkliga koralernas 
ursprung verkar inte ha kommit sig av något katolikvurmande, utan handlade snarare om en 
restaurering av den nationella kyrkan. Den djupt rotade svenska traditionen och det svenska 
lynnet kunde väl anpassas till Luthers tankar om ”hymner, psalmer och andliga visor för en 
levande psalmsång”.123 Byström säger i sitt föredrag Kyrkosången  1880 att Luther själv inte 
hade något emot de gregorianska melodierna, utan ville bara ändra dess texter. Hedwall 
skriver att för Byström var Luther en nyckelgestalt, ”inte minst därför att han sökt bevara det 

                                                 
118 Byström 1885 citerat ur Hedwall 2003, s. 393f. Ord i fetstil enl. original.  
119 Citerat ur Hedwall 2005 s. 41. 
120 Hazelius 1900. Citerat ur Ivarsdotter-Johnson & Ramsten 1992, s. 239. 
121 Hedwall 2005, s. 40. 
122 Hedwall 2003, s. 441. 
123 Föredraget Kyrkosången 1880, i sin helhet återgivet i Hedwall 2003, s. 457. 



 30 

gregorianska arvet och genom sitt eget exempel hade manat till en livfull församlingssång”.124 
Hedwall föreslår att Byström använde termen ”den antika sången” om den ”romerska” och 
”ambrosianska kyrkosången” för att fjärma sig från det katolska.125 Att han var frimurare 
skulle ytterligare kunna styrka antagandet att hans syfte inte var att propagera för 
katolicismen. Byströms nära band till Oscar den II126, och sin uppfattning att koralarbetet 
utfördes på uttryckligt uppdrag från kungen, talar också emot en katolicerande agenda.127 
Sedan dissenterlagarna 1860 och 1873, vilka innebar ökad religionsfrihet i Sverige, var man 
inom Svenska kyrkan och statsmakten på sin vakt och mobiliserade starkt mot ”katolikfaran”. 
Oscar II ska först ha vägrat att skriva under 1873 års dissenterlag, som proposition, eftersom 
det gav för stora möjligheter åt ”jesuitordern och katolicismen”.128  

 Pastor August Bäck, entusiasten för de folkliga koralerna som likt Byström såg ursprunget 
i den gregorianska sången, blev anmäld för biskop A. G. L. Billing (1841—1925) för 
katolicerande tendenser med anledning av en vesper han höll i Hubbos gamla kyrka.129 Man 
skulle kunna anta en positiv inställning till katolicismen och en medvetenhet om 
cecilianismen hos tidigare nämnda B. W. Hallberg, som samlade och upptecknade folkliga 
koraler i Skåne vid samma tid. Han ska t.ex. ha planerat att skriva en katolsk mässa tillägnad 
drottning Desideria., gav ut en tidsskrift som han kallade Cecilia, Musiktidning för folket och 
planerade utgivningen av ett stort medeltida hymnarium.130  
 
Dan Lundberg skriver att intresset för de folkliga koralerna kan ”ses som ett slags upphöjande 
av forna tiders moral och dygd. De visar i denna bemärkelse att dåtidens svenskar var 
civiliserade kristna, vilket gör dem kultiverade och därför värda att studera och hylla.”131 
Lundberg syftar här även på de generationer som följde efter Byström och hans samtida. 
Samma år som Byström dog bildades Folkmusikkommissionen, vars insamlingsarbete i 
högsta grad var ett nationellt projekt. Enligt Lundberg pekar ingenting i Nils Anderssons 
arbeten på att han såg den folkliga koralsången som sprungen ur medeltida kyrkosång, 132  
men han verkar inte heller ha uttalat sig om alternativa uppfattningar om ursprunget.  

När Norlind och Moberg vid 20-talets slut började intressera sig för folkliga koraler, var de 
nationella och kristna aspekterna också viktiga, även om koralerna för dem mer 
representerade ett vetenskapligt forskningsämne snarare än bruksmusik för den samtida 
kyrkosången.133 Dahlstedt beskriver Mobergs hållning i sin historiska forskning: 

 

                                                 
124 Hedwall 2005, s. 40. 
125 Hedwall 2005, s. 39. 
126 Enligt ej styrkta spekulationer och enligt Byström själv, skulle han vara oäkta son till Oscar I. Se Hedwall 
2003, s. 18ff.  
127 Hedwall 2003, s. 20. 
128 Werner 1996, s. 35. 
129 Hedwall 2003, s. 355. 
130 Wentz-Janacek 2000, s. 7f. 
131 Lundberg 2004, s. 45. 
132 ibid 
133 Se kap. 2.2.4, s. 21f i denna uppsats. 
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En central funktion i Mobergs historieskrivning har koncentrationen på allmänt erkända 
kulturvärden. Även om han ofta och noggrant belyser ekonomiska, sociala och politiska 
förutsättningar för etablerandet av dessa värden i medeltidens Sverige, bildar företeelser 
som kristen kultur, läskunnighet och dylikt naturliga och aldrig diskuterade 
utgångspunkter.134 

 
Dahlstedt menar att inriktningen på objektiva och allmänt erkända kulturvärden, är en faktor 
som knyter Moberg till Badenskolans nykantianer.135 

 
Ursprungsfrågan stod i centrum, och Moberg och Norlind diskuterade båda om grupp-
melodiken, den modala karaktären och de s.k. svävande intervallerna kunde ha en koppling 
till den gregorianska sången. Båda hade behandlat svensk medeltid i sina 
doktorsavhandlingar136 och studerat utomlands. Deras utlandsstudier gav dem troligen en viss 
distans till svenskhetsivern. Märta Ramsten skriver om Norlind, att hans framställningssätt 
framstår som objektivt och sakligt i jämförelse med många av hans samtidas ”bombastiskt 
storsvenska” vetenskapliga framställningar.137 Norlinds bok Svensk folkmusik och dans från 
1930, där han för första gången diskuterar folkliga koraler, beskriver Dahlstedt dock som ett 
försök att  

 
i full skala belysa ett utsnitt ur den nationella kulturen, med tonvikt på ’nationella’. Ur ett 
helhetsperspektiv som inbegrep såväl tankehistoriska aspekter avseende folktro och 
mytologi, som materiella och socialhistoriska.138  

 
Den nationalistiska aspekten märks i Norlinds avslutning till sitt förord i Folkliga svenska 
koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland: ”hur vi stanna i beundran inför allvaret i 
deras strävan och glädja oss åt vad svenskar kunnat dana och utveckla i individuell och 
nationell anda”.139 Moberg, som enligt Dahlstedt mest pliktskyldigt letade efter nationell 
särart i sin avhandling om medeltida sekvenser, hade beträffande de folkliga koralerna en 
förhoppning att urskilja den nordiska musikaliteten. Han skriver i Runöuppsatsen om det 
nyinsamlande materialet från svenskestland: 

 
En systematisk genomforskning av koralvarianterna på grundval av det icke obetydliga 
material vi nu äga skulle sannolikt ge värdefulla upplysningar om dessa lagar liksom om 
de nordiska folkens musikaliska begåvning och psyke.140 

                                                 
134 Dahlstedt 1986, s.131. 
135 ibid. 
136 Norlind, Tobias, Latinska skolsånger i Sverige och Finland, akad. avh., Lund 1909.  
Moberg, Carl-Allan, Über die schwedischen Sequenzen I-II, akad. avh., Uppsala 1927. 
137 Ramsten 1994, s. 92. 
138 Dahlstedt 1986, s. 152. 
139 Norlind 1945, s. 16. 
140 Moberg 1939, s. 10. 
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En hybrid mellan melodier eller formelmotiv från en förkristen tid och den katolska 
kyrkosången, liksom Byström och Norlind föreslagit141, skulle Moberg enligt följande 
passage motsäga: 

 
Övergången till den kristna läran betydde för de skandinaviska folken anammandet av en 
ny musikkultur med egna former och uttrycksmedel, vilka stodo i kultens tjänst och icke 
lämnade något utrymme åt nationella egenheter. Om det också funnits något 
karaktäristiskt i nordiskt själsliv vid denna tid, kunde det i varje fall ej taga sig uttryck 
inom den gregorianska sången, som i sitt slag är ett fulländat konstverk, avsedd för alla 
folk och tider, objektiv, allmängiltig, höjd över människolivets växlingar,142  

 
Detta kan också jämföras med Mobergs åsikt att det ”melodiska motivmaterialet […] rimligen 
måste ha växlat efter ’modeströmningarna’ under århundradenas lopp” och att det som är 
gammalt i ”vallåtsfloran” och de folkliga koralerna är ”den melismatiska 
variationstekniken”.143 

 
De musiketnologer som från och med Jan Ling har behandlat de folkliga koralerna, verkar ha 
övergivit nationella och kristna motiv. I kölvattnet av positivismens objektiva och anti-
metafysiska vetenskapliga hållning, men också i och med den uttalat materialistiska 
historiesyn som fr.a. Jan Ling företrädde, försvann mycket av intresset för de folkliga 
koralerna som religiösa objekt. Ling skriver i sin artikel om Moberg 1994: ”Men det fanns 
också drag av nationalism och djup religiositet hos Carl-Allan som ibland kunde dra ned en 
ideologisk jalusi mellan vars springor dock ’akribi och källkritik’ alltid skymtade”.144 Just 
dessa två ”ideologier” verkar Ling uppfatta som särskilt förblindande för den objektiva 
vetenskapen.  

För de nya generationerna av musiketnologer skulle identitet, om inte i det nationella eller 
kristna, fortfarande kunna sökas i folket som representanter för det naturliga. Denna tanke 
fanns stark hos de som deltog i ”folkmusikvågen” på 1970-talet. Att de folkliga koralerna 
också kunde representera ett folkligt motstånd mot överheten var fortfarande något 
intresseväckande hos koralerna. Ling framhäver t.ex. hur koralerna levde kvar, trots 
överhetens ogillande med rikliga citat av kyrkans män, som ville styra upp församlingssången 
utan hänsyn till den folkliga traditionen.145  

Musiketnologerna har utgått ifrån att de folkliga koralernas tonspråk, utsmyckningar, 
variationsteknik och framförandesätt har sitt ursprung i folkmusiken. Deras intresse har fr.a. 
varit skapar- och traderingsprocesser samt uppförandepraxis. Ett studium av koralerna som 

                                                 
141 Byström, se ovan. Om Norlinds resonemang, se kap. 3.2.2. 
142 Moberg 1932, s. 389. 
143 Moberg 1959, s. 50. 
144 Ling 1994a, s. 169. 
145 Ling 1980 (1:a uppl. 1964); 1997. 
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religiös musik har många gånger valts bort. Åkesson skriver t.ex. i inledningen till sin c-
uppsats från 1999 att hon inte har för avsikt att ”behandla koralsången i ett kyrkligt-
/trosrelaterat sammanhang eller som ett uttryck för den folkliga religiositeten”.146  

Idéhistoriken Svante Nordin har skrivit om det han kallar humanioras guldålder i Sverige, 
efterkrigstiden fram till 1969: 

 
Förankringen i 1800-talets idealistiska filosofi försvann. En ny attityd av skepsis och 
prövning trädde in. En humanistisk kulturidealism efterträdde metafysiken, vagare men 
också lättare att försvara i det moderna idéklimatet. Religionen förvandlades samtidigt 
från dogm till tradition och livsstämning.147 

 
I Åkessons (2004) analyser av några folkliga koraler från Gammalsvenskby och svenskestland 
framställs uttrycket i koralerna som just en livsstämning. Uttrycket i Gertrud Alkvists 
nedtecknade variant av ”Kom Helge Ande till mig in” beskrivs som ”meditativ rofylldhet”, 
där man utifrån en religiös förförståelse snarare skulle ha valt ordet ”fridfullhet”.  Skillnaden 
mellan frid och ro är densamma som mellan dogm och livsstämning. Åkesson sammanfattar 
att de exotiska och ålderdomliga musikaliska särdragen kan vara orsaken till koralernas 
dragningskraft idag. Förutom den musikaliska dragningskraften föreslår hon att psalmtexterna 
kan användas ”som uttryck för allmän andlighet eller för att uttrycka känslor som smärta eller 
glädje, med eller utan religiös anknytning” trots att de ”innehållsmässigt är mycket 
svårsjungna idag”.148 Åkesson behandlar här hur dagens folkmusiksångerskor kan förhålla sig 
till det uttryck som traditionsbärarna meddelat i sina melodiversioner och framföranden. 

 Att det bakom traderandet, framförandesättet eller den konstnärliga utformningen skulle 
finnas en koppling till texternas mening och koralernas religiösa innebörd för utövarna, 
behandlas inte närmare av någon svensk vare sig folkmusik- eller kyrkomusikforskare. Den 
norska kyrkomusikforskaren Irene Bergheim (f. 1942) menar att för att förstå detta 
musikaliska arv måste man använda ”kunskaper om gammal gehörssång med variabla 
intervall, ornament, fri rytm och ett sätt att intonera på med glissando – nära relaterat till 
religiös identifikation och personlig inlevelse”.149   

 Den norska musiketnologen Ingrid Gjertsen (f. 1944) har fokuserat på det religiösa 
uttrycket i sina studier av ”religiøs folkesang” i den norska pietistiska Haugerörelsen. Hon 
menar att förståelsen för och grunden till det musikaliska uttrycket, melismer, ornamentik, 
rytmik och förhållandet mellan text och musik skall sökas i teologin och framför allt mystiken 
som är utmärkande för Haugetraditionens spiritualitet. Hon uppfattar pietismen som en 
reaktion mot upplysningens rationella kristendom och jämför den sjungna bönen med 
bönelivet i katolsk och östkyrklig mystik.150 Gjertsen menar att jämförelser med gregoriansk 

                                                 
146 Åkesson 1999, s. 2. 
147 Nordin 2008, s. 116. 
148 Åkesson 2004, s. 118f.  
149 Bergheim 2006, s. 151. Min översättning fr. engelska. Min kursivering. 
150 Gjertsen 2006; 2010.  
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sång kan vara fruktbart eftersom det finns ett flertal gemensamma beståndsdelar i de två 
traditionerna, framför allt att de båda hör till religiös kult och dess funktioner. Hon skriver 
vidare att tidigare försök att finna ursprunget till den religiösa folksången i gregoriansk sång, 
som t.ex. de av O.M. Sandvik, är avfärdade av framför allt musiketnologer. När frågan med 
jämna mellanrum tas upp, är det av sådana som observerar traditionen på håll, och inte 
musiketnologer.151 Själv är hon inte ute efter att fastslå ett samband, utan ser i sina analyser 
”traditional folk song and Gregorian chant as two cultures in a communicating dialogue” 
utifrån den ryske filosofen Mikhail Bakhtins (1895-1975) teorier om texter. Fastän hon apropå 
den gregorianska hypotesen inte säger sig vilja fördjupa sig i ursprungsfrågan, fastslår hon, 
liksom svenska både folkmusik- och kyrkomusikforskare, att det faktum att religiös folksång 
har mer gemensamt med den allmänna folkmusiken än gregoriansk sång, ”klart indikerar att 
det är här den primära källan bör sökas”.152 Vad ingen av de forskare som nöjer sig med att 
härleda ursprunget till ”folkmusiken” går närmare in på, är att definiera folkmusik och ställa 
frågan varför den låter som den gör.  

Förutom det minskade intresset av att söka en kristen eller nationell identitet, kan en 
anledning till senare forskares lägre prioritering av ursprungsfrågan vara den ändrade 
forskningsinriktningen inom musiketnologin över huvud taget. Lundberg & Ternhag 
beskriver musiketnologernas minskade intresse för ursprungsfrågor vara beroende av den 
”jämförande musikvetenskapens” evolutionistiska grundhållning, som förkastats. Disciplinens 
namnbyte från jämförande musikvetenskap till musiketnologi, skedde för att skaka av sig de 
tidigare forskarnas evolutionistiska idéer.153  

En annan anledning kan vara, som tidigare nämnts, att den levande traditionen av folkliga 
koraler försvunnit, vilket har problematiserat den musiketnologiska identiteten och 
forskarrollen. Som musiketnolog och sociolog går det inte längre att tillämpa de prioriterade 
och önskade metoderna ute i fältarbete. De metoder som historikern primärt måste befatta sig 
med återstår, särskilt för en utredning om ursprunget. För att få tillgång till ”levande” musik 
omdefinieras i stället autenticitetsbegreppet154 och forskningsuppgifter med nutidsanknytning 
prioriteras oftare.  

Ett ökat krav på samhällsnytta och relevans för nutiden, omorienterar också forsknings-
uppgifterna. Dessa krav kommer inte minst uppifrån, i de ytterst politiska beslut som fördelar 
resurser och anslag för forskning.155 Ett exempel på uppifrån styrd s.k. strategisk forskning är 
genusforskningen. Den vokala folkmusiken och den folkliga koralsången är i ett sådant 
sammanhang intressant då det främst är kvinnor som har uppburit den tradition som har 

                                                 
151 Gjertsen 2006, s. 112. 
152 Gjertsen 2006, s. 113. 
153 Lundberg & Ternhag 2002, s. 11. 
154 Lundberg och Ternhag (2002, s. 129f) beskriver att den gamla definitionen av ”äkta folkmusik” kan 
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Denna def. gäller ej längre då ny, modern och ”uppblandad” folkmusik anses ”äkta” och värd att studera. 
Naturligtvis finns fortfarande även ett intresse för ”gammal” musik kvar. 
155 Hellström 1999, s. 187. 
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dokumenterats.156 Ett annat exempel på samhällsnytta är musikers behov av materialtillgång 
och kunskaper om framförandesätt, vilket gynnar forskning om uppförandepraxis framför 
ursprungsfrågor.157 

 
De forskare som efter Moberg närmat sig de folkliga koralerna från en kyrkomusikalisk 
horisont, har inte heller fokuserat nämnvärt på ursprungsfrågan. Inte heller 
kyrkomusikforskarna verkar uppfatta avvikelserna från koralbokens avfattningar som primärt 
ett religiöst uttryck. Den folkliga tonaliteten och de folkliga utsmyckningarna uppfattas som 
folkliga i bemärkelsen världsliga. ”Folklig fromhet” och ”folkets religiositet” finns inte längre 
med i resonemangen. Deras utgångspunkt har, ännu mer än hos musiketnologerna, utgått ifrån 
sjungandet och inte melodierna, alltså de folkliga koralerna som beteende och inte som 
musikaliska objekt. De ser avvikelserna från de officiella koralböckerna som ett folkligt 
individualistiskt och improvisatoriskt musikskapande och verkar ansluta sig till Folke Bohlins 
förklaring av hur de uppstått.158 Bohlin ser det långsamma tempot i församlingssången som 
upphovet till utsmyckningarna och melismerna och till hela fenomenet med folklig koralsång: 

 
Kanske kan förloppet beskrivas på följande sätt: Först har – förmodligen som en tradition 
ända från 1600-talet – koraltempot blivit långsammare. När det nått en viss gräns har man 
inte längre kunnat göra någon skillnad mellan långa och korta toner, dvs. en rytmisk 
utjämning hade ägt rum. Men det är svårt att hålla ut långa, raka toner – det låg nära till 
hands ta till intervallutfyllnader och andra utsirningar. Så hade grunden lagts till den 
folkliga koraltraditionen. Under tiden kunde naturligtvis förskjutningar i ’kärntonerna’ 
äga rum. Det kunde säkert också hända att vissa utsirningar fixerades och övergick från 
improvisatorisk frihet till fast melodibildning på den givna grunden.159  

 
Harald Göransson har påpekat att man aldrig lyckats ge en tillfredställande förklaring till 
varför koraltempot blev långsammare, men verkar ansluta sig till samma teori.160 Han skriver 
att fenomenet med det långsamma koraltempot tycks ha varit genomgående i hela den 
lutherska världen och citerar en tysk koralbok från 1799 som fastslog: ”koralen är den 
enklaste och långsammaste sång som över huvud kan tänkas”.161  

Man kan ana en skillnad mellan folkmusikforskare och kyrkomusikforskare, där de förra 
mycket väl kan tänka sig att sången kan ha varit relativt samstämmig och välljudande med 
mer eller mindre fixerade melodier som traderats, men menar också att det i mångt och 
mycket rört sig om multiheterofoni . Dillmar däremot driver som tes att den folkliga 

                                                 
156 Åkessons titel på artikeln ”Folklig koralsång : Karin, Katarina, Hanna och andra: presentation av en 
pilotstudie”, ger associationer till ett genusperspektiv, då det framhålls att de folkliga koralsångerskorna är 
kvinnor. Åkesson 1995. 
157 Liknande resonemang finner man även inom andra forskningsområden. Se t.ex. Hellström 1999, s.186ff. 
158 Göransson 1997, s.77; Dillmar 2001, t.ex. s. 500f. 
159 Bohlin 1992, s. 95. 
160 Göransson 1997, s. 77. 
161 Göransson 1997, s. 98. 
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koralsången alltid och främst varit en individualistisk och multiheterofon sång som oftast 
klingade mycket kaotiskt. Han skriver i sin doktorsavhandling om Haeffners koralreform att 
de koralmelodier som nedtecknats, eller etablerats i sekundärtraditioner, varit individrelaterat 
improvisatoriska skapelser som felaktigt, av personer som Byström och Nils Andersson, 
lanserats som traderade melodier i en unison församlingsång. Han menar att uttalanden och 
propaganda runt förra sekelskiftet, planterat felaktiga uppfattningar om folklig koralsång, 
vilka levt kvar fram till våra dagar.162  

Bohlin konstaterar däremot att det i Öllers beskrivningar från sin församling i Jämshögs 
socken vid slutet av 1700-talet verkar finnas en skillnad på multiheterofon församlingssång 
och ”hela gudstjänstförsamlingens sinsemellan skiljaktiga avvikelser från ’hwad noterne 
föreskrifwa’”.163 

I inledningen till Jersild & Åkessons stora undersökning (2000) skriver de att de inte har 
för avsikt att behandla ursprungsfrågan, utan framför allt inriktar sig på koralens musikaliska 
utformning och sångliga gestaltning.164 Ett intresse för ursprungsfrågan kan ändå förstås, då 
de i den inledande forskningsöversikten redogör för hur ursprungsfrågan tidigare har 
behandlats165 och i kapitel 11 ”Variantbildning och variation” har ett avsnitt med rubriken 
”De folkliga koralmelodiernas ursprung”166 och hela boken avslutas med tre sidor om 
ursprungsfrågorna.167  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
162 T.ex. Dillmar 2001, s. 500f. 
163 Bohlin 1993, s. 130. 
164 Jersild & Åkesson 2000, s. 14. 
165 Jersild & Åkesson 2000, s. 15-21. 
166 Jersild & Åkesson 2000,  s. 174-176. 
167 Jersild & Åkesson 2000, s. 215-218. 
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3.2 Några centrala begrepp för ursprungsfrågan 
 
3.2.1 Utveckling 
 
Nära knutet till ursprungsfrågor inom kulturvetenskaperna är förklaringar av 
utvecklingsförlopp. Med utveckling kan man mena endast förändring, men vanligare är att 
begreppet också innefattar en värdering där olika stadier i utvecklingen tillskrivs olika värde. 
Med inflytande från naturvetenskapens evolutionsteori, existerar också föreställningar om att 
olika stadier utvecklats ur varandra med ett genetiskt samband. Den romantiska uppfattningen 
är att en inneboende kraft fört utvecklingen mot mer komplexa och konstfulla former. 
Ronström menar att evolutionistiska idéer med en ”undertext” syftande till att framhäva den 
egna samtiden som modern, komplicerad, kultiverad och konstfull i förhållande till tidigare 
mer primitiva stadier, har haft en långt större betydelse inom den svenska 
folkmusikforskningen än vad som faktiskt tryckts i svart på vitt.168 
    En av de ”märkligaste paradoxerna i folklorens idévärld” är enligt Ronström den att det 
hävdas att musiken utvecklats från enklare former till mer sammansatta och konstfulla 
samtidigt som man menar att ”’det var bättre förr’, att det som en gång varit, nu i allt snabbare 
takt dör ut, förvanskas, förstörs – en kulturens oundvikliga entropi”.169 Den devolutionistiska 
premissen170 ligger ofta till grund för insamlande och bevarande av en utdöende tradition, där 
det äldsta och mest ursprungliga betingar det högsta värdet. I detta avsnitt berörs hur synen på 
de folkliga koralerna står i relation till dessa principer. 

De folkliga koralernas utveckling kan diskuteras på olika nivåer. Störst intresse har funnits 
för själva ombildningsprocessen, hur och varför koralen har genomgått en förändring och 
varianter har skapats, både på individnivå i det enskilda utförandet och i traderande över en 
kortare eller längre tid.  

Den historiska utvecklingen av folkliga koraler kan studeras som en del i en 
kyrkomusikalisk utveckling, oftare församlingssångens utveckling, eller sättas i relation till en 
folkmusikalisk utvecklingslinje. Teorier om en allmänmusikalisk utveckling av t.ex. form, 
tonalitet och melodik finns också med i studiet av den folkliga koralsångens ursprung.  
 
Historisk utveckling 
Romantikerna idealiserade 1700-talets allmoge. Det är hos den de flesta forskare förlägger de 
folkliga koralernas blomstringstid med en början på 1600-talet, då Sverige var en stormakt.   
Att förlägga de folkliga koralernas ursprung till medeltiden skulle enligt den devolutionistiska 
premissen höja deras värde, men som uttryck för en engagerad och livaktig församlingssång, 
hotar en sådan teori meningen med reformationen. En av Luthers främsta medel i sin 
propaganda var just folkets andliga sjungande. De senmedeltida sekvenserna och de andliga 

                                                 
168 Ronström 1994, s. 25f. 
169 Ibid. 
170 Alan Dundes myntar detta begrepp i ”The devlutionary premise in folklore theory.” Journal of the Folklore 
Institute, vol VI nr 1 1969. (Lundberg & Ternhag 2002, s. 129). 
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sånger som folket redan sjöng vid reformationen, var de största konkurrenterna till de 
lutherska koralerna. Av pedagogiska skäl skapade Luther nya koraler till stor del utifrån redan 
välkända gregorianska melodier och tyska leiser.171  

Peter Burke skriver om traditionens tvillingparadoxer. Han menar att det som verkar vara 
förnyelse kan maskera traditionens fortbestånd och exemplifierar med hur de som skrev 
missionens historia brukade koncentrera sig på ”omvändelsen” av individer, grupper och folk 
från en religion till en annan. Idag, då de är ”mer medvetna om traditionens uthållighet, fäster 
de större vikt vid den medvetna eller omedvetna blandningen eller syntesen av 
trosuppfattningar och värderingar från de båda religioner det gäller”. Omvänt kan traditionens 
yttre tecken maskera förändringar.172 Dessa paradoxer skulle kunna kasta ljus över den 
folkliga koraltraditionen. De som genomdrev reformationen i Sverige maskerade medvetet de 
doktrinella förändringarna genom att t.ex. länge behålla mycket av kyrkornas utseende och 
den gregorianska sången i liturgin, för att få med sig det motvilliga folket. På samma gång 
kan de lutherska koralernas nya texter och nya användningssätt i liturgin, maskera traditionens 
fortbestånd då dess musikaliska ursprung många gånger var den katolska kyrkosången. 
    Åkesson beskriver i sin doktorsavhandling 2007, sin syn på utveckling med hänvisning till 
Liljewalls resonemang om att man i en förändringsprocess kan identifiera ett kontinuerligt/ 
traditionellt och ett diskontinuerligt/modernt element och att utveckling innebär en 
sammanflätning av dessa och successiva förskjutningar snarare än brott.173 

Moberg, som hade stormaktstiden som ett av sina specialområden (tidig kyrkomusik och 
svensk folkmusik var de andra två), avvisade inte kopplingar till medeltidens musik, men 
ansåg att de folkliga koralerna utvecklats under stormaktstiden, tiden för församlingssångens 
första genombrott. Han skriver om de folkliga koralerna 1942: 

 
Men ingen epok torde haft så stora förutsättningar, såväl psykologiskt som tekniskt, att 
låta den primitiv-musikaliska omformningsprocessen träda i funktion som just 
Stormaktstidevarvet.174 

 
Dahlstedt skriver att det i Mobergs Runöartikel (1939) framgår att han betraktade vissa 
folkmusikaliska företeelser som avlagringar av äldre tiders kulturella förhållanden,  

 
vilka på olika sätt också var betydelsefulla för synen på högkulturens utveckling […] 
Dels tycks han ha velat spåra unikt nationella drag i den svenska folkmusiken, vilka 
kunde återföras till en forntida kultur. Dels verkar det som att han härvid trodde sig 

                                                 
171 Leaver 2007, s. 199ff. Ett exempel på hur Luther omskapade gregorianska melodier, är den ambrsoianska 
hymnen Veni redemtor genitum, som han till texten Nun komm der Heiden Heiland, gjorde första och sista raden 
identiska med formen ABCA, för att ge den en karaktär som liknade religiösa folksånger (Ibid.). 
172 Burke 2007, s. 34. 
173 Åkesson 2007, s. 39, Liljewall 1990, s. 138. 
174 Moberg 1942, s. 153. 
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komma närmare inpå de stora frågorna rörande den västerländska musikkulturens genes 
och utveckling, vilka fängslat honom alltsedan tiden för avhandlingen.175 

 
Kyrkomusikforskarna verkar alla ansluta sig till Bohlins teori, att den folkliga koralsångens 
tidsmässiga ursprung framför allt är 1700-talet, då koraltempot i kyrkorna blev allt 
långsammare, vilket nämnts i föregående avsnitt.176 Musiketnologerna verkar hålla sig till 
Mobergs teori med stormaktstiden som utvecklingsperiod, men utesluter inte att 
framförandesättet och tonspråket kan ha ett förreformatoriskt ursprung. 

 
Texternas ursprung och en ev. förreformatorisk tradition, har nämnts, men forskarna verkar 
utgå ifrån, att folkets andliga sjungande börjar i och med reformationen, och att den ”folkliga 
variationstekniken” applicerades på andliga texter först i och med församlingssången i den 
lutherska liturgin. Jersild & Åkesson skriver t.ex.: 

 
De tidiga beläggen och den stora utbredningen av en folklig koralsång tyder närmast på 
att det här rör sig om en framförandepraxis som funnits samtidigt med församlings-
sångens införande eller t.o.m. tidigare och som applicerats på psalmtexterna.177 

 
En annan tolkning av ovanstående uttalande skulle kunna vara att det andliga sjungandet 
funnits innan reformationen, men att sättet att sjunga applicerats på texter man vet är skrivna 
senare. De fastslår på ett annat ställe att sånggenren existerade i 300 till 350 år.178 Ett sådant 
uttalande antyder att ett andligt sjungande med en liknande musikalisk uppfattning inte skulle 
ha funnits innan reformationen, utan uppstått på 1600-talet. Jersild påpekar 2004 att Moberg 
betecknade ”folkliga koralvarianter” som protestantiska eller lågkyrkliga i Sohlmans 
musiklexikon (1952), men sade sig ha funnit ”en viss motsvarighet” till dessa i rätromanska 
visor i Schweiz. Senare undersökningar och jämförelser, fortsätter Jersild, har visat att 
liknande sång även bevarats långt fram i tiden hos t.ex. katoliker i Lettland och Ungern 
liksom gaeliska psaltarpsalmer i Skottland.179 Protestantism verkar alltså inte vara en 
förutsättning för sångtypen. 

I förordet 1945 undersöker Norlind det svenskestniska urvalet av psalmer, för att se om 
texterna kan ha kopplingar till en förreformatorisk tradition, vilket ansluter till Norlinds 
doktorsavhandling om latinska skolsånger i vilken han kom in på sångernas användning i 
folklig tradition. Jersild & Åkesson gör en liknande genomgång 2000 och Åkesson 2004. 
Jersild diskuterar 2004 ursprunget till psalmtexterna i de psalmodiartade Runökoralerna. 
Resultaten indikerar ett inte obefintligt samband mellan ålderdomliga melodier och gamla 

                                                 
175 Dahlstedt 1999, s. 97. 
176 Bohlin 1992, s. 95.  
177 Jersild & Åkesson 2000, s. 49. 
178 Jersild & Åkesson 2000, s. 209. 
179 Jersild 2004a, s. 29. 
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psalmtexter.180 Norlind verkar ändå utgå ifrån att det andliga sjungandet i princip uppstod i 
och med reformationen. Han skriver om de folkliga koralernas ursprung (min kursivering): 

 
Hur denna koloratursång uppstått, är ännu ej utrett. Att den har något med vallsången och 
lålningen att göra, är nog uteslutet. Att den är direkt utbildad av folket under medeltiden, 
torde ej heller vara sannolikt, då ju under katolska tiden ingen församlingssång fanns och 
knappast någon hemsång av andliga visor. Emellertid synes hemsången av psalmer ha 
haft sin glanstid på 1600-talet. En stor del av den gamla liturgiska sången fanns då kvar, 
om än den mesta delen av denna sjöngs av präst och klockare. Efter denna torde 
melodiernas fioriturverk ha uppstått.181  

 
Norlinds sista inlägg i diskussionen om de folkliga koralernas ursprung finns i avslutningen 
till förordet 1945: 

 
Att vissa melodier otvivelaktigt gå tillbaka till dylik katolsk sång är ofrånkomligt. I min 
bok om den svenska folkmusiken har jag även betonat detta ålderdomliga drag, om än 
med reservation för att den gamla kyrkosången ej varit den enda grundvalen. Mot detta 
har sedan Moberg opponerat sig och hållit så mycket fastare på den yngre diminueringen 
och folkmusikgestaltningen över huvud. Jag har givetvis intet att invända häremot, då ju 
många krafter ha varit verksamma för att dana en folklig koral.182  

 
Moberg tog aldrig slutgiltig ställning till ”den gregorianska hypotesen”, men verkar efter 
revidering av sin tidigare forskning (han ändrade sig beträffande diminueringen), framför allt 
framhålla melismernas, ornamentens och tonspråkets ursprung i folkmusiken. Om ornamenten 
och melismerna menade han att det var tekniken att smycka ut och variera, själva 
gestaltningen, som var ålderdomlig och jämförde med vallåtar och kulningsteknik.183 Han 
jämför också denna teknik med karaktäristiken i ”äldre skeenden i gregoriansk musik och 
naturfolkens vanor”.184 Beträffande tonaliteten skriver Moberg om likheterna i tonspråket i de 
folkliga koralerna och kyrkotonarterna: 

 
Men därmed är frågan om deras verkliga natur visserligen icke avgjord. Fastmera är det 
kanske just här som problemets kärna börjar skymta på allvar: kyrkotonernas eget 
ursprung.185 

 

                                                 
180 Norlind 1945, s. 12; Jersild  Åkesson 2000, s. 184; Åkesson 2004, s. 1056f; Jersild 2004b, s. 162. 
181 Norlind 1930a, s. 75. Min kursivering. 
182 Norlind 1945, s. 9. 
183 Moberg 1959, s. 50. 
184 ”Böjelsen för stödjande genomgångs- och återgångstoner eller portamentoartade släptoner men också för 
prydnadsfigurer och improviserade tillägg äro karaktäristiska för primitiv sång och erinra på sitt sätt om äldre 
skeden i gregoriansk musik och om naturfolkens vanor.” Moberg 1942, s. 155.  
185 Moberg 1939, s. 42f. 
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Här syftar Moberg troligtvis till den ”orientalismhypotes” som hans läromästare, den 
framstående musikforskaren och gregorianikspecialisten i Schweiz, Peter Wagner, drev och 
som Moberg ofta återkom till i sin forskning, t.ex. i sin avhandling om medeltida sekvenser i 
Sverige.186 Den gregorianska sången och hela den västerländska tonkonstens genes 
intresserade Moberg. Problemen rörande melodibyggnad och melodisk variation, vilka ledde 
vidare in på tonsystematikens och musikestetikens områden, stod i centrum vid resonemangen 
kring dessa frågor. Dahlstedt skriver att denna inriktning påverkade hans uppfattning om 
musikhistorisk utveckling, exempelvis genom ”den melodiska variationstekniken som 
exponent för individualismen framstod som den kanske viktigaste faktorn i samband med 
upplösningen av medeltidens musikaliska enhetskultur”.187 

När Moberg väckte frågan om ett eventuellt gemensamt ursprung för kyrkomusiken och 
folkmusiken, menade han antagligen inte att den folkliga musiken i Sverige skulle ha haft 
kyrkotonala drag innan den kom i kontakt med den katolska kyrkosången. I Kyrkomusikens 
historia från 1932 skriver Moberg om Sveriges kristnande:  

 
Det är inte svårt att förstå, att den kristna kultsången måste verka ytterligt väsens-
främmande och svårbegriplig på våra hedniska förfäder, ej minst dess långa vokaliser, till 
vilka de nordiska folken knappast haft någon motsvarighet. Den sångkultur, som de fingo 
sig påtvingad, var emellertid nyttig och nödvändig, ty den vokala konst de själva 
presterade torde i allmänhet ha varit mycket rå och naturalistisk.188 

 
Evolutionism 
Enligt ett från naturvetenskaperna influerat evolutionistiskt synsätt, skulle den annorlunda 
formuppbyggnad och det modala tonspråk som återfinns i tidigare musik, vara ett passerat och 
lägre stadium i den mänskliga och musikaliska utvecklingen. Barform och harmonisk tonalitet 
skulle tillhöra ett högre stadium. Norlind och Moberg har på olika sätt anammat 
evolutionistiska idéer, utan att lyckas vara konsekventa.  

Jersild har i artikeln Norlind, balladmelodierna och evolutionismen ingående påvisat 
evolutionistiska idéer i Norlinds folkmusikaliska forskning, och skriver, att de fr. a. 
framträder under 1930-talet, då Norlind beskriver, dels balladmelodikens tre typer som 
utvecklats ur varandra, dels de vokala genrernas utvecklingslinje. I Svensk folkmusik och dans 
från 1930, den skrift där Norlind för första gången skriver om folkliga koraler, talar han om 
den svenska folkmusikens historia som en evolution över fyra stadier, där han menar att ropet 
– lockropet – utgör folkmusikens urstadium. Ur detta utvecklas sedan högre former, först 
vagg- och vallvisor med ”primitiv gestaltning” av melodin. Nästa stadium är dansleken som 
kom att följas av balladmelodierna (”folkvisorna”) i olika stadier. 1600- och 1700-talens 
danser skulle ha utvecklats ur ringdansen under påverkan av instrumentariet och av utländska 
modedanser. I ”Hur gammal är den svenska folkmusiken”, från samma år skriver Norlind:  

                                                 
186 Dahlstedt 1986, s. 129.  
187 Dahlstedt 1999, s. 62. 
188 Moberg 1932, s. 390. 
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Det finns icke ett enda språng i utvecklingen från rop till dansvisa och sedan till folkvisa. 
Alla leden glida så fullständigt in i varandra, att man även i folkvisan tydligt kan spåra 
ropets grundform. Utvecklingen har försiggått så omärkbart, att man ej på en enda punkt 
kan spåra något skarpt avbrott.189 

 
1947 skriver han att balladmelodiken utvecklats ur äldre svenska, redan förefintliga, melodier 
och vill visa på ”en ren folklig evolution utan förbindelse med kyrkomelodiken”.190 I andra 
arbeten delar han in balladmelodiken i tre utvecklingsstadier vilka han benämner förhistorisk, 
medeltidskyrklig och till sist modern.191 Utifrån stadiernas benämningar verkar han då se en 
påverkan från kyrkomelodik i den världsliga folkmusiken. Detta motsäger hans tidigare 
uttalande, men som Jersild skriver, är hans resonemang kanske inte alltid så genomtänkta. I 
vilken grad kyrkomelodiken har påverkat folkmusiken, är av senare forskare sällan 
diskuterat. Den musiketnologiske gregorianikforskaren Peter Jeffrey påpekar den brist på 
”serious scholarly attention” kring frågan om förhållandet mellan liturgiska kyrkosången och 
den större musikkulturen under senantiken och medeltiden.192  

Moberg var delvis påverkad av evolutionistiska idéer när det gäller melodikens utveckling, 
men hade annars som utgångspunkt en ”vagare och mer obestämd utvecklingsteori av 
traditionellt 1800-talssnitt”, enligt Dahlstedt.193 Han menar också att Moberg hade ett visst 
evolutionistiskt tänkande när det gällde antropologi och folkmusik, samtidigt som han 
förkastade det när det gällde ”katolsk kyrkosång”.194 Skillnaden mellan Norlinds och Mobergs 
syn på musikalisk evolutionism, såsom Dahlstedt tolkar det, är att Moberg ”betraktade 
förvandlingen från rop till visa som en övergång mellan kvalitativa nivåer, där den mer 
utvecklade konstformen förutsatte en annan medvetandegrad än den enklare”. Musikaliskt 
formtänkande fick representera denna kvalitativa skillnad. Kvalitativt skilda företeelser kan 
med ett sådant synsätt existera samtidigt, till skillnad från den linjärt tidsmässiga indelningen 
Norlind konstruerade. Det ger också utrymme för det fritt skapande, individuella 
medvetandet, till skillnad från det deterministiska i en evolutionism som förklaras utifrån 
inommusikaliska förhållanden och därmed kan utesluta funktionella förklaringar.195   

Vidare skriver Dahlstedt att Moberg tycks han velat dra en klar gräns mellan ”primitiv 
musik” som vallåtarna, vilka väsentligen var bestämda av ett yttre ändamål, och ”icke 
ändamålsbestämda musikarter”, där just en ”medveten konstnärlig avsikt” var det centrala. 
Detta menar Dahlstedt skulle kunna förklara ”hans något kufiska invändning mot Lachs 
behandling av den gregorianska sången som ett musikantropologiskt material bland andra”.196 

                                                 
189 Norlind 1930b, s. 17.  
190 Jersild 2004c, s 61. Moberg 1947, s. 159. 
191 Norlind 1930a, s. 66. 
192 Jeffery 1992, s. 82. 
193 Dahlstedt 1999, s. 100. 
194 Dahlstedt 1986, s. 207. 
195 Dahlstedt 1999, s. 100f. 
196 Dahlstedt 1999, s. 101. 
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Man kan då fråga sig om Moberg såg de folkliga koralerna, som utvecklade utifrån yttre 
ändamål eller ej. Att han såg dem som ”primitiva” in sin utformning visar följande uttalande 
om koraltraditionen på Runö:  

 
”de väsentliga betingelserna för en fri utbildning av koralmelodierna efter primitiv-
musikaliska linjer funnits: inga musikinstrument ingrepo reglerande i sångpraxis och inga 
kyrklig-liturgiska band hämmade de hos hela menigheten levande koralvisornas 
organiska växt”197 

 
Att Moberg menar att somliga folkliga koraler skulle ha ett visst estetiskt värde, trots deras 
ofta förenklade formuppbyggnad, skulle kunna utläsas då han i Kyrkomusikhistoria 1932 
skriver att ”de folkliga koralerna äro uttryck för en stark, ursprunglig musikbegåvning, som 
är särskilt påfallande i de s.k. Dalapsalmerna”.198  

Jersild och Dahlstedt har olika syn på hur Norlind värderade högre stadier i sina 
evolutionistiska utvecklingsmodeller för den svenska folkmusiken. Enligt Jersild kan 
Norlinds beskrivningar som ”urstadiet, ”primitiva” vilka ställs mot ”kulturella” och de 
”högre” formerna inte tolkas som annat än en värdering av de olika stadierna. Jersild menar 
dock att de mer komplicerade stadierna inte nödvändigtvis ses som estetiskt värdefullare, 
vilket hon skriver att Dahlstedt verkar tolka det som.199 För Jersilds ståndpunkt kan anföras 
Norlinds omdömen, då han skriver att det i alla fall från de baltiska länderna, 
Gammalsvenskby och Dalarna finns få ”degenererade” koraler nedtecknade, och menar att 
”den rika, välutbildade koloraturen har således uppstått inom sådana kretsar, där utpräglat 
musiksinne förelegat”.200 Man skulle kunna jämföra med samtida folkmusikintresserade i 
Europa, som t.ex. den franske kompositören och folkmusikinsamlaren Canteloube (1879 – 
1957), som hade teorier om den franska folkmusikens kopplingar till gregoriansk sång. Han 
menade att: ”böndernas sånger höjer sig ofta till den renaste konstnärliga nivå, i känslan och 
uttrycket, om inte i formen”.201  

Harald Göranssons förundran inför skönheten i vissa folkliga koraler, skulle kunna tolkas 
som att han generellt tänker sig folkmusik som ett omedvetet skapande med lågt estetiskt 
värde. Liksom andra kyrkomusikforskare202, understryker det även hans uppfattning av de 
folkliga koralerna som resultatet av en improviserad och kaosartad församlingssång:  

 
Men det var i landförsamlingarna utan orgel som det folkliga sirandet framför allt 
utbildades, och det är en av de största gåtorna i koralsångens fascinerande historia hur det 
ur detta sammelsurium av röster kunde utkristalliseras så hisnande sköna melodislingor 

                                                 
197 Moberg 1939, s. 25. 
198 Moberg 1932, s. 425. 
199 Jersild 2004c, s. 64. Jfr. Dahlstedt 1986, s. 153. 
200 Norlind 1945, s. 16. 
201 "les chants paysans s’élèvent bien souvent au niveau de l’art le plus pur, par le sentiment et l’expression, 
sinon par la forme". Grove music online, uppslagsord Canteloube. Min översättning. 
202 T.ex. Dillmar, vars uppfattning om de folkliga koralerna tidigare har nämnts i uppsatsen. 
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som dem vi möter i uppteckningarna kring sekelskiftet 1900 efter Finn Karin i Mora och 
alla de andra traditionsbärarna, alltså i vad vi numera kallar de folkliga koralerna eller 
koralvarianterna.203   

 
Åkesson använder sig av estetiska värderingar i sina musikaliska analyser i artikeln ”’Nu 
sjunga de ej så vackra och sorgeliga melodier som förr’. Något om de folkliga koralernas 
sångare, repertoar och melodier.”. T. ex. skriver hon om Kom Helge Ande till mig in med 
Gertrud Alkvist från Ormsö: ”Trots enkelhet och begränsning uppfattar jag att denna melodi 
har ett mycket starkt musikaliskt uttryck. Sångerskan själv hade samma uppfattning; hon sade 
om just denna melodi att den ’går till hjärtat’.”204  

 
Tids- och stilskikt 
Dagens musiketnologer är måna om att ha frigjort sig från värderande aspekter i forskningen 
och har bytt ut beskrivningen av olika stadier i ett utvecklingsförlopp med termer som 
stilskikt och tidsskikt. Termerna ger en bild av en musikyttring som en sammansättning av 
flera samtidigt fungerande lagringar.205 De olika skikten behöver inte ha ett genetiskt samband 
eller implicera några värderingar.  I Jersild & Åkessons musikanalyser av folkliga koraler, är 
en av de viktigaste iakttagelserna, just hur samma koral kan innehålla melodiskt material, 
rytmer, taktarter, tonarter och formprinciper från flera olika tids- eller stilskikt samtidigt. De 
inför begreppet komplex tonalitet, för koralmelodier med inslag av mer än ett modus och 
menar inte komplex i betydelsen komplicerad eller konstfull, utan som motsats till entydig. 206  
De lämnar frågan om orsakerna till den sammansatta tonaliteten öppen. Det kan vara fråga om 
bristande musikalitet och glömska, men skulle också kunna vara uttryck för en annan 
musikalisk uppfattning, t.ex. den om frasen som självständig enhet.207 

 
Funktion och ändamål 
Ett annat sätt att frångå evolutionistiska förklaringar av utveckling, är att fokusera på 
funktionen som den drivande orsaken till musikyttringars skiljaktigheter. Jersild pekar just på 
funktionens betydelse i sitt avståndstagande mot evolutionism i uppsatsen om Norlind och 
evolutionismen. 208  Warren Dwight Allen poängterar också detta förhållande i sin analys av 
musikhistorieskrivning genom tiderna. Han nämner som exempel, att gregoriansk sång 
fortfarande är en ”vital, living art” som alltjämt uppfyller sin funktion i den katolska liturgin, 
men som passar mycket dåligt i sammanhang där istället marschmusik används.209  

Olika funktionella förklaringar till den folkliga koralsångens uppkomst har angetts, fr.a. 
beträffande utsmyckningarna. Som exempel kan åter nämnas Bohlins förslag om melismerna 

                                                 
203 Göransson 1997, s. 78.  
204 Jersild 2004, s. 116. 
205 Jersild 2004c, s. 64. 
206 Jersild & Åkesson 2000, s. 106ff. 
207 Jersild & Åkesson 2000, s. 179ff; Jersild 2004b, s. 161f. 
208 Jersild 2004c, s. 65. 
209 Allen 1962, s. 325. 
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som beroende av sångtekniska svårigheter att sjunga syllabiskt när koraltempot blev allt 
långsammare under 1700-talet.210 Den lutherska kyrkvisans införande i kyrkan skulle kunna 
förklaras av en liknande sångteknisk orsak, men med omvänt resultat. De enkla, syllabiska 
och rytmiskt utjämnade koralerna introducerades för att hela församlingen skulle kunna 
sjunga med i psalmerna.211 Lutherska musikteologer skulle nog också hävda att syllabisk sång 
klarast framför ordet, tvärtemot en traditionell katolsk musikteologi. Jersild & Åkesson 
framför som en av många tänkbara förklaringar till den utsmyckade melodilinjen, att den kan 
”ha haft en folkligt religiös, ’lovprisande’, funktion”.212 Den folkliga och katolska 
musikteologin skulle således sammanfalla på denna punkt, vilket redan berörts i föregående 
avsnitt om Gjertsens studier av de ”religiøse folkesangen” som uttryck för mystiken i 
Haugetraditionen.213 Moberg jämför liksom Gjertsen, förhållandet mellan ton och text i 
folkliga koraler och gregoriansk sång. Han skriver om Runökoralerna: 

 
Varianterna förefalla att föra ett egenliv vid sidan av sina texter, som mera äro att 
betrakta som ett slags objektiva bärare av tonformlerna än som deras inspirationskälla, 
sålunda också detta ett i viss mån gregorianskt drag.214 

 
En annan ändamålsförklaring till utsmyckningarna i de folkliga koralerna än den religiösa, är 
den som möjligtvis härstammar från Johan Huizingas 1930-talsarbete Homo Ludens, och 
vilken kan beskrivas som ”den mänskliga lekdriften”.215 Moberg beskriver utsmyckningarna 
som ”parafraseringslusta” och Jersild & Åkesson skriver om ”lusten att utsmycka”, vilken de 
jämför med folkligt konsthantverk och dekormåleri.216 

 
Ombildnings- och skapandeprocessen 
Norlind, Moberg m.fl. såg i de folkliga koralerna en ideal folklig ombildningsprocess, där de 
tänkte sig att folkets kollektiva musiksmak hade kommit till uttryck. De bakomliggande 
lagarna för själva processen, tyckte de att man med särskild fördel borde kunna studera 
eftersom man kände till förlagorna. På senare år har man alltmer insett komplexiteten med 
både förlagor217 och sociala strukturer, men intresset för hur processerna går till är ändå 
alltjämt stort. Musiketnologer som Jersild och Åkesson har särskilt fokuserat på både skapar- 
och traderingsprocesser. De icke önskvärda konnotationer termen ”lagar” ger, kanske är 

                                                 
210 Bohlin 1992, s. 95. 
211 Servatius föreslår att problematiken kring det rytmiska framförandet av gregoriansk sång, vilket under mycket 
lång tid varit en stötesten i gregorianikforskningen, borde utgå ifrån antalet sångare. Ju fler sångare, desto mer 
bunden rytm och vice versa. Servatius 1997, s. 29. Detta resonemang kan överföras till frågan om i vilken grad 
de folkliga koralerna har sjungits unisont. 
212 Jersild & Åkesson 2000, s. 155. 
213 Gjersten 2009. 
214 Moberg 1939, s. 40. 
215 Huizinga, Johan 1938 (eng. övers. 1949). Homo ludens. A study of the Play Element in Culture. Ur Dahlstedt 
1999, s. 101. 
216 Moberg 1928, s. 42 fotnot 1; Jersild & Åkesson 2000, s. 155. 
217 Om koralmelodiernas komplicerade förhållande till olika slags förlagor hänvisas till Jersild & Åkessons 
sammanfattande beskrivning 2000, s. 210f. 
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anledningen till att de hellre talar om ramar, vilket också har en något annan innebörd. 
Genom att fastställa ramarna hoppas man tydligare kunna se var gränserna mellan det 
individuella fria skapandet och det allmänna och traditionsbundna går. Det är t.ex. syftet i 
Åkessons c-uppsats från 1999. Jersild & Åkesson förklarar ombildningsprocessen med 
begreppet arkaisering: 

  
Flera av de förändringar av framför allt form, tonföråd och tonalitet som vi här har nämnt 
skulle man kunna kalla arkaisering, dvs. en anpassning av nyare melodimaterial till ett 
äldre, invant tonspråk. Arkaiseringen är emellertid inte entydig eller enkel att ringa in. 
Om förändringar av melodiformen ganska ofta innebär en förenkling är de modala 
förändringarna snarare av ett slag som ökar melodins komplexitet.218 

 
I de få uttalanden om ursprunget som har gjorts sedan Moberg, är det framför allt variations-
tekniken i den folkliga koralsången som man menar skulle kunna ha ett folkligt och mycket 
ålderdomligt ursprung i enlighet med Mobergs uppfattningar (se ovan). Gunnar Ternhag tar 
fasta på att variationstekniken kan vara gammal i förordet till notsamlingen Folkliga koraler 
1985 och vänder på Bohlins ovan nämnda teori: 

 
Ett långsamt tempo blev med nödvändighet följden av den sångpraxis som tillämpades 
och vars rötter förmodligen återfinns i förreformatorisk tid. Enligt detta sångsätt kunde 
den enskilde sångaren utföra en personligt färgad tolkning av den aktuella melodin, utan 
att han eller hon därför ansåg sig frångå förlagan. Sångaren kunde ofta efter behag variera 
melodin med hjälp av genomgångstoner och melismer. Det fanns ingen strävan efter 
enhetlighet, enligt vår uppfattning. Samma manér brukades givetvis även för sången 
utanför den andliga sfären.219 

 
Ternhag påpekar här att framförandesättet inte skulle vara särskilt kopplat till andlig musik. 
Moberg, som ju också har framhållit likheterna mellan utsmyckningarna i folkliga koraler och 
kulning (lockrop), föreslår att bristen på ornament i uppteckningarna av medeltida 
balladmelodier, skulle kunna vara, att upptecknarna helt enkelt uteslutit att notera dessa.220 
Norlind argumenterar emot det i förordet till Folkliga svenska koralmelodier från 
Gammalsvenskby och Estland från 1945, med att påpeka orimligheten i att ingen av de 
upptecknare Moberg refererar till skulle ha gjort någon notering om utsmyckningar. Han tar 
som exempel Södling som ”med stor glädje” borde ”ha konstaterat utsmyckningar i balladen”, 
då han var övertygad om folkmusikens beroende av kyrkosången.221 Jersild gör en distinktion 
mellan ornament och melismer och konstaterar att ornamenteten i de folkliga koralerna liknar 

                                                 
218 Jersild & Åkesson 2000, s. 201. 
219 Lindström & Ternhag 1985, s. 7f. 
220 Moberg 1942, s. 156. 
221 Norlind 1945, s. 8. Min kursivering. 
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dem i annan folklig sång liksom instrumental-musiken, men att förekomsten av melismer 
(gruppmelodiken, typisk för gregoriansk sång) bara återfinns i de folkliga koralerna.222  

 
Den tyska musikvetenskapliga termen zersingung (söndersjungning) har använts av Erich 
Burger för att beskriva förändringarna av koralböckernas melodier. Norlind använder termen 
slitning och Moberg använder ord som degenererade koraler och söndersjungning, för att 
beskriva de yttringar som man antar grundar sig i sångtekniska begränsningar, glömska eller 
dålig musikalitet.223 Även Ilmaari Krohn använder termen söndersjungning och menar, liksom 
Moberg, Bohlin m.fl. att melismerna handlar om förenklingar. Kyrkomusikforskare 
framhåller, mer än musiketnologerna, denna aspekt av den folkliga koralsången, även om 
dagens hymnologer inte använder termen söndersjungning. Dagens musiketnologer är mer 
försiktiga med att uttala sig om vilka koralmelodier som är resultatet av brister. Jersild & 
Åkesson använder sig av termerna omskapande resp. återskapande i sina studier av 
ombildningsprocessen och undviker värderande omdömen.224 De menar att orsakerna till de 
musikyttringar som i våra öron faller utanför en västerländsk konstmusikalisk uppbyggnad 
och praxis, kan grunda sig i en annan musikalisk uppfattning. Även Dillmar är öppen för 
detta, trots att en av hans huvudpoänger i hans doktorsavhandling är att de folkliga koralerna i 
själva verket är nedtecknade improvisationer, som uppstått i en odisciplinerad kollektiv sång. 
Han tänker sig att den sångpraxis som infördes i samband med Haeffners koralbok inte bara 
handlade om en uppstyrning av en förfallen församlingssång:  

 
Då var ett nytt unisont sångideal på väg med ett ideal av upphöjd enkelhet, andakt och 
värdighet. Att det äldre sångsättet skulle saknat detta—det omtalas ofta som 
andaktsstörande—motsägs av källorna, och konflikten tycks istället ha handlat om två 
olika estetiska system med olika sociala ursprung. Här fanns också olika 
musikteologier.225  

 
Detta ansluter också till resonemanget ovan om religiösa ändamålsförklaringar.  

          
Den s.k. produktionsteorin, som härrör från Herders tankevärld, går ut på idén om en 
gemensam folksjäl som uttrycks genom ett kollektivt skapande. Den har sedan romantiken 

                                                 
222 Jersild, Margareta 1990, s. 195. 
223 Burger 1932, s. 246ff; Norlind 1945, s. 16; Moberg 1939, s. 27. 
224 Jersild & Åkesson 2000, s. 202 ff. Åkesson utvecklar i sin doktorsavhandling (2007, s. 52 & 54.) begreppen 
omskapande och återskapande. Omskapande definierar hon: ”I sin mest ursprungliga form innebär omskapande 
den förändring eller variation som uppstår i gehörsöverförd musik hos utövare med – oftast – tyst kunskap om 
det musikaliska hantverket, dvs. förändringar av i första hand frasering, utsmyckning, intonation, melodiska 
inledningsfraser och slutfall samt enstaka ord eller textfraser.” Hon använder en modell vilken ger en mer 
förutsättningslös syn på glömska: ”Modellen används också för att analysera (re)kreativa processer hos utövare 
med en icke verbaliserad kunskap om det musikaliska hantverket. Det betyder att graden av medveten intention 
kan variera. Gränsen mellan oavsiktlig/omedveten och avsiktlig/medveten förändring kan diskuteras t.ex. i fråga 
om glömska, som kan medföra oavsiktligt omskapande av en visa eller låt även om intentionen är återskapande, 
dvs. att återge det man har lärt sig.”  
225 Dillmar 2001, s. 53. 
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varit starkt förankrad i uppfattningar om folkmusik, men har under 1900-talet successivt 
övergivits. Byström menar att de folkliga koralerna uttrycker folkets religiösa känsla och 
nämner aldrig enskilda traditionsbärare, utan framhåller det kollektiva.226 Hos Norlind och 
ännu mer Moberg, framhävs de enskilda personerna och deras betydelse i högre grad, även 
om produktionsteorin fortfarande finns närvarande. Moberg skriver i Runöartikeln 1939:  

 
Det blir emellertid klart, att variantbildningen ofta blir beroende av en musikalisk 
begåvning. Man kan visserligen ej sällan lägga märke till den anmärkningsvärda seghet, 
varmed även rätt invecklade ombildningar fortplantas inom olika skikt, något som skulle 
tyda på, att de motsvarat en hel bygds folkmusikaliska instinkter och därmed upphöjts till 
uttryck för en kollektiv musikalisk smakriktning.227 

 
Dahlstedt menar att Moberg i folkmusikforskningssammanhang: 

 
endast ville tillerkänna det skapande medvetandet begränsad betydelse. Omsjungnings-
processerna och troligen också andra folkmusikaliska förhållanden skulle, möjligen 
eftersom de inte i någon högre grad kunde belysas som individuella utan främst som 
kollektiva fenomen, förklaras i termer av sociokulturellt bestämda lagbundenheter.228 

 
Nils Andersson betonade tidigt konstnärskapet hos dem han upptecknade låtar efter, och i 
Svenska låtar gavs de ordentliga biografier. Mest känd och ofta citerad är Nils Anderssons 
beskrivning av sitt möte med Pers Karin Andersdotter (Finn Karin) från Mora 1909, då han 
upptecknade ett tiotal folkliga koraler efter henne.229 Den första avhandlingen i Sverige om en 
enskild folkmusiker/kompositör, skrev Gunnar Ternhag så sent som 1992.230 I Ternhags och 
Lindströms notutgåva Folkliga koraler från 1985 är namnen på dem som uppteckningarna är 
gjorda efter nämnda längst ner. På den plats i övre högra hörnet, där kompositörer i 
konstmusikaliska notutgåvor vanligtvis är placerad, står i denna utgåva namnet på den by eller 
socken som traditionsbäraren kommit ifrån. Det skulle kunna tolkas som att 
produktionsteorin, finns kvar ännu 1985 som en ej helt övergiven föreställning. Ser man på 
koralvarianterna som improvisatoriska versioner, som fixerats först av insamlare, är en 
ortsbeteckning givetvis missvisande, men om man godtar att det varit fråga om mer fixerade 
melodier, som etablerats och traderats i en viss församling, kan ortshänvisningen vara adekvat 
och produktionsteorin behöver inte nödvändigtvis ligga till grund.  

 
 
 

                                                 
226 Byström 1885. Prof-Melodier till psalmer ur Svenska Psalmboken (1819) genomforskade och försedda med 
ackompagnement för orgel eller piano. 
227 Moberg 1939, s. 28. 
228 Dahlstedt 1999, s. 111. 
229 Andersson, Nils 1922, s. 128ff. 
230 Ternhag, Gunnar 1992. Hjort Anders Olsson – spelman , artist. Hedemora; Gidlunds. 
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3.2.2 Tradering 
 

Som tidigare nämnts, har folkmusikforskningen övergått från att främst studera produkter, till 
att undersöka processer. I det föregående avsnittet handlade det om skapandeprocessen och 
här är traderingsprocessen det som intresserar musiketnologerna. Man frågar sig både vad 
som har traderats och hur. Varför något har traderats är också en relevant fråga i detta 
sammanhang. För att anknyta till kap. 3.1 kan ett svar på den frågan vara känslan av något 
traderat som förstärkande av identitet. Jersild & Åkesson anför som ett argument för att de 
folkliga koralerna kan ha traderats länge, att ett välkänt fenomen inom den etnologiska 
forskningen är att en viss sång (eller annat musikstycke) med anknytning till en funktion 
bevaras längre och i äldre utformningar.231 
    Genom att följa musikmaterialets spridningsvägar bakåt i tiden, kan man också nå 
kunskaper om ursprunget. Filologiska metodproblem om hur man ska definiera och identifiera 
paralleller, varianter, versioner, likhet m.m. är då centralt.  

 
Obruten levande tradition - sekundärtradition 
I princip inga folkliga koraler som har upptecknats eller spelats in, har vid insamlingstillfället 
varit del i en levande tradition som församlingssång i kyrkan. Som nämndes i kap 2.3 Källor – 
tillgång och användning, så var förmedlarna av koralmelodierna vid registreringstillfället 
oftast gamla och mer eller mindre ensamma om att minnas den äldre traditionen, som inte 
längre praktiserades i vare sig kyrkan eller vid husandakt. Byström är den forskare som tyckte 
sig ha fått uppleva den folkliga koraltraditionen ”lifs lefvande” som en blomstrande 
församlingssång. Enligt Dillmar bidrog Byström genom sin position till att forma en allmän 
uppfattning, att folkliga koralmelodier utgjorde en gammal före Haeffners koralbok obruten – 
möjligen medeltida – tradition. T.ex. menar han att Moberg skulle påverkats av Byström till 
att ha samma uppfattning och hänvisar till Mobergs uppsats ”Om flerstämmig musik i Sverige 
under medeltiden” i STM 1928 (s. 42 fotnot 1).232 Byströms beskrivning av 
församlingssången i Mora 1888 (se citat s. 28 i denna uppsats), kan man tolka som att han 
uppfattade det som en obruten levande tradition. Detta har ifrågasatts av framför allt 
hymnologiskt inriktade forskare som Bohlin, Hedwall, Göransson och Dillmar. Bohlin väckte 
först frågan ifall Byström kan ha blivit ”duperad” av komminister Gabrielsson i Mora kyrka, 
att den unisona och kraftfulla församlingssången var en obruten tradition, när det i själva 
verket var Gabrielsson själv, som hade övat in Finn Karins variant av Den signade dag, efter 
Romsons uppteckning. Traditionen skulle enligt Bohlins teori, vilken Dillmar styrker, ha varit 
bruten och återupptagits av Gabrielsson som en sekundärtradition, modifierad efter ett nytt 
unisont sångideal.233 Detta skulle också kunna vara fallet med organisten Oskar Lindbergs 
upplevelser av församlingssången i Gagnef, där samme komminister Gabrielsson tidigare 

                                                 
231 Jersild & Åkesson 2000, s. 43. 
232 Dillmar 2001, s. 480. 
233 Dillmar 2001, s. 480ff.  
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hade tjänstgjort.234 Hedwall invänder att det delvis kan motsägas av Gabrielssons påpekande 
att när han kom till församlingen, var det ingen död församlingssång som återuppväcktes.235  

Vad som menas med en obruten tradition, beror till viss del av hur autenticitetsbegreppet 
definieras. Man skulle t.ex. kunna diskutera i vilken grad Byström blev ”duperad” av 
Gabrielsson. Byström kan mycket väl ha varit medveten om att Gabrielsson övande in de 
folkliga koralmelodierna med församlingen, för att få psalmsången mer samstämmig, utan att 
uppfatta det som en förvanskning av äktheten, som uppfattades annorlunda på slutet av 1800-
talet. Byström såg t.ex. som något självklart att de folkliga koraler han tog med i sina 
koralutgåvor var försedda med romantiska orgelackompanjemang och framfördes av skolade 
sångerskor på konsertaftnar.  

 
Traderingsprocesser 
Sökandet efter förlagor och spridningsvägar är centralt både när traderingsprocesser ska 
undersökas och ursprung sökas. I kap. 11 i undersökningen från 2000 utreder Jersild & 
Åkesson det komplexa och metodologiskt problematiska i beläggandet av de folkliga 
koralmelodiernas ursprung, t.ex. variantnivåer och melodisk identitet. De åskådliggör 
koralmelodiernas möjliga ursprung och komplexa spridningsvägar i en skiss som här 
återges:236 

 

 
Enligt skissen uppfattas de folkliga melodivarianterna som traderade melodier eller 
melodifragment och inte som tillfälliga improvisationer. Man kan också notera att ingen 
spridningsväg leder från en uttalat gregoriansk eller förreformatorisk tradition. Skissen 
utesluter dock inte en sådan källa, eftersom de tre översta bubblorna ”utländska (tyska 
melodier)”, ”äldre svensk tradition” och ”praxis före 1697, kodifierad i 1600-talshskr.” alla 
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kan innehålla material som traderats sedan medeltiden, vilket skulle kunna vara influerat av 
eller utvecklat ur gregoriansk sång.  

Både Norlind och Moberg var intresserade av att hitta förlagor till de folkliga 
koralmelodierna. I Mobergs arbeten om medeltida hymner och sekvenser i Sverige 
fördjupade han sig mycket i metodproblemen kring varianter, melodiers identitet, ursprung 
och släktskap.237 I sin mest ingående studie om folkliga koraler, Runöartikeln 1939, är ett 
exempel på intresset för ursprung och förlagor, iakttagelserna av två Runökoraler238 sjungna 
till Luthers Sanctuspsalm ”Esaie profetenom hände det så”. Moberg uppfattade att de hade 
likheter med ett psalmodischema.239 

Bohlin, som framfört teorier om de folkliga koralernas sena tillkomsttid och 
improvisatoriska uppkomstsätt240, är den som först utvecklade Mobergs funderingar kring de 
psalmodiartade Runökoralernas form och melodik. Han kunde vidare härleda 
psalmodischemat till den 9.e psalmtonen kallad tonus peregrinus.241 Detta diskuterar han i en 
studie över melodier till julepisteln i svensk tradition i vilken han påvisar att det på flera håll i 
Sverige funnits traditioner långt in på 1800-talet av att i kyrkan sjunga juldagens julepisteltext 
(Jes. 9:2-7) på melodier som har släktskap med olika psalmodischeman. Bohlin sammanfattar 
att julepisteltraditionen som iakttagits i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland, liksom de 
psalmodiartade estländska koralerna indikerar att: ”Olika former av psalmodi synes alltså i 
mer eller mindre omsjungen form ha levat kvar i folklig tradition betydligt längre än man 
hittills anat.”242 Han poängterar 1995 att han inte tror att de folkliga koralernas tonalitet har att 
göra med ett ursprung i kyrkotonarterna, men att det formelmässiga i dessa enstaka fall 
”väcker frågan om ett gregorianskt ursprung”.243  

Jersild är den folkmusikforskare efter Moberg som har fördjupat sig mest i 
ursprungsfrågan, även om det inte framställs som ett mål eller en föresats. Hon framhåller 
t.ex. att hennes intresse för de psalmodiartade koralerna från Runö och Rågö inte ligger i att 
fastslå det faktiska ursprunget, men ser ”de folkliga beläggen som intressanta exempel på vad 
den folkliga traditionen fångar upp och för vidare av ett melodiskt material”.244 Jersild gjorde 
2004 ytterligare klargöranden efter Moberg och Bohlin, då hon kopplade in ”Hela världen 
klagar sig” i en inspelning från 1945 med Matts Blomkvist på samma melodi som ”Esaie 
profetenom”, vilket ledde vidare till Valborg Dreiers koralvariant till samma psalm.245 Hon 
ställer på slutet en rad frågor om muntlig tradering och den äldre historiken för de 
behandlade koralvarianterna och frågar sig avslutningsvis betydelsen av att psalmen ”Hela 

                                                 
237 I Ann-Marie Nilssons ”On liturgical hymn melodies i Sweden during the middle ages” (1991), behandlas 
Mobergs filologiska metodologi kring melodiidentitet och varianter.  
238 ”Esaie Profetenom”efter Matts Blomkvist från Runö, upptecknad av Moberg 1939 och i en annan variant 
efter Lena Reeder från Rågö, upptecknad 1932 av Olof Andersson. 
239 Moberg 1939, s. 37. 
240 T.ex. Bohlin 1992; 1993. 
241 Bohlin 1970, s. 87f. 
242 Bohlin 1970, s. 89. 
243 Bohlin 1995, s. 34. 
244 Jersild 2004b, s. 161. 
245 Jersild 2004 b. 



 52 

världen klagar sig” i 1697 års koralbok är en bearbetning av den medeltida antifonen ”Media 
vita”.246 Två viktiga slutsatser som Jersild och Åkesson har dragit av sina analyser av folkliga 
koraler och som kastar ljus över kompostions- och traderingsprocessen, är att frasen fungerar 
som en självständig enhet samt formelmotivens betydelse.247  

 
Traderade formelmotiv 
Det starka intresset för traderingsprocesser under de senaste decennierna, har framför allt 
handlat om en strikt bunden användning av formelmotiv i text och musik i muntliga 
traditioner.  

Norlind talade tidigt om formelmotiv, vilket bl.a. Ramsten och Jersild ser som intressanta 
tankar i hans folkmusikforskning.248 Norlind skrev 1947 om formelmotivens koppling till en 
medeltida musikuppfattning: 

 
Man märker tydligt, att även inom folkdansen, formelmotiv äro synnerligen vanliga. Att 
sådana framträda även inom balladen är i och för sig ej märkvärdigt. Hela medeltiden 
igenom är melodiken strängt bunden till allmänna formler; ej minst den kyrkligt-
liturgiska konstsången visar dylik begränsning. 

 
I förordet till Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland från 1945 
beskriver Norlind ursprunget till melismeringen i de folkliga koralerna: 

 
Se vi på det äldsta ‘ropet’, som kanske en gång varit Odins galdr, igenkännes detta i 
vallkvädet med dess outtömliga förråd av koloraturartade omgestaltningar, och det är ej 
minst betydelsefullt, att helt motsvarande melismering återkommer i Morapsalmerna.249  

 
Det som här beskrivs är troligtvis användningen av formelmotiv. Talar han här endast om 
variationstekniken som kompositionsmetod, eller syftar han mer specifikt till de nationella 
formelmotiv, som enligt Norlind skulle kunna härledas till en enda svensk urcell? I Svensk 
folkmusik och dans från 1930 beskriver han dem med en naturvetenskaplig jämförelse: 

 
Bakom alla formelmotiven kan således skönjas ett enda urmotiv – man skulle kunna kalla 
det den svenska folkmusikens urcell. […] Varifrån denna urform kommit, är lönlöst att 
fråga. Det är nog med musiken som med växterna: det finnes frön överallt, de föras av 
vinden åt skilda håll, de träffa ej överallt den rätta jordmånen, och där de till sist spira, 
antaga de olika utseende efter de lokala förhållandena. När Sverige fått grundtyperna och 
när dessa först utbildats, är omöjligt att säga. Säkert är, att det skett i förhistorisk tid. 250 

                                                 
246 Jersild 2004b, s. 162. Media vita betecknas på andra håll även för ”hymn” eller ”responsoriepsalm”.  
247 Jersild & Åkesson 2000, s. 179ff; Se även Jersild 2004b, s. 160f. 
248 Ramsten 1994, s. 94; Jersild 2004c, s. 65. 
249 Norlind 1945 s. 8. 
250 Norlind 1930a, s. 28. 
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Ternhag, Jersild, Åkesson, Moberg och Norlind framhåller alla att det är en ålderdomlig 
folklig variationsteknik som har traderats i de folkliga koralerna, liksom en gammal 
uppförandepraxis251 (gestaltning, röstbehandling, frasering). Menar någon också att även 
byggstenarna, formelmotiven har traderats?  
    Moberg verkar i sin uppsats om vallåtar 1959 mena att det framför allt är tekniken som har 
traderats: 

 
Vad som är gammalt är ej det melodiska motivmaterialet i vallåtsfloran som rimligen 
måste ha växlat efter ’modeströmningarna’ under århundradenas lopp, utan den 
melismatiska variationstekniken, vilken vi möter jämväl i de mer eller mindre rikt 
utsirade folkliga koralvarianterna, dvs. omformningen och koloreringen av de i kyrkan 
använda protestantiska kyrkovisorna.252   

 
I sin uppsats ”Två kapitel om svensk folkmusik” från 1950 tycker Moberg sig i varianter av 
en spridd vaggvisa skönja kärnmotiv som han menar skulle kunna jämföras med Norlinds 
”urceller”.253 Kan det vara sådana urceller eller kärnmotiv som Byström syftar till när han 
skriver om den traderade ”svenska psalm-melodiens rytmik” i de folkliga koralerna?254 Hans 
benämning av de folkliga koralerna som ”rytmiska koraler” syftar ju till de rytmiska 
ornamenten och melismerna, till skillnad från jämna (orytmiska), syllabiska koralmelodier. 
Denna svenska rytmik ser han som något annat och äldre än den från gregoriansk sång 
traderade tonaliteten (kyrkotonarterna). 

 
Multiheterofoni 
Multiheterofoni är en av Bohlin föreslagen term för att beskriva det individualistiska sångsätt 
som han menar rådde i församlingssången från 1700 fram till den haeffnerska koralreformen 
helt genomförts under 1800-talet. Han förklarar multiheterofoni: 

 
alla sjöng i princip samma melodi men man kände inget behov av att sjunga identiskt 
lika. I större eller mindre utsträckning gjorde man individuellt varierade ornament kring 
melodins på regelbundet avstånd från varandra inträdande kärntoner. Varje frasslut 
förlängdes och följdes av en paus, varefter början på nästa fras blev en förenande 
uppsamlingspunkt.255  
 

Inom gregorianikforskningen är det framför allt Leo Treitler som har utvecklat teorier om 
formelmotivens funktion i den muntliga traderingen av de gregorianska melodierna innan, och 

                                                 
251 Se t.ex. Jersild och Åkesson s. 173. 
252 Moberg 1959, s. 50. 
253 Moberg 1950, s. 36. 
254 Byström 1885, ur Hedwall 2003, s. 393f. se citat s. 29 i denna uppsats.  
255 Bohlin 1993, s. 127. 
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även efter, att de började noteras.256 Hans teorier baserads främst på litteraturforskning om 
Homerosdiktningens muntliga tradering och går ut på att formelmotiv har varierats kring en 
skelettmelodi. Bohlin har från ”praktisk-musikalisk synpunkt” gjort två ”common sense-
invändningar” mot Treitlers teorier: 

 
För det första: måste inte alla sångpartier, som sjöngs av mer än en sångare samtidigt, 
varit fixerade melodier som fick övas in med eller utan stöd av en notbild? Och för det 
andra: måste man inte utgå ifrån att alla melodier eller melodiavsnitt som upprepades 
med samma ord efter andra avsnitt (t.ex. antifonen före och efter en psaltarpsalm och 
repetenda-avsnitten i responsorierna) eller upprepades direkt men med andra ord (såsom 
stroferna i en hymn eller dubbelverserna i en sekvens) varit klart identifierade melodiska 
gestalter? Endast om man antar att sådana partier i liturgin utförts som en slags 
körimprovisationer kan man svara nej på dessa frågor.257 

 
Bohlin ifrågasätter alltså ett ”multiheterofont” framförandesätt av den gregorianska sången 
under medeltiden, men har fört fram att de folkliga koralerna skulle vara frukterna av ett 
sådant framförandesätt. Att den multiheterofona koralsången skulle vara ett accepterat och 
länge traderat sätt att sjunga psalmer i Svenska kyrkan utifrån en annan musikalisk 
uppfattning, tror han dock inte. Som tidigare nämnts ser Bohlin den folkliga koralsången som 
ett 1700-talsfenomen, uppkommet p.g.a. sångtekniska svårigheter med det långsamma 
koraltempot.258 Bohlin verkar alltså mena att ett unisont sångideal har rått i den medeltida, 
såväl som den reformerade kyrkan. 

 En ordnad, men icke notbunden, form av flerstämmig församlingssång finns fortfarande i 
tradition hos Gammalsvenskbybor i Sverige och Ukraina. Det är oklart om den är beroende av 
ett slaviskt eller något annat inflytande, eller utgör en äldre tradition. Melodierna i den 
flerstämmiga församlingssången, när de för första gången spelades in på 1950-talet på 
Gotland, utgjordes av koralbokens officiella, och flerstämmigheten bestod främst av enklare 
tersstämmor. När man spelade in Gammalsvenskbybor på 1930- och 40-talet var man endast 
intresserad av de ålderdomliga melodierna som endast ett fåtal kunde, och ingen kollektiv 
sång registrerades.259 Om det flerstämmiga sångsättet även gällt när man sjöng de äldre 
melodierna med ett mer modalt tonspråk vet man inte.  

 
Vertikal tradering 
I den folkliga koraltraditionen verkar både vertikal och horisontell tradering ha förekommit, 
men värt att notera är den stora förekomsten av den vertikala, d.v.s. ”överföring av 
värderingar och kunskaper från en äldre person till en yngre, i regel mellan personer ur skilda 

                                                 
256 T.ex. Treitler 2003. Artikeln “Homer and Gregory. The transmission of epic poetry and plainchant” 
publicerades första gången 1974. 
257 Bohlin 1995, s. 40. 
258 Bohlin 1992, s. 95. 
259 Kjällman 2000. Jag diskuterar i min kandidatuppsats flerstämmighetens ursprung. 
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generationer”.260 Traditionsbärarna får med tiden ett allt större utrymme i forskningen kring 
folkliga koraler, vilket följer utvecklingen inom den allmänna folkmusikforskningen. Moberg 
ägnar ett avsnitt i sin mest uttömmande utredning av folkliga koraler, Runöuppsatsen från 
1939, åt att beskriva traditionsbärarna från Runö och känd är Nils Anderssons längre 
beskrivning av sitt möte med koralsångerskan Finn Karin Persdotter i Mora.261 Jersild och 
Åkesson lägger stor vikt vid personerna bakom sången och konstaterar att många av de 
traditionsbärare som man har upptecknat koraler efter, har tillhört erkända sångarfamiljer.262 
Det var vanligt att några av de manliga familjemedlemmarna hade haft sysslan som klockare 
eller i svenskestland som ”föreläsare”, vilket innebar att de både ledde psalmsången, läste en 
färdig predikan, jordfäste och döpte barn.263 Traderingen har ofta gått via familjen eller 
släkten. De traditionsbärare som lämnat en större repertoar och varit duktiga sångerskor, som 
t.ex. Katarina Utas (f.1854) från Gammalsvenskby, hade lärt sig psalmmelodierna av sin mor 
och av sin farbror, klockaren Hendrik Kotz. Klockarsysslan hade gått i arv i hennes släkt 
sedan dagötiden.264 När klockare, vilka ofta var en vanlig sockenbo, fungerade som 
försångare i kyrkan, representerade de enligt Jersild & Åkesson en folkmusikpraxis. När 
prästen ledde församlingssången antar de att han hävdade den officiella 
koralboksversionen.265 Många av de folkliga koraler som finns upptecknade utgör alltså 
versioner efter ”expressiva specialister”, som det kallas med musiketnologisk terminologi.266  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
260 Svenskt visarkivs ”Ordlista – musiketnologiska termer och begrepp” online. Uppslagsord ”tradering”. 
261 Andersson, N 1922, s. 128ff. 
262 Jersild & Åkesson 2000, s. 55; s. 71-85. Åkesson 2004, s. 106. 
263 Andersson, O 1945, s. 44ff. När prästen, som föreläsaren var ställföreträdare för kom, bekräftade han 
begravningsakten genom att läsa över graven.  
264 Jersild & Åkesson 2000, s. 84. Gammalsvenskbyborna lämnade Dagö utanför Estlands kust 1781, för att 
tvångsdeporteras till Ukraina. 
265 Jersild & Åkesson 2000, s. 55. 
266 ”Uttrycket expressiv specialist används inom musiketnologin för att beteckna de personer i ett samhälle som 
erhållit ett kollektivt erkännande som musiker, dansare, konstnärer etc. Man kan säga att den expressive 
specialisten ges ett uttalat – eller outtalat – tillstånd att verka på de offentliga arenorna.” Svenskt visarkivs 
”Ordlista – musiketnologiska termer och begrepp” online. Uppslagsord: ”expressiv specialist”. 
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3.2.3. Påverkan 
 

Ursprunget till de element i den folkliga koralsången som avviker från koralerna i den 
officiella koralboken och dagens sångpraxis, har man diskuterat som influenser från andra 
musikgenrer, samhällsskikt eller kulturer.  När man talar om influenser utgår man ifrån att 
någon eller en hel grupp influeras av någon/något annan/annat. Vilka är de som anses vara 
upphov till omsjungningarna, och som influerats av något annat/någon annan? Hur har man 
diskuterat eller förutsatt kontaktytor för påverkan? Några forskare har också berört interaktion 
och påverkan inom den grupp som utvecklat ombildningarna. 

     
Påverkan - växelverkan 
Med begreppet gesunkenes Kulturgut, en term skapad av den schweiziske etnologen Eduard 
Hoffmann-Krayer, menas kulturyttringar som spritts från ett högre till ett lägre samhällsskikt, 
och detta romantiska synsätt återfinns hos de tidiga koralforskarna.  

Han skriver att studiet av hur och varför förändringarna av den i koralbok tryckta 
koralmelodin skett, när den nått ”folkets breda lager”, är idealt att studera eftersom man står 
”på säker mark” och vet ”melodiens ursprungliga utseende”, vilket man inte kan säga om 
annan folkmusik, ”vilken i de flesta fall även den en gång erhållits från de högre klasserna”.267 
Ronström skriver att Norlind hörde till den generation folkmusikforskare som såg som sin 
uppgift, att likt en portvakt upprätthålla gränserna mellan det genuint folkliga, och andra 
klassers väsensskilda musik. Vidare menar han att Moberg hörde till dem som istället började 
intressera sig för det ständiga flödet mellan gränserna. I Sohlmans lexikon 1952 beskriver 
Moberg folkmusik som en brygd som uppstått genom ett växelspel mellan högreståndskonst 
och folkligt skapande.268 Lundberg & Ternhag skriver att om tidigare folkmusikforskare var 
ute efter att hitta det ”äkta” i musiken, så är utgångspunkten för dagens musiketnologer den 
motsatta: ”all musik är resultatet av inflytande från flera håll”.269 Med den inställningen, blir 
den komplicerade mix av inflytelser som man utgår att det rör sig om, kanske för svår att 
kartlägga, särskilt när fältet är försvunnet och ingen längre kan intervjuas. 

För Dillmar är de folkliga koralerna framför allt ett uttryck för en individualiserad s.k. 
multiheterofon församlingssång. Han visar i sin avhandling många källor som styrker att en 
icke unison församlingssång även förekommit i städernas församlingar, och inte bara på 
landsbygden. Han menar också att det till viss del var mer eller mindre accepterat från 
kyrkligt håll, även om det också motverkades.270 De som har påverkats, utökas av Dillmar till 
att även gälla stadsbor. 

Jersild & Åkesson diskuterar inte skillnader mellan stad och land men poängterar att 
aktörerna för den folkliga koralsången inte enbart gällde allmogen, utan alla samhällsklasser 
och alla åldrar, förenade i församlings- eller sockentillhörigheten:  

                                                 
267 Norlind 1945, s. 7. 
268 Ronström 1994, s. 19. 
269 Lundberg & Ternhag 2002, s. 18. 
270 Dillmar 2001, s. 37-44. 
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Den folkliga koralsångens utövare före domesticeringsprocessen [när de folkliga 
koralvarianterna inte längre fick sjungas i kyrkan] bildar således en betydligt mer 
heterogen kategori än utövare av annan folklig musik. De möjliga vägarna till påverkan 
och växelverkan mellan olika slag av utövare ger därför en komplicerad bild av 
musikalisk interaktion där de viktigaste vägarna är följande:  

 

 
                                                                                   271 

       
Moberg diskuterar också hur ombildningsprocessen skett mellan de olika aktörerna för folklig 
koralsång och sammanfattar: 

 
Det är tydligt, att på detta fält liksom i fråga om all annan verkligt levande folkmusik, 
hava koralvarianterna befunnit sig i en ständigt skiftande ombildningsprocess, där 
traditionella och individuella krafter i fortlöpande, ömsesidig växling bestämt 
utformningen.272 

 
Reliktområden 
Idén om att det som man studerar i s.k. reliktområden (t.ex. hos allmogen som avgränsad 
klass eller i geografiskt isolerade områden), har traderats ostört, utan påverkan av modernism 
och de högre klassernas idéströmmningar, finns som ett tydligt inslag i den folkliga 
koralforskningen. De mest särpräglade folkliga koralerna har upptecknats i typiska 
reliktområden, som de isolerade samhällena i Dalarna och de svenska minoritets-
befolkningarna i Estland och Gammalsvenskby.273 Den nutida kritiken mot tanken på 
reliktområden som titthål bakåt i historien är att man inte utan reservation kan utgå ifrån att en 
”ostörd” tradition inte har förändrats över tiden.274 Tankar om det obildade folket som 
reliktområde fanns i Solemnesmunken Pothiers restaureringsarbete av den gregorianska 
sången i den katolska kyrkan på 1880-talet, vilket också var påverkat av begreppet 
Gesunkenes Kulturgut.275 Byströms kontakter med Solemnes, kan ha påverkat hans inställning 
till folket, som bevarare av äldre musiktraditioner. 

                                                 
271 Jersild & Åkesson 2000, s. 55f. 
272 Moberg 1939, s. 28. 
273 Jersild påpekar att utländska motsvarigheter till de folkliga koralerna finns i minoritetsbefolkningar som 
katolikerna i Lettland och lutheraner i Litauen. Jersild 2004a, s. 29. 
274 Lundberg 2004, s. 47f. 
275 Strinnholm Lagergren, 2009, s. 111. 
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Man studerar omgestaltningarna av de stadfästa koralerna, som resultatet av påverkan från 
något. De folkliga koralernas ålderdomliga drag, vittnar samtidigt om att de stått 
förhållandevis opåverkade av den moderna tidens kulturyttringar.  

De folkliga koraler som är mest särpräglade och uppmärksammade är de från Dalarna, 
Gammalsvenskby i Ukraina och från svenskbygderna i Estland. Man har sett dessa områden 
som typiska reliktområden, där folket p.g.a. sin isolering bevarat en ålderdomlig tradition 
längre än på andra ställen. Lundberg skriver att det geografiskt perifera har utnämnts till 
centrum i de flesta nationer men menar att man egentligen inget vet om 

 
hur musiken låtit på mindre isolerade platser innan de påverkats av andra utifrån – men 
det finns en idé om att det perifera skulle inrymma ”kvardröjande reflexer” från en 
förfluten majoritetskultur. Idén bekräftas av att man finner likheter i tonspråket mellan 
t.ex. Pers Karin Andersdotter från Mora och Katarina Utas från Gammalsvenskby – två 
områden vars gemensamma nämnare i det här fallet är att de befinner sig i utkanterna av 
ett tänkt svenskt kulturellt centrum.276 

 
Vad som också kan utmärka de perifera områden som vi här talar om, är kontakten med andra 
kulturer. Utlandssvenskarna i Estland och Gammalsvenskby var ju länge skilda från Sverige, 
vilket borde väcka frågan om influenser från de kulturer som omgav dem, både etniskt och 
religiöst. I förvånansvärt liten utsträckning har detta gjorts. En av de få kommentarer som 
återfinns i koralforskningen är den i Norlinds förord till Folkliga svenska koralmelodier från 
Gammalsvenskby och Estland, där han antar att den i ”baltmaterialet och Svenskbykoralerna” 
förekommande tonföljden g-fiss (gess)-ess-d, skulle ”uppstått ur slaviska inflytelser, där ju 
överstigande sekunden är rätt vanlig”.277 Detta avfärdar Jersild & Åkesson, som menar att den 
”variabla kvarten”, som de tolkar att Norlind syftar till, återfinns i varierad utsträckning i 
Svenskestland och Gammalsvenskby men även inom Sveriges gränser, särskilt hos Finn Karin 
Persdotter i Mora.278 De påpekar också i sin grundliga analys av tonaliteten i folkliga koraler 
från olika områden, att ”det förekommer anmärkningsvärt ofta – jämfört med andra 
musikgenrer – att kvarten är variabel eller att den mer eller mindre genomgående intoneras 
högt eller med mikroton”.279 I Mobergs undersökning av Runökoralerna nämner han över 
huvudtaget inte ett ev. inflytande från andra etniciteter, men undersöker en rad andra tänkbara 
influenser på den folkliga koralsången.280 Dahlstedt har också noterat detta och påpekar att 
Moberg  

 
endast i förbigående behandlar den unika kulturmiljö där dessa melodier utgjorde en 
levande tradition. Mobergs intresse tycks med andra ord mer ha varit inriktat på det 

                                                 
276 Lundberg 2004, s. 48. ”kvardröjande reflexer” är ett citat från Moberg om vallmusiken. 
277 Norlind 1945, s. 13. 
278 Jersild & Åkesson 2000, s. 114. 
279 Jersild & Åkesson 2000, s. 112. 
280 Moberg 1939. 



 59 

allmängiltiga i nordeuropeisk folklig koraltradition och mindre på det antropologiskt sett 
unika i Runömaterialet. I förvånansvärt ringa grad reflekterar han över Runös kulturella 
och musikaliska band österut, dvs till Estland och Finland.281 

 
Gammalsvenskby i Ukraina låg i en exceptionellt mångkulturell omgivning, där de inom ett 
litet område samsades med ryssar, ukrainare, tyskar och polacker. Ifall Gammalsvensk-
byborna hade anlänt till Sverige idag282, hade enligt Lundberg, musiketnologer troligen 
intresserat sig för hur kulturdrag tagits upp och blandats i Gammalsvenskby.283 Stort inom 
dagens musiketnologi är just mångkultur, transkulturella processer och musiken som 
identitetsskapare. De metodologiska problemen med att studera denna aspekt på folkliga 
koraler idag, då ingen längre finns att intervjua och studera, är troligtvis orsaken till att den 
fortfarande är tämligen obehandlad.  
 
Diskuterade influenser 
Som tänkbara influenser har man diskuterat konstmusik, folkmusik, gregoriansk sång och i 
liten omfattning väckelserörelsens sånger. De utmärkande dragen i folkliga koraler som 
behandlas är främst tonaliteten (inkl. mikrointonation), melismerna, ornamenten, 
rytmen/metriken, textbehandlingen, den vokala gestaltningen, variationstekniken och 
uttrycket. 
  Musiketnologin som musikvetenskaplig inriktning kallades från början för jämförande 
musikvetenskap, vilket grundar sig i inriktningen på att studera likheter och skillnader mellan 
olika kulturer. När man diskuterar influenser, grundar sig iakttagelserna framför allt på 
identifierade likheter mellan olika musikyttringar. Bohlin framhåller riskerna med att dra 
slutsatser om samband utifrån iakttagelser om likheter och skriver:  

 
Alltför ofta har vissa drag i folkliga melodier uppfattats som spår av gregoriansk influens. 
Man måste vara mycket försiktig med att tolka konstaterbara likheter som påverkan, och 
framförallt måste man se upp med likheter i fråga om tonartsegenskaper. (Om det kan 
konstateras att en visa går i en viss ”kyrkotonart” får man inte av själva denna term 
förledas att tolka överensstämmelsen i modus som bevis för en gregoriansk påverkan).  I 
Runö-exemplet är det dock inte främst tonarten utan den formelmässiga, psalmodiartade, 
som väcker frågan om eventuellt gregorianskt ursprung.284 

 
Bohlins hållning gentemot den ”gregorianska hypotesen” är reserverad. Även Hedwall 
avfärdar, när han ifrågasätter Byströms idéer om folkets gregorianska influenser i 
psalmsången. Hedwall invänder mot att Bystöm ”ogenerat sätter likhetstecken mellan modala 
melodier och gregorianska” när han förutom de folkliga koralerna, även vill få koralerna i 

                                                 
281 Dahlstedt 1986, s. 206f. 
282 Hela Gammalsvenskbybefolkningen anlände till Sverige från Ukraina 1929. 
283 Lundberg 2004, s. 52. 
284 Bohlin 1995, s. 34. 
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1697 års koralbok till gregorianska. Han avfärdar Byströms redigeringar i vilka han ”i linje 
med sin idé om melodiernas ålderdomlighet” försökt återställa koralerna till deras 
gregorianska form.285 

Moberg föreslog ett antal likheter mellan de folkliga koralerna från Runö och gregoriansk 
sång i STM-artikeln 1939. Förutom de tidigare nämnda koralerna som hade formen av ett 
psalmodischema, ser Moberg följande likheter:  

-    ”det ’gruppmelodiska’ utseendet hos melodilinjen”,  
-    ”notgruppernas anknytning till texten”,  
- ”den märkliga överensstämmelsen mellan de gregorianska likveskenserna och 

varianternas talrika portamentoartade släptoner”,  
- ”den modala karaktären” vilket ”skärpes ytterligare genom förekomsten av de s.k. 

svävande intervallerna”.286 
 

Gjertsen har, som tidigare nämnts, jämfört och sett likheter mellan melismer, ornament, 
uttryck och fr.a. förhållandet text-musik i gregoriansk sång och norska ”religiøse 
folkesanger”,287 Hon menar att likheten inte behöver betyda ett genetiskt samband eller 
påverkan, utan föreslår att funktionella likheter kan förklara musikaliska likheter.288 

Skulle likheter grunda sig i en direkt eller indirekt påverkan, är nästa steg att utröna 
kontaktmöjligheterna för en sådan påverkan. Pastor Bäck ifrån Dalarna menar i analogi med 
Byströms resonemang (se citat s. 29) att en växelverkan mellan folket och kyrkosången ska ha 
utvecklats. Dillmar sammanfattar delar av den ”historiska framställning” Bäck utgav 1891289: 
 

Trots att församlingen under medeltiden ’endast undantagsvis’ fått deltaga i den 
gregorianska sången hade den påverkat folksången  utanför kyrkan starkt. Tonaliteten i 
de gamla kyrkosångerna rörde sig enligt vad Bäck inhämtat inom ’de s.k. grekiska eller 
kyrkotonarterna’, tempot var ’långsamt’ och melodiken ofta ’starkt melismatisk’. […] 
Men den gregorianska sången tog även intryck av folkets sångsätt och gav den ”ett nytt 
och lifgivande element, takt och rytm”. Så småningom nådde denna ’uppfriskande’ sång 
till kyrkorna i form av den medeltida ’andliga visan’.290 

 
Byström byggde sin syn på den gregorianska sångens bevarande i Dalarna (de folkliga 
koralerna), på antagandet att hela ”svenska folket” genom klosterskolan skulle ha lärt sig den 
gregorianska sången, vilket Hedwall finner optimistiskt och påpekar att ”hur många som 
verkligen fick ta del av denna lärdom”, inte diskuterats.291 Även Bohlin har uttryckt skepsis 
                                                 
285 Hedwall 2003, s. 432. 
286 Moberg 1939, s. 37-41. 
287 Gjertsen 2009, s. 35f; 2006, s. 112ff. Se kap. 3.1. 
288 Gjertsen 2006. 
289 Agust Bäck, Huru hafva våra förfäder sjungit sina psalmer? Historisk framställning om den svenska 
kyrkosångenjemte 20 melodier såsom exempel efter deras gamla skick, med ackompagnemang, troget utarbetade 
och organisten fru Hildur Hejne-Hermansson tillegnade, 1891. 
290 Dillmar 2001, s. 487. 
291 Hedwall 2003, s. 428. 
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mot att folket i någon större utsträckning skulle ha kommit i kontakt med gregoriansk sång.292 
Den musiketnologiske gregorianikforskaren Jeffrey skriver: 
 

The characterization of Gregorian chant as an art that was always completely removed 
from ordinary people ignores the many parallels that scholars have repeatedly claimed to 
detect between it and European folk music.293  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
292 Bohlin 2009. Diskussion under koralseminarium i Lund 2009-10-19. 
293 Jeffrey 1992, s. 82. 
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4. Sammanfattning och diskussion 
 

Utifrån Gadamers idéer om förförståelse och fördomar som nödvändiga för att nå kunskap, 
har några hypoteser formulerats under arbetets gång. Glasögon kan hjälpa en att se bättre, 
men med olika glasögon uppfattar man olika saker. Två av mina hypoteser handlar om 
forskningens utveckling i olika faser från slutet av 1800-talet fram till idag och skulle kunna 
kallas ”specialiseringshypotesen” och ”sekulariseringshypotesen”.  

Intresset för folkliga koraler började i Svenska kyrkan när man diskuterade den svenska 
församlingssången, hur den skulle restaureras, och hur en ny koralbok kunde utformas. Från 
att ha uppfattats som ett kaos som skulle övervinnas med Haeffners koralbok i början av 
1800-talet, började de folkliga koralerna i slutet av seklet att ses som ursprungliga och 
nationellt färgade uttryck för folkets religiositet. Oscar Byström, August Bäck, John Enninger, 
Bengt G. Hallberg och andra förespråkare för en ”rytmisk koralsång” och folkliga koraler 
inspirerades troligtvis av restaureringsarbetet av den gregorianska sången i benediktiner-
klostret i Solemnes, samt den i England och på kontinenten inflytelserika ”Cecilianismen”. 
Cecilianismen var en rörelse som bl.a. förespråkade gregoriansk sång  i gudstjänsten och hade 
ett ideal av upphöjd enkelhet. Byström och Bäck menade att de folkliga koralerna hade ett 
direkt ursprung i medeltidens kyrkomusik och benämnde dem ”den svenska gregorianska 
sången”.   

De folkmusikinsamlare (t.ex. Nils Andersson, Olof Andersson och Karl Sporr) som i 
generationen efter Byström inte utgick ur kyrkans led, uppfattade ändå de kristna och 
nationella aspekterna av de folkliga koralerna som viktiga, liksom de första akademiskt 
institutionellt etablerade musikforskarna Carl-Allan Moberg och Tobias Norlind. Det 
sekulariseringsprojekt som vetenskapen sedan upplysningstiden bitvis varit en del i, kan ha 
påverkat att många forskare har förbisett att behandla de folkliga koralerna som en religiös 
företeelse. Detta borde rimligtvis vara orsaken till att religiösa aspekter och 
ändamålsförklaringar till de folkliga koralernas ursprung under 1900-talet hade en begränsad 
betydelse, både hos folkmusik- och kyrkomusikforskare. Den norska nutida musiketnologen 
Ingrid Gjertsen uppfattar religiøsa folketoner i den pietistiska Haugerörelsen, som uttryck för 
mystisk teologi och som en reaktion mot den rationella och avmystifierade lutherska teologin. 
Detta är en ny infallsvinkel som tidigare knappt har berörts. Kanske har de svenska 
kyrkomusikforskarnas starka förankring och engagemang i Svenska kyrkan som musiker och 
koralboksutformare, gjort kritik av den lutherska musikteologin mindre angelägen. De 
”katoliserande tendenser” som florerade runt förra sekelskiftet, har inte varit aktuella på 
samma sätt hos senare kyrkomusikforskare som har intresserat sig för folklig koralsång. 
Anders Dillmar, som driver som tes i sin avhandling att den folkliga koralsången idealiserats 
av t.ex. Byström, skriver på ett ställe att konflikten mellan det gamla och det enligt Haeffners 
koralreform nya sättet att sjunga psalmer på, handlade om två estetiska system med olika 
sociala ursprung och olika musikteologier.294  

                                                 
294 Dillmar 2001, s. 53. 
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Den antireligiösa och ideologiskt färgade historiematerialistiska och struktur-funktionalistiska 
inriktning som Jan Ling hävdat från musiketnologiskt håll, har troligtvis påverkat hans 
efterföljares utelämnande av religiösa aspekter i folkmusiken. De svenska musiketnologerna 
har hållit sig till de folkliga elementen i musiken och musikutövandet. 

När den musikvetenskapliga disciplinen vid mitten av 1900-talet starkt specialiserades kom 
de som intresserade sig för folkliga koraler att tillhöra antingen kyrkomusikforskare/ 
hymnologer eller folkmusikforskare/musiketnologer. Den övergripande helhetssyn som 
Norlind och Moberg haft som ideal med breda humanistiska utbildningar och ”encyklopediskt 
vetande” försvann till förmån för mer ingående specialistkunskaper inom ett avgränsat fält. 
Eftersom den folkliga koralsången rör sig över olika musikgenrer, liksom olika historiska 
tidsperioder och religionsinriktningar, har senare specialiserade forskare omöjligen kunnat ha 
kunskaper i alla aspekter av värde för en förståelse av fenomenet.   

Ett ökat samarbete mellan forskare med olika kompetenser kan i stället skönjas. Svenskt 
visarkiv, den institution där mest forskning om folkliga koraler försiggått, är tvärvetenskaplig 
med en sammansättning av litteraturvetare, folklivsforskare/etnologer och musikvetare. I 
Lund bjuds musiketnologer in till de nordiska koralseminarier som ingår i samarbetsprojektet 
Nordhymn. De fynd från olika källor som kyrkomusikforskare resp. folkmusikforskare är 
mest bevandrade i, verkar delges mellan vetenskapsgrenarna. Uppgifter i kyrkodokument 
letas oftare fram av kyrkomusikforskarna  medan musiketnologerna har bättre tillgång till de 
folkliga beläggen. Trots samarbete är det tydligt att det handlar om två skilda grupper av 
forskare, och frågan är av vem och hur synteserna formuleras. Forskarna har beroende av 
respektive intresseområde valt att studera olika aspekter av den folkliga koralsången. 
Hymnologerna verkar framförallt ha varit intresserade av hur församlingssången har fungerat 
ur ett kyrkligt perspektiv, och musiketnologerna har fokuserat på det som uppfattas som 
folkmusikaliskt i koralerna.  

Musiketnologerna tar sällan ställning för någon enskild förklaring, kanske för att belysa 
komplexiteten. Framställningarna innehåller en mångfald av tänkbara ursprung, 
spridningsvägar, funktionella förklaringar och i någon mån ändamålsförklaringar. Det enda 
som alla, inklusive kyrkomusikforskarna, med säkerhet vågar påstå är att de folkliga 
koralernas ursprung är ”folkmusikaliskt”, utan att utesluta att andra faktorer också kan ha 
spelat in. Hur detta problematiska begrepp definieras är däremot oklart. För de, fr.a. 
kyrkomusikforskare, som menar att den folkliga koralsången är ett fenomen uppkommet för 
att tekniskt bemästra psalmsjungandet och liva upp det, när tempot successivt blivit allt 
långsammare och rytmen mer utjämnad i församlingssången under 1700-talet, verkar 
”folkligt” närmast betyda obildat och världsligt. De menar att utsmyckningarna och 
rytmiseringarna överfördes från den övriga världsliga folkmusiken och att melismerna var 
stödtoner som sångteknisk hjälp. För musiketnologerna verkar ”folkmusikalisk” betyda de 
ålderdomliga musikaliska drag som skiljer sig från de konstmusikaliska eller de moderna, fr.a. 
beträffande tonalitet, sångsätt och rytmik.  

Av något skäl diskuteras den övriga folkmusikens relation till den äldre kyrkomusiken inte 
längre. Kontaktytorna för folket, i betydelsen alla lekmän, och kyrkomusiken borde ju ha varit 
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större än för de flesta andra musikgenrer. I princip alla upplevde musik i kyrkan varje söndag 
och religiösa fester, begravningar, dop och bröllop avlöste varandra året runt, med sång som 
ett självklart inslag. Den religiösa musiken borde ha utgjort den vanligast förekommande 
typen av musik, både i och utanför hemmet. Att Norlind skrev att ”knappt någon hemsång av 
andliga visor” förekom på medeltiden,295 kan nog vara resultatet av en effektiv luthersk 
propaganda. De förreformatoriska sekvenskerna, leiserna och hymnerna var konkurrenter till 
de lutherska koralerna. I senare koralforskning har man i större utsträckning än tidigare, 
kunnat härleda förlagorna till Luthers koraler i både gregoriansk sång och medeltida andliga 
visor.296  

Till skillnad från forskningen i de övriga nordiska länderna har inflytande från 
väckelserörelsen inte behandlats nämnvärt i Sverige. Påverkan från andra kulturer har också i 
förvånansvärt liten grad diskuterats.  

Gemensamt för de områden där den folkliga koraltraditionen varit mest särpräglad och levt 
kvar längst, som t.ex. Gammalsvenskby, Svenskestland och Dalarna, är en viss slags 
isolering, stark identitetskänsla och traditionsbundenhet. Vad de också har gemensamt, vilket 
sällan har påpekats, är deras kontakt med andra kulturer. Gammalsvenskbyborna var t.ex. 
kända som duktiga tolkar och levde nära ryssar, ukrainare, tyskar och polacker. Speciellt för 
Dalarna är en rörlighet i livsföringen, vilket t.ex. föreslagits som en förutsättning för 
dalmåleriets uppkomst.297 Att påverkan från andra kulturer inte har diskuterats skulle kunna 
grunda sig i förhoppningen om att de folkliga koralerna skulle vara ett uttryck för något 
ursvenskt.  

I uppsatsen har olika aspekter av identitet relaterats till forskningen. Sökandet efter 
ursprung verkar många gånger ha utgått ifrån ett sökande och befästande av identitet. Den  
kristna och svenska identiteten har varit särskilt viktig, samt upphöjandet av det naturliga. I 
de folkliga koralerna kunde dessa aspekter befästas. Under andra halvan av 1900-talet har 
hyllandet av dessa ideal alltjämt avtagit, och när det inte längre har funnits ett intresse av att 
befästa dem, har också intresset för ursprungsfrågan minskat.  

På en annan nivå kan forskaridentiteten ha betydelse för uppfattning och behandling av den 
folkliga koralsången. Musiketnologer är måna om att ha frigjort sig från den värderande 
evolutionistiska ”jämförande musikvetenskapen”, som ägnade sig mycket åt ursprungsfrågor. 
Metodologiskt vill musiketnologer helst ha ett fält att göra egna observationer på, vilket inte 
finns att tillgå när traditionen är utdöd. Etnologen ställs möjligtvis inför en identitetskris i sin 
forskarroll, när historikerns metoder är de han primärt måste tillämpa. Detta metodproblem 
skulle kunna vara ett skäl till att musiketnologer inte närmare har undersökt mångkultur och 
identitet i förhållande till den folkliga koralsången. Dessa frågeställningar är ju annars mycket 
centrala i dagens musiketnologi.  

                                                 
295 Norlind 1930a, s. 75. Se denna uppsats s. 40. 
296 Se t.ex. Leaver 2007. 
297 ”De starkt lokalpräglade yttringarna av folkkulturen i Siljansområdet, dess ålderdomlighet och särart, är en 
grundförutsättning för dalmålningens uppkomst, en annan, skenbart motsägande, den rörlighet i livsföringen, 
som präglat Övre Dalarnas befolkning. Det säsongsbetonade s.k. herrarbetet framstår här som den kanske 
märkligaste livsyttringen.” Svärdström 1949, s. 11. 



 65 

    Det finns aspekter av ursprung och tradering som inte är tillräckligt behandlade. Påverkan 
från andra kulturer, inkl inslag av katolsk och ortodox teologi och musikteologi, kunde 
utredas mer, liksom väckelserörelsens betydelse. Därtill finns möjligheten att en gregoriansk 
inverkan på den övriga folkmusiken skulle kunna utgöra ett samband mellan de folkliga 
koralerna och gregoriansk sång. Med andra ord skulle ett ursprung i andra kulturer, i 
väckelserörelsen eller i folkmusiken kunna stärka den gregorianska hypotesen. 
Ursprungsfrågan är mycket problematisk och leder lätt fel, men verkar ändå vara högst 
intressant för forskarna. Ett fruktbart angreppssätt skulle kunna vara en fördjupning i 
ändamålsförklaringar med fokus på tradering, musikteologi och identitet, vilket kräver 
internationella perspektiv och jämförelser. 
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