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Abstrakt 
Barockmusik och folkmusik har trots sina genreskillnader ändå en viktig gemensam nämnare, 
nämligen dansmusiken. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och 
medvetandegöra likheter och skillnader i spelstilen hos barockmusik och folkmusik och 
jämföra dessa genrer. Dessa likheter och skillnader har åskådliggjorts genom att låta de båda 
genrerna genomgå ett experiment. Ett barockstycke stöptes om och spelades på folkmusikers 
vis och en folklåt fick prova på att framföras med barockstil. Undersökningen utfördes på 
viola. Min egen mångåriga erfarenhet och utbildning inom folkmusiken liksom litteratur om 
barockmusik och dess spelsätt, ligger till grund för uppsatsarbetet. 
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1. Inledning 
1.1 Personlig bakgrund 

Jag är uppväxt i en familj där det alltid har spelats musik, men själv hade jag inget intresse 
för musik under mina första år. Det var en dag på höstterminen 1995 som min mamma sa 
till mig: ”Nu ska vi åka och spela fiol, Nathalie”. Jaha, tänkte jag, det var bara att följa 
med till musikskolan i Alfta och få undervisning av min farbror tillsammans med andra 
barn i den första Suzukigruppen i Ovanåkers kommun. Lektionen började med att vi fick 
en tom Uncle Ben´s risförpackning, en linjal som tejpades fast på förpackningen och en 
blompinne i den högra handen och detta skulle likna en fiol. Vi fick lära oss grunderna i 
hur vi skulle hålla fiolen under hakan samt hålla den under armen i viloläge, hålla rätt i 
stråken och stå brett med fötterna för att kroppen ska stå stabilt. Efter att ha gjort detta 
under en tid fick vi gå över till riktiga fioler och spela ”Blinka lilla stjärna” med olika 
variationer för att lära oss rytmer, bland annat ”Köttbullar med Lingon” som spelas med 
fyra sextondelar och två åttondelar. 

Genom suzukimetoden lärde jag mig stycken på gehör och på sidan av spelade jag 
tvärflöjt för min pappa och lärde mig noter under våren 1996. Jag upptäckte musiken när 
jag fick spela på dessa två instrument och på ett tidigt stadium insåg jag att jag var duktig 
på det jag gör. Det var svårt att bestämma sig för vilket instrument som jag skulle satsa 
mest på, för jag visste knappt vilket som var mitt biinstrument. Det fanns inte i mina 
tankar att jag skulle vara tvungen att välja mellan dessa två instrument. Men under sista 
året på gymnasiet bestämde jag mig för att satsa på fiol och söka in till 
Musikkonservatoriet i Falun. Under mitt första år råkade jag ut för karpaltunnelsyndrom1 i 
vänsterhanden, efter det bestämde jag mig för att gå över till viola. Jag hade länge varit 
nyfiken på violan och det visade sig att den passade mig mycket bra på många sätt. Dels 
ligger den bättre i handen för att det inte är lika små avstånd mellan tonerna som det är på 
fiolen, dels passar den attityd som jag har när jag spelar, bättre till violaspel. Jag fortsatte 
dock med folkmusik på fiolen och spelade med gruppen Gävleborgs ungdoms folkband 
(GUF). Efter att jag bara spelat viola i sex månader sökte jag till flera musikhögskolor i 
Sverige fick en plats på Musikhögskolan i Piteå. 

Från 15 års ålder blev jag alltmer intresserad av folkmusik och började gå en kurs som 
heter Hälsinge Låtverkstad som drivs än idag av bland annat Eiwor Kjellberg. Jonas 
Olsson (död 2010) och Kjellberg var med och startade denna kurs för ungdomar. Jonas 
utvecklade detta koncept, och startade gruppen GUF. Eiwor och Jonas startade ännu ett 
projekt för ungdomar, SNAP2

. SNAP är namnet är namnet på det transnationella 
samarbetet mellan områdena i Hälsingland i Sverige, North Pennines i England och 
Ploërmel i Frankrike. Samarbetet handlade om ett utbildningssyfte inom traditionell 

                                                           
1
En av handens huvudnerver kommer i kläm, vilket ger domningar och smärtor i handen. 

2
SNAP är ett engelskt uttryck för när flera personer får samma idé samtidigt. http://halsingelatverkstad.net 

02.05.2012 
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musik. Genom detta har jag fått uppleva mycket inom musiken, möta olika kulturer och 
jag har fått en större bredd i mitt folkmusikspel. Många gånger har jag spelat musik utan 
att tänka på vad jag egentligen gör. När jag spelar klassisk musik har jag ibland omedvetet 
spelat med folkmusikbetoning, vilket kanske inte är helt korrekt men ändå spännande att 
upptäcka och experimentera med i min undersökning som ligger till grund för denna 
kandidatuppsats. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

I det här arbetet har jag valt att utforska två genrer, folkmusik och barockmusik. Under 
åren har jag ofta fått höra, ”Du som är bra på barock måste ha mycket gratis från 
folkmusiken”. Det här har triggat mig många gånger och har fått mig att fundera på vad 
det är som gör att folkmusik och barockmusik uppfattas så lika varandra? Jag har spelat 
folkmusik från hela Hälsingland, men tänkte här fokusera på musik från södra 
Hälsingland, som är mina hemtrakter. 

Syftet med detta arbete är att undersöka och medvetandegöra likheter och skillnader 
mellan barockmusik och folkmusik genom att på viola ”folkmusikifiera” ett barockstycke 
och ”barockifiera” en folkmusiklåt. 

Frågeställningar: 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan barockmusik och södra Hälsinglands 
folkmusik när det gäller spelsättet? 
Hur påverkar medvetenheten om detta mitt musicerande?  

1.3. Metod och material 

Uppsatsen är en experimentell studie där jag prövar att låta två skilda musikgenrer influera 
varandra, för att sedan jämföra och medvetandegöra hur de olika spelstilarna ger impulser 
åt respektive genre och om möjligt hitta gemensamma nämnare i spelsättet. 
Datainsamlingen baseras på litteraturstudier samt kunskaper i folkmusik och 
spelmansteknik, som jag förvärvat genom min mångåriga utbildning i ämnet. 

För att medvetandegöra skillnader och likheter mellan barock- och folkmusik har jag valt 
att förvandla en polska till en menuett och transformera en menuett av Johann Sebastian 
Bach till en vals. Jag har spelat in originalstyckena på CD-skiva, därefter spelade jag in de 
omgjorda variationerna. Jag har även några notexempel i uppsatsen som jag har spelat in 
för att det ska bli lättare att förstå vad som menas med en notbild. Dessa notexempel går 
att finna på samma CD-skiva. 

Polskan efter ”Myr-Hans” Nilsson, även kallad ”Boccherini-polska”gjorde jag om till ett 
menuettliknande stycke och J.S. Bachs ”Menuett i G” gjordes om till en vals. Eftersom 
barock- och folkmusik handlar mycket om gehör, har jag lyssnat på flera olika 
inspelningar och tolkningar, bland annat ”Bach på svenska”, en skiva av Lisa Rydberg och 
Gunnar Idenstam (finns på internetsidan youtube.com). Här fick jag inspiration genom att 
ta del av deras tolkningar av menuett, vals, polska et cetera. Jag gick även igenom gammal 
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repertoar som jag hade från Suzuki-tiden och spelade igenom allt som var från barocken. 
”Barockboken” av von Heijne (1985) har varit användbar i uppsatsarbetet när det gäller att 
få en teoretisk bild av hur barockmusiken framfördes under barocken. Innan förstod jag 
bara hur det ska låta när jag såg en vanlig notbild av Bach, men ”Barockboken” har fyllt 
på med bra förklaringar hur barockmusik ska spelas. Jag har använt en del av bokens 
exempel i min uppsats eftersom jag tycker dessa beskriver musiken på ett tydligt och 
begripligt sätt och de har hjälpt mig mycket i arbetet med detta projekt. 
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2. Barockmusik 
Barocken i musikhistorien omfattar tidsperioden mellan omkring 1600 och 1750. 
Barocken anses ha börjat i Italien med Monteverdi och avslutades i och med Bachs och 
Händels död. Begreppet barock användes inte under denna tid, då handlade det om konst 
och arkitektur och först 1919 blev det tal om barockmusik (von Heijne, 1985). De 
allmänna egenskaperna för barockens konst är en känsla av rörelse, energi och spänning. 
Filosofin i barockmusiken representerar känslor av det verkliga livet som på så sätt 
väcker lyssnarnas känslor. Den mest uppskattade var den italienska barockmusiken som 
uttryckte känslor bäst. 

Beteckningen barock i samband med musik förekommer för första gången på 1730-talet i 
de livliga musikestetiska diskussionerna i framför allt Frankrike. Rosseau beskriver 
”barock” musik som någonting förvirrat, en musik som saknar en naturlig melodi men 
som är fylld av egendomliga harmonier, modulationer och dissonanser. Barocken brukar 
delas in i fem olika underavdelningar, tidig barock, mellanbarock samt hög- och lågbarock 
samt senbarock. Musikskapandet under denna epok karakteriserades av en mångfald av 
stilmedel, uttryckssätt och användningar. 

I Italien på 1600-talet gjordes olika musikaliska experiment som sen ledde till en 
modernare stil3. Musikens uppgift var att följa och avbilda textens innehåll och de olika 
mänskliga affekter som kom till uttryck. Kompositörerna arbetade med madrigal och 
opera, gärna med texter av de främsta renässansdiktarna. Den expressiva talsången till ett 
delvis improviserat instrumentalt ackompanjemang, generalbas, hörde till det nya 
banbrytande liksom en påtaglig dramatik med stilmedel som kromatik, färgrik 
klangkombinationer, konserterande teknik och nya instrumentala former (sonat och 
konsert). Operans uppkomst och utveckling fick en mycket stor betydelse under hela 
epokens tid. Under 1600-talets senare hälft etablerades dur- och molltonaliteten med 
dominanttonika-relationen som bidrog till att ge musiken en ny slags ordning och struktur. 

De viktigaste musikaliska impulserna utgick från Italien och Monteverdi. Andra kända 
kompositörer från Italien under samma tid var Gabrieli, Corelli och Vivaldi. En speciell 
barocktradition utvecklades i Frankrike med Lully, Rameau och Couperin och i Tyskland 
verkade mästare som Scheidt, Schütz och Bach. Händel representerar i stil och karriär 
snarast tidens kosmopolitiska drag. 

Enligt von Heijne (1985) finns det sex typer av källor till vår tids kunskap om 
barockmusiken: 

Noter är den viktigaste källan som finns bevarad. En notbild är emellertid i många viktiga 
avseenden ofullständig och ger endast en antydan om ett tänkt musikaliskt förlopp. Under 
barocken var det vanligt att musiken improviserades. För att förstå en notbild från 
barocken måste man således försöka läsa den med ”barockögon” och lära sig vad dåtidens 
tonsättare menade.  

                                                           
3
 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/barock/musik 02.05.2012 
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Det finns många källskrifter som är bevarade från barocktiden och åtskilliga finns 
utgivna i faksimil4.  Dessa måste läsas med omdöme. Vad beskrev kompositören? Till 
vilken målgrupp vände han sig till? Vilken stil beskrev han?  

Instrumenten som bevarats från barocktiden kan lära oss mycket, men de måste 
naturligtvis spelas med den tidens teknik och spelsätt. Den klang och balans som 
kompositören tänkte sig är ofta omöjliga att uppnå med moderna instrument.  

Hade det funnits ljudinspelningar från barocken så skulle det inte ha varit ett så stort 
problem att veta hur barockmusiken ska spelas. 

Ikonografiska källor (bilder) kan också ge en värdefull information, framför allt om 
besättningar, instrument, spelteknik och sociala sammanhang. 

Slutligen kan vi lära oss mycket av barockdanserna. Kunskap om bl.a. koreografi och 
dansteknik kan hjälpa oss att förstå hur dåtidens dansmusik och dansinfluerade musik bör 
spelas vad gäller tempi, betoningar etc. 

Det mål som en barocktonsättare hade var att ”avbilda” olika känslolägen och stämningar 
med sin musik. Dessa känslolägen ansågs vara definierbara och allmängiltiga och kallades 
för affekter. Den utövande musikerns uppgift var att framföra musiken i enlighet med den 
affekt tonsättaren ”avbildat”. 

2.1. Tonlängd 

Det är viktigt att veta att varje epok spelas på olika sätt, under romantiken och fram till 
idag så är legatot det dominerande idealet; musik av Puccini eller Wagner (den eviga 
linjen) ska gestaltas i långa bågar – tonen hålls ut tills nästa ton tar vid. Och genom detta 
ska en stråkmusiker göra så omärkbara växlingar som möjligt mellan upp- och nedstråk 
(von Heijne 1985). Utgångspunkten i barockmusiken är att tonerna ska klinga non legato. 
Efter att en ton har spelats ska den diminueras innan nästa ton spelas, en liknelse är att du 
slår på en klocka (klocktoner) och därefter dör klangen successivt bort. 

Notexempel 1 (CD, spår 1)

 

Det betyder inte att legato aldrig förekommer, när det är en båge över två eller flera toner 
binds tonerna ihop. Men i första hand så används en båge i barockmusik som ett 
betoningsmedel – den första tonen av två i en båge ska betonas, och det sker automatiskt 
om den andra tonen spelas svagare och kortare. 

 

 

                                                           
4
 Betecknar olika typer av kopior. 
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2.2. Betoning – Taktarter 

Man kan ofta höra att växlingen mellan spänning och avspänning har stor betydelse i 
barockmusiken. Betoningarna har en viktig roll; vissa toner är starka och andra svaga, 
(långa och korta). Varje taktart har ett bestämt betoningsmönster – taktarten ger inte bara 
en upplysning om antalet fjärdedelar i varje takt, utan också hur det ska betonas. 

Notexempel 2 (CD, spår 2) 6/8-takten spelas på CD-spåret i en annan rytm än den är 
noterad 

 

 

2.2.1. Rytmiken 

När en lång ton följer efter en kortare ton, så ska den långa oftast vara betonad även om 
den är placerad vid en svag taktdel. 

Notexempel 3 (CD, spår 3) 

 

2.2.2. Höjdpunkter 

I det här fallet så handlar inte höjdpunkten om en högt liggande ton, även om det ofta 
sammanfaller. Utan här menas det som en musikalisk höjdpunkt, en ton som utgör 
höjdpunkten i en fras och den ska vara tydlig – stark – vare sig den inträffar på en betonad 
eller obetonad taktdel. 

Notexempel 4 (CD, spår 4) 

 

Det finns också höjdpunkter i små detaljer liksom i längre musikaliska förlopp. Det 
viktiga är att man är medveten om riktning och höjdpunkt, det brukar kännas naturligt  hur 
höjdpunkten ska framhävas. Detta kan göras med olika medel – crescendo, accelerando, 
ritardando, men det viktigaste är fortfarande att det känns naturligt och att den som spelar 
tänker framåt till den ton som den ska till. 
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2.2.3. Vid dissonanser 

En dissonans ska alltid vara betonad, oavsett om den är placerad på en obetonad taktdel 
eller inte. Efter varje dissonans kommer det en upplösning som i sin tur måste vara 
obetonad, annars kan det bli svårt att uppfatta det som en upplösning. 

Notexempel 5 (CD, spår 5)

 

 

2.2.4. Punkteringar 

I jämförelse med andra sätt att forma barockmusiken – tempi, betoningar, bågar, ornament 
et cetera – kan man fråga sig om punkteringarna är viktiga. 

Notexempel 6 (CD, spår 6)

 

Den första fjärdedelen i den punkterade rytmen blir mer betydelsefull, den upplevs som 
mer markerad och betonad. Om man dessutom, som jag har nämnt tidigare, spelar den här 
rytmen som klocktoner får den en ännu tydligare betoning. Alla punkteringar bör spelas 
med ett diminuendo, men hur mycket diminuendo det ska spelas beror helt på karaktären 
på musiken. Vid notationer med en lång och en kort ton är den långa tonen är den 
viktigaste och ska därför profileras. Men problemet i barockmusiken är att det finns 
många olika slags fall av punkteringar och att de måste formas olika från stycke till 
stycke. Det går inte alltid att spela exakt som det står i noterna. 

2.2.5. Dubbelpunkteringar 

I barockmusiken ska en punkterad rytm oftast göras kortare, det vill säga tonen efter den 
punkterade ska spelas senare och kortare än vad som är noterat.  

Notexempel 7 (CD, spår 7) 
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Detta förekommer oftast i gigue, pastoral, siciliano etc., och punkteringen ska spelas 
kortare än vad notbilden visar – även sextondelen ska spelas senare: 

Notexempel 8 (CD, spår 8) 

 

 

 

2.2.6. Omlyft 

Att lyfta om stråken av artikulationsmässiga eller musikaliska skäl är väldigt vanligt i 
barockmusiken, det vill säga två eller fler ned- och uppstråk efter varandra, och detta är 
inte vanligt i modernt spel. Det är otroligt viktigt att låta instrumentet klinga ut under 
omlyftningarna och så att klangen inte dämpas.  

En annan typ av omlyft är att stråken lyfts till en viss placering där en viss typ av toner är 
lättast att utföra, trots att stråkriktningen växlar. Detta är vanligt vid överbindningar. 
Oftast spelas inte den överbundna noten, utan stråken lyfts från strängen och instrumentet 
får klinga. 

Notexempel 9. På CD:n är exemplet uppdelat i fem skilda spår (9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) 

 

2.2.7. Ornament 

Barockens ornament hade flera syften: 
*De kunde framhäva viktiga toner 
*De kompletterade den melodiska och den harmoniska strukturen 
*Musikens affekter (känslolägen) förstärktes med ornament 
*De gav möjligheter till variation vid upprepning etc. 
*Musiken fick ett spontant uttrycksmedel 
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Vanligen överlämnades ornamentering helt åt musikern, oftast är endast de mest 
nödvändiga ornamenten utskrivna (kadensdrillar). Idag bekymrar man sig mer om att en 

drill ska få rätt antal toner et cetera än att ornamenten utförs i rätt karaktär. Detta beror 
bland annat på att man har en annan notbundenhet idag jämfört med barocktiden. 

2.2.8. Ackord 

Ackord brukade spelas som arpeggio5 och oftast håller man ut den översta tonen i 
ackordet. Det som är viktigt med ackorden är att de spelas med nedstråk för att få ut en 
bättre klang och att ackorden spelas på slaget och inte före. 

Notexempel: 10 (CD, spår 10) 

 

2.2.9. Barockteknik  

I barocken skulle det spelas på enklast och effektivast tänkbara sätt som gynnar den klang 
och artikulation som eftersträvades. Av det skälet skiljer sig barockens principer för 
stråksättning avsevärt från de principer som gäller idag. Man eftersträvar olika klanger 
och artikulationer i de olika spelsätten. Det är svårt att spela barock om man ska använda 
sig av spelsättet med moderna stråk 

• Eftersträvar en tydlig, klar och smidig ton, och spelar med korta stråk. 
• Spelar med stråkens övre hälft.  
• Utnyttjar att nedstråket är tyngre än uppstråket.   
• Tonerna är nästan aldrig dynamiskt raka, utan har olika typer av klockform. 

 

2.3. Franska danser 

Dansen och dansmusik hade en viktig roll under barocken. Det var en del av det sociala 
livet och inte minst vid det franska hovet hade dansen en nästan obegriplig stor betydelse i 
den dagliga ritualen. Även i sammanhang där man minst väntar sig, användes danser som 
grund för kompositioner. J.S. Bach var en av dem som ofta använde sig av danser som 
förlagor i sina kantater och kyrkomusik. Det är en mängd exakta tempoangivelser för de 
franska danserna fr.o.m. slutet av 1600-talet. 

Von Heijne (1985) skriver att vid tempoangivelserna är det ofta mycket snabba satser, och 
för att kunna spela dessa i tempo fordras att det spelas lätt och elegant, och inte alltför 

                                                           
5
Brutet ackord, spelar tonerna i ett ackord snabbt efter varandra istället för att anslå alla på en gång. 
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starkt. Som god dansmusik måste den ”svänga” det vill säga att åhörarna måste få lust att 
dansa när de hör musiken.  

De vanliga danserna som Bach har skrivit i sina cellosviter är: 
Allemande, tillfredsställelse och förnöjsamhet, som vilar på god ordning. 
Bourrée, 2, tillfredsställelse, tilltalande, obekymrad, avspänd, försumlig, bekväm men 
beskedlig. 
Courante, ljuv förhoppning, behjärtad, längtande och glädjande. 
Gavotte, jublande glädje, skuttande/hoppande karaktär, ej löpande/rinnande. 
Sarabande, äregirighet, med grandezza och allvar. 
Gigue, het och flyktig iver, som snabbt övergående ilska. 
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3. Folkmusik 
De svenska spelmännens musik har sitt ursprung i bondesamhällets gamla danser och 
sånger och i den ström av melodier och danser som trängde in i Sverige från det övriga 
Europa (Charers, 1979). Men den roll som spelmannen spelade i bygderna har sina rötter i 
det förkristna Sverige, långt bak i de ”dunkla århundraderna” då magin fortfarande var en 
levande konst. Allt detta lever kvar än idag i alla de hundratals historier om spelmännens 
förhållande till skogens och vattendragens andeväsen.  

Musiken var ofta det huvudsakliga levebrödet för spelmännen på 1600- och 1700-talet. 
Några av de mer kända spelmännen hade en halvt officiell ställning i bygden, och deras 
arvoden för att spela på danser och bröllop var ofta bestämda i förväg av 
bymyndigheterna. Det var inte särskilt ovanligt att spelmännen skötte ett jordbruk eller en 
affär på sidan om, men de stod aldrig högt i rangskalan. Bröllopsspelningar var de 
viktigaste inkomsterna för de flesta spelmännen och den största uppgiften under hela året. 
Ett bröllop pågick i minst tre dagar och under större delen av tiden skulle spelmannen vara 
i farten. På kvällarna var det dans och på dagarna var det fester och marscher. Varje by 
hade en egen brudmarsch som skulle spelas och de främsta spelmännen kunde skriva nya 
låtar till varje bröllop. Fram till 1930-talet var bröllopen viktiga tilldragelser för 
spelmännen. 

Den religiösa väckelserörelsen svepte över den svenska landsbygden på 1800-talet. På 
många håll lade prästerna en enorm energi på att försöka utplåna den gamla 
spelmanstraditionen. En anledning var att det ansågs att spelmännen beblandade sig med 
andemakterna, de utövade magi och läste signerier6. Det gick många historier om hur 
smådjävlar dansade kring spelmännens armbågar och prästerna berättade att Djävulen 
själv anlände till danserna i skepnad av en svart hund som strök omkring i de mörka 
vrårna. Det fanns byar där spelmännen kastade sina fioler på brasan. Det fanns krav att 
spelmännen skulle överge sin musik, bränna fiolerna och vända sig till Gud. Trots att det 
var så mycket tryck från kyrkan fortsatte många att spela, även om de var tvungna att för 
en tid lämna sin plats för den religiösa väckelsen. Under den tid som de tvingades vara 
tysta började dragspelarna ta över populariteten. Förbudet mot fioler skapade ett vakuum 
och ingen kunde förstå att Djävulen lärde folk att spela dragspel.  

Folkmusiken höll på att dö ut i början på 1900-talet på grund av dessa påståenden. 
Konstnären Anders Zorn tog tag i detta och gjorde en spelmanstävling på Gesundaberget 
vid Siljan i Sollerö socken, Dalarna 1906 och efter denna spelmanstävling blev det 
populärt med fiol och folkmusik igen. 

 

 

 

                                                           
6
 Signering innebär att med magiska metoder och trollformer framkallar eller hindrar övernaturliga verkningar. 
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3.1. Svenska låtar av Nils Andersson och Olof Andersson 

”Svenska låtar” är flera boksamlingar med låtar från Sveriges alla landskap, samlingarna är ett 
monument över den svenska spelmansmusiken, och de personer som har tecknat ner dessa 
låtar är Nils Andersson, Lund och Olof Andersson, Åhus. Sedan Nils Andersson var liten lärde 
han sig tycka om och respektera den musik som han hörde runt om i gårdarna och byarna. När 
han fortfarande var student började han samla melodier efter spelmän i sina egna hemtrakter. 
Han reste runt i Skåne med sin flöjt och spelade med spelmännen och skrev ner låtarna som 
han lärde sig. När han var klar med sin examen började han spela fiol för att han bättre skulle 
förstå hur traditioner och spelstilar utvecklats på olika platser och han höll ofta föredrag som 
han illustrerade med eget fiolspel. Under de närmaste åren reste han omkring och samlade 
låtar och dömde i spelmanstävlingar. Under ett föredrag som han höll träffade han på en man 
som hoppades på att få spela upp sina låtar för Nils Andersson. Men istället blev mannen så 
gripen av det han hörde att han började samla in låtar på egen hand för att hjälpa Nils 
Andersson, denne man var Olof Andersson. 

Olof Andersson växte upp med musiken och började spela fiol i tidig ålder. Han kunde både 
läsa och skriva noter, men folkmusik hade han aldrig sysslat med, utan han såg sig själv som 
stadsmusikant. Det var tack vare Nils Anderssons föreläsning som han blev intresserad av 
folkmusiken. De möttes ett år senare och fortsatte sitt samarbete, samlade låtar och redigerade 
”Svenska låtar” ända fram till Nils Anderssons död 1921. 

 

3.2. Folkmusikens danser 

I folkmusiken finns det flera olika danser, så som det är i barocken. Den franska och engelska 
folkmusiken har sina kopplingar till barocken där den franska har menuett och gavotte i sin 
folkmusik och den engelska har jig (gigue). Dessa tre är inte vanliga i den svenska 
folkmusiken. Det är snarare så att de svenska folkmusikerna har blivit influerade av andra 
länders folkmusik och har gjort låtar som liknar exempelvis en jig. I den traditionella 
folkmusiken i Hälsingland är polska och vals de vanligaste formerna.7

 

3.2.1. Polska 

Polska är en pardans som går i tretakt som har dansats och utvecklats sedan slutet 1400-talet. 
Skillnaden mellan polska och vals är att musiken i en polska inte är lika centrerad kring första 
taktslaget. Taktdelarna har olika längd och första och tredje taktslaget eller andra och tredje 
taktslaget är betonade. Det finns olika varianter på polska som kan delas in i tre huvudtyper: 

 

 

                                                           
7
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_folkmusik 02.05.2012 
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3.2.1.1. Sextondelspolska 

Sextondelspolska är en polska med många sextondelar som framförs på ett sätt som gör att 
takten kan stampas på alla tre taktslagen. Beteckningen syftar inte primärt på notbilden, utan 
det är hur låten upplevs ur dansarnas synvinkel. Denna typ av polska är vanligast i norra 
Hälsingland, Järvsö, Hassela, Delsbo etc. 

3.2.1.2. Åttondelspolska 

Denna polska kan bestå av noter med mycket olika tidsvärden dock inte ett flertal trioler eller 
sextondelar direkt efter varandra. De vanligaste notvärden är åttondelar och fjärdedelar samt 
punkterade åttondel följd av sextondel. Det kan kombineras med förslag, drillar, stortrioler8, 
samt olika längd på taktslagen inom en takt och genom detta kan en polska växla mellan en 
mycket enkel och en mycket komplicerad rytm. De vanligaste ställena där denna typ av 
polska spelades är i Arbrå, Galven och Alfta. 

3.2.1.3. Triolpolska 

Triolpolska, som även kallas för ”jämtpolska”, är en sorts polska som främst bestående av 
triolfigurer. De vanligaste ställen där triolpolskor spelas är i västra Sverige, norra Sverige 
(Jämtland) och delar av Norge. 

3.2.2.  Vals 

Vals går också i tretakt, men till skillnad från polskan så betonas varje takt på ettan. 

 

3.3. Ackompanjemang  

Det finns flera olika sätt att ackompanjera en melodistämma när de spelas på två fioler. 
Anders Smedenmark berättar i ”Skånes Spelmansförbunds medlemstidning” om de olika 
sätten att spela ackompanjemang. 9 

3.3.1. Bastoner 

Bastoner är långa toner som ligger en oktav under melodistämman och som helst inte ska byta 
ton alltför ofta. I en enklare låt räcker det många gånger att skifta mellan tonikan och 
dominanten. 

 

                                                           
8
 

 
9
 http://www.skanefolk.se/skspf/hidden/docs/Runtenom2002-1.pdf 02.05.2012 



 
18 

 

3.3.2. Ackord 

Ackord består av tre toner, tonika, ters och dominant, men det förekommer ofta att de spelas 
utan tersen – terslösa ackord. 
Det finns olika sätt att spela med ackord. Exempelvis vanligt ”valskomp” – ”boom tjafs tjafs”, 
när det spelas på ett stråkinstrument så spelas det ner upp upp. Ackord kan också spelas i 
efterslag, det vill säga att det inte ska spelas på slaget och kallas även för baktakt. 

3.3.3. Oktavstämma 

Med det menas det att båda spelar melodin, fast en av dem spelar en oktav under, eller över. 
Genom detta blir det en fylligare klang och det låter mer. 

3.3.4. Tersstämma 

Tersstämman är den vanligaste typen av stämma. Med det menas det att man lägger hela 
melodin två toner under melodin, i stort sett hela tiden. Det finns dock vissa regler som måste 
följas, eftersom det inte alltid fungerar att lägga exakt två toner under hela låten igenom, om 
inte dessa regler följs kan det låta illa.  

• När det är rena dur- eller mollskalor, upp eller ner, så går det att lägga en tersstämma 
under  melodin utan problem. 

• När det är treklanger i melodin blir det mer besvärligt i andrastämman. Det går då inte 
att ta två toner under hela tiden utan man måste då ta tonen innan i treklangen. Om 
melodin spelar b – d – g så spelar tersstämman g – b – d. 

 
 

• Man kan också lägga en kvint istället för en ters under melodistämman, men 
oftast lägger man kvinten i slutet, för att få ett slut på låten.  
 
 

3.3.5. Sekundera 

Sekundera innebär att någon är ”andra man”, det vill säga den andra personen spelar en 
understämma till melodin. Den kan ofta sekundera till en bit när man inte kan en låt och får då 
lyssna på hur harmoniken går och därefter leta toner och tongångar som passar till melodin. 
Sekundering blir lite av en blandning av olika stämmor. 
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3.3.6. ”Jerri-jerri” 

”Jerri-jerri” är en typisk spelteknik från södra Hälsingland och kan beskrivas som ett rullstråk 
med synkoperad tremolokaraktär. 

Notexempel: 11 (CD, spår 11) 

 

 

3.4. ”Tulpans” Anders Olssons spelstil 

Anders ”Tulpans” Olsson var en spelman från Alfta. ”Tulpans” och Hans ”Pajas” Wahlman 
var bland de första som började spela ”jerri-jerri”-stråk. Förutom ”jerri-jerri” utmärkte han sig 
även genom sina karaktäriska stråktag. 

Jag spelade inte in ”Tulpans” spelstil ,eftersom jag har aldrig hört hur det ska låta och det 
finns inga inspelningar sen tidigare. Det som finns är notexempel från Andersson och 
Anderssons bok ”Svenska låtar”. 

En fjärdedel kunde spelas enligt nedanstående:  

 

En punkterad åttondelsfigur: 

  

 

Sextondelsfigurerna kunde bindas på olika sätt:       

 



 
20 

 

och särskilt genom att dra på den tredje sextondelen:  

 

eller att det spelades med en kort paus mellan tredje och fjärde sextondelen: 

 

 

3.5. Intonation, drillar, förslag, ornament 

Intonationen är lite olika beroende på vem det är som spelar, men det är fortfarande 
acceptabelt att spela falskt i folkmusik jämfört med den klassiska musiken. I och med att 
många spelar folkmusik och har det som en hobby så handlar det mer om att det ska vara 
roligt, än perfekt, som det är på spelmansstämmor. Men det finns många folkmusiker som har 
bra intonation men spelar, som förr i tiden, avsiktligt med en något avvikande intonering i 
vissa låtar och då brukar det spelas som en kvartston10. 

I folkmusiken från Dalarna spelas det med mycket snabba drillar och förslag, jämfört med 
södra Hälsinglands folkmusik där det spelas med ett renare spel. Idag är det inte samma spel 
som det var under tidigt 1900-tal. Det handlar om hur man för vidare och tar över en tradition. 
Spelmännen blir inspirerade och tar del av många olika folkmusiktraditioner. 

Det är väldigt vanligt att man lägger in förslag i låtar och drillar. Men när det talas om drillar i 
folkmusik är det inte samma drillar som det är i klassisk musik. När det talas om drillar i 
klassisk musik så spelas det på detta sätt:  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 En fjärdedels heltonssteg. 



 
21 

 

I folkmusikens drillar går det att dra en koppling till barockens ornament. Den första 
notbilden nedanför visar det vanligaste skrivsättet i folkmusiken, men det spelas istället som i 
exempel 2. J.S. Bach skrev ut sina ornament för att han ville ha det på sitt eget sätt. Det 
förekommer även i barocken att det noteras så som i folkmusiken. 

= 

 

3.6. Noter i folkmusik 

Att lära sig en låt från noter är inte alltid det lättaste. Musiker som inte är vana vid folkmusik 
spelar automatiskt de notvärden som står i noterna och spelar det rakt utan ”schvung” och 
gung. Noter skrivs oftast ned med enklare notvärden eftersom det är svårare att läsa folklåtar 
på noter  och alla har en egen personlighet i låtar där det spelas drillar, lösa strängar och 
dubbelgrepp. (Se bilaga 7.6.) 
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4. Process och resultat 
 

4.1. Att välja stycke och låt 

Innan jag började med projektet hade jag en plan att jag skulle välja en brudpolska efter 
Tulpans-Anders och ett stycke ur cellosviterna av Bach. Jag började dock inse att det var att ta 
mig vatten över huvudet. Jag tyckte det var synd att göra om brudpolskan och ”förstöra” den, 
eftersom jag tycker att det är en fin låt. När det gäller cellosviterna var de i längsta laget för 
att bli ”folkmusikifierade”. Jag började fundera över vilka stycken som var mina 
favoritstycken och favoritlåtar när jag var yngre. Jag hade många favoriter i folkmusiken, men 
tyvärr så var ingen av dessa låtar från mina hemtrakter. Jag letade fram en pärm som jag hade 
samlat alla folklåtar i, där hittade jag en polska som jag hade lärt mig från Alfta spelmanslag. 
Denna polska var efter ”Myr-Hans”. Desto lättare var det att bestämma sig för vilket 
barockstycke jag skulle experimentera med och jag letade fram favoriten i första 
Suzukiboken, ”Menuett 3”. 

Barockmusiken och södra Hälsingland har inte samma tonmaterial. Barocken har ett renare 
material, till exempel i J.S. Bachs stycken som avslutas med en fullständig helkadens; T S D 
T. Fullständig helkadens är den kadens som leder från subdominanten (S) via dominanten (D) 
och hem till tonikan (T). I Hälsinglands folkmusik är det sällsynt att musiken avslutas med en 
fullständig kadens. Det kan förekomma och låtarna avslutas då med exempelvis T Sp 
(subdominantparalell) D T. Låtarna kan avslutas på många olika sätt, till exempel med att 
första reprisen går i moll för att sedan gå över till en dur-tonart i den andra reprisen, därefter 
gå tillbaka och sluta i grundtonarten som är i moll. Det förekommer även att låten går i sin 
grundtonart från början till slut. Men generellt kan man säga att låtarna slutar med D T. 

I vanliga fall har jag spelat menuetten och polskan på fiol och deras originaltonart är G-dur, 
men nu var jag tvungen att transponera stycket och låten så att det skulle bli bekvämt att spela 
på viola. Båda instrumenten är stämda i kvinter, en fiol är stämd i E A D G och en viola är 
stämd i A D G C. Detta innebär att jag spelar i exakt samma läge på violan med stråken och 
vänsterhandens fingersättning blir densamma som när jag spelar på fiolen, men att det klingar 
en kvint ner. Menuetten och polskan fick tonarten C-dur efter att jag hade transponerat dem. 

4.2. Från polska till menuett 

Polskan är inspirerad av Luigi Boccherinis menuett i G (Bilaga 7.1. CD, spår 12, 7.2. CD, 
spår 13). Första reprisen är samma idé som Boccherini hade till sin menuett, i alla fall de fyra 
första takterna hör man likheten tydligt. Jag blev mycket inspirerad av Boccherinis menuett 
och jag gjorde om så gott som alla stråk i låten för att hitta den lite mer typiska barockens 
menuett. Jämfört med hur jag spelar den annars var det mycket fram och tillbaka med stråken 
och tempot blev en aning långsammare. Här fick jag tänka på att inte spela ”skitigt”. När jag 
säger skitigt så menar jag det spelsätt där man trycker till med stråken för att få det att låta 
som skrap eller som knycken när man drar till med stråken i slutet av låtarna, förslag och 
drillar. Allt sådant var jag tvungen att tänka bort för att få till ett renare spel. Även om man i 
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barockmusik ska spela med förslag, ornament och drillar, så görs detta mer elegant än i 
folkmusiken. Ett annat problem var att det började låta struttigt och utan sammanhang. Jag 
lyssnade på min egen inspelning och hörde att jag spelade med alldeles för korta stråk. Jag 
hade inte bestämt mig för vilken karaktär det skulle vara. Men när jag väl hade bestämt mig 
för att det skulle bli en menuett blev det enklare att hitta en känsla i spelet och det struttiga 
spelet försvann.  

 

4.3. Från menuett till vals 

Att bara göra om ett klassiskt stycke till folkmusik var inte så självklart. I början spelade jag 
bara utan att tänka på vad jag gjorde, även om jag inte alltid ska tänka på hur jag spelar, men i 
det här sammanhanget krävdes det att lägga en extra tanke då och då. Menuett går i ¾-takt. 
Detta fick mig att fundera över om menuetten skulle stöpas om till en polska eller vals? Jag 
tog fram violan och började leka med tonmaterialet, jag spelade olika variationer och kände 
att menuetten blev mer och mer som en vals. Det är viktigt att lägga betoningarna på ettorna, 
att lägga in drillar och dra lite på vissa toner. För att få inspiration till valsen lyssnade jag 
alltså på Rydberg och Idenstam på youtube.com, ”Bach på svenska”.11 I detta stycke var jag 
tvungen att ändra lite i melodin och stråken för att få ett annat flyt i valsen, till exempel när en 
ton håller sig i en hel takt, använde jag mig av en liten skala upp till grundtonen igen och 
började om från början av den reprisen. Jag har skrivit tre olika notexempel på menuetten. Det 
första är originalet på menuetten, det andra är en förenklad folkmusiknotering och det tredje 
exemplet är på ett ungefär hur jag spelar den som en vals. (Se notexempel bilaga 7.3. CD, spår 
14, 7.4. och 7.5. CD, spår 15) 

4.4. Likheter och skillnader 

Under projektets gång fick jag många möjligheter att reflektera över hur jag tidigare spelat 
barockmusik respektive folkmusik. Egentligen har jag inte funderat så mycket över mitt 
spelsätt i de olika genrerna, det har fungerat ändå! Kanske beror detta på att jag har lyssnat 
mycket på både klassisk och folklig musik sen jag var liten. Idag som blivande professionell 
musiker måste jag tänka och lyssna på mitt eget spel mer medvetet, för att få det att låta så bra 
som möjligt.  

Den största likheten mellan barockmusik och folkmusik är att båda genrerna spelas med en 
lätthet, att musiken fortsätter framåt hela tiden och inte stannar upp. En annan likhet är hur 
tonerna formas med hjälp av stråken och dess hastighet. Ytterligare en likhet mellan barock 
och folkmusik är att båda genrerna ska spelas med så mycket lösa strängar som möjligt, så att 
klangen lättare kommer ut och det ska även spelas non vibrato. I barock- och folkmusik är de 
båda en traditionsbärare. Det som de har gemensamt är gehörstraditionen. Noterna är också en 

                                                           
11

  http://www.youtube.com/watch?v=E50eN0laCGU 02.05.2012 
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del av traditionen trots att de kom sent inom folkmusiken när Andersson och Andersson 
började att notera på det tidiga 1900-talet. Bach däremot skrev ned sina stycken och kantater i 
en noteringstradition som redan då hade funnits länge. En annan viktig gemensam nämnare är 
att båda genrerna har en danstradition till den musik som spelas. 

En av de största skillnaderna mellan genrerna är betoningarna. Som jag förklarade tidigare 
betonas en polska på ettan och trean, och en vals betonas främst på ettorna. I barockmusiken 
betonas det först och främst på ettorna i alla taktarter, men går stycket i 4/4-takt ska 
betoningarna vara på ettan och trean. 

I folkmusiken är det många som gärna vill stampa takten för att få ett sväng. Att sluta stampa 
till sådan musik blir konstigt, det blir inte samma känsla i kroppen och det blir svårare att 
förmedla någonting om en spelman ska stå helt stilla. Foten och stampet följer ofta varandra 
och man kan säga att foten är folkmusikernas basist. Betoningarna ligger som sagt på ettan 
och trean i en polska, och automatiskt blir nedstråken betonade, eftersom froschen är tyngre 
än spetsen. Här finns ytterligare en skillnad mellan genrerna, för även om barocken är friare 
än många andra epoker i klassisk musik, är det fortfarande fel att stampa i golvet. Pulsen i 
barockmusik ska kännas någonstans i kroppen, t.ex. i stortån, men fortfarande inte stampas.  

I barock- och folkmusik är det ingen dynamik utskriven. I Bachs verk måste man använda sin 
egen musikalitet och lyssna på vilka toner som är ledtoner, höjdpunkter et cetera. Dynamiken 
i folkmusik har kommit mer under de senare åren, men fortfarande river många av en låt utan 
att tänka på att göra musik av låten. 

 

4.5. Resultat 

Resultatet av mitt projekt med att experimentera och transformera barockmusik till folkmusik 
och folkmusik till barockmusik är att båda stilarna spelas med ”schvung” som gör att musiken 
blir svängig och dansant. Den gemensamma nämnaren för barockmusik respektive folkmusik 
är alltså ”schvung” och dansmusik. ”Schvung” kan förklaras med att musiken får en fart och 
sväng med hjälp av stråkens hastighet och tryck. 

I menuettifieringen av polskan fick jag sitta och trixa en del med stråk för att få någon slags 
barockstil. I originalet som jag spelar är det mycket skilda stråk och tonlängden är aldrig 
identisk. För att få bort folkmusikkänslan på den här låten var jag tvungen att binda in hela 
sextondelsgruppen till den första åttondelen på andra taktslaget i exempel takt 1 och 3 (se 
notexempel 7.2. CD, spår). Vad  jag menar med att få bort folkmusikkänslan är att det fanns 
en tendens att det skulle spelas med samma känsla som i originalet av polskan, till exempel 
ville jag inte lägga till drillar och ornament i menuettifieringen eftersom den skulle bli alldeles 
för lik originalet. Tanken var att det skulle bli tydligare att höra skillnaden på barock- och 
folkmusik. Jag hade kunnat göra om melodin på vissa ställen för att det skulle bli en tydligare 
menuett, exempelvis hade jag kunnat göra ett ornament i slutet av låten. 
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I valsifieringen var det bara att låta idéerna flöda och släppa alla tankar på att det ska vara 
korrekt. För det finns inget som är korrekt i folkmusiken, bara musiken har ett flöde och att 
den som spelar känner vart ettan och trean är någonstans. I andra reprisen av valsifieringen 
gjorde jag lite dragningar på vissa toner för att få ett annat sväng i låten jämfört med 
originalet. Jag har tagit fram tre olika notbilder på menuettens transformation till vals. Den 
första är originalet, menuetten, den andra är den enkla varianten av en folkmusiknotering och 
den tredje är det ungefärliga utförandet.  
(Se bilaga 7.3. 7.4. och 7.5.) 
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5. Diskussion 
Detta arbete har gjort att jag fått en bättre uppfattning om skillnaderna mellan barock- och 
folkmusik. Jag snubblade på problem som jag inte kunde föreställa mig, men det har varit 
intressant att kunna sätta sig ner och lösa dessa problem. Det fanns vissa saker som jag tyckte 
var omöjliga från början, till exempel när jag skulle stöpa om stycket och låten. Jag låste mig 
vid hur originalen egentligen förväntas låta och lät inte min fantasi flöda fritt. Men det 
handlade bara om att kämpa, hitta lösningar för att släppa denna spärr och göra det bästa av 
situationen. 

5.1.    Metoddiskussion 

Efter att ha läst och studerat ”Barockboken” (von Heijne, 1985) har jag fått en bra förklaring i 
notbild på hur barock ska spelas. Tidigare har det bara blivit en genomgång på gehör hur det 
ska låta. Att spela på gehör är bra många gånger, men alla kan kanske inte göra det som 
läraren ber om på gehör, och då är det viktigt att någon kan förklara hur det ska vara i 
notskrift eller hur man ska tänka. Det som är svårt med folkmusiken är att det inte förklaras på 
samma sätt i notskrift som i barocken eller annan musik. Det går att förklara vissa saker, till 
exempel jerri-jerri-stråken (rullstråk med synkoperad tremolokaraktär) men det handlar 
mycket om att lyssna och göra det personligt, notbilden är mer som ett stöd. 

Att göra om en låt till ett barockstycke borde egentligen inte vara alltför svårt, eftersom 
barocken liksom folkmusik och jazz har ett friare förhållningsätt till notskriften jämfört med 
den moderna klassiska musiken. Barockmusiker tenderar att spela så korrekt som möjligt och 
måste kunna traditionen innan de kan spela fritt. Samma sak är det i jazzen, har du inte koll på 
grunderna i rytm, harmonisering, puls et cetera, så är det så gott som omöjligt att spela fritt 
från notskriften. För att gå tillbaka till ”menuettifieringen” hade jag kunnat leka lite mer med 
musiken och lägga in ornament, men jag blev rädd för att det skulle låta som den polska som 
jag redan spelar. 

När det gäller klangen i barock strävar jag efter att få klocktoner. I projektet frågade jag mig 
hur jag skulle få till dessa klocktoner? Vad det handlar om är att ta fram ”schvunget” och 
använda sig av ”bananstråket”, genom att låta stråken släppa taget om strängen utan att tappa 
farten i stråkhanden. Ett ”bananstråk” skrivs ut på det här sättet: 

 

 Tecknet visar att tyngden kommer vid mitten av stråken och trycket lättas i 
slutet av stråken, mot spetsen. I folkmusiken är klangen inte lika viktig, där handlar det mer 
om att spela i strängen för att få ett ”rivigare” spel, att ha ett ”schvung”, men samtidigt spela 
lätt och luftigt. Men hur går det ihop? Det kan tyckas vara omöjligt att spela i strängen 
(många förknippar det med ett tungt spel) och samtidigt spela lätt. Jag spelar inte i strängen 
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hela tiden, det förekommer att jag lättar stråken från strängen och så länge ”schvunget” finns 
så är det inga problem att ”spela” i strängen och samtidigt spela lätt. 

5.2.  Resultatdiskussion 

Jag har kommit fram till varför det kan låta folkligt i barocken, och det är att vissa spelar med 
ett ”schvung”. Det vill säga att man trycker till i början av en ton med fart, släpper trycket och 
stråken blir som en så kallad ”bananstråk”. I barockens menuett är ”schvunget” vanligt, det 
kan även sägas att ettorna dras lite extra och då använder man sig av ”bananstråket”. 
Folkmusiker har lättare att spela barock eftersom de redan har farten och svänget i 
speltekniken och har flödet i musiken. Polskan har till exempel ett naturligt ”schvung”. 
Genom att stampet är på ettan och trean så får tvåan lite extra tid och där kommer 
”schvunget”. Även om båda genrerna har detta ”schvung” så har de olika betoningar och den 
avgörande likheten är att barockmusiken och folkmusiken är så kopplade till dans – att titlar 
på stycken och låtar ofta är dansformer som vals, polska, menuett eller gigue.  

I barocken talas det om ornament, drillar och förslag, medan det i folkmusiken bara talas om 
drillar, men drillar i folkmusik innehåller ornament, drillar och förslag. Egentligen ska det 
sägas om det är ett ornament eller en drill, men jag tror att folkmusiker har gjort det bekvämt 
för sig med ett eget språk som inte förknippas med den klassiska musiken. Det låter fel att 
säga ornament i folkmusik, men kanske är det för att jag är så van att det bara pratas om 
drillar och förslag. 

När jag tänker efter är det inga större skillnader mellan barock- och folkmusik. Skillnaden är 
att det betonas olika beroende på vilken dans det är. Fortfarande har de samma grund i 
spelstilen, det ska spelas lätt, luftigt, svängigt och dansant. Båda har bevarats genom 
traditionsbärare, det fanns ingen inspelningsmöjlighet förr i tiden och idag är det 
gehörstraditionerna som gäller. I barocken har man försökt komma fram till hur det ska 
spelas, men egentligen vet vi inte om det är rätt så som det spelas idag. Det forskarna har att 
utgått ifrån är noter och instrument för att förstå klangen och danserna. I folkmusiken har 
traditionerna först vidare, men bara på gehör. Många gånger säger folkmusiker att de ska 
spela till exempel en polska efter Snickar-Ersken, och varför sägs det alltid efter och inte av? 
Det har att göra med att låtarna aldrig skrevs ner på papper, bönderna var inte notkunniga, och 
ingen visste vem som hade gjort låten och då sades det, ”efter Snickar-Ersken”. Det betyder 
att denne spelman lärde sig den låten av honom, men det sades aldrig på konserter och därför 
heter det efter. Ska jag säga att jag spelar en låt av Jonas Olsson, då vet jag att den är 
komponerad av honom, precis som det är med Bach i barocken. 

Min intention med detta projekt var att få en större förståelse för barock- och folkmusik och 
en större medvetenhet i hur jag spelar och framför de olika genrerna. Detta känner jag att jag 
har uppnått och mitt arbete med projektet och uppsatsen kommer att hjälpa mig i mitt framtida 
musicerande. I dag lyssnar jag med helt andra öron och är mer skärpt än tidigare när jag spelar 
klassisk musik. Jag kommer förhoppningsvis inte att göra om samma misstag som jag har 
gjort tidigare i livet. Det är inte heller sista gången jag antar denna utmaning att experimentera 
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med musik. I fortsättningen kommer jag att ge mig in på andra genrer och göra om samma 
process som jag genomfört nu för att få bättre genreinsikt.  

Under barockens århundrade dansade man till ”schvung” med lätta stråk. Folkdansare 
uppskattar spelmän som underlättar deras steg med schvung och rätta betoningar. Kanske 
finns det trots allt mer som förenar än skiljer dansmusik från olika epoker? 
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