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Förord

Jag vill tacka min vetenskapliga handledare Cecilia Ferm för ovärderlig hjälp
och uppmuntran.

Tack också till Frank Lind, min konstnärlige handledare för all hjälp med
violinspelandet och alla intressanta och givande diskussioner.

Tack Janina Björling för att du spelar så bra piano och dessutom vill ställa upp
på alla mina mer eller mindre knasiga projekt.

Tack Angelika Wollmén och Anna Franzén som spelade in.

Tack Malin Sköldeskog för hjälp och peppning under resans gång och för alla
användbara tips i slutskedet.

Tack Keso Mimi och Radar Odette som värmt mitt knä under skrivandets
timmar och som då och då även lagt en tass till skrivandet, med mer eller
mindre lyckat resultat.



Abstrakt

Vad är det för skillnad mellan folkmusikaliskt fiolspel och klassiskt violinspel?
Syftet med arbetet var att tydliggöra några av de interpretatoriska skillnaderna
mellan folkmusik och romantisk musik.

Undersökningen gjordes genom instudering av ett romantiskt stycke och en
folkmusiklåt med hjälp av lärarhandledning, lyssning på inspelningar och
reflektioner kring stilmedlen. Efter tillägnandet av de båda interpretationssättet
gjordes en omvänd interpretation. Folkmusiklåten spelades enligt romantisk
interpretation och det romantiska stycket spelades med det folkliga spelsättet.

De aspekter som särskilt undersöktes var ornamentik, frasering, rytm och klang.
Det visade sig finnas stora skillnader mellan de båda genrerna, både i
musikaliskt uttryck och spelteknik.

Nyckelord: folkmusik, romantisk musik, interpretation, violin, fiol, Pål Olle,
Thais Meditation
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Bakgrund

Inledning

Jag har växt upp och lärt mig spela fiol i en bygd där den lokala folkmusiken är
starkt förankrad. Det var först efter tio års violinstudier som jag började
koncentrera mig mer på violinens repertoar inom den västerländska
konstmusiken. Jag stötte omedelbart på problem. Mina violinlärare sa att det lät
för mycket folkmusik om mitt klassiska spel. Efter fem års studier av den
klassiska repertoaren får jag fortfarande kommentarer om att man kan höra på
mitt fiolspel att jag är folkmusiker i grunden. Jag ska därför försöka ta reda på
vilka instrumentspecifika uttrycksmedel det är som gör att svensk folkmusik
och västerländsk konstmusik låter olika på fiol. Det känns viktigt för min egen
del att medvetandegöra detta så att jag i framtiden kan göra medvetna val i min
interpretation av dessa två genrer. Jag hoppas och tror att det även kan ge hjälp
till andra violinister som är i samma situation som jag själv.

I uppsatsen kommer jag att använda mig av flera speciella musiktermer. Jag
förklarar inte termerna i texten utan har istället valt att göra en ordlista som
bilaga till uppsatsen (bil. 1).

I de två genrer jag har undersökt används olika musiktermer. Till exempel väljer
man oftast att säga ”fiol” inom folkmusik och ”violin” inom konstmusiken. En
annan skillnad är benämningen på utövarna av musiken: inom folkmusiken
”spelman” och inom konstmusiken ”violinist”. Vidare framför man inom
västerländsk konstmusik ”stycken” eller ”verk” medan man inom folkmusiken
spelar ”låtar” eller ”bitar”. I uppsatsen är uttrycken därför blandade för att passa
den genre som behandlas i respektive avsnitt.

I de följande avsnitten berättar jag lite om violinens/fiolens historia,
folkmusikhistoria och klassisk musikhistoria. Detta för att ge en inblick i de
kulturella och samhälleliga kontexter som har bidragit till de olika genrernas
framväxt och egenart. I avsnittet om den klassiska musikhistorien har jag valt att
lägga tonvikten på operans framkomst, eftersom det romantiska stycke jag valt
att interpretera ingår i en opera. Jag kommer också att skriva om det klassiska
stycket och kompositören samt den låt och traditionsbärare jag har valt att
interpretera. Detta för att läsaren ska få större inblick i olikheterna mellan
musikens tillkomst och framförande.

Instrumenthistoria

Det är svårt att spåra fiolens ursprung. Det har funnits många olika typer av
stränginstrument och det går inte att säga att violinen så som vi känner den bara
skulle vara en förbättring eller utveckling av alla dessa. Snarare kan man säga
att den moderna violinen har övertagit detaljer och funktioner från tidigare
instrument men att det inte handlar om en förbättring av dessa utan om ett
annorlunda instrument. De medeltida instrument som ändå kan sägas vara
violinens förfäder är: rebec, fiddla och lira da braccio (Nilsson, 1981).
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Rebecen var, att döma efter hur instrumentet har framställts i konsten, först ett
ansett högreståndsinstrument men kom under 1500-talet att vara ett folkligt
instrument för dans och upptåg utomhus. Det var ett ganska litet instrument som
var lätt att ta med sig och det hade en nasal klang som gav bra stöd till sång.
Rebecspelare kunde få spela upp till dans, även vid hoven, däremot användes
den inte till kyrkomusik. På vissa ställen har rebecen levt kvar och används
fortfarande som folkmusikinstrument, till exempel på Balkanhalvön.

Fiddlan var förmodligen mer utbredd i norra Europa än vad rebecen var. Under
500 år fram till violinens genombrott var fiddlan det dominerande instrumentet.
Den användes inte bara till dans och sång utan spelades i princip överallt.
Lekarna spelade fiddla på folkfester och på hovets och herrskapshusens fester,
de följde med på fälttåg och spelade på högreståndsfamiljernas middagar. Man
antar också att det har spelats fiddla i kyrkorna eftersom det i många kyrkor
finns målningar på fiddlaspelare. Förutom yrkesmusiker som spelade fiddla
fanns det även amatörfiddlare bland de samhällsgrupper som hade tid för sådana
nöjen.

Lira da braccio var ett instrument som kom till i Italien i slutet av 1400-talet.
Den kan sägas vara en sen utvecklingsform av medeltidsfiddlan. Fiddlan har här
kommit så nära violinen så möjligt, särskilt i utseende. När violinen började
spridas i 1500-talets mitt behövdes inte längre lira da braccion. Under de nära
hundra åren som lira da braccion ändå spelades vad den ett högt ansett
instrument hos de förmögna och vid hoven i Italien (Nilsson, 1981).

En instrumentgrupp som inte är så nära släkt med violinfamiljen som man kan
tro, men som var en av dess största konkurrenter under renässansen är viola da
gambafamiljen. Viola da gamban förekommer i flera olika storlekar och
instrumentet hålls mellan knäna, gamba betyder just knä.

Under slutet av 1500-talet började violinerna dyka upp vid hoven. Först
användes de till dans och sedan också till underhållning, ackompanjemang åt
sångare och ensemblespel. Så småningom spreds violinerna till kyrkor och
skolor och spelades av såväl yrkesmusiker som amatörer. Vid 1600-talets början
behövdes inte längre rebec-familjen eller lira da braccion. Gambafamiljen höll
sig kvar under större delen av 1600-talet men konkurrerades till slut ut av
violinfamiljen. Under lång tid var det ändå viola da gamban som hade det
högsta anseendet. Violiner användes ute eller inne vid spel till dans och fest
medan viola da gamban var det seriösa konsertinstrumentet inomhus (ibid).

Efter att violinen tog över som det dominerande stränginstrumentet har
förutsättningarna kommit att ändras vad gäller konsertsalar, spelstilar och
musiksmak. Dagens violiner ser därför inte riktigt ut som de äldre violinerna.
Omkring 1770 hade flera förändringar tvingats fram. En mer virtuos spelstil
krävde instrument som gav en högre tonhöjd och de stora konsertsalarna gjorde
att violinen måste få en större ljudvolym. Detta uppnåddes genom att man ökade
strängspänningen. För att få större omfång förlängdes halsen och greppbrädan.
De första strängarna var spunna av sena från fårtarmar. Under mitten av 1600-
talet började bassträngarna tillverkas av sena överspunna med tunn metalltråd,
till exempel silver eller koppar. Det var först under 1900-talet som strängar av
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stål blev allmänt använda på alla fyra strängar. Dagens strängar tillverkas av
sena, nylon, plast eller stål och överspinningen kan bestå av silver, aluminium
eller stål.

Sättet att hålla i instrumentet har också ändrats. Från början användes inte
hakstöd utan instrumentet hölls mot bröstet eller skuldran med hjälp av
vänsterhanden.  Därmed blev handen låst och man spelade därför bara så långt
fingrarna räckte. Det var först omkring 1820 som hakstödet kom i bruk och
violinen istället hölls mot halsen eller på nyckelbenet. Detta spelsätt gjorde det
möjligt att frigöra vänsterhanden och spela i högre lägen.

Stråken har dessutom ändrat utseende mycket. 1500-talets stråke var mycket
smäckert utformad och kortare än dagens stråkar. Taglet satt fast i båda ändar av
stråken och för att få en hårdare spänning måste man trycka med en eller flera
fingrar mot taglet. Stången var böjd som en pilbåge, något som ändrades med
tiden och stången blev rakare och var till slut böjd från taglet. På 1700-talet kom
skruvfunktionen i bruk, vilket ledde till att man inte behövde trycka på taglet
med fingrarna för att ändra spänningen längre (Nilsson, 1981).

Folkmusikhistoria

Under 1500-talet påverkades musiklivet i Nordeuropa mycket av den polska
musiken. Vid det svenska hovet hade de flesta spelmännen hämtats från Polen,
Tyskland, Frankrike och Italien. Det mest populära nöjet vid hovet var dansen
och snart började borgerskapet ta efter hov- och adelskretsarna och musiken
spreds i samhällsskikten.

Musikerna var vid den här tiden skråskyddade. På en del håll i landet kunde
den, som genom spelskicklighet och personliga egenskaper, blivit
häradsspelman få både ekonomisk trygghet och en socialt ansedd ställning.

Det var nyckelharpa och säckpipa som var de mest använda instrumenten och
musiken som spelades var till största delen ett arv från senmedeltiden, med
högreståndsdanser som courant, gavotte och allemande omformade i folklig
tradition. Inom dansen var sånglekarna dominerande.

I och med fiolens intåg i musikhistorien kom musiken att förändras. Tidigare
hade musiken varit mycket bordunbetonad i och med att den spelades på
säckpipa och nyckelharpa. Mot slutet av 1600-talet gjorde fiolen sitt intåg och
musiken förändrades. Musiken som spelats på borduninstrument passade inte
fiolen och ett nytt tonspråk kom att införas. Instrumentaldanserna tog över efter
sånglekarna och den bordunbetonade musiken byttes mot musik med fiolens
nya klanger (Ermedahl, 1980).

En viktig förmedlare av musik var klockaren/organisten i kyrkan. I och med att
fler kyrkor fick kyrkorglar krävdes också utbildad personal som kunde sköta
musiken i kyrkan. Ofta var klockaren/organisten spelman och svarade för
dansmusiken på bröllop och fester i byn. Dessutom var han en viktig förmedlare
av musikkunnande till unga, blivande spelmän. Det finns spelmansböcker från
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1700-talet som gör klart att noter och grundkunskaperna i musik var något som
fiolspelmannen förväntades känna till. När nya organister och kantorer skulle
tillsättas var det naturligt att de rekryterades bland de yngre bondespelmännen.

Under 1600-talet hade den mesta musiken stått i kyrkans och skolans tjänst men
under 1700-talet fick även nöjesmusiken en högre status, mycket tack vare det
offentliga konsertväsendets framväxt och operainstitutionernas instiftande. Från
början var det ingen skillnad på utövare och genre, men från slutet av 1700-talet
skedde en uppdelning mellan konsertmusiker och dansmusiker. De olika
samhällsskikten lånade musik av varandra. Populära opera- och balettmelodier
överfördes till den folkliga dansmusiken och till vissångarna, och folkliga
danser ”förädlades” och användes på teaterscenerna.

Under senare hälften av 1800-talet kom nya dansmoden till Sverige. Under
1700-talet hade danser som polonäs, polska och menuetter varit populära, de
ersattes nu av de tyska danserna; polka, gallop, schottis, humburgska m.m och
samtidigt övergick man till att kalla 1700- och 1800-talets allmänna, populära
dansmusik för ”spelmansmusik”. Det var så begreppet spelmansmusik och
spelman kom till. De nya danserna hade inte lika stort genomslag i hela landet,
beroende på spridning och vilja att anamma de nya idéerna. Detta bidrog till att
spelmansmusiken kom att låta olika på olika håll i landet. Varje spelman
utvecklade också sin egen dialekt som fördes vidare till lärlingarna och gjorde
att musiken fick en tydlig lokal anknytning (ibid).

Förutom att vara dansmusik hade folkmusiken många viktiga funktioner i
vardagen, särskilt på landsbygden. Musiken var en självklar del vid årets och
livets högtider. Spelmannen var en självskriven gäst på alla sådana fester och
det finns ett rikt material i litteraturen och från muntlig tradition av brudvalser,
bröllopspolskor, brudmarscher och låtar förknippade med andra speciella
högtider. Musiken hade också en viktig roll i arbetet. När människorna på
landsbygden gav sig ut på långa så kallade arbetsvandringar för att söka jobb
eller sälja sitt hantverk i städerna så anfördes de ofta av en spelman som spelade
en gånglåt eller en marsch. När tunga arbeten skulle utföras fanns ofta en
spelman på plats för att underlätta arbetet med sin musik (Isaksson, 1979).

Bo Isaksson (1979) skriver i sin bok ”Folkmusiken i Sverige” om ett sådant
tillfälle:

På hälften skämt och hälften allvar sägs om Brunskogs kyrka i Värmland att
den är ”uppspelad” av en spelman. Bönder hade blivit kallade till kyrkplatsen
för att bära sten till kyrkbygget 1876, men väl församlade vägrade de utföra
något arbete. De tyckte det verkade alltför tyngt och riskfyllt. Hundra år tidigare
hade Värmskogs kyrka byggts med hjälp av en trumslagare som slagit takten åt
stenbärarna. Byggmästaren i Brunskog lät då kalla efter en trumslagare. Men
bönderna vägrade arbeta. En dragspelare då? Bönder bar inte en sten. Då sändes
bud efter Spelmans-Ola, en berömd fiolspelman från Brunskog. Arbetet satte
genast igång och Ola spelade i två somrar på kyrkbygget 1876-77 (s. 28).

Andra exempel på arbetsmusik är rallarvisor, båtssånger, kolkörarvisor,
barkbrödslåtar, beväringsmarscher, spinn- och vaggvisor. På större gårdar hände
det att spelmän hyrdes in för att spela vid slåttern.
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Under industrialiseringen kom landsbygdens nöjes- och arbetsformer att
förändras drastiskt. De tillfällen som förut hade närt spelmansmusiken blev färre
i och med att framför allt kvinnorna och de unga på landsbygden flyttade till
städerna för att arbeta. Många sysslor som förut varit tunga kroppssysslor
mekaniserades och arbetsmusiken förlorade sin roll.

I och med industrialiseringen förändrades alltså samhället och folkmusiken var
inte längre en självklar del av människors liv. När dragspelet kom i mitten av
1800-talet kom också en ny repertoar till dansscenen. Den gamla fiolmusiken
ansågs omodern som dansmusik (ibid).

Vid ungefär samma tid började väckelserörelsen att ta fart i Sverige. Spelmän
och deras fiolmusik har länge förknippats med övernaturliga ting. Det finns
många historier om spelmän som har lärt sig spela av näcken eller trollen. I och
med väckelserörelsen kom fiolen att bli en symbol för djävulen själv. Bo
Isaksson skriver:

I Värmland började väckelsen på 1850-talet. Dans överhuvudtaget, d v s även
bröllopsdans, förbjöds av väckelsepredikanterna. Fiolen ansågs alltså som ett
djävulens verktyg, men psalmodikon, cittra och gitarr godkändes, med förbehåll
att de endast brukades till andlig musik och ej till utövande av folklig, syndig
musik som ju nästan alltid hörde samman med dans (s. 65).

Många spelmän greps av väckelsen och slutade spela fiol. Somliga slog sönder
sina instrument, andra grävde ner dem och folkmusiktraditionen i hela
landsändar gick därför förlorad.

Vid sekelskiftet 1800-1900 inleddes ett arbete för att samla in och bevara
folkmusiken. Låtforskaren Nils Andersson började göra insamlingsresor på
1890-talet och på uppdrag av Folkmusikkommissionen gjorde han
uppteckningar av de gamla låtarna. Tillsammans med Olof Andersson gjorde de
ett stort insamlingsarbete som utmynnade i en notsamling som går under
namnet: Svenska låtar. I samlingen är låtarna uppdelade efter landskap och de
allra flesta landskap i Sverige finns representerade. Artur Hazelius och Skansen
spelade också en viktig roll i arbetet med att bevara folkmusiken. På Skansen
anställdes den första spelmannen 1892 och året därpå instiftades Svenska
folkdansens Vänner på Hazelius initiativ. En annan viktig person i
folkmusikhistorien är Anders Zorn som anordnade den första spelmanstävlingen
med syfte att uppmuntra utövarna av folkmusik på fiol och horn. Som
efterföljare till spelmanstävlingarna kom spelmansstämmorna som än idag ger
spelmän i alla åldrar och skicklighetsnivåer möjlighet att träffas och spela
tillsammans. 1920 bildades ”Svenska ungdomsringen för bygdekultur” med
syfte att:

Sprida intresse och upplysningar om gamla svenska folkdanser, folkvisedanser,
folkvisor, lekar och allmogemusik, samt kännedom om våra allmogedräkters
helgd och betydelse, härmed skapande förståelse för vår gamla bygdekultur och
ett starkt vänskapsband mellan svensk ungdom (Isaksson, 1979, s.80).

Efterhand bildades också landets olika spelmansförbund. Först ut var Sörmlands
spelmansförbund som bildades 1925. De andra landskapen följde efter och
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sedan 1940-talet är i stort sett alla svenska spelmän i stor utsträckning
organiserade i spelmanslag och spelmansförbund (Lundberg, 1996).

Under 1930-, 40-, och 50-talen upplevde folkmusiken åter en svacka. Musiken
uppfattades av många som ”bondsk” och bakåtsträvande. Även fiolen som
instrument var impopulär. Under 1960-talet vände trenden, mycket tack vare
folkmusikinfluerade jazzmusiker som Jan Johansson och spelmän som tog
folkmusiken till scener där den inte hörts förut. Till exempel spelade
spelmännen Björn Ståbi och Ole Hjort på olika pubar och turnerade i slutet av
60-talet som spelmän i folkparkerna. 1967 gav skivbolaget Sonet ut den första
LP-skivan med traditionell folkmusik. Det var Nils Agenmark, Pål Olle, Björn
Ståbi och Ole Hjort som spelade och skivan hette ”Spelmanslåtar från Dalarna”.
En annan viktig grupp som bildades under 1960-talet var ”Skäggmanslaget”
som 1970 gav ut en LP-skiva med en arrangerad version av den traditionella
”Gråtlåten”. Den låten hamnade i topp på poplistorna och intresset för den
svenska traditionella musiken ökade enormt. Under tiden som följde ökade
också antalet besökare på spelmansstämmorna markant och fler
spelmansstämmor kom till (Isaksson, 1979).

Isaksson skriver:

Tendensen har varit att de unga spelmännen forskar fram låtar från sitt
hemlandskap och sin hemtrakt och odlar ett dialektspel. Parallellt spelar man
dock låtar från många olika landskap, låtar man tycker om. De flesta unga
spelmän har stor låtrepertoar, övervägande från Dalarna, Hälsingland och
Uppland får man ett intryck av. Det kanske beror på att de flesta
folkmusikskivor som getts ut kommer från Dalarna och Hälsingland. Många lär
sig låtar auditivt efter skiva och får dem sedan ”fullkomnade” vid mötet med
någon spelman som kan låten i ”riktig” gehörstradition (s. 90).

Tack vare folkmusikvågen på 60- och 70-talen är folkmusiken väl etablerad
även i dagens samhälle. Folkmusikutbildningar finns på musikskolor,
folkhögskolor och flera av musikhögskolorna i Sverige.

Pål Olle (Dyrsmeds Olof Olsson)

En av Dalarnas mest kända spelmanprofiler är Pål Olle, arvtagare i ”rakt
nedstigande led” till äldre spelmän i Rättvik och Boda, vilkas dialekt i spelet
bevarats och utvecklats hos mästerspelmannen. Pål Olle heter egentligen
Dyrsmeds Olof Olsson, men har även ännu ett gårdsnamn, vilket är vanligt i
Dalarna, sålunda Pål (Aronsson, skivomslag).

Pål Olle räknas av många som en av de mest betydande svenska spelmännen
någonsin. Han föddes 1915 i en by utanför Rättvik som heter Östbjörka. Hans
far, Dyrsmeds Olav Olsson, var spelman och Pål Olle kom därför tidigt i
kontakt med musiken. Östbjörka är dessutom en by som är känd för sina
skickliga spelmän och stora spelmanssläkter. Pål Olle var sju år när han började
spela fiol med sin far som lärare. Vi tolv års ålder fick Pål Olle spela i en
direktsänd radiosändning från Falun tillsammans med de två äldre
Östbjörkaspelmännen Mårs Far och Gatu Far. När fadern dog samma år började
Pål Olle spela tillsammans med flera andra kända Östbjörkaspelmän och då
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framför allt Göras Anders som även lärde honom notläsning. 1929 spelade Pål-
Olle tillsammans med den beryktade spelmannen Höök Olof Andersson vid
invigningen av Rättviks gammelgård. Pål Olle har även spelat tillsammans med
andra spelmän som är framstående och kända inom folkmusikvärlden, t ex:
Hjort Anders, Gössa Anders, Jämt Olle, Anders Frisell, Olof Tillman, Pekkos
Olle och Pekkos Helmer. En av Pål Olles största förtjänster är vidareförandet av
låttraditionen från Ore som är grannsocken till Rättvik. Den repertoaren lärde
han sig av Anton Rosén, en orespelman som i sin tur lärt sig låtarna av den
kände spelmannen Timas Hans från Ore (Soling, 1985).

En annan sak som gjorde Pål Olle beryktad och omtalad var hans förmåga att
improvisera fram andrastämmor. Björn Ståbi skriver:

Vad som framförallt har gjort Pål Olle så känd, ja man kan faktiskt säga
legendarisk under sin egen livstid, det är hans andrastämmor. Där kan urgamla
toner blandas med nyskapande, till en personlig musik, som stundtals kan nå
sådana höjder att det är ren och skär genialitet (LP-omslag 1972).

Från 1935 till 1972 veckopendlade Pål Olle till Stockholm där han arbetade som
målare. Under den tiden kom han i kontakt med Nils Agenmark som kom att bli
den som Pål Olle spelade mest med fram till sin död 1987. Under de åren kom
Pål Olle att bli berömd för sitt spel, främst genom radioframträdanden. På 1960-
talet turnerade han bl a med Jan Johansson, Hans Leygraf, Sven-Bertil Taube
och Grynet Mollvig. 1972, 1983 och 1984 spred Pål Olle den svenska
folkmusiken i Amerika där han turnerade tillsammans med Jonny Soling.

Dan Lundberg skriver i ”Folkmusik i Sverige”:

Nutida storspelmän, som t ex Pål Olle och i nästa generation Pers Hans, har inte
bara varit stilbildande inom sin egen tradition, även om deras musik är tydligt
regionalt förankrad. Deras skivor finns i skivsamlingar hos nästan alla svenska
folkmusiker (s. 179).

Klassisk musikhistoria

Från 1500-talet brukar den klassiska musikhistorien delas upp i några
övergripande epoker. Barock, rokokostil (uppdelad i ”den galanta stilen” och
den ”känslosamma stilen”), wienklassicism, romantik, impressionism,
expressionism och nyklassicism.

Vid 1500-talets slut började den musikstil som kallas ”barocken” utvecklas. De
viktigaste nyheterna i musiken var operan och generalbasen. Operan uppkom
först i Italien och spreds sedan i hela Europa. Det italienska idealet var
dominerande men i vissa länder fick operan en mer nationell särprägel till
exempel i Frankrike.  Många andra former av vokal musik blev också populära
under barocken och särskilt då de sakrala formerna; kantater, oratorier och
passioner. I och med violinfamiljens tillkomst kom även den instrumentala
musiken att få mer uppmärksamhet (Verlinden, 1981).



8

En spelteknikens utveckling följde i takt därmed, och orkestern växte i storlek
och uttryckskraft – i operan för karakterisering och tonmåleri, i barockmusiken i
allmänhet som en följd av barockmänniskans lust till klangprakt och
storvulenhet (Verlinden, 1981, sid.21).

Barocken nådde sin höjdpunkt i mitten av 1750-talet men samtidigt visade sig
nya stildrag i musiken som kontrasterade mot barockens ideal. Två nya
stilriktningar tog form: Den galanta stilen (1700-1750) och den känslosamma
stilen (1750-1780). De nya stilarna kom som något av en reaktion på
samhällsutvecklingen under den här tiden. Barockkonsten var ett uttryck för det
toppstyrda, aristokratiska samhället. Under upplysningstiden förändrades synen
på människan genom filosofier som manade till tankefrihet och förnuft. I
upplysningstidens idéer fanns också en känslobetonad strömning som togs upp i
musiken. Den galanta stilen uppkom tidigast i Frankrike och Italien. Musiken
sågs nu som ren underhållning. Musiken var mer personlig, impulsiv och
känslosam som en stark kontrast och en slags protest mot hovmusiken och
konventionerna (Verlinden, 1981).

Det var inom operan som dessa förändringar i form och innehåll blev tydligast.
Trots att många kompositörer försökte förnya den seriösa operan kom den mer
lättsamma operan ”opera buffa” att bli den mest populära. Delvis ur opera buffa
utvecklades nya operaformer: i Frankrike ”opéra-comique” och i Tyskland
sångspelet. Kännetecknande för de två nya typerna av opera var att de visade en
förkärlek för det idylliska och sentimentala.

Ur den galanta och den känslosamma stilen växte wienklassicismen fram. Den
epoken rådde under större delen av 1700-talet och början av 1800-talet. I de
romanska länderna fick wienklassicismen inte lika stort genomslag som i övriga
Europa. Däremot fortsatte operan att utvecklas. I Frankrike kom den så kallade
”skräckoperan” till. Det var en slags dagsaktuell musikdramatik som
behandlade händelserna och känslorna i revolutionens Frankrike. I Italien
utvecklades en slags vackrare vardagsopera och kompositörer som Rossini,
Donizetti och Bellini gav publiken flera nya operor varje år. Dessa tre
kompositörer förlade till slut sin verksamhet i Paris som blev den stora
operametropolen under 1830-talet. Där uppkom en pompös operastil som brukar
kallas ”stor opera” (ibid.).

I början av 1830-talet tog en ny stilriktning form i Tyskland, nämligen
romantiken. Andan i den romantiska musiken var starkt subjektiv och mycket
känslosam. De stora musikformerna gjorde det svårt att ta fasta på
subjektiviteten och det blev vanligare att skriva musik för mindre ensembler.
Allt fler kompositörer gav sina verk rubriker och till och med
innehållsbeskrivningar för att publiken och utövarna skulle förstå vilka specifika
känslor och stämningar kompositören ville skildra.

I Frankrike och Italien fick den tyska romantiken inte något stort genomslag. I
Italien fortsatte operaintresset att odlas, särskilt under inflytande av Verdi som
räknas som en av de största italienska operamästarna. I Frankrike uppstod under
1860-talet det så kallade ”lyriska dramat” med kompositörer som Gounod och
Massenet. Det lyriska dramat hade vissa romantiska influenser men i genuin
fransk anda (Verlinden, 1981)
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Jules Massenet

Jules Massenet (1842-1912) var en fransk kompositör med sitt viktigaste
kompositionsområde inom operan. Han var elev till A. Thomas på
Pariskonservatoriet och studerade vidare i Rom efter att ha fått Rompriset 1863.
När han kom tillbaka till Paris blev han anställd som lärare i komposition vid
konservatoriet och debuterade också som kompositör med Ouverture symphonic
och La grande´tante. Hans genombrott kom 1884 med Manon, en opera med
text efter Prévosts roman om Manon Lescaut. Därefter skrev han många fler
operor och till de bästa räknas Werther, Thais  och Le jongleur de Notre-Dame
(Verlinden 1982).

Massenet vann snabbt gehör hos publiken med sin amoröst charmfulla
operamusik, vars kantabla melodik har ett drag av parfymerad ljuvhet (Bonniers
musiklexikon 1983, sid. 283).

Thais

Jules Massenet skrev operan Thais 1894. Det är en opera i tre akter
med libretto av Louis Gallet efter en novel av Anatole France.

Operan handlar om kurtisanen Thais som lever i 300-talets Alexandria. Munken
Athanel känner sig kallad att rädda Thais ur prostitutionen och låter därför sin
vän Nicias, som har köpt Thais kärlek i en vecka, presentera honom för henne.
Athanel lyckas omvända Thais och hon lovar att gå i kloster. Då inser Athanel
till sin fasa att han har blivit förälskad i henne. Han går till henne för att förklara
sin kärlek, bara för att finna att hon är döende.

Operan Thais är en av Massenets mest kända operor, och den uppförs
fortfarande. Särskilt känd ur operan är violinsolot Thais Meditation (Andersson,
1998)
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Syfte

Syftet med detta arbete är att genom fördjupning och jämförelse av stycket
Thais Meditation av Jules Massenet och låten Min levnads afton spelad av
Pål Olle (Dyrsmeds Olof Olsson) tydliggöra några av de interpretatoriska
skillnaderna mellan klassiskt violinspel och folkmusikaliskt fiolspel.

Metod

Undersökningen gjordes genom fördjupning av stycket Thais Meditation av
Jules Massenet med hjälp av en lärare och reflektioner kring stycket. Läraren
gav handledning i hur jag med mitt spelsätt skulle kunna få fram de typiska
stildragen för genren. Efter varje lektionstillfälle skrev jag anteckningar utifrån
min och min lärares diskussioner på lektionen. Jag använde anteckningarna när
jag gjorde min tolkning av stycket. Detta jämfördes sedan med en fördjupning
av låten Min levnads afton spelad av Pål Olle (e.g Dyrsmeds Olof Olsson) som
gjordes med hjälp av lyssning av inspelningar med Pål Olle och reflektioner
kring materialet. Jag lyssnade kontinuerligt på skivor med Pål Olle och
antecknade specifika stildrag som jag uppmärksammade under lyssningen.
Därefter tillämpade jag dessa stildrag i tolkningen av låten.

Efter inlärningen av de båda musikstyckenas speciella stilmedel gjorde jag en
ombytt interpretation, dvs Thais Meditation av Jules Massenet interpreterades
enligt stilen på Min levnads afton spelad av Pål Olle. Min levnads afton spelad
av Pål Olle interpreterades enligt stilen på Thais Meditation av Jules Massenet.
Båda låtarna spelades sedan in med de två olika interpretationssätten.

Till min hjälp vid inspelningen hade jag en pianist som spelade pianostämman
till Thais Meditation enligt interpretationens praxis. För att ytterligare förstärka
intrycket vid omvändningen av interpretationssätt spelades även en
pianostämma till Min levnads afton då den interpreteras enligt stilen på Thais
Meditation. Pianostämman bestod då av en ackordsanalys som utvecklades fritt
av pianisten för att passa i stilen.
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Resultat

Jag har valt att ta upp vissa instrumenttekniska och musikaliska områden där jag
har märkt att genrerna skiljer sig mycket från varandra. Jag gör jämförelserna
utifrån mina egna tolkningar av Min levnads afton som den spelas av Pål Olle
och Thais Meditation så som jag har interpreterat den i romantisk stil efter
instruktioner av min lärare. De saker jag har valt att ta upp är: ornament,
frasering, rytm och klang (med underrubrikerna stråkföring, lägesspel,
öppna/lösa strängar, glissandon och vibrato).

Flera av resultaten kan härröras till de olika genrernas inlärningstradition. Det
folkliga spelsättet lärs oftast ut på gehör, utan en notbild att följa. Inom den
klassiska traditionen lärs stycket i första hand in från noterna och de
instruktioner som finns där. En folklig låt spelas i enlighet med det sätt som
spelmannen har lärt sig att spela på. Ett klassiskt stycke interpreteras utifrån de
instruktioner som finns att få i noterna i en förening med utövarens erfarenhet
av vad som är praxis i utförandet av den specifika klassiska genren.

Ornament

Den direkta skillnaden som jag upplevde mellan den romantiska
interpretationen och folkmusikinterpretationen var behandlingen av ornament.

I den folkliga interpretationen läggs det till ornament på väldigt många av
tonerna. Ornamenteringen är upp till varje enskild spelman att bestämma över
och en låt kommer därför att låta helt olika beroende på vem som spelar.

De ornament som enligt min observation förekommer mest är drillar och
förslag. Långa toner utsmyckas med drillar från grundtonen och uppåt eller från
grundtonen och nedåt. En särskild typ av förslag förekommer på nästan alla
toner. Den utförs genom att tonen som just spelats får utgöra ett kort förslag
innan nästa ton i melodin. Detta förslag kombineras med en rytmisk betoning så
att betoningen ändå hamnar på huvudtonen som kommer efter förslaget.

I det romantiska stycke jag valt att interpretera förekommer inga noteringar om
att drillar ska utföras, vilket gör att skillnaderna mellan ornamentiken i den
folklig låten och det romantiska stycket det här fallet blir mycket stor.  Däremot
förekommer naturligtvis drillar även i romantisk musik. Skillnaden mellan den
folkliga ornamenteringen och den romantiska ornamenteringen är att i den
folkliga traditionen är ornamenten helt improviserade medan det i den
romantiska musiken finns instruktioner i noterna om när och hur ornament ska
utföras.

Frasering

En stor skillnad i utförandet av folkmusik och den klassiska tolkningen är
fraseringen (se bil. 1). I det klassiska utförandet spelas fraserna med riktning
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mot höjdpunkten i frasen för att gå ner såväl i dynamik som i tempo i slutet av
frasen, så kallad avfrasering. Den generella folkliga frasen går istället fram mot
slutet av frasen och någon avfrasering finns inte. Utförandet är snarare tvärtom
och den sista tonen i frasen är i regel den starkaste. I den romantiska musiken, i
det här fallet Thais Meditation, har utövaren hjälp av noterna när fraserna ska
formas. Noterna innehåller instruktioner som ”rallentando”, ”a tempo” (se bil.
1) osv. som indirekt talar om hur frasen ska spelas.

Jag upplever att nyansskillnader förekommer oftare och tydligare i den
romantiska interpretationen än i den folkliga. I den romantiska musiken finns
dynamiken inskriven i noterna och har en viktig funktion i uttrycket i musiken.
Ofta kombineras nyansbeteckningen med en instruktion om hur nyansen ska
utföras. Till exempel ”dolce” (milt) eller ”calmato” (lugnt). I den folkliga
traditionen har dynamiken funktionen av att lyfta fram rytmen. En lång ton
betonas rytmiskt och dynamiken följer naturligtvis denna betoning.

Rytm

I folkmusiken är det viktigt att ha en jämnt gående puls. Detta har att göra med
att folkmusiken i grund och botten är en funktionsmusik. Den instrumentala
folkmusikens har traditionellt haft sin viktigaste funktion som dansmusik,
marschmusik och arbetsmusik. En av de viktigaste parametrarna i de
sammanhangen är just rytmen. I den romantiska interpretationen förekommer
inte denna stadiga grundpuls på samma tydliga sätt. Istället ges utövaren frihet
att göra rubaton och accelerandon (se bil. 1) utifrån uttrycket i musiken. En del
sådana tempoförändringar står också tryckta i noterna.

En annan sak som skiljer genrerna åt är behandlandet av de rytmiska figurerna.
Skillnaden märks särskilt tydligt i sextondelsfigurer. I den romantiska
interpretationen är målet att få sextondelarna så likvärdiga som möjligt, utan
betoning på någon av dem om det inte uttryckligen står i noterna. I folkmusiken
är det däremot vanligt att det i grupper om fyra sextondelar blir en betoning och
förkortning av den första och tredje sextondelen i figuren och att den andra och
fjärde sextondelen därmed blir något längre för att det ändå alltid ska finnas en
stadig puls. De toner som är viktiga för rytmen betonas och förlängs något.

Stråkföringen påverkar rytmiken mycket. I den folkliga interpretationen
används stråkväxlingar i första hand för att markera rytmen. En rytm kan också
utformas under ett och samma stråk genom att stråken får ett extra tryck på den
taktdel som ska betonas. I den romantiska interpretationen är fallet oftast
tvärtom. Det läggs stor vikt vid att få en så jämn klang som möjligt och man
eftersträvar att stråkvändningar och strängväxlingar ska höras så lite som
möjligt. Även här finns det naturligtvis undantag, en ton kan till exempel utföras
med en kraftig betoning men skillnaden är då att denna betoning står utskriven i
noterna och utförs bara där den är noterad på det viset.
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Klang

Stråkhastighet/stråkdisponering/stråkarter

Under interpretationen av Thais Meditation av Jules Massenet blev betydelsen
av stråkdisponering och strängkontakt uppenbar. Inom romantisk interpretation
eftersträvas en klang som uppnås genom en nära och kontinuerlig kontakt
mellan stråke och strängar. Klangen ska vara fyllig och jämn. Detta uppnås
genom att stråken vilar djupt i strängen. Dynamik uppnås genom olika
stråkhastighet och stråkens placering i förhållande till stall och greppbräda. För
att få en mer ljudstark ton dras stråken närmare stallet, stråken kan då dras
långsammare och ändå ge en fyllig ton. Stråklängden och hastigheten kan också
ökas oberoende av stråkens placering i förhållande till stallet, tonen blir då
starkare.

I folkmusiken används stråkhastigheten och disponeringen istället för att
markera rytmen i melodin. Stråkindelningen görs i första hand för att passa
rytmen i låten.

Vibrato

Vibrato förekommer nästan inte alls i den folkmusikaliska interpretationen
medan den är en viktig del i den romantiska. Vibratot kan utföras på olika sätt:
handledsvibrato, armvibrato eller en kombination av båda. Vibratot kan var
snabbt eller långsamt och anpassas efter karaktären i stycket (se bil. 1).

Lösa/Öppna strängar

Lösa strängar förekommer ofta i folkmusiken, både som meloditoner och som
medklingande toner till melodin. Användandet av lösa strängar är individuellt
och kan sägas ha samma funktion som ornament. I den romantiska stilen
förekommer spel på lösa strängar mer sällan. Den klang som eftersträvas uppnås
istället genom att fjärdefingret används, eller att en lägesväxling utförs. Klangen
i folkmusiken blir generellt sett vassare än den romantiska som generellt är
mjukare och mer jämn.

Lägesväxlingar

I romantisk interpretation eftersträvas en fyllig och djup klang. För att uppnå
den använder man sig av så kallad lägesväxling. Det innebär att toner som
egentligen kan spelas på en högre sträng istället tas på en lägre sträng men i ett
högre läge. I Thais Meditation finns dessutom partier där tonerna är så höga att
de inte finns i första läget utan måste spelas i mycket höga lägen på E-strängen.

I folkmusik är det mycket ovanligt att göra lägesväxlingar. Det förekommer i
enstaka fall att en låts register sträcker sig över de toner som går att spela i
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första läget och då görs naturligtvis en lägesväxling. Lägesväxlingar för att
uppnå en annan klang är däremot mycket ovanligt inom folkmusiken.

Glissando

I och med att lägesväxlingar används i romantisk interpretation blir ännu ett
typiskt stilmedel tillgängligt, nämligen glissandot. Glissandot kan användas som
en utsmyckning i samband med att en lägesväxling utförs.

Sammanfattning

Det finns många faktorer som påverkar hur musik i en speciell genre låter. De
saker jag valde att titta på var: ornament, frasering, rytm och klang. I just de två
stycken jag valde att jämföra förekom det betydligt fler ornament i folkmusiken.
Fraseringen skiljer sig mycket mellan de två styckena. Generellt är det så att i
det romantiska stycket ligger höjdpunkten i mitten av frasen. I folkmusiken är
det ofta sluttonen i frasen som är den starkaste. Rytmen var en annan parameter
som påverkade utförandet mycket. I folkmusiken ligger fokus på att ha en
stadig, kontinuerlig rytm för att det ska gå att dansa, marschera eller arbeta till. I
det romantiska stycket som jag valde att jämföra med är utövaren fri att göra
mer skillnader i tempo för att göra stycket uttrycksfullt. Vad gäller klangen så är
det också stora skillnader. I det romantiska stycket eftersträvas en mjuk klang
som uppnås genom lägesväxlingar, spel i högre lägen och jämna
stråkvändningar. I folkmusiken används klangen som ett sätt att förstärka det
rytmiska i musiken. Klangen blir mer rak och vass genom användandet av
öppna strängar, spel i första läget och tydligt markerade stråkvändningar.
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Diskussion

Metoddiskussion

Metoden jag valde för min undersökning var att genom lyssning, instruktioner
från en lärare och reflektioner tillägna mig några stilmedel ur två olika genrer
och sedan jämföra dessa.

Den romantiska genren tillägnade jag mig genom lärarledda lektioner och
reflektioner. De folkliga uttrycksmedlen lärde jag mig genom att lyssna på
inspelningar med en spelman och reflektera över vad som var specifikt i
uttryckssättet.

Jag vände sedan på interpretationssätten och spelade den folkliga låten som om
den varit ett romantiskt stycke och det romantiska stycket enligt folklig
interpretation. Sedan gjordes en inspelning för att dokumentera dessa
interpretationer.

Metoden fungerade bra så till vida att jag upptäckte tydliga skillnader. De stora,
genomgående dragen upptäckte jag snabbt genom att lyssna på inspelningar. De
mindre tydliga, men viktiga, skillnaderna visade sig när jag själv började spela
de båda genrerna. Lektionerna med lärare visade sig vara mycket givande,
särskilt när det gällde att ”sätta ord” på de skillnader jag upplevde.

Med dessa erfarenheter kan jag säga att det hade varit bra att ha liknande
möjligheter för undersökandet av båda genrerna. Det skulle ha gett mycket att
ha en lärares instruktioner även i den folkliga genren, särskilt för att ha någon
att diskutera stildragen med. Det hade också varit lämpligt att lyssna på ett antal
inspelningar med Thais Meditation spelad av olika violinister för att tillägna sig
stilen. Ett sådant bredare perspektiv på de båda genrerna hade förmodligen lett
till en mer rättvis bild av dem. Jag tror att tolkningen kunde ha blivit annorlunda
med detta utökade tillvägagångssätt. Interpretationen hade i båda fallen fått ett
större djup och de specifika uttrycksmedlen kunde ha blivit enklare att hitta. Så
som fallet är nu kan jag inte med säkerhet säga att jag har hittat generella
skillnader mellan genrerna. Min och min lärares tolkning behöver inte vara
något som gäller generellt för utförandet av romantisk musik. Inspelningarna
och min tolkning av dem är inte heller helt säkert något som står för all
folkmusik.

Den här sortens undersökning kommer naturligtvis att bli mycket subjektiv. Min
tolkning av de båda genrerna färgas inte bara av tillvägagångssättet vid
undersökningen utan naturligtvis också av min musikaliska bakgrund. Att bara
använda sig av inspelningar kan dessutom leda till att tolkningen blir än mer
subjektiv än tolkningen av genren där en kritisk och diskuterande instruktör
finns att tillgå. Det som jag uppfattar som stilbildande när jag lyssnar på
inspelningen kanske inte alls är det som var utövarens intention. Jag kunde
också ha lyssnat på inspelningar av den romantiska musiken. Jag hade då kunnat
bilda mig en uppfattning om vad som var de specifika stilmedel på samma sätt



16

som för folkmusiken. Jag hade sedan kunnat diskutera mina tankar med min
lärare.

Att byta sättet att interpretera genrerna var mycket givande. Efter att ha
interpreterat Min levnads afton enligt stilen på Thais Meditation blev det
tydligare och lättare att interpretera på det romantiska sättet även på det
romantiska stycket. Stilmedlen blev tydligare i och med att jag fick jobba lite
extra för att få fram dem i den genrefrämmande låten. Detsamma gäller
interpretationen av Thais Meditation tolkad som om det vore en folklig låt. Det
som ställde till det i just den varianten var tonomfånget på stycket. Många toner
ligger högre än vad som är möjligt att spela i första läget och man tvingas då gå
upp i höga lägen. Detta förekommer nästan aldrig i folkmusik och därför finns
det ingen allmän praxis för hur man behandlar en sådan lägesväxling. I slutet av
stycket förekommer två flageoletter, (se bilaga 1) något som inte heller i vanliga
fall förekommer i folkmusik. I det här fallet valde jag att ersätta tonerna med
toner som kan spelas i första läget.

Det visade sig vara mycket värdefullt att ha en ackompanjatör som var förtrogen
med stilen. Interpretationen underlättades mycket när jag började öva med
pianist. Det var också mycket intressant att göra en inspelning av de båda
genrerna. Det var mycket som uppdagades när jag lyssnade på inspelningen.
Vissa uttrycksmedel hördes inte alls lika mycket som förväntat och annat hördes
nästan för mycket. Det hade varit intressant att göra flera inspelningar redan
från början av undersökningen. Det hade då gått att följa framstegen samt att
granska det egna spelet och utveckla genrekänslan mer.

Resultatdiskussion

Mitt syfte med uppsatsen var att tydliggöra några av skillnaderna mellan
klassiskt violinspel och folkmusikaliskt fiolspel. Den största anledningen till att
jag valde det ämnet var de problem som jag själv har stött på under mina försök
att interpretera klassisk musik. Mina lärare har tyckt att det har låtit folkmusik
om min klassiska interpretation. Efter att ha gjort den här undersökningen
tycker jag mig kunna sätta fingret på flera saker som kan ha legat bakom mina
egna problem. Tack vare de här nya insikterna kommer jag att kunna gå djupare
in i min egen interpretation och dessutom hjälpa violinister i liknande
situationer.

De faktorer jag undersökte var ornamentering, frasering, rytm och klang.
I det stycke som jag valde att undersöka fanns det inga noteringar i noterna om
att ornament skulle utföras men det betyder naturligtvis inte att det inte
förekommer ornamentik i romantisk musik. Det finns ändå skillnader mellan
romantisk musik och folkmusik i det här avseendet. I folkmusiken har varje
enskild utövare frihet att lägga till de ornament som han eller hon anser passar.
En folkmusiklåt som tecknas ned i notskrift kan visserligen förses med drillar
och förslag ”på papperet” men varje spelman har ändå sin egen dialekt som
kommer att sätta sin prägel på låten. Detta har att göra med uppkomsten av
folkmusiken och det sätt som den har förts vidare på. Jag berättar om detta i
folkmusikhistorien i bakgrunden. Den romantiska musiken har inte samma typ
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av improviserade ornamentik. Det finns instruktioner i noterna om när och hur
ett ornament ska utföras men även här finns det ett visst utrymme för utövaren
att variera sin tolkning, till exempel genom drillhastighet, längd på förslaget
osv.

En tillbakablick i musikhistorien visar att folkmusikens improvisationsmoment
vad gäller ornamentik har en motsvarighet i den klassiska genren. Inom
barockmusiken finns nämligen också detta inslag. Ornamentiken är inte alltid
utskriven i noterna och utövaren förväntas lägga till sådant enligt den tidens
praxis. Barocken ägde rum relativt tidigt och jag berättar om den epoken i
bakgrunden under den klassiska musikhistorien. Under den tiden började
rollerna hos musikerna delas upp i konsertmusiker och dansmusiker (senare
folkmusiker, se folkmusikhistorien sid. 6). Under barocken fanns det alltså inte
samma typ av uppdelning mellan genrerna. De två genrerna (klassisk musik och
folkmusik) tycks sedan ha gått olika vägar och frågan är om folkmusik och
barockmusik till och med kan ha mer gemensamt än barockmusik och romantisk
musik.

En intressant aspekt i undersökningen var problemet med fraseringar. Denna
parameter uppmärksammade jag inte i början av undersökningen. Det dröjde så
långt som till genomlyssningen av de inspelningar jag själv gjort av de båda
genrerna innan jag förstod att detta var viktigt. Enligt min undersökning är
behandlingen av fraser helt olika mellan de båda genrerna. Jag som har min
musikaliska bakgrund i folkmusiken kan inte minnas att jag någonsin hörde
talas om fraseringar när jag lärde mig spela. Det var först när jag började spela
mer klassisk musik som min lärare bad mig tänka på fraseringen. Sättet att tänka
i fraser finns inte på samma sätt i folkmusiken som i den romantiska musiken, i
alla fall är det inte en teoretiserad kunskap. Förmodligen finns det inom
folkmusiken en ”tyst kunskap” om hur en fras ska behandlas men det är alltså
inget som är direkt uttalat. När jag väl kommit på de olika sätten att tänka på
fraser så märkte jag att en stor del av mina egna problem förmodligen har legat
just där.

En ”folkmusikfrasering” är enligt min mening helt annorlunda än den frasering
man ofta eftersträvar i den romantiska musiken. I mitt folkmusikaliska spel har
jag tidigare inte tänkt på hur frasen bör behandlas, eller ens att det finns något
som heter fras. Behandlandet av fraser har funnits som en ”tyst kunskap”.
Eftersom detta sätt att spela har funnits naturligt hos mig så har jag förmodligen
använt mig av samma sätt att frasera även när jag har spelat romantisk musik.
Följden blir att alla frasslut blir betonade eftersom det är det vanligaste sättet att
hantera en fras i folkmusiken. Det vanligaste frasslutet i romantisk musik är det
motsatta. Frasens höjdpunkt rent dynamiskt ligger oftast i mitten av frasen och i
frasavslutet är det i regel som svagast. I min undersökning har jag nu
medvetandegjort detta och det kommer att hjälpa mig mycket i mitt
musicerande. Att sätta ord på dessa ”tysta kunskaper” har gett mig förståelse för
vad det är jag egentligen gör.

Kanske är det så att det i folkmusiken finns just mycket ”tyst kunskap”. I och
med att melodierna lärs in på gehör så handlar det mest om att kunna härma den
man lär sig av. Jag upplever att det talas mer teoretiskt om vad som ska utföras i
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konstmusiktraditionen. Utövarna förväntas ha kunskaper i musikteori och
notläsning. Inlärningen av folkmusiklåtar är till största delen gehörsbaserad och
det är inte lika viktigt att behärska noter.

I båda genrerna behövs det en förebild, någon att efterlikna och en kunskap om
hur genren ”ska” eller brukar låta. I folkmusiken finns fördelen att låten ofta lärs
ut av den man vill efterlikna. I konstmusiken är det i regel vanligare att utövaren
istället har en notbild att följa, hjälp av en lärare och sina tidigare referenser att
gå efter. Den som utövaren vill efterlikna kanske är en stor violinsolist som
aldrig skulle drömma om att komma och undervisa ”vanliga” violinister. Detta
leder till att folkmusik kan kännas mer lättillgänglig för utövare än konstmusik.

När det gäller behandlandet av rytmer i de båda genrerna kände jag också att jag
kom många av mina egna problem på spåren. I den folkliga traditionen är
rytmen en av de viktigaste aspekterna i musiken. Därför betonas taktdelar starkt
och stråkvändningar görs mycket tydligt och rytmiskt för att taktslagen ska
höras tydligt. Detta leder till ett speciellt sätt att förhålla sig till stråktekniken.
Jag har märkt att jag i mitt spelsätt betonar lite extra just innan jag byter håll
med stråken. Det leder till att varje stråkvändning blir tydlig och rytmiskt
betonad. Detta mönster sitter djupt i mig eftersom min musikaliska bakgrund
finns i folkmusiken. Det blir därför problem med stråkhanteringen i den
romantiska musiken. Här eftersträvas en jämnare klang och stråkvändningarna
ska oftast helst inte höras alls. Ett stort steg är att just medvetandegöra detta,
men sedan krävs mycket övning för att motverka den för mig naturliga
stråkbehandlingen som inte passar in i den romantiska musiken.

Den sista aspekten jag valde att ta upp i min undersökning var klangen.
Klangidealen skiljer sig mycket i folkmusik och romantisk musik. Det är
förmodligen det som är den tydligaste skillnaden för den som lyssnar på
musiken. Den romantiska utövaren använder sig av vibrato, lägesväxlingar,
glissandon och spel i höga lägen. Detta sätt att spela ger många
uttrycksmöjligheter men kräver också att utövaren har en väl utvecklad teknik.
Det tar många år innan en klassisk violinist kan tillägna sig alla dessa
uttrycksmedel. Folkmusikern använder sig av lösa/öppna strängar,
medklingande toner och rytmiskt markerade stråkvändningar. Uttrycksmedlen i
folkmusik kräver inte lika mycket teknik som den romantiska musiken. Kanske
är det därför det är så populärt med spelmanslag, spelmansstämmor osv. Här har
alla möjlighet att spela med i låtarna, oavsett nivå. Repertoaren är i stort sätt
tillgänglig för de flesta utövare. Liknande sammanhang inom klassisk musik
skulle sätta stopp för vissa utövare på grund av deras brist på teknik. Jag tror att
folkmusiken är en utmärkt ingångsport för nybörjare på violin, just för att
utövaren snabbt kan komma igång med att musicera och delta i musiken och
dess kontext.
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Avslutande kommentarer

Det har varit mycket lärorikt att göra den här undersökningen. Jag har kommit
fram till flera saker som påverkar interpretationen av genrer och jag känner
framför allt att jag har fått en bättre förmåga att sätta ord på det jag gör.
Det har också varit intressant att studera folkmusikhistorien och på så sätt få
större insikt i var musiken kommer ifrån och vad syftet med den var från början.
Det ger mig en djupare kunskap som hjälper mig i mitt eget utförande av
genren.

Fortsatt forskning

Jag har under mina undersökningar blivit intresserad av folkmusikens likheter
med barockmusiken. De ornament som används i folkmusiken och de sätt som
de används på påminner mycket om varandra. Det vore intressant att göra en
undersökning för att se hur mycket de har gemensamt och vad de kan tillföra
varandra.



20

Referenslista:

Litteratur

Brodin, Gereon. (1985). Musikordboken Borås: Forum

Ermedahl, Gunnar (1980). ”Spelmannen stryker på violen upp” om spelmannen och hans
musik ur Folkmusikboken. Arlöv: Bokförlaget Prisma

Nilsson, Anne (1981). Fioler. Västerås: Ica Bokförlag

Isaksson, Bo (1979) Folkmusiken i Sverige, Västerås: Ica Bokförlag

Verlinden, Gérard (1981). Den klassiska musikguiden, London: Bernces förlag

Lundberg, Dan och Ternhag, Gunnar (1996). Folkmusik i Sverige, Smedjebacken: Gidlunds
förlag

Andersson, James (1998). Dictionary of opera, London: Blomsbury publishing

Bonniers Musiklexikon (1983). Stockholm, Bonnier Fakta Bokförlag AB.

Texter från skivomslag

Ståbi, Björn (1973). Pål-Olle och Nils Agenmark spelar låtar från Ore, Sonet SLP-2044

Soling, Jonny (1985) Påhl Olle, Siljum BGS 8501

Aronsson, Knis Karl,  O dôssô Rättvikslåtar - Rombo spelmän, Fermat FLPS 8

Internet

http://hem.passagen.se/rallge/DYRSMEDS.HTM Joel Bremer 25/4 2005

Diskografi:

Påhl Olle och Nils Agenmark, (1973). Påhl Olle och Nils Agenmark spelar låtar från Ore,
Sonet SLP-2044

Pål Olle (1976) Pål Olle själv, Sonet SLP-2062

Påhl Olle, Göras Anders Persson, Nils Agenmark, Jonas Röjås, Ole Hjort, Jonny Soling
(1985) Påhl Olle, Siljum BGS 8501

http://hem.passagen.se/rallge/DYRSMEDS.HTM


21

Nils Agenmark, Pontus Berggren, Påhl Olle, Alm Nils Ersson  O dôssô Rättvikslåtar – Rombo
spelmän, Fermat FLPS 8

Sveriges Radios dokumentära folkmusikinspelningar 1949-1967, (1993) Föregångare, MNW
CD 240-242

Folkmusiksamling, diverse artister (1993) Låtar från Rättvik, Boda & Bingsjö, Caprice CAP
2204



Ordlista Bilaga 1

Accelerando  - i allt rörligare tempo.

A tempo – ”i rätt tid”, återgående till tidigare tempo

Calmato - lugnt

Dolce - milt

Drill – Ornamental figur utförd genom snabb växling mellan huvudtonen och
närmast högre ton; med eller utan ”efterslag”, berörande även närmast lägre ton.

Flageolett – på stråkinstrument en teknisk specialitet: hög flöjtliknande eller
glasartad ton, utgörande en av strängens övertoner och åstadkommen genom lätt
beröring av strängen vid en viss punkt (på stråkinstrumenten 1/2, 1/3, 1/4 etc. av
stränglängden).

Fras – Naturligt avgränsad och meningsfull länk i en musikalisk tanke. H.
Riemann räknar som fras såväl de minsta motiven om en takt (ibland två) som
de dubbelt så stora halvsatserna (för- och eftersats, vilka tillsammans normalt
bildar en period om 8 takter, d v s en mer eller mindre fullständig tanke).

Frasering – Är det vid musikutförandet nödvändiga förtydligandet (utan
överdrift) av frasindelningen och det därmed sammanhängande naturliga
uttrycket, varigenom musiken först kan bli ett verkligt tonspråk (observera
parallellen med det talade språkets ord, satser och meningar). Frasindelningen är
sällan i sig själv entydig; fraseringskonsten är därför ett både svårt och givande
område, som kräver en hög musikalisk bildning och förståelse.

Förslag/företagning – ornamental figur, bestående av en not (eventuellt flera,
oftast närmast högre eller lägre ton), som föregår huvudnoten.

Glissando – ”glidande”, en instrumental effekt, motsvarande portamento i sång:
den hörbara glidning från en ton till en annan, berörande en kromatisk serie
mellantoner. Glissando hör framför allt ihop med stråkinstrumenten, där det rent
mekaniskt är svårt att undvika och kan vara vanprydande lika väl som raffinerat
uttrycksfullt; en särskilt virtuoseffekt är den snabba kromatiska legato- eller
spiccatoskala, som kan åstadkommas genom glissando.

Läge – Hos stränginstrument med greppbräde en fingersättningsterm, angivande
hur många steg vänstra handen befinner sig från sadel. På violinens a-sträng
spelar man i 1:a, 2:a 3:e etc. läget, när handen är så placerad att första fingret
befinner sig på resp. h, c, d etc.

Lösa/öppna strängar – hos stråkinstrument, luta etc. termen för en oförkortad,
i sin helhet klingande sträng; vid angivandet av fingersättningen betecknas lös
sträng med 0 (noll).



Ornament – utsmyckningar, prydnadsnoter, Ornament kallas alla de med små
noter eller särskilda tecken angivna, relativt oväsentliga och rytmiskt ej
preciserade toner eller tongrupper, som infogas i en melodi.

Rallentando – allt långsammare

Rubato – tempo rubato; med viss frihet beträffande tidsvärdena: förkortningar
och förlängningar, påskyndande och tillbakahållande.

Stråkarter – till stråkföringens konst hör behärskandet av olika stråkarter:
legato, détaché (likformiga skilda stråk), martellato, staccato, spiccato, arpeggio
etc. Grundbeteckningar är nedstråk, från frosch (den nedre, med handen fattade
änden) till spets, och uppstråk, från spets till frosch; markeras med _ resp. V.

Vibrato – vibrerande, kallas de obetydliga, regelbundna skiftningar i tonhöjd,
som förekommer i sång, på stråkinstrument och i någon mån hos
blåsinstrument. Ett diskret och naturligt vibrato ger tonen liv och charm och har
mycket stor anpart i dess personliga egenart liksom i ett uttrycksfullt
musicerande. Ett alltför påtagligt eller oskönt vibrato – ojämnt, krampaktigt, för
stort, för långsamt etc. – är däremot ytterst störande; osmakligt överdrivet
vibrato i sång kallas tremulerande eller chebrottering. Hos stråkinstrumenten
åstadkoms vibrato genom en vaggande rörelse med vänstra handen och därmed
den mot strängen liggande fingertoppen; det är en relativt svårt förvärvad konst,
och bristfälligt vibrato är alltför vanligt.




