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Abstrakt
Efter att ha gått en kurs i fri improvisation där jag fick utforska min violas möjligheter till att
producera ljud, väcktes en nyfikenhet hos mig kring utökade speltekniker som kan
förekomma i nutida konstmusik, så kallade extended techniques. Jag fick tips om
etydsamlingen Viola Spaces av Garth Knox där olika extended techniques presenteras och
bestämde mig för att studera in fyra av dem. De etyderna jag valde behandlar olika
stråktekniker, nämligen sul ponticello, sul tasto, tremolo och olika sätt att dra stråken på.
Under arbetets gång redogör jag för de svårigheter jag stötte på under min inlärningsprocess
av etyderna samt hur jag gick till väga för att lösa dem. Arbetet redovisas dels genom
videoinspelningar som jag gjorde i samband med mina övningstillfällen och dels genom
material från de anteckningar jag förde under processen. Jag tar också upp tolkningsfrågor av
notationen och reflekterar kring instruktionerna om hur musiken ska framföras.
Arbetet har resulterat i att jag känner mig bättre förberedd på att spela nutida konstmusik än
vad jag gjorde tidigare. Jag har också utökat min kunskap om olika stråktekniker.
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Bakgrund
Jag studerar viola sedan år 2015 vid musikhögskolan i Piteå och gjorde en utbytestermin
under hösten år 2017 vid Hochschule der Künste i Bern, Schweiz. En av de kurser jag läste
där var ”improvisation / komposition”. I improvisationsgruppen var vi sju studenter från
kandidatprogrammet i klassisk musik, alla med olika huvudinstrument. Vi träffades 90
minuter varje vecka under hela terminen och ägnade oss åt fri improvisation, det vill säga vi
spelade inte efter några regler gällande t.ex. harmonik eller spelteknik. Det var mycket fokus
på att utforska instrumentens möjligheter till att producera ljud. Till en början tyckte jag att
det var svårt eftersom jag vanligtvis lägger mycket fokus på att ljudet som kommer ut från
min viola ska vara vackert och fylligt. Nu skulle jag alltså försöka göra allt utom det jag är
van vid. Min frustration över att inte kunna komma på så många olika spelsätt ändrades dock
till nyfikenhet redan till nästa improvisationslektion. Det kändes befriande att få spela ”fult”
och det blev lättare och lättare att hitta på andra sätt att spela på.
Musicerandet i improvisationskursen fick mig intresserad av att undersöka olika utökade
speltekniker som kan förekomma i nutida musik, så kallade extended techniques. Min
erfarenhet av att spela nutida musik är inte stor och jag har aldrig riktigt fördjupat mig inom
det området. Som klassisk musiker vill jag kunna vara förberedd på att spela musik från alla
tidsepoker så att jag inte blir överraskad av det som kan hamna på notstället i det verkliga
yrkeslivet.
Extended techniques går att finna i allt från orkesterrepertoar och kammarmusik till
solostycken. Det finns många solostycken för viola där extended techniques förekommer,
såsom Vent Nocturne (2006) av Kaija Saariaho, Prologue (1976) av Gérard Grisey och
Embellie (1981) av Innanis Kxenakis. Ett exempel på ett orkesterstycke är Threnody for the
Victims of Hiroshima (1960) av Krzysztof Penderecki och ett exempel på ett
kammarmusikstycke är Black Angles (1970) av George Crumb. Jag är öppen för att spela
nutida musik i framtiden och vill därför bygga upp en bra grund för det.
Under den senare halvan av 1900-talet utvecklades olika sätt att producera ljud på markant.
Kompositörer och musiker experimenterade med att utöka de traditionella spelsätten som
användes under 1800-talet. Även musikens harmonik och rytmik förändrades och det började
till och med användas ljudkällor som i vanliga fall främst inte räknas som musikinstrument.
Erik Satie använde sig t.ex. av en skrivmaskin i sitt stycke Parade (1917) och
flygplansmotorer användes i George Antheils Ballet Machanique (1923). Även elektroniska
ljud introducerades i den nutida konstmusiken och har också inspirerat den akustiska
konstmusiktraditionen.
Jag fick ett tips om Viola Spaces (2009) skrivet av Garth Knox, en samling etyder som
behandlar olika extended techniques. Garth Knox (f. 1956) är en framstående violast som i sin
karriär har spelat alltifrån barockmusik till nutida konstmusik. Han har varit medlem i bl.a.
Ensemble InterContemporain, Paris, en ensemble grundad av Pierre Boulez vars repertoar
utforskar nya speltekniker och består av verk från dagens tonsättare. Knox har också varit en
del av Arditti String Quartet och är även verksam som solist. Genom ensemblerna och sin
solokarriär har han fått arbeta med de mest framstående tonsättarna inom nutida konstmusik,
som t.ex. Ligeti, Kurtag, Schnittke och Henze, och är nu också själv en aktiv tonsättare som
utforskar nya speltekniker. Jag tyckte att dessa etyder verkade utgöra ett bra material för att
fördjupa mig inom nutida konstmusik. Därför bestämde jag mig för att lära mig att spela dem
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för att utveckla min spelteknik. När jag gick improvisationskursen fick jag undersöka
annorlunda tekniker på egen hand utan att veta hur de skulle noteras, men genom detta arbete
får jag gå från andra hållet: att arbeta med teknikerna utifrån ett noterat material.
Knox skriver följande i sin introduktion till Viola Spaces:
When young musicians start to play contemporary music, many of them are discouraged by
the complexity of what they are asked to do, and are ready to abandon the piece because it is
”too difficult”. I think the real problem is that there are too many problems all at the same
time – notation, rhythm, unfamiliar symbols, and an array of seemingly ”new” techniques, all
too be tackled simultaneously. It struck me that a collection of studies which deals with these
techniques one by one would show that most of them are so-called secondary techniques
already present in classical music and are not actually new at all, just carried a little further.
And that spending a little time on each one brings great benefits to general technique, not only
for playing new music. (Knox, 2009)
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Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att fördjupa mig inom nutida konstmusik och utveckla min
spelteknik på viola genom att undersöka så kallade extended techniques. Avsikten är även att
utöka min förståelse för olika notationer inom den nutida konstmusiken.
Frågeställningar:
•
•

Vilka svårigheter stöter jag på i inlärningen av de nya teknikerna?
Finns det olika sätt att tolka samma notation på och hur stor tolkningsfrihet har jag?
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Material och metod
I mitt arbete studerade jag in fyra etyder ur Viola Spaces - Contemporary Viola Studies
Volume 1 (2009) av Garth Knox för att lära mig de olika extended techniques som presenteras
där. Notsamlingen innehåller totalt åtta etyder där varje etyd fokuserar på en specifik
spelteknik. Jag valde att begränsa mig till fyra av dem som alla behandlar olika stråktekniker.
Dessa är sul ponticello, sul tasto, tremolo och olika sätt att dra stråken på. Extended
techniques på viola är inte begränsade till olika stråktekniker utan kan även innebära t.ex.
olika sorters pizzicato, att knacka med fingrarna på instrumentets kropp samt glissando.
Etyderna går även bra att framföras som konsertstycken. I mitt arbete visar jag det genom
mina egna inspelningar av etyderna i sin helhet.
I mitt arbete utgick jag från följande material:
-

Notutgåva av Viola Spaces med tillhörande texthäfte där de olika teknikerna beskrivs
Instruktionsvideos där Garth Knox både spelar och pedagogiskt berättar om teknikerna
i etyderna ( http://www.garthknox.org/compositions/viola-spaces/ )
Inspelningar där Garth Knox framför de olika etyderna (se länk ovan)

Materialet jag använde mig av är unikt i det avseende att tonsättaren själv har gjort
videoinspelningar där personen i fråga framför och förklarar sitt verk.
När jag studerade in etyderna började jag med att läsa om dem i det omfattande texthäfte som
följer med noterna. Därefter tittade jag på instruktionsvideon till respektive etyd och testade
de tekniker tonsättaren demonstrerar där. Sedan spelade jag etyderna från början och stannade
upp och fördjupade mig vid de delar som var speltekniskt eller intonationsmässigt svåra.
Under tiden förde jag anteckningar över mina upplevelser av övandet.
Under arbetes gång gjorde jag videoinspelningar i samband med mina övningstillfällen.
Videorna visar några takter av etyderna där Knox använder för mig nya tekniker som jag
tyckte var särskilt svåra. Jag spelade in dem vid olika tillfällen under inlärningsprocessen.
Mot slutet av arbetet hade jag då ett antal videoinspelningar som representerade de olika
tekniska svårigheterna som jag sedan klippte ihop till en video med cirka sex korta filmer. På
det viset kunde jag se utvecklingen av mitt spelande på ett konkret sätt. Jag gjorde även
videoinspelningar som jag använde i arbetet för att demonstrera olika sätt att spela vissa
svårigheter på.
För att undersöka om det finns olika sätt att notera samma spelteknik på använde jag mig av
The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques (2001) skriven av Patricia
Strange och Allen Strange. Författarna ger där exempel på olika speltekniker och notationer
av dessa.
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Genomförande
Etyd nummer 1: Sul ponticello, ”Beside the bridge”
Den första etyden behandlar sul ponticello, som betyder ”på bron”. Det innebär att stråken
dras nära violans stall (den träbit som strängarna vilar på) och resulterar i att övertonerna hörs
tydligare. Ljudet blir lite isigt och inte så fylligt. Det finns många olika sätt att spela sul
ponticello på, det låter olika beroende på t.ex. hur mycket tryck som läggs på stråken eller
vilken hastighet stråken dras med. Knox skriver i det medföljande häftet att tanken med denna
etyd är att spela med väldigt lite tryck på stråken och med ganska hög stråkhastighet.
Sul ponticello är en spelteknik som jag har stött på tidigare i orkestersammanhang, men jag
har aldrig riktigt övat på det mer specifikt. Jag har heller aldrig spelat på det sättet i ett helt
stycke. Stråken måste dras ganska rakt och på ett ställe av strängen som inte är det vanliga
kontaktstället för att det ska bli ett jämnt ljud. I vanliga fall brukar jag använda mer tryck på
stråken när jag spelar nära stallet och när jag har så lite tryck på stråken som i den här etyden
brukar jag spela närmare greppbrädan.
Som förberedande övning visade Knox i instruktionsvideon att stråken skulle släppas ner på
strängen vid spetsen och sedan studsa för att höra övertonerna. De hördes inte så bra när jag
gjorde det, tills jag insåg att jag var tvungen att släppa stråken ganska nära stallet för att höra
dem bättre. En annan övning var att spela flageoletter (att vidröra strängen med fingret vid
speciella ställen) och sedan ha kvar samma ljud när fingret tas bort. Det var lite svårt i början,
innan jag förstod att jag behövde ta bort fingret ganska snabbt efter att ha dragit stråken på
strängen.
Notexempel från etyden:

Notexempel 1

Notexempel 2

Notexempel 3

Detta tyckte jag var svårt med etyden:
-

Vissa ställen var svåra att intonera.

Lösning: Jag behövde spela tonerna som vanligt, utan sul ponticello, för att hitta rätt ton och
kunna intonera bra. Denna metod, att spela tonerna normalt för att kunna intonera, fick jag ta
till ganska ofta i stycket.
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-

Tekniken irising var svår att spela (se notexempel 1). Det innebär att tonen spelas
normalt i början och sedan dras stråken närmare stallet i crescendot med hög hastighet.
Jag var inte helt säker på exakt hur det skulle göras, så jag fick titta på videon där han
spelar etyden och hörde och såg då att hans stråke var som närmast stallet när det var
som starkast. Det var svårt att styra stråken när jag skulle spela det stället. Den
hamnade ofta bakom stallet.

Lösning: Ju mer jag övade på tekniken sul ponticello desto lättare blev det att ha kontroll över
stråken så att den mer sällan föll bakom stallet. Det blev också större skillnad mellan
crescendo och diminuendo med tiden. När jag började öva på irising igen efter ett kortare
uppehåll insåg jag att jag troligtvis hade använt tryck på stråken när jag gjorde crescendo,
trots att det står i häftet att crescendot bara ska göras med stråkhastighet utan att lägga mer
tyngd på stråken. Jag tyckte att det var lättare att få fram övertoner när jag använde tryck, men
det blev ett isigare ljud när jag inte hade något tryck. Jag fick släppa så många fingrar jag
kunde från stråken för att försäkra mig om att jag bara gjorde crescendo med stråkhastighet
och inte med tryck. I början när jag övade utan tryck lät det inget om övertonerna. Det lät mer
som ett diminuendo än ett crescendo. Med tiden blev det lite bättre, men jag blev aldrig riktigt
nöjd med resultatet. Jag tycker att det är för små kontraster mellan att spela vanligt och
ponticello när jag spelar irising.
I den första sekvensen av videon nedan har jag inte så bra kontroll på stråken. Den hamnar
bakom stallet redan på första tonen och ännu en gång lite senare. I fjärde sekvensen upptäckte
jag att jag hade använt tryck för att göra crescendo, så jag försökte hålla i stråken så löst som
möjligt. Det resulterade i att det inte lät så mycket när stråken kom till stallet. Jag upptäckte
också att jag hade spelat fel ton i slutet av de takterna jag hade spelat in. (Den näst sista tonen
skulle vara återställd.) I sekvens sex spelar jag med mycket högre stråkhastighet i crescendot
än tidigare och skillnaden mellan den vanliga tonen och tonen vid stallet blir lite tydligare än
innan.
Video på min utveckling av irising:
Irising

-

På ett ställe ska stråken dras inte bara nära stallet utan till och med bakom stallet. Det
tyckte jag var svårt. Det lät väldigt konstigt, tonen ”darrade”. I videon säger Knox att
tonen kan vara lite oförutsägbar, vilket jag instämmer i. Det var också väldigt svårt att
spela när det var snabba byten mellan att dra stråken framför stallet och att dra den
bakom. Det krävdes mycket kontroll.

Tonhöjden på den korta biten av strängarna som finns bakom stallet beror på avståndet mellan
stränghållaren och stallet, strängens tjocklek och material etc. Den hänger ihop med tonhöjden
framför stallet, så om strängen stäms ned ett halvt tonsteg ändras tonhöjden både framför och
bakom stallet med ett halvt tonsteg (Strange, 2001). I den här etyden är det nog varken
nödvändigt eller fördelaktigt att stämma den biten av strängarna eftersom alla toner framför
stallet då blir annorlunda. Mina toner bakom stallet är dock inte samma som i tonsättarens
video. När jag tittade på videon där han framför etyden finns det en sekvens med fyra toner
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där han spelar alla tonerna på samma sträng, han går upp i tredje läget. Det står ingen
fingersättning i noterna och det blir olika toner bakom stallet på olika strängar. Är det en
tolkningsfråga hur tonerna ska spelas? Jag spelade dem i första läget, vilket innebär att jag
spelade en ton på en sträng och de resterande tre på en annan. Det kanske inte hörs så stor
skillnad egentligen. Det är nog mest effekten man vill åt.
Lösning: Irising är något jag inte alls är van vid. Jag har aldrig spelat bakom stallet i något
stycke och har knappt gjort det av misstag heller. Jag tror att ett problem med den här
tekniken var att jag inte var van vid ljudet som uppstår när stråken dras bakom stallet. Det
gällde att acceptera hur det lät och ju mer jag spelade på det sättet desto mindre överraskad
blev jag av ljudet. Det blev också lättare att kontrollera växlingen mellan att ha stråken
framför och bakom stallet efter en del övning.
Videon nedan är den första jag spelade in med tekniken att dra stråken bakom stallet. Det går
att se och höra att jag inte har full kontroll på stråken hela tiden. Vid ett ställe ungefär i mitten
av videon är det extra tydligt då jag råkar halka med stråken bakom stallet lite för tidigt.
Video som visar när jag spelar en passage i etyden där stråken ska dras bakom stallet:
Behind bridge

-

Det var lite svårt att tolka och göra overpressure swells (se notexempel 3), som är en
annan effekt i etyden. Knox skriver lite om det i häftet men visar det inte i
instruktionsvideon. I häftet står det att det ska användas mer tryck på stråken i
crescendot så att det blir ett skrapljud och att alla crescendon ska komma så sent som
möjligt.

Lösning: I videon där han framför etyden ser jag att han drar stråken väldigt snabbt i slutet.
Jag har dragit stråken för långsamt när jag gjort crescendo. Det blev bättre när jag tänkte att
crescendot skulle komma på fjärde (sista) slaget i takten. När jag spelar på det sättet uppstår
det ett skrapljud i slutet, som Knox skriver om.
I de två första sekvenserna av videon nedan drar jag stråken mycket långsamt, så det blir inget
crescendo. Tonerna låter lika starka hela tiden. Den enda skillnaden är att det blir lite mer
skrapljud i slutet av tonerna. Från och med sekvens tre däremot drar jag stråken snabbare i
slutet så att det blir skillnad i ljudstyrka. Det blir också ett tydligare skrapljud i slutet av
tonerna än tidigare.
Video med min utveckling av overpressure swells:
Overpressure swells
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Etyd nummer 2: Sul tasto, ”Ghosts”
Den andra etyden handlar om tekniken sul tasto. Det är på sätt och vis motsatsen till sul
ponticello eftersom stråken här ska dras långt bort från stallet istället för nära. Stråken dras
över greppbrädan vilket ger ett mer dämpat ljud.
Notexempel från etyden:

Notexempel 4

Som notexempel 4 visar så ska etyden spelas flautando, vilket betyder att stråken ska dras
snabbt med bara lite tryck så att ljudet blir luftigt och flöjtliknande. Noterna med kryss
betyder att de ska spelas på violans kropp precis ovanför de inbuktande delarna. När stråken
sedan dras på strängen ska den vara kvar vid det stället (se bild nedan).

Bild ur texthäftet

Video där jag demonstrerar var på violans kropp stråken ska dras (jag har valt att kalla det
”kanten” i min fortsatta text):
Spela på kanten
Jag har spelat sul tasto förr men aldrig på kanten av mitt instrument. Till att börja med testade
jag att spela på kanten och några olika toner för att bekanta mig med tekniken. Jag struntade
ganska mycket i rytmerna när jag började öva på etyden och fokuserade mest på toner och
sound.
Detta tyckte jag var svårt med etyden:
-

Det var svårt att spela sul tasto hela tiden. Stråken drog sig närmare stallet då jag inte
fokuserade jättemycket på att dra den över greppbrädan.
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Lösning: Efter lite övning blev det lättare att dra stråken över greppbrädan utan att den
närmade sig stallet. Jag behövde tänka på att dra stråken mer med underarmen, utan att röra
på överarmen så mycket. Det blev också lättare att ha ett jämnt tryck på stråken med tiden.
-

I takt 18 (se notexempel 5) var det väldigt svårt att spela tonerna utan att komma emot
kanten av instrumentet, så att det inte blev någon ton utan bara ett kantljud. De skulle
spelas på A-strängen (den ljusaste strängen) och när jag försökte lägga stråken på den
strängen medan jag hade fjärde fingret i tredje läget nertryckt så gick stråken bara
emot kanten och D-strängen (den näst ljusaste strängen) utan att nudda A-strängen. Då
jag spelade i första läget var det lättare att komma åt den ljusaste strängen eftersom
den då hade längre avstånd till greppbrädan vid stråkens kontaktställe.

Lösning: Problemet kunde lösas genom att dra stråken lite snett över strängen istället för att
dra den horisontellt, som vanligtvis eftersträvas. Dessvärre uppstod då ett nytt problem med
att inte kunna spela tonerna i efterföljande takt utan att stanna upp lite. De tonerna skulle
spelas på kanten och då stråken var vinklad hamnade den en bit ifrån kanten. Efter att ha
undersökt olika lösningar kom jag fram till att det blev bättre om jag vinklade tillbaka stråken
till utgångsläget när jag spelade sista tonen. Den hördes ändå. I takt 22 (se notexempel 6) som
är parallellställe till takt 18 hade jag samma problem, men det var lite svårare att lösa då det
inte var samma toner. Det som ställde till det var att jag först spelade en lös A-sträng på tredje
sista tonen, men jag insåg att det blev bättre om jag spelade den med andra fingret på Dsträngen istället. D-strängen trycktes då ner och gjorde det lättare att komma åt A-strängen
(förutsatt att andra fingret hölls kvar på D-strängen).
Notexempel på de två ställena jag hade problem med att spela alla tonerna:

Notexempel 5, takt 18

Notexempel 6, takt 22

Den första sekvensen i videon nedan visar sättet jag först spelade på. Jag drog stråken rakt och
på samma ställe på strängen som när jag spelade de övriga tonerna i etyden. Resultatet blev att
alla toner inte hördes lika bra. Det andra klippet i videon visar när jag spelar samma ställe
men med en aningen vinklad stråke och kontaktstället lite närmre stallet. Alla toner låter då
lika starkt och på sista tonen i takten vinklar jag tillbaka stråken till ursprungsläget så att jag
kan dra stråken på kanten av instrumentet utan att det blir något avbrott.
Video på när jag spelar takt 18 på två olika sätt:
Ghosts: takt 18

9

-

Det var svårt att veta hur triolen i notexemplet nedan skulle tolkas. Kryssen ser
annorlunda ut än i sextolen. Det finns ett likadant kryss i t.ex. takt tre (se notexempel
4), men då förklarar Knox i häftet att tonen ska blandas med kantljud (övergå från
kantljud till ton gradvis). I den här takten spelas dock ingen ton samtidigt.

Notexempel 7

Lösning: Jag såg på videon där han spelar etyden att det verkar som att han spelar dem
likadant som sextolerna, så jag valde att göra likadant.
-

Det var klurigt att spela på kanten och på strängen samtidigt. Det blev antingen en ton
eller ett kantljud.

Lösning: Tekniken med att dra stråken på kanten och på strängen samtidigt krävde precision
och mycket övning för min del. Efter en del övning tyckte jag fortfarande att det var svårt att
få det att låta kontrollerat. Det blev dock lite lättare när jag fokuserade på att främst dra
stråken på kanten och låta strängen komma med, istället för tvärt om som jag gjorde i början.

Etyd nummer 5: Tremolo, ”Rapid repeat”
Tremolo innebär att samma ton upprepas snabbt. I instruktionsvideon säger Knox att tremolo
kan vara oregelbundet. Det är något jag inte hör så ofta. En gång sa en dirigent till
violasektionen i en symfoniorkester där jag var med att vi spelade tremolo för jämnt. Han
ville att vi skulle spela lite olika hastigheter så att det blir mer som en effekt av ett
surrande/mumlande. Jag har mest tänkt att det ska spelas ungefär så snabbt som möjligt.
Tremolo är något jag nästan aldrig övar specifikt på. Det förekommer ändå ibland i repertoar
jag spelar.
Knox pratar i sin instruktionsvideo om att det finns ett solostycke för viola skrivet av Luciano
Berio som många undviker att spela just för att det är tremolo från början till slut.
Anledningen till att tremolo är så pass avskräckande är för att det kan bli ganska smärtsamt
för stråkarmen efter ett tag. När jag övade etyden började jag få ont i armen redan efter 20
takter. Då hade jag inte ens spelat en femtedel av stycket. Knox visade i instruktionsvideon att
ett knep för att orka spela tremolo en längre tid är att skaka handleden sidledes. Tanken är att
resten av armen inte ska göra något arbete.

10

När jag började öva på etyden spelade jag allt hälften så snabbt som tempobeteckningen i
början av stycket visade. Det gjorde jag på grund av att jag behövde mycket tid för att hinna
läsa rytmen.
Notexempel från etyden:

Notexempel 8

Detta tyckte jag var svårt med etyden:
-

Det växlar ganska snabbt från triol till kvintol och senare från sextondelar till sextol.
Jag tycker att det kan vara svårt att spela sådana ställen rytmiskt korrekt eftersom det
är något jag inte utsätts för så ofta i den repertoar jag spelar.

Lösning: Vid de rytmiska svårigheterna som t.ex. växling mellan triol och kvintol fick jag ta
min metronom till hjälp. Jag spelade rytmerna långsamt och ökade successivt hastigheten
samt upprepade svåra övergångar flera gånger.

-

Det var svårt att spela rätt rytm och rätt toner på samma gång.

Lösning: I början spelade jag ofta tonerna utan att bry mig om strecket på skaften som innebär
att tonen ska spelas upprepade gånger. Det gjorde jag för att kunna hitta rätt ton utan att bli
distraherad av rytmläsningen. Jag övade på detta sätt på flera ställen i etyden.
-

Det var svårt att spela en triol med tremolo rytmiskt.

Lösning: Till en början tyckte jag att det var väldigt svårt att få den rytmisk eftersom
stråkvändningarna och därmed tonbytena inte är så tydliga när tremolo används. Ganska
snabbt blev det dock lättare att spela triolen tydligt genom att jag fokuserade på att göra
accenter när jag bytte ton.
-

Det var svårt att spela rätt toner på C-strängen. Den ska vara nedstämt ett helt tonsteg,
vilket gör att den fingersättning jag är van vid inte längre stämmer.1

Lösning: Jag fick ofta skriva fingersättning på tonerna som spelades på C-strängen.
1

Violans strängar stäms i vanliga fall efter tonerna a1, d1, g och c.
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-

Det var svårt att spela tremolo samtidigt som stråken drogs neråt i en takt och uppåt i
nästa. Det kändes nästintill krampaktigt och väldigt ojämnt när jag spelade det. I
texthäftet står det att det inte ska höras att stråken dras på det sättet, det ska låta som
att tremolot spelas på ungefär samma ställe på stråken hela tiden. När jag gjorde det så
kändes det väldigt uppenbart att jag spelade på ett annorlunda sätt. Det var mycket
obekvämt.

Lösning: Det gällde att tänka mycket på att vara avslappnad i armen och att tremolot inte
behövde vara så snabbt hela tiden.
Notexempel på ett par takter där stråken dras neråt i ena takten och uppåt i nästa, samtidigt
som tremolo spelas:

Notexempel 9

I den första sekvensen i videon nedan är jag väldigt spänd när jag spelar. Stråken nästan
hoppar på strängen och jag kan inte ens spela rätt toner. Nästa sekvens är redan mycket bättre.
Jag är mer avslappnad och spelar rätt toner. I de efterföljande sekvenserna blir jag mer och
mer avslappnad och tempot höjs. Mitt tempo är ändå inte så högt som vad etyden anger. Jag
ville fokusera mer på att vara avslappnad än att på spela snabbt. I sista sekvensen använder
jag större del av stråken (jag kommer närmare spetsen och froschen) jämfört med t.ex.
sekvens fyra.
Video med min utveckling av tremolo som spelas med uppstråk samt nerstråk:
Tremolo upp och ner
-

Det var svårt att spela tremolo på ackorden med toner på alla fyra strängarna. I
texthäftet står det att de ska spelas som arpeggio. Det blev inte så mycket tremolo av
det eftersom jag spelade lika många arpeggion på varje ackord. Jag kunde inte spela
det så mycket snabbare.

Notexempel på ackord med fyra samt tre toner som spelas med tremolo:

Notexempel 10
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Lösning: Knox spelar ackorden med fyra toner som två plus två och spelar bara bottentonerna
en gång för att sedan göra tremolo på de två översta. Jag hade tolkat anvisningarna i texthäftet
som att ackorden skulle spelas tremolo genom att göra snabba och många arpeggion. I
efterhand vet jag inte riktigt varför jag tänkte så. När jag testade de två olika spelsätten märkte
jag att det blev ganska stor kontrast till takterna innan om jag spelade snabba arpeggion, så jag
kom fram till att jag tyckte att det blev bättre om jag gjorde som på videon.
Video som visar när jag spelar ackorden på två olika sätt:
Tremolo ackord
Jag insåg att det antagligen är en ton som är felnoterad i takt 94 (se notexempel 11). Det borde
vara ett Bb istället för B (etyden har inga fasta förtecken och är skriven i c-klav). Jag tyckte att
den takten var konstig eftersom det var samma ton som skrevs på två olika sätt (Cb och B).
När jag blev misstänksam kollade jag på videon där han spelar etyden och tyckte mig då höra
att han spelade Bb, så jag valde att ändra till Bb.

Notexempel 11

Etyd nummer 8: Bow directions, ”Up, down, sideways, round”
Den sista etyden handlar om olika sätt att dra stråken på. Det vanligaste sättet är att dra den
fram och tillbaka över strängen, men här studsar den upp och ner, ”borstas” mellan stallet och
greppbrädan och dras i cirklar.
Exempel på tekniker som används i etyden:

Notexempel 12

Vertical innebär att stråken släpps ner på strängen och låtes studsa upp igen. Studsen görs vid
spetsen av stråken. Kryssen innebär att stråken studsas bakom stallet.
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Notexempel 13

Gettato innebär att stråken släpps på strängen och låtes studsa av sig själv ett flertal gånger.

Notexempel 14

Spazzolato innebär att stråken borstas fram och tillbaka mellan stallet och greppbrädan, från
ponticello till tasto, utan att stråken dras i sidled. Tonen blir ganska svag.

Notexempel 15

Circular innebär att stråken dras i cirklar, som en blandning mellan spazzolato och vanligt
stråk fram och tillbaka. Tonerna blir inte så tydliga och får små accenter här och var.

Detta tyckte jag var svårt med etyden:
-

För att lyckas med tekniken vertical skulle stråken vara som ett fallande träd. Den
skulle bara släppas och låtas studsa, men jag tyckte att det var svårt att få jämna
studsar. Det kändes som att jag tryckte på stråken med pekfingret istället för att jobba
med lillfingret som Knox verkar mena i sina instruktioner.

Lösning: Jag tror att det går bra att spela vertical genom att trycka ner stråken med pekfingret
istället för lillfingret. Jag tyckte att det var lättare att spela kontrollerat då.
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-

Det var svårt att växla mellan att spela bakom och framför stallet när jag spelade
tekniken vertical. Stråken hamnade ofta på stallet. Jag tyckte också att det var svårt att
få ett bra ljud när stråken studsades bakom stallet.

Lösning: Jag fick tänka på att dra handen mot mig när stråken skulle studsas bakom stallet,
istället för att hålla handen i samma position och bara vinkla stråken. Jag behövde vänja mig
vid hur ljudet blev när jag studsade stråken bakom stallet. Det var inte så mycket jag kunde
göra för att påverka ljudet.

-

Det var svårt att inte dra stråken fram och tillbaka när jag spelade gettato. I häftet står
det att stråken bara ska studsa, men i videon där han spelar etyden drar han stråken
medan den studsar. Under våren 2018 medverkade jag i en ensemble som framförde
Rituel Bizarre (2008-10/2014) av Ansgar Beste i Acusticum.2 Verket innehöll bland
annat tekniken gettato, men i det fallet skulle stråken endast studsa utan att dras i
sidled och blev då snarare en perkussiv effekt. Därför blev jag fundersam över hur jag
skulle göra i Knox etyd. Det är dock enklare att dra stråken när den studsar. Tonerna
blir otydliga när stråken bara studsar.

Lösning: Jag valde att spela som Knox gör i videon, eftersom det antagligen är så han vill ha
det. Det blev också mer lättspelat på det sättet.
Video där jag spelar gettato på två olika sätt:
Gettato
-

Det var svårt att spela tekniken spazzolato. Det hördes inga toner i början.

Lösning: Här gällde det att nöta in tekniken. Jag fick spela mycket långsamt till att börja med
och med stor medvetenhet styra mina fingrar. Med tiden gick det lättare och snabbare. Jag
insåg att när tempot var högre så var det svårt att styra stråken enbart med fingrarna, som
Knox instruerade, så jag övergick till att flytta stråken även med handleden. Då kunde jag
spela mer kontrollerat.
I de två första sekvenserna av videon nedan hörs tonerna jag spelar nästan inte alls. Inte förrän
i den tredje sekvensen går det att urskilja tonhöjder ur det borstande ljudet. Den andra
sekvensen visar tydligt att jag till en början hade problem med att ha kontroll på stråken, i och
med att mitt lillfinger glider av den. Från och med den tredje sekvensen går det att se att jag
börjar röra handleden mer och bli lite mindre rörlig i fingrarna. I takt med att min kontroll
förbättras ökar hastigheten. Det är en markant skillnad i hur snabbt jag rör stråken i den första
sekvensen jämfört med den sista.

2

Konsert med Arctic String Orchestra under Resonansfestivalen 2018-03-23 i stora salen i Studio Acusticum i
Piteå.
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Video på min utveckling av tekniken spazzolato:
Spazzolato
-

Jag hade problem med att tolka hur de fyra tonerna mellan gettato och circular i takt
67 (se notexempel 16) ska spelas. Det finns ingen tydlig anvisning. Om de skulle ha
fortsatts att spelas som gettato borde de ha haft en båge över sig.

Lösning: I videon där Knox spelar etyden låter det som att han spelar de fyra tonerna som
vanligt. Egentligen är det ganska logiskt eftersom de ser ut som vanliga toner. Jag var bara så
inställd på att de (liksom alla andra toner i etyden) skulle låta på något annorlunda sätt att jag
inte kunde se dem som jag i vanliga fall skulle ha gjort.

Notexempel 16

Mina egna inspelningar där jag framför etyderna i sin helhet
Inspelade i Musikhögskolan i Piteås aula 2018-05-03.

Etyd nummer 1:
Sul ponticello, "Beside the bridge"

Etyd nummer 2:
Sul tasto, "Ghosts"

Etyd nummer 5:
Tremolo, "Rapid repeat"

Etyd nummer 8:
Bow directions, "Up, down, sideways, round"
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Reflektion av genomförandet
De tre första etyderna bygger alla på tekniker jag har använt mig av tidigare. I den första
etyden hade jag trots det vissa problem med att spela även de enklaste tonerna. Anledningen
tror jag var att jag behövde tänka extra mycket på att dra stråken rakt och att hålla den kvar
nära stallet hela tiden. Givetvis tänker jag i vanliga fall på var på strängen jag drar stråken, för
att kunna producera en bra klang, men det stället är oftast en liten bit bort från stallet.
Eftersom det blir ett så speciellt ljud när stråken dras precis vid stallet så hörs det ganska
snabbt när stråken förflyttar sig därifrån och då inte dras rakt. Förmågan att kunna dra stråken
rakt är något jag har jobbat med ofta, men kanske har jag varit slarvig i mitt övande eftersom
jag misslyckades med det gång på gång. Det kanske var så att jag omedvetet flyttade stråken
bort från stallet när jag spelade för att det inte lät som det brukar och jag sökte efter en
fylligare klang.
Trots att tekniken med att dra stråken bakom stallet är något jag aldrig har gjort förut var det
inte så tekniskt svårt att få stråken att komma dit. Faktum är att det blev svårt att sluta spela
bakom stallet på ställen som skulle spelas framför. Vad jag kan minnas har jag inte åkt över
stallet med stråken när jag har spelat sul ponticello förut. Kanske har jag inte spelat tillräckligt
nära stallet förrän jag började öva på den här etyden. Även om det var lätt att hamna bakom
stallet så var det svårt att göra det kontrollerat och att få tillbaka stråken framför stallet igen.
Den andra etyden var kortast av de fyra etyderna jag studerade in och gick därför snabbast att
lära in. Den innehöll inte heller lika många olika tekniker som de andra etyderna. Liksom den
första etyden handlade den andra om att dra stråken på ett ställe av strängen som inte är det
mest naturliga. Om jag spelar sul tasto eller sul ponticello så är det oftast bara för en kort
passage och då är det lättare att behålla kontroll.
Den teknik jag tyckte var svårast var spazzolato. Kanske känner jag så för att den är mest olik
det spelsätt jag är van vid. De andra teknikerna innebar oftast att stråken mer eller mindre
skulle dras fram och tillbaka över strängen, som vanligt. När det kom till spazzolato krävdes
mycket övning innan jag ens kunde få fram ett ljud som var någorlunda rätt.
Jag märkte att jag var lite mindre noga med intonationen när jag övade etyderna än vad jag
vanligtvis är. Kanske tog den nya tekniken för mycket fokus för att jag skulle kunna tänka på
något annat än den. När jag hörde att jag spelade alldeles för falskt stannade jag upp och
spelade tonerna utan att tänka på tekniken över huvud taget. Det var lättare att dela upp
intonation och teknik innan de skulle samverka. Den metoden använde jag mig ofta av i
samtliga etyder. På många ställen fanns det passager som jag skulle ha problem med att spela
rent och rätt även om jag skulle spela dem som vanligt. Därför var det ganska svårt för mig att
spela de ställena med rätt teknik från början. En annan lösningsmetod jag ofta använde var att
helt enkelt nöta in de svåra ställena. Det är en lösning som är svaret på de flesta problem jag
stöter på när jag spelar.
När jag spelade etyd nummer åtta använde jag en stråke som jag inte är så rädd om. Den
största anledningen var att tekniken col legno används bitvis i sista halvan av etyden. Det
innebär att stråken dras eller studsas med trästången istället för taglet. Det finns delade
meningar om huruvida stråken tar skada av det spelsättet eller inte. För att vara på den säkra

17

sidan lade jag undan min vanliga stråke. Det lossnade även mycket tagel när stråken studsades
på strängen, vilket var ännu en anledning till att byta.
Innan jag började arbeta med etyderna mer ingående tittade jag på videorna där Knox framför
etyderna. Under inlärningsprocessen försökte jag dock undvika att titta på dem för att inte
influeras för mycket av hur han spelar dem. Jag ville kunna lära mig dem utan att veta alltför
precist hur de var tänkta att framföras, så att det blir mer likt en verklig situation där stycket
som ska spelas kanske aldrig har framförts tidigare. Jag var rädd att jag skulle lyssna för
mycket på hur Knox spelar så att jag inte skulle kunna göra några egna tolkningar. I efterhand
kan jag tycka att det inte hade skadat att lyssna på de inspelningarna med tanke på min
nästintill obefintliga erfarenhet av extended techniques. När jag sedan började lyssna mer på
tonsättarens framföranden, mot slutet av instuderingsprocessen, upptäckte jag att han själv gör
en del tolkningar. I t.ex. etyd nummer åtta spelar han tekniken vertical på olika sätt i olika
delar av etyden. För mig bidrog de videorna till motsatsen av vad jag från början hade trott,
jag kände en större tolkningsfrihet genom att höra hans framföranden.
Det har varit nyttigt att göra videoinspelningar av mig själv när jag övar. Ibland använder jag
mig av ljudinspelning när jag står i övningsrummet, eftersom jag då kan lyssna på mig själv
från ett annat perspektiv och kan märka att det inte alls låter som i mitt huvud. När jag gjorde
videoinspelningar kunde jag ta det ett steg längre genom att även upptäcka att min inre bild av
hur jag spelar inte alltid överensstämmer med verkligheten. På vissa ställen i etyderna skulle
stråken dras snabbt i slutet av tonen och jag trodde att jag gjorde det tills jag såg videon. Det
var nästan läskigt att se hur fel jag hade ibland. Jag kommer med största sannolikhet att
fortsätta göra videoinspelningar när jag övar, eftersom det skapar en sådan medvetenhet och
därigenom kan bidra till en snabbare förbättring av mitt spelande.
I nuläget känner jag mig nöjd med mina inspelningar av etyderna i sin helhet, men det finns
fortfarande saker att utveckla. Det är t.ex. många av teknikerna jag ännu behöver öva på för
att känna att jag behärskar dem ordentligt. Med tanke på att notmaterialet och många
speltekniker var helt nya för mig så är jag trots allt nöjd med resultatet.

Notation och tolkning
I texten nedan listar jag några olika notationer från etyderna som går att tolka eller benämnas
på olika sätt.
-

Kryssen som ser olika ut i etyd nummer två (se notexempel 7) hade jag, som jag
nämnt tidigare, problem med att tolka. De tre sista kryssen är lite tjockare i ändarna
och ser ut som de som används när en ton ska höjas två gånger. Knox använder
likadana kryss i etyd nummer åtta när stråken ska studsas bakom stallet (se
notexempel 12), men i den andra etyden ska stråken hållas vid greppbrädan så de
kryssen har antagligen ingen koppling med varandra. Eftersom han verkar spela de
kraftigare kryssen likadant som de innan tolkar jag det som ett tryckfel. Kanske vill
han ändå åt någon fin skillnad i ljudproduktion med de annorlunda kryssen.
I andra stycken betyder kryss i notationen olika saker. Ofta används de på liknande
sätt som i den här etyden, de betyder att stråken ska dras på träet på olika ställen av
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instrumentet. Det kan betyda t.ex. att stråken ska dras på kroppen av instrumentet nära
dess hals eller på stallet. I Daniel Waymouths stycke no particular time at all (1996)
betyder kryssen att stråkmusikerna ska trycka ner fingret relativt löst på strängen och
sedan knäppa på strängen med ett annat finger. I Pablo Furmans stycke Tango Para
Uno (1999) innebär kryssen i notationen att musikerna ska slå lätt med fingertopparna
på olika ställen av instrumentets kropp. I andra stycken betyder det också att stråken
ska studsas med trästången bakom stallet eller att det vänstra pekfingret ska dras under
strängarna mellan stallet och greppbrädan (Strange, 2001). Det finns alltså många
väldigt olika sätt att använda den notationen. För att musikerna ska veta vad som ska
göras får text läggas till.
-

Som jag nämnt tidigare så har jag hört två olika förklaringar till hur jag ska spela
gettato. Antingen dras stråken samtidigt som den studsas eller så gör den inte det. Det
sättet Knox spelar på tycker jag liknar mer en teknik som heter ricochet. Han använder
det begreppet i den sista takten av den åttonde etyden, men jag tycker att han spelar
gettato och ricochet på samma sätt. Det går alltså att tolka gettato på minst två olika
sätt.

-

Istället för att benämna spelsättet där stråken ska dras bakom stallet som ”behind the
bridge”, som Knox gör, går det att kalla tekniken för sub ponticello. Det går också att
visa det med tecken i notationen, som t.ex. Alvin Curran har gjort i sitt verk Thursday
Afternoon från 1967. (Strange, 2001, s. 9-10).

Sub ponticello från Thursday Afternon av Alvin Curran
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Diskussion
I det här arbetet begränsade jag mig till fyra av de åtta etyder som finns i Viola Spaces. Alltså
har jag lika många etyder kvar att studera in. Det ser jag fram emot att få börja med. Knox har
även omarbetat dessa soloetyder så att de finns i versioner för duo och trio, där de
tillkommande stämmorna spelar samma tekniker men på ett enklare sätt. Det skulle vara roligt
att spela någon av de versionerna för att få testa mina nyvunna kunskaper i samspel med
andra. Jag är även positiv till att ta mig an andra nyskrivna solostycken eller verk för
ensembler i framtiden.
Som jag nämnt tidigare så fick jag redan under våren 2018 möjlighet att använda mig av det
jag lärt mig från etyderna när jag var med och spelade Rituel Bizarre (2008-10/2014) av
Ansgar Beste. Stycket är skrivet för 13 stråkmusiker med preparerade instrument. För mig
innebar prepareringen att jag hade en remsa av ett kreditkort med ett gem på, invävt mellan
strängarna en liten bit ifrån stallet. Vissa tekniker i stycket liknade de jag hade arbetat med i
etyderna, t.ex. sul ponticello och gettato, vilket var fördelaktigt. En annan aspekt jag kunde
dra nytta av från etyderna var min vana av att producera sådana slags ljud. Eftersom
instrumenten var preparerade på olika sätt blev klangen väldigt annorlunda oavsett var på
strängen stråken drogs. Ljuden liknade de som jag fick när jag spelade tekniken med att dra
stråken bakom stallet. Det var de ljuden jag tyckte var väldigt konstiga och obehagliga i
början, men som jag sedan vande mig vid. Jag märkte att andra i ensemblen däremot inte hade
gjort samma resa som jag.
Eftersom det finns ett så omfattande instruktionsmaterial till Viola Spaces fick jag göra mer
förarbete innan jag kunde börja öva på etyderna än vad jag är van vid. Nu är de visserligen
etyder som syftar till att introducera nya tekniker för de som inte har så mycket erfarenhet av
nutida musik, alltså måste de vara ganska förklarande. I nyskrivna stycken finns ofta korta
förklaringar av notationen i samband med noterna. Det är något jag inte ser i stycken från t.ex.
barocken. Till en början tyckte jag att det var mycket att förhålla sig till i etyderna, men när
jag tänkte efter så insåg jag att det finns många instruktioner även inom barocken som jag tar
hänsyn till. Skillnaden är att de reglerna inte finns tryckta i nothäftet. När jag spelar musik
från barocken gör jag t.ex. ofta diminuendo i slutet av fraser även om det inte står så i noterna.
Jag brukar också tänka på att det första slaget i takten ska vara mer betonat än de andra, att
drillarna ska börja från tonen ovanför, att vibrato ska användas mer sparsamt och att det är
bättre att spela i låga lägen med öppna strängar (Heijne, 1985). Inget av det syns egentligen i
noterna utan det är en etablerad praxis inom barockmusiken. De förhållningssätt jag just
nämnde är dessutom bara en liten del av alla de riktlinjer som finns inom barockmusik, så
visst finns det instruktioner även där. Dagens tonsättare experimenterar med nya spelsätt och
notationer, vilka ibland kräver extra beskrivningar för hur de ska genomföras. Jag undrar om
det nyare sättet att komponera kommer att bli normaliserat och generaliserat i framtiden eller
om det alltid kommer att behövas instruktioner för musikerna. Med tanke på att olika
tonsättare menar olika saker med samma notation så är jag tveksam till om det kommer att
finnas ett universellt språk inom den nutida musiken. Det tillkommer även ständigt nya
tekniker. Jag undrar om det går att komma till en punkt där det inte finns några nya spelsätt att
introducera.

20

Precis i början av arbetet tänkte jag att jag kanske skulle känna mig överväldigad och låst av
alla instruktioner som finns till noterna. Jag trodde att det nästan skulle kännas överflödigt
med videorna. När jag började studera in etyderna var jag däremot bara glad att det fanns så
många instruktioner. Om jag bara hade haft häftet med förklaringar så skulle jag haft svårt att
förstå många av teknikerna som finns i etyderna. Jag hade kanske gjort mer tolkningar
eftersom jag inte skulle ha haft en aning om hur jag skulle spela vissa saker. Om det inte
skulle finnas några förklaringar över huvud taget till nutida notationer så skulle väldigt
mycket frihet ges till musikerna. Då försvinner kanske tonsättarens tanke med stycket och
musikern närmar sig tonsättarens roll. Det är nästan som att gå tillbaka till barocken, där
musikerna förväntades improvisera utifrån noterna. Även om jag genom detta arbete har fått
en inblick i nutida notation så känner jag inte att jag skulle klara mig med endast den
kunskapen, eftersom olika tonsättare kan mena olika saker med samma notation. T.ex.
kryssen och tekniken gettato. Jag upplever trots det att jag kan dra nytta av det jag har lärt mig
i etyderna. Jag känner att jag har fått en bra grundförståelse för att kunna ta mig an ytterligare
nya tekniker.
Under min tid på musikhögskolan har jag, innan jag påbörjade mitt examensarbete, aldrig
spelat stycken innehållande extended techiques. Jag har egentligen haft bra förutsättningar för
att spela nutida konstmusik eftersom min violalärare har mycket erfarenhet inom det området,
men jag har inte tagit till vara på de tillgångarna. Min uppfattning är att många av mina
medstudenter inte heller har haft undervisning inom nutida konstmusik och extended
techniques. Finns det kanske för få tillfällen ute i arbetslivet där sådana tekniker påträffas?
Det är kanske mer värt att arbeta med den grundläggande repertoaren. Jag undrar hur lång tid
det kommer att ta innan extended techniques är något utexaminerade musikstudenter
förväntas ha erfarenhet av, på samma sätt som de förväntas ha kännedom om spelsätt inom
övriga musikepoker. Stycken med extended techniques har trots allt funnits i minst 50 år.
Borde det finnas med i kursplanen att studenterna ska ha kommit i kontakt med extended
techniques? Som jag nämnt tidigare fick jag upp ögonen för annorlunda spelsätt när jag gick
en improvisationskurs under min utbytestermin i Schweiz. De andra som gick kursen
tillsammans med mig studerade sitt första år på skolan och för dem var kursen obligatorisk. I
Piteå går det att läsa en improvisationskurs som valbar kurs, så det är inget som är
obligatoriskt. Det kanske vore en bra idé att låta den ingå i kursplanen.
Genom arbetet med etyderna har jag fått utforska nya klanger och lära mig att behärska dem. I
arbetet med etyderna har jag framförallt behövt ha mycket kontroll på min stråke. Stundvis
har det varit väldigt svårt, men det har gjort att jag har blivit mer medveten om hur jag drar
stråken och var på strängen jag drar den. Min förbättrade kontroll över stråken är något jag
kan ha nytta av även i annan repertoar där jag använder mer traditionella speltekniker.
Det här arbetet har därför varit mycket utvecklande för mig. Etyderna liknar inget jag har
spelat tidigare. Jag är mycket bättre förberedd på att spela nutida konstmusik idag än vad jag
var innan jag började med detta arbete. Efter att ha studerat in etyderna upplever jag att jag
har utvidgat mitt klangspråk. Jag känner min viola bättre.
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