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Reflektion över Examenskonsert
Bakgrund
Att kunna förmedla en känsla och berätta en historia för den som lyssnar har
alltid varit det jag uppskattat mest hos andra musiker. Det är också detta
som jag vill försöka uppnå i min musik. Det konstnärliga berättandet i en
text eller i toner står i främst fokus. Enkelhet är också något jag eftersträvar
och jag hoppas på detta sätt att jag kan få mer eftertryck i det berättande jag
vill få fram. Vare sig det är orden i en sång, eller undertexten, eller helt
enkelt en stämning i musiken som kan förmedla något till lyssnaren.
Jag har under mina år på musikhögskolan lärt mig att lyssna på min egen
röst, att ta fram den och inte skämmas för hur jag låter. Inte skämmas för
hur min musik låter. Jag har kommit fram till att ärlighet är något av det
viktigaste för mig, inte bara i musik, men som livsfilosofi, vilket jag gärna
vill få fram genom mitt musicerande.
Att vara ärlig i uttrycket, i texten, i undertexten och inte vara rädd för att ta
ut svängarna. Vad känner jag när jag sjunger den här visan? Vad vill jag att
publiken ska känna? Hur går jag tillväga för att få dem att känna det? Jag
tror att svaret för mig är enkelt, att vara ärlig. En balansgång mellan att
berätta och att skriva folk på näsan. Att leta fram den känslan inom mig,
men inte heller låta den ta över.

Idé
Jag vill att min examenskonsert ska känna som en helhet, att det är ett flöde
med en röd tråd genom hela programmet. Jag hoppas att publiken kan gå
därifrån med en känsla av att de fått ta del av min musik, ta del av min
personliga berättelse.
Jag har alltid varit svag för konceptkonserter, där det hela känns genomtänkt
och som en väv av berättande och musik. Under gymnasiet och under
folkhögskoletiden sjöng jag i en kör som jobbade mycket med sceniskt
uttryck och att väva ihop programmet så att det skulle kännas som en helhet.
Efter det har jag alltid föredragit denna form av uppbyggnad.
Eftersom jag även målar mycket, och använder grafiskt media till att
uttrycka mig vill jag gärna använda mig av detta under min examenskonsert.
Min plan var att försöka göra en animation, som jag gjorde när jag gick
andra året på Folkmusikinstitutionen i en kurs. Denna animation tog dock
otroligt lång tid att göra, och resulterade endast i ca 20 sekunders material.
Tyvärr kommer inte tid finnas att göra någon mer animation till min
examenskonsert, men i framtiden vill jag verkligen använda mig av detta
rörliga medium mer.
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Jag kommer dock att göra större konstverk i form av backdrops som
kommer finnas med på konserten.

Metod
Min repertoar jag valt till konserten har framför allt varit sådant jag känner
mig hemma i. Låtar jag trivs med att sjunga, de jag skrivit själv eller som
kommit mig nära under tiden jag sjungit dem. Främst har jag valt att spela
med en medmusiker, Gabbi Dluzweski, som spelar olika stränginstrument.
Med en enkel duosättning känner jag att musiken kommer kunna tala för sig
själv, och det jag vill berätta kommer att komma fram tydligare.
Ett annat projekt som föddes under våren är den berättande folkmusikteatern
Hin Onde och Skomakaren. Det var under kursen Eget Konstnärligt Projekt
vi jobbade med Västanå Teaters regissör Leif Stinnerbom som vi skapade en
föreställning baserad på en folksaga. Det var otroligt roligt att göra detta, så
jag ville gärna ha med den på min examenskonsert. Tillsammans med
Kristina Leesik, Einar Zethelius och Anton Larsson ska vi också spela några
låtar tillsammans.
Jag har funderat, sjungit och testat mig fram till en programordning som jag
tycker verkar skapa ett bra flöde och en helhetsbild som känns genomtänkt.
Jag har tex. Valt att sluta och börja konserten på samma sätt; först en sång
solo för att sedan gå över till duo, och i slutet med en duo för att sedan gå
över till den sista låten där jag sjunger solo.
Jag önskar att det kommer kännas som en helhet också med mellansnacken
jag börjat fila på. En del kommer vara helt färdigskrivna med manus, andra
mer improviserade i stunden. Jag vill dock inte att det ska vara applåder
mellan alla nummer, så detta ska jag försöka undvika, antingen med att
binda ihop musiken med varandra, eller att ha mellansnack som leder vidare
till musiken.
Lokalen för min konsert är Lilla Salen på Kungl. Musikhögskolan. Jag valde
den för att få en chans att ha en egen konsert i de nya lokalerna, och för att
den känns lagom stor. Inte för liten för att det ska bli trångt, men inte för
stor för att intimiteten mellan publik och vi som står på scen ska gå förlorad.
Jag visste också innan att jag skulle vilja använda mig av förstärkning så en
sal för den sortens musik passade mig bra.
Salens enkelhet bjuder också in till att skapa mitt eget rum, med den musik
och scenografi jag planerat att använda mig av.
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Stilanalysarbete
Inledning – syfte
”…för varje dag dör människor och tar viktigt vetande med sig
– bara en liten bit hinner vi ta vara på av all den kunskapen.
Om vi ens tycker det är lönt, någonting värt.”
-Vifast Björklund
”Det finns ingen folkmusik i Norrbotten” är det jag hört, och också det jag
trott länge. Men när jag själv började göra efterforskningar om vilken musik
som faktiskt finns i Norrbotten blev jag förvånad och betagen av att
musiken jag hörde tilltalade mig så. Den var lättillgänglig för mina öron,
och myten om att det inte finns folkmusik från mina hemtrakter krossades. I
min jakt på vissångare som var verksamma i Norrbotten stötte jag på Vifast
Björklund i visarkiven. En speciell röst, en otrolig förmåga att berätta och
få musiken att tala för sig själv, utan onödiga omvägar.
”Varför Vifast?” frågade en bekant som kände Vifast. ”Varför inte?”
svarade jag, och fortsatte berätta att det var något i hans enkla och raka sätt
som fick musiken att komma fram på ett tydligt, och talande sätt. Men
varför upplever jag musiken på detta sätt? Varför var det just hans röst jag
fastnade för? På vilket sätt använder han sin röst och musikalitet till att
skapa den musik jag fastnade för?
Det är det jag ska försöka ta reda på.

Metod
Jag började leta efter material på Svenskt Visarkiv där jag lyssnade på så
många inspelningar jag kunde hitta med Vifast Björklund. Av Anders
Hällström fick jag även en del inspelningar. Det fanns en del, men jag
fastnade speciellt för Vifast koraler och vaggvisor. Det kändes som om han i
dessa var mest innerlig, och att det var dessa han hade sjungit flest gånger.
Jag lärde mig sjunga dessa och imitera Vifast sångsätt så noga som möjligt.
När jag sedan lärt mig att sjunga visorna såsom Vifast gjort, skrev jag ned
dem som minnesanteckningar med text och tecken för att för mig själv
komma ihåg hur Vifast sjungit dem. I den processen gjorde jag även
minnesanteckningar om vad jag tyckte att jag hörde, hur Vifast använder
rösten, och vad som är specifikt för just hans sätt att sjunga. Sedan
transkriberade jag visorna till notskrift.

Vem var Vifast?
För att lättare förstå varför Vifast låter så som han gör, fann jag det
hjälpsamt att ta reda på hur hans bakgrund såg ut.
Vifast Björklund föddes 1928 i Jakobstad i Österbotten, Finland. Som barn
flyttade han till Lansjärv och bodde sedan mestadels i Norrbotten. Han gick
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aldrig någon musikalisk utbildning, men lärde sig spela och sjunga från bl.a.
hans fosterfar, Vilhelm ”Lahna-Ville” Johansson och hans fostermor,
Alvina Ponga.
Av de som har berättat om Vifast till mig, tycks beskrivningen ”snäll och
otroligt vis” komma åter ett antal gånger. Han verkade vara väldigt mån om
att ta tillvara all kunskap och färdighet han hann under sin levnadstid och
också att föra den vidare till de som ville lära sig.
Hur lät Vifast?

När jag lyssnat på inspelningarna med Vifast har jag börjat med att skriva
ner dem med en grafisk transkription. Alltså, med tecken och sångtext.
Här är en förklaring över vilka tecken jag använt mig av:

Röstklang

Vifast klangrum är placerat rätt långt bak, och känslan är att han lägger
tonen någonstans bakom öronen. Rummet för tonen är dock väldigt riktad,
och känns smalt. Detta gör att hela klangen får en stark riktning, utan att det
känns forcerat.
Uttryck

De olika uttrycksmedlen är minimalistiska och känns väldigt organiska. för
det mesta till en ganska enkel grundmelodi, med sparsamma utsmyckningar.
Något han använder sig mycket av är upphämtningar och melismer.
Här har jag gjort en grafisk analys av ”O huru ljuvlig är”:
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Jag hittade fyra inspelningar av denna koral, och valde att göra denna
uppställning för att lätt kunna se vilka variationer det finns mellan dem.
Version 2 på notskrift:

Det blir väldigt tydligt att han varierar sig, och skapar musiken i stunden, då
ingen utav inspelningarna är identisk med en annan.
Melismer (där två eller flera toner sjungs på samma stavelse) är vanligt
förekommande. I ex. 2 i den grafiska transkriptionen gör han följande
melismer i den första frasen.
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Något som också känns som ett specifikt uttrycksätt för Vifast är att han
binder ihop ord och skapar således ett flöde genom texten. Något som i
notskrift är svårt att framhäva, men med den grafiska transkriptionen
framgår tydligare.

Här binder han ihop orden tempel-och och din-tjyrka.
Intonation

Vid nedtecknandet av visorna på notskrift märker en att Vifast har en del
variationer i tonaliteten.
Ex.

Pilarna visar i detta fallet på andra tonen i skalan, som är något högre än
vanligt. Tvåan är dock inte alltid hög, utan varierar.
Ett annat exempel är att det ibland kan bli något mer intressant att att teckna
ner en sångares tonförråd, då rösten är en instrument som väldigt lätt går att
anpassa sig för vilket tonläge som är bekvämt att sjunga i, jämfört med ett
tempererat instrument. Om en börjar en visa lite för lågt, ja, då går det att
höja den lite eftersom. Så verkar det som att Vifast gör i denna koral;
Ex.
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Efter denna sista fras höjs även grundtonen, och visan fortskrider i en något
högre tonart än den gjorde från början. Allt som allt sker fyra tonartsbyten
med ungefär en halv tons intervall under denna koral.
Språket

Vifast dialekt är något som inte går att undgå att tänka på när en hör honom.
Alla stavelser är otroligt tydliga, och får ljuda fullt ut. Jag har valt att skriva
ner texten som den låter, för att förstärka detta.
Ex.

Istället för att sjunga ”barnet”, sjunger Vifast ”ba-ne” vilket förstärker flödet
och tillåter visan att ha en ännu mer kontinuerlig ton. Samma gäller i sista
ordet, som annars skulle skrivits ”sova” men i detta fall bara ”soa”. Det blir
en mjukare helhet, och riktningen håller sig mer framåt.
I visan ”O huru ljuvlig är” som jag nämnt tidigare i den grafiska
transkriptionen finns också bra exempel på detta.
Där ser vi exempel på detta när han sjunger ”tjäl” iställlet för ”själ”
(markerat med rött,) ”tjyrka” istället för ”kyrka” och ”tjär” istället för ”kär”.
Att han använder sig av dessa dialektala färger bidrar också till att visorna
får en väldigt säregen rytmisering. De rytmer som bildas av att både ta bort
vissa konsonanter eller förstärka andra känns väldigt formande till just
Vifast sångsätt.

Sammanfattning och reflektion
Det jag funnit varit det speciella med Vifast är enkelheten. Enkelheten som
yttrar sig i småskaliga variationer och uttryck som bidrar till att flödet,
texten och musiken får tala för sig själv. I mina öron blir musiken tydlig och
har en bestämd riktning när den tar fart. Vifast besitter också en ärlighet
som får mig som lyssnare att tro på att han menar det han sjunger. Det är
inte dolt bakom granna fasader och pynt, musiken och texten får tala för sig
själv.
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Transkriptioner

O huru ljuvlig är
Transkrib. Maria Järventaus Johansson
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Inspelning: SVABA 1608
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Vifast: "På andra sidan sundet bodde en
renvådare som hade en hund och det är
klart att barnen alltid var rädda. Så då
brukade Jöns fortsätta och sjunga:"
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Analysschema
UTTRYCKSKVALITETER GESTALTNINGSKVALITETER GENERELLA
MUSIKALISKA
KVALITETER

TEKNISKA
KVALITETER

1. Dramatik i uttryck.
Generellt väldigt
odramatiskt, men
med berättande
kvaliteér som skapar
spänning.
2. Kommunikativt
förhållande i
uttrycket
För det mesta riktat
inåt, inte till en publik
el. liknande.
3. Intensitet (energi) i
uttrycket
Ett ständigt ihållande
av ton och klang.
4. Musikens ”massa”
och ”kraft”
Stillsamt, men ändå
stadig kraft.
5. Musikens
”rörelseuttryck”
Den berättande
texten får spelrum,
vilket bidrar till en
känsla av rörelse.
6. Uttryck i musikens
struktur, (förhållande
till form, linje etc.)
Texten får bestämma
längden på fraset och
form, det som skall
sägas bestämmer
linjen.
7. Ljus/färguttryck
Lummig, oftast varmt.

1. Rösttryck
Ej forcerat.
Trycket påminner
mycket om talad
ton, fast mer ton.
2. Röstkontakt
Genomgående
ton, med följd att
det känns väldigt
flödande och en
konstant klang.
4. Fraslängd
Texten får
bestämma
fraserna, vilket
gör dem olika
långa.
4. Tonglidning
Vissa glissandon
men också
mycket melismer.
5.Ornamentik
Enkel
ornamentik, för
att förstärka vissa
ord/fraser.
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1. Rytmisk frasering
När puls finns är den
väldigt stadig och
konsekvent.
2. Artikulationsfrasering
Ord och vissa stavelser får
ibland komma fram mer,
mycket till hjälp av Vifasts
dialekt och uttal.
3. Tonstyrkedynamik
Generellt hålls samma
tonstyrka, förutom då
vissa fraser verkligen
behöver förstärkas.
4. Tempodynamik
En stadig puls hålls
vanligen, men i vissa visor
kan denna vara mer
variabel.
5. Utsmyckning
Sparsamt med
utsmyckningar.
6. Gestaltning genom
intonation
Icke temperad intonation,
alltså ofta något variabel.
7. Tonklangkvalitativ
variation
Texten bestämmer vilken
vokal som sjungs på, och
detta medför viss variation
i klangen.

1. Tonklangkvaliteter
Klangen rätt långt bak,
men ändå med en
tydlig spets vilket
nästan kan låta nasal.
Den är dock inte det,
utan med ett stort,
men smalt, klangrum
jag bäst kan beskriva
som ”bakom öronen”
2. Tonstyrkekvaliteter
Relativt stark, men ej
för att överrösta andra.
3. Artikulationskvalitet
Mycket välartikulerat.
Alla stavelser får ljuda
fullt ut.
6. Rytmiska kvaliteter
Med hjälp av den
tydliga artikulationen
får visorna en tydlig
rytmisk kvalité.

Källor
Ljudinspelningar

Citat av Vifast Björklund, Intervju med från Vännen Vifast,
Norrbottensradion
”Tussiko lussiko”, Svenskt Visarkiv SVABA1608
”Den signade dag” Svenskt Visarkiv, SVABA2161
”O huru ljuvlig är”
Version 1 Svenskt Visarkiv, SVABA1607
Version 2 Svenskt Visarkiv, SVABA2122
Version 3 Svenskt Visarkiv, SVABA2161
Version 4 från Anders Hällströms privata samling
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