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Inledning
Hur kan jag utveckla min sittställning till det perfekta
för mig?
Mitt examensarbete handlar om hur jag använder högerarmen för
att optimera ergonomi och ljud. Instrumentet jag spelar är
kontrabas vilket väldigt ofta är ett tungt och slitsamt instrument
att spela. För tre år sedan fick jag problem med spänd nacke vilket
utvecklade sig till tennisarmbåge och karpaltunnelsyndrom, en
inflammation i handleden, som ett resultat av överansträngning.
Dessa problem har jag fått ta tag i på egen hand och genom
arbetsprocessen undersökt ett spelsätt där det inte gör ont i
händerna eller armarna, där mina problem konstant minskar och
jag samtidigt får en fin och djup klang ur instrumentet.
Tyvärr upplever jag ett stort problem bland många musiker som
endast strävar efter att maximera sin teknik och ljudbild och
glömmer bort att använda sig av ett skonsamt och ergonomiskt
spelsätt. Att tänka mer på hur vi använder kroppen gör att de
flesta tappar den musikaliska delen istället. Jag tänker mig en
framtid som yrkesmusiker och behöver därför hitta ett
fungerande spelsätt nu så att min kropp orkar med hela livet och
karriären ut. Jag har träffat på en hel del musiker som varit
tvungna att ge upp sin dröm att spela på heltid då det är alltför
påfrestande för kroppen.
I arbetet tittar jag närmare på hur olika vinklar mellan basen och
kroppen kan underlätta mitt spel samt om det går att projicera ett
fint ljud med en helt avslappnad arm. Jag undersöker om man kan
utnyttja gravitationen för att uppnå ett välklingande ljud, istället
för att behöva pressa, och på det sättet skapa spänningar i både
kroppen och instrumentet. Att trycka och pressa ned stråken i
strängen ger inte ett fantastiskt ljud och kommer helt enkelt av att
man försöker för mycket. Om du pressar för hårt tvingas strängen
att vibrera vilket ger en platt och lite nasal klang istället för att
mjukt kunna följa med strängens vibrationer med en tung och
avslappnad arm. Det är instrumentets sätt att säga till när man gör
något fel och det nyttjar inte varken kroppens eller instrumentets
möjligheter. En av mina kollegor uttryckte sig en gång ”gör det
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inte ont någonstans när du spelar kontrabas spelar du på fel sätt”.
Det känns inte rimligt att hela tiden ha spänningar i kroppen som
skulle kunna utveckla sig till något rent av skadligt med risk att
behöva ge upp musiken som yrke i framtiden.
”Det handlar ju om två aspekter, ergonomi och
förmågan att kunna spela på instrumentet. Om det bara
var ergonomin skulle du få lägga basen på golvet eller
vara två om att spela. Att gå in i övningsrummet och
kunna säga till sig själv att nu kommer det inte göra ont,
det är jätteviktigt.” - Michael Karlsson

”Many problems in the neck region can be prevented by
performing proper warm-up and conditioning exercises,
paying attention to posture and, on occasion, modifying
the instrument or customizing chin or shoulder rests.
Making music needn´t be a pain in the neck!”1

”A certain strength is desirable to help prevent fatigue
and injury. ” 2

1 Norris, Richard. The musician´s survival manual, kapitel 3 The neck region, sida 26.
2 Norris, Richard. The musician´s survival manual, kapitel 13 Therapeutic exercise,
sida 100.
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Utförande
Jag har arbetat genom strukturerade intervjuer med personer från
olika yrkesområden såsom musiker, läkare, fysioterapeuter och
andra med kunskap inom området om hur kroppen fungerar och
som är kopplat till musiken. Intervjuerna spelades in så att jag
kunde utvärdera deras svar och fundera vidare på egen hand.
Jag har arbetat med tre verksamma kontrabasister för att ta reda
på vad deras lösningar på eventuella problem varit. Det kunde ju
också vara så att deras problem inte alls har gått över utan att de
bara lärt sig att leva med det. Jag har frågat dem hur de tagit sig
förbi problemen som uppstått, om det varit genom träning eller
vila eller mental övning osv.
Läkare är intressanta att prata och jobba med, då de ser saker
utifrån kroppens perspektiv. De ser hur kroppen arbetar och kan
hjälpa en att börja jobba på rätt sätt. Det som var intressant för
mig var att arbeta med en läkare som tidigare haft kontakt med
och jobbat med musiker. Jag hade kontakt med en läkare ur Artistoch Musikerhälsan som gjorde en bedömning av mina tidigare
skador och som tittade på hur jag satt när jag spelade för att få en
uppfattning om hur jag kunde jobba med min spelställning.
Jag har jobbat med fysioterapeuter förut och jag tror att det
samarbetet hjälpt mig även i detta arbete. De gav mig övningar
som stärker musklerna i rygg och axlar vilket jag tror har haft en
enorm betydelse vad gäller möjligheten att slappna av i armen.
Övningarna gick ut på att jobba med de större muskelgrupperna,
så att de mindre musklerna kunde vila. På detta sätt kunde de
mindre musklerna användas till finjusteringar i exempelvis
artikulation för att inte bli överbelastade. Lite ”grövre” saker som
dynamik kan lätt flyttas ned längs ryggens muskler istället för att
komma ifrån underarmen. Det gjorde att jag slapp spänningar i
underarmen och kunde fokusera på klangen istället. Problemet jag
stött på tidigare är att många fysioterapeuter har massvis med
övningar. Skulle jag göra dem alla varje dag så skulle det ta flera
timmar. Jag ville minska antalet övningar och få tips på en enklare
daglig rutin som fokuserar på att underlätta mitt spel.

5

Det finns inte så mycket litteratur som stärker mina aspekter och
teorier men det är just därför jag gjort det här arbetet, för att fler
ska kunna ta del av sittställning i förhållande till ljudproduktion.
Särskilt svårt att hitta är om just kontrabasister och fysiologin
kring att spela kontrabas. Det verkar finnas många olika lösningar
på problemen men ingen som gett ut någon bok om det.

Problematisering
Det största problemet med mitt arbete var att jag haft svårt att se
skillnader i mitt spel utifrån. Därför använde jag mig av bilder och
videoupptagningar av när jag själv spelar för att kunna jämföra
och kritiskt kunna jobba fram en egen lösning på mina problem.
Jag använde mig av min Zoom-apparat3 som både har en bra
videoupptagning och en realistisk ljudbild. Den gick att placera i
olika vinklar så att jag såg min arm och hur min stolinställning
påverkade för det första hur det såg ut och för det andra hur det
påverkade ljudet. I samband med dessa videoupptagningar förde
jag övningsdagbok för att med de tre komponenterna, utseende,
ljud och känsla, kanske komma fram till det optimala för mig.
Visuellt var det ingen utmaning men att höra skillnad i klang på en
inspelning kan vara svårt så jag fick ta hjälp av min lärare samt
studiekollegor med att upptäcka skillnad i ljud då det, som nämnt
tidigare, tyvärr kan falla i glömska då man är alltför fokuserad på
tekniken bakom musiken. Att jag vände mig till mina
studiekollegor gav mig mycket då de befinner sig på ungefär
samma kunskapsnivå som jag själv men kanske kan se det från ett
annat perspektiv. Av erfarenhet brukar kritiken man får från
likasinnade vara den bästa och också den lättaste att ta till sig.
En annan frågeställning som uppkom kring mitt arbete var hur jag
skulle mäta hur ljudet påverkade i mina inspelningar. Det
resulterade helt enkelt i en väldigt subjektiv bedömning när jag
lyssnade på inspelningarna efteråt. Jag letade efter en klangbild
som har mycket djup i tonen men samtidigt når ut till en större
publik. Väldigt ofta hör jag basister som spelar fint men där ljudet
”stannar” i instrumentet och det blir lite dovt. Själv tycker jag att
det är ett väldigt vackert ljud från kontrabasen men jag saknar fler
övertoner med spets i ljudet som, som sagt, når ut längre i salen
3 Förklaring till Zoom-apparat finns i ordlistan längst ner.
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och som gör det lättare att höra sådant som artikulation och
tonhöjd. Jag hoppades att inspelningarna skulle göra mitt
spelande rättvisa, så jag kunde kombinera känslan i kroppen när
jag spelade med det jag hörde på inspelningarna. Jag trodde ändå
att jag skulle kunna uppleva tillräckligt stor skillnad mellan de
olika inspelningarna för att kunna avgöra vad de olika spelsätten
gav för resultat.

Tidsplan
Tidsplaneringen med mitt arbete var att under våren 2017 samla
in material och att göra alla experiment med inspelningar,
övningsdagbok, intervjuer samt hämta idéer och tankar från
böcker och artiklar. Att arbeta med detta ett halvår gav mig
tillräckligt med material att jobba med i det skriftliga arbetet, som
jag satte igång med under hösten 2017. Jag jobbade med det
skriftliga arbetet parallellt med experimenten då det var lättast att
få ner mina tankar direkt så att ingenting glömdes bort på vägen.
Under hösten jobbade jag mest med inspelningarna, skrev
reflektioner kring vad jag lärt mig och analyserade, för att få en
färdig slutsats under våren 2018. Under våren fanns det extra tid
att sammanfatta arbetet, finjustera samt rätta till eventuella
problem jag stött på under arbetsprocessen.
Jag kontaktade tre basister som jag är bekant med vars
synpunkter jag ville använda mig av i arbetet och sökandet. De är
Michael Karlsson, Charles DeRamus och Jennifer Downing Olsson.
Parallellt med mitt eget övande tog jag hjälp av dessa basister för
att få svar på mina frågeställningar.

Frågeställningar
Utöver min primära frågeställning så tillkom flera mer specifika
frågor när jag utvecklade tankarna om mitt arbete.
Finns det en ergonomisk sittställning som möjliggör både
avslappning i kroppen samt en bra klang i instrumentet?
Finns det en vinkel som basen måste vara i mot kroppen för att
uppnå en avslappnad spelstil utan press och tryck?
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Finns det något specifikt jag kan tänka på eller göra som gör att
min optimala sittställning blir en del av min vardag?
Hur skiljer sig en musikers ansträngningar åt från en idrottsman?
Även i mina frågeställningar stötte jag på problem för hur skulle
jag kunna mäta resultaten? De tre första frågorna måste få svar
utifrån den subjektiva bedömningen från inspelningarna och
känslan i kroppen. Den andra frågan kanske går att svara på
genom att först hitta vinkeln jag finner optimal och sedan
dokumentera den med att ta bilder, men det är fortfarande en
subjektiv åsikt. Jag tänker också att vinkeln som stackelbrädan har
mot stolen kan spela en stor roll.

Intervjuer
När jag pratade med basisterna ställde jag upp åtta olika frågor;
1. Har du en perfekt sittställning?
2. Vad är det i så fall som gör den perfekt?
3. När vet du att den är perfekt? Hur/vad gör du för att hitta
dit?
4. Jag har problem att nå runt basen med båda armarna utan
att skjuta fram axlarna – har du stött på det problemet?
5. Tycker du det är bäst att sitta högt eller lågt jämfört med
basen? Varför?
6. Hur är din bild av stråken? Trycker den ner strängen? Drar
den strängen i sidled?
7. Stöter du på andra problem med hur du sitter?
8. Märker du att sittställningen kan påverka ljudet du
producerar?
Svaren sammanfattas i underrubrikerna från varje tillfälle.

8

Michael Karlsson
Michael sitter lågt ner och har benen och knäna högt upp i
jämförelse med basen. Han förespråkar fotstöd så båda knäna
hamnar på samma höjd och därför skapar en stadig balans. Han
lutar basen med vänstra knäet antingen åt höger eller vänster för
att komma åt att spela på alla strängar. Dessutom är basen i en
väldigt flack vinkel från kroppen (se figur nr 2 nedan) för att likna
ryggens position som när han står upp, vilket i sin tur gör att han
kan överblicka basen och jobba uppifrån ner i strängen med både
stråkarmen och vänsterhanden.
”Jag vill ha möjligheten att vila basens hals mot min
axel/nacke för jag vill ha min högra axel ovanför basen
så jag kommer runt med stråken.” - Michael Karlsson.

Basen är vinklad åt vänster inåt kroppen så att ha ett rörligt knä
är ett måste i just den sittställningen. Han lutar aningens framåt
på stolen och möter upp basens lutning med ryggen.

Figur 1 Michael Karlsson
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Figur 2 ryggvinkel ståendes mot sittandes, förklaring i stycket ndean.

Under lektionen med Michael provade jag att stå upp och spela en
del. För mig var det lättare att hitta något som liknande hans
ställning ståendes, istället för sittandes, vilket kanske motsäger
det faktum att han har knäna högre upp. Min rygg kändes mer
avspänd i stående läge än i sittande. Streckgubben till vänster, i
bilden ovan, visar min ryggvinkel när jag står upp med basen. Jag
fick då en bra vinkel där ryggen är rak och det är lätt att nå runt
basen med båda armarna. När jag sedan satte mig ner (som
gubben till höger visar) men behåller basen på samma sätt som
när jag stod upp bildas en spetsigare vinkel mellan en rak rygg och
basen. Det gör det svårare att nå runt basen utan att böja ryggen.
För att motverka detta och få basen i den vinkel som den
streckade linjen visar kan man höja stackeln4 och flytta basen en
bit ifrån kroppen och/eller eventuellt höja stolen en aning.
“Sitting is more complicated than standing. Standing
permits greater freedom of movement. It allows your body
to maintain better balance and to shift your weight
naturally as you move your arms. Standing also provides
your body with better leverage because your feet are
farther away from your arms than when you are sitting.”5

4 Förklaring till stackel och stackelstöd finns i ordlistan längst ner.
5 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 8, Sitting, sida 53
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1. Har du en perfekt sittställning? ”Nu har jag spelat i 35 år på
operan och hade problem i början för jag förstod inte att det
spelar någon roll hur man satt. Idag kan jag spela 6 timmar
musik nästan utan paus och jag har i princip inga problem.
Det handlar om att disponera sina krafter men
uppenbarligen har jag hittat ett sätt som funkar för mig.
Perfekt skulle jag inte säga men nästan ultimat i alla fall.”
2. Vad är det i så fall som gör den perfekt? ”Medvetenheten. Att
vara fokuserad på hur jag kan få kraft utan att göra av med
för mycket energi.”
3. När vet du att den är perfekt? Hur/vad gör du för att hitta
dit? ”Jag tror att det är en lång process när man behöver
vara medveten om vad det är som styr. Och intresse också.”
4. Jag har problem att nå runt basen med båda armarna utan
att skjuta fram axlarna – har du stött på det problemet? ”Ja,
det har jag. Jag brukar försöka ställa mig upp och spela eller
hitta den sittställning där axelpunkterna är högre än basen
och därmed når runt.”
5. Tycker du det är bäst att sitta högt eller lågt jämfört med
basen? Varför? ”För mig handlar det om att hitta rätt vinkel
med basen, balansen, knäna, sen kan du sitta hur lågt eller
högt du vill egentligen. Sen finns det de som tycker det är bra
att sitta högt då de ser över orkestern på ett helt annat sätt
men jag tror att stadigheten är det bästa att sträva efter.”
6. Hur är din bild av stråken? ”Det handlar om friktion. Vår
friktion bygger på hartset6 och tyngden. Helst vill vi ha mer
tryck för att få mycket klang men vi måste ju också ha en del
drag för annars stannar stråken och skapar för mycket
friktion. Ett samspel mellan de tre kända faktorerna
kontaktställe7, tryck och fart som de tre parametrarna att
hålla koll på och göra fantastiska variationer med. Om jag
ska spela starkt så använder jag ett lägre kontaktställe, mer
tryck och dämpar hastigheten eller ett högre kontaktställe
6 Förklaring för hartset finns i ordlistan längst ner.
7 Förklaring för kontaktställe finns i ordlistan längst ner.
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och högre hastighet men mindre tryck. Det beror lite på
vilken genre jag spelar.”
7. Stöter du på andra problem med hur du sitter? ”När jag
sitter väldigt länge kan jag få träsmak, alltså att man sitter
för länge men det brukar kunna hjälpas av med en kudde. Det
bästa är att kunna röra sig lite då och då.”
8. Märker du att sittställningen kan påverka ljudet du

producerar? ”Ja. Absolut. Jag har funderat en del hur mycket
våra öron påverkas av olika sittställningar. Det är nog rätt
klart att ju mindre kroppskontakt du har med basen desto
friare ljud och så har det också med stråkvinkeln att göra.
Det har ju med basen att göra också men överlag märker jag
skillnad.”
Till vår träff hade Michael med sig en våg där han kunde mäta hur
tung spetsen på stråken var och vi experimenterade med vid
vilken (av tre) vinklar jag kunde få högst tryck på strängen med
stråkspetsen. Jag satt som jag gjort förut, stod upp samt ändrade
sittställningen för att efterlikna Michaels så mycket som möjligt.
Det visade sig ganska naturligt att ställningen där jag stod upp gav
mycket mer kraft och tryck ner på strängen än då jag satt ner.
Detta beror på tyngdkraften och att jag med hjälp av gravitationen
kunde låta min högra arm falla ner mot strängen istället för att
trycka och pressa. Problemet är alltså att hitta en sittande vinkel
där jag kan utnyttja tyngdkraften på samma sätt som stående.
“The angle of the
bow´s contact
with the strings
affects the ease of
tone production.
Leaning forward
to press or to
direct arm and
body weight
downward
engages the bow
at an oblique
angle to the
string. This
requires the use of
Figur 3 Anna sittandes som Michael
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greater force than when the bow moves more directly
toward the string. Gravity and the natural arc of the arm
can bring the bow toward the string at a more favorable
angle when sitting upright.”8

Jag har ännu inte lyckats hitta hemligheten med Michaels
sittställning. Jag har svårt att hitta balansen i basen då det känns
som att den glider ifrån mig och lika gärna skulle kunna välta åt
sidan. Jag är van att ha mycket kroppskontakt med basen men
med den här sittställningen är tanken att basen ska luta sig mot en
bara där det behövs. Osäkerheten i att jag tror att basen välter gör
mig rädd och spänd istället för avslappnad och trygg. Det i sin tur
bidrar till en osäkerhet i intonation9 och jag spelar falskt. Under
vår träff lyckades jag ändå hitta en viss balans och med lite mer
jobb tror jag att det är en mycket medveten sittställning som
fungerar för de flesta basister då man har en ordentlig översikt
över instrumentet. Under vår träff sa Michael, ”Din sittställning
jobbar lite emot dig själv.” Här menar Michael att så som jag sitter
inte hjälper min klang. Det snarare bromsar mitt spel om jag sitter
bakom basen och därmed inte får någon hjälp av gravitationen för
att få en tyngd i armen. Utan naturlig tyngd i armen kan ljudet
upplevas pressat och krampaktigt då man med alla muskler
försöker trycka ut ljudet.
Charles DeRamus
Med Charles har jag tidigare jobbat mycket med just sittställning.
Han har en genomtänkt idé och vet därför och kan förklara precis
vad som passar bäst för honom, även om vi kanske inte delar
samma problem. Charles är mycket längre än vad jag är och har
därför en lättare utgångsposition och fördel med längre armar och
bredare händer som gör att han når runt basen på ett annat sätt.
Han sitter lågt i jämförelse med basen men har inte en flack
lutning mellan bas och rygg utan har basen mer upprätt, nära
kroppen. Han sitter stadigt med rak rygg och vilar så mycket som
möjligt på sittbenen med bäckenet rakt under kroppen, där han
skapar en grund så att höften är statisk medan resten av kroppen
är rörlig för att inte fastna i en stel vinkel. Han jobbar mycket med
tyngd ifrån hela axelpartiet och rygg för att med tyngdkraften
skapa ett ljud som inte låter pressat.
8 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 10, Bowing, sida 93.
9 Förklaring till intonation finns i ordlistan längst ner.

13

”Om du lyckas sitta
med axlarna i en rak
linje mot höfterna
får du en väldigt
öppen men stark
ställning där allt är
fritt och samtidigt
balanserat. Hitta ett
sätt att subtilt
komma runt basen
och nästan krama
den istället för att
skjuta fram endast
axlarna. Du sitter
och spelar bra men
när det krävs
extrema grejer kan
det se lite statiskt
ut.” – Charles

Figur 4 Charles DeRamus

Charles teknik handlar om att hitta kroppens utgångsposition och
sedan lägga till basen på det. Ett väldigt hälsosamt spelsätt tycker
jag. Han utgår från att kroppen först måste vara i en perfekt
sittställning för att optimera ljudet man producerar. En god
hållning i kroppen ger en mjuk och härlig klang då han lyckas
slappna av och låta tyngden jobba.

1. Har du en perfekt sittställning? ”Inte än, jag letar. Jag vill
egentligen inte hitta det perfekta för det betyder att jag
kanske inte skulle fortsätta leta efter något som är bättre.”
2. Vad är det i så fall som gör den perfekt? ”Jag är väldigt
filosofisk kring sådana frågor för ”perfekt” för mig skulle
vara att jag gör ingenting men får allt.”
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3. När vet du att den är perfekt? Hur/vad gör du för att hitta
dit? ”Om jag kan spela allt jag vill spela på basen, som jag
sitter just nu, då är det en perfekt känsla.”
4. Jag har problem att nå runt basen med båda armarna utan
att skjuta fram axlarna – har du stött på det problemet? ”Jag
har inte samma problem att nå runt men jag känner igen
problemet att skjuta upp axlarna. Jag tror du behöver
komma runt basen från sidan istället för att hänga över den,
då når man mycket lättare även om det inte känns så.”
5. Tycker du det är bäst att sitta högt eller lågt jämfört med
basen? Varför? ”För mig är det bättre att sitta lågt men ha
basen ännu lite lägre ner.”
6. Hur är din bild av stråken? ”Drar. Min känsla är att stråken
ska dra ut ett ljud och en klang som finns inne i basen istället
för att pressa. Horisontellt och utåt.”
7. Stöter du på andra problem med hur du sitter? ”Egentligen
inte, det känns bara mindre och mindre bekvämt att stå när
jag försökt utveckla min sittställning och det kan vara ett
problem när det inte finns en stol som passar mig. Balans,
kraft och stråkdisponering försvinner lite när jag står istället
för att sitta.”
8. Märker du att sittställningen kan påverka ljudet du
producerar? ”För mig – enormt. Jag ser det nästan som en
nackdel för jag skulle vilja kunna spela mycket bättre när jag
står men det är en stor skillnad på en bra och en dålig
sittställning.”
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Figur 5 Anna sittandes som Charles

När jag lyckas hitta det som Charles menar låter basen mycket
bättre. Jag får en djupare klang och hela kroppen känns
avslappnad, som om jag skulle kunna sitta så i flera timmar. Det
krävs inte extra mycket kraft att spela utan det finns ett naturligt
utflöde som bara kommer från de muskelgrupper som behöver
användas. Att hitta Charles spelteknik handlar om avslappning
och att vara rotad i stolen/sitsen och därför kunna slappna av i
benen och samtidigt rak i ryggen.
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Jennifer Downing Olsson
Jennifer sitter långt bak på stolen för att få hjälp av ryggstödet i
svanken. Hon sitter lågt men har suttit högre förut och precis som
jag ändrat sittställning många gånger. Hon har höger ben i golvet
och spelar huvudsakligen med det vänstra benet på fotstöd. Det
vänstra knäet är det enda som aktivt rör basen och det har hon
placerat så långt ut på basens kant som möjligt för att inte dämpa
vibrationerna.
“Jag tror att ljudet har mer att göra med att min
sittställning är stabil än att kroppen skulle dämpa ljudet
om man sitter för nära.” – Jennifer Downing Olsson

Jennifer styr basens vinkel med det vänstra knäet för att komma
åt att spela på alla strängarna. Hon har basen längre till vänster
för att kompensera för stråkhanden då hon lättare kommer runt
basen för att få mer spelkraft. Med höger ben (i golvet) styr hon
styrkan och kan ta i för att hjälpa till med hela kroppen så inte
högerarmen gör allt. Hon sätter benen brett isär för att ge plats åt
basen men måste istället kompensera genom att sänka stolen.
Jennifer har inte så mycket kroppskontakt med basen utan ser den
mer som att den står för sig själv.
”Om jag sätter benen brett isär har jag mer kraft att
använda från höften när jag vill spela starkt. Ju lägre
stolen är desto bredare mellan fötterna och benen, som
en pyramid.” - Jennifer

“You feel more powerful when you have a broad base.
Narrowing your base of support by bringing your feet
together weakens you and creates tension.”10

10 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 6, Gravity, balance and body
use, sida 40.
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Figur 6 Jennifer Downing Olsson

 Har du en perfekt sittställning? ”Svår fråga. Det beror på

stolen. Jag vill ha ryggstödet så nära ryggen som möjligt, i
svanken. Jag vill sitta med vänstra benet högre upp, alltså på
fotstödet och vinklar knäet långt ut mot vänster så det
nästan inte har kontakt med basen. Sitsen på pallen ska vara
rak eller eventuellt lutad lite tillbaka bakåt mot ryggstödet.
Mitt högra ben står stadigt mot golvet och har ingen kontakt
med basen alls. Hela delen från ryggen och nedåt är rörligt i
sidan för att hitta balans. Det har mycket med höjden på
stolen att göra också.”
 Vad är det i så fall som gör den perfekt? ”Om allting
stämmer spelar man mer ’in tune’ (rent).”
 När vet du att den är perfekt? Hur/vad gör du för att hitta
dit? ”Det gör inte ont i kroppen, sen kanske man inte märker
att det är fel förrän efter ett tag. Det hänger mycket på stolen
också, vilken sorts stol och höjden.”
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 Jag har problem att nå runt basen med båda armarna utan
att skjuta fram axlarna – har du stött på det problemet? ”Ja,
men jag försöker motverka det genom att nästan ställa mig
upp eller böja från höften och inte skjuta fram axlarna för att
nå högre positioner. När jag är nervös så känner jag att
axlarna åker uppåt men jag försöker sänka dem då.”
“Because your body is so much heavier than your arm, it is
more powerful.”11

 Tycker du det är bäst att sitta högt eller lågt jämfört med
basen? Varför? ”Lägre. Det blir stadigare så och lättare att
hitta balans.”
 Hur är din bild av stråken? ”Drar. Jag låtsas ibland att jag
spelar tysk stråkfattning12 bara för att inbilla mig att stråken
dras fram och tillbaka istället för att pressa eller trycka.”
 Stöter du på andra problem med hur du sitter? ”Inga andra
än du tagit upp.”
 Märker du att sittställningen kan påverka ljudet du
producerar? ”Ja, absolut. Kraften du producerar har ju
mycket att göra med sittställningen.”
När jag spelar som Jennifer känns det lite som att basen ”äter upp
mig” men jag når alla register så det är nog en vanesak. Ovanan
gör även att intonationen sviker då lägena inte är där de brukar.
Det känns kanske lite knöligt att få till styrkan i högerarmen så
man kan spela starkt men med en vridning i ryggen från höften
kommer jag ifrån det problemet. Ljudet är samlat och kroppen
känns rörlig – däremot måste jag arbeta upp styrka i svanken så
jag orkar sitta längre stunder. Jag använder ryggstödet mer för att
påminna mig om att spänna magmusklerna och inte böja ryggen
vilket kan leda till svårare problem längre fram i yrkeslivet.
”Använd spegeln, it is your best friend.” - Jennifer
11 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 6, Gravity, balance and body
use, sida 40.
12 Förklaring till stråkfattning finns i ordlistan längst ner.
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Övningsdagbok
Under arbetsprocessen skrev jag ner mina tankar om
sittställningen, stråkfattningen och andra problem som uppkom i
samband med arbetet. Dagboken sammanfattas nedan.

I början av vårterminen
Det kändes stelt och också ovant att börja mixtra och
experimentera med sittställningen. Jag fick påminna mig själv om
att slappna av och verkligen fokusera på kroppen vilket såklart
drog uppmärksamhet ifrån själva musiken. Utmaningen låg i att få
fram ett så avslappnat ljud som möjligt, utan att tappa det
konstnärliga i musiken. Jag tror på att göra det till en del av
”rörelse i ryggmärgen” så man inte behöver tänka på att spela på
rätt sätt utan att kroppen känner igen sig och skapar den
situationen själv.
Det jag kan tycka är tråkigt är att jag inte lärt mig att ha det
naturligt i mig redan från början. Varför måste man upptäcka
problem och fel efter att de uppstått istället för att förebygga? Ett
svar på den frågan är naturligtvis att man lär sig bättre av sina
egna misstag, men som motsats kan man lära sig mycket av
andras misstag. Med tanke på hur svårt det är att hitta artiklar om
detta ämne är det kanske inte så konstigt, men det borde finnas
väldigt många musiker där ute som känner igen sig i problemen
och därför sitter inne på sina svar. Alla svar kanske inte passar
andra men det är ofta värt erfarenheten att ta in vad andra lärt sig
ändå.

I slutet av vårterminen
Nu har jag träffat alla basisterna och börjar själv att reflektera
kring de olika sittställningarna de har och vilka idéer jag vill prova
vidare och utveckla. Kroppen känns mer öppen och rörlig. Jag
känner att jag har mer vetskap om hur kroppen fungerar och tror
mig veta var jag ska lägga fokus för att kunna gå vidare i arbetet.
Svårt är att ta in allt vad de sagt och jag har fått fokusera på en sak
i taget för att verkligen kunna fokusera på att spela på rätt sätt.
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Under terminen har jag försökt med det första steget mot en
bättre sittställning och det är att sänka stolen en aning. Av
basisterna i intervjuerna är det bara en som sitter lite högre upp
jämfört med basen. Av den anledningen valde jag att sänka stolen
som första experimentdel och det medför att basen hamnar i en
lite annorlunda vinkel.
Som steg två provar jag att vrida in basen lite mot ljumsken och
märker snabbt att jag måste kompensera aningens med vänster
knä för att stråken ska gå fritt åt höger och inte åka in i det knäet.
Än så länge är det bara två små delar jag har ändrat på men det
känns redan som att jag är på väg mot en mycket bättre
sittställning än jag hade innan.

I slutet av höstterminen
Såhär mot slutet av arbetet kan jag säga att min högerarm känns
betydligt mer avslappnad än i början av arbetet då jag ofta var
spänd och hade ont. Jag har dock inte kommit fram till en specifik
sittställning utan försöker jobba så mycket som möjligt med att
variera min spelställning och hitta avslappnade vinklar. Till
exempel så tar jag kortare övningssessioner och ser till att röra på
mig i pauserna. Det är farligt att fastna i en statisk position med
kroppen. Jag arbetar med magmuskulaturen och jobbar med
rakare rygg. Jag tror att förebyggande träning och att verkligen
använda hela kroppen är svaret på hur man hittar en ergonomisk
sittställning. Starkare och mer vältränade muskler hjälper
kroppen även om man inte sitter helt optimalt.
”Neck strain may be caused by sitting with the head
positioned in front of the neck and is often related to the
flattening of the lower back. It is a problem particularly
for instrumentalists who are more constrained by their
instruments.”13

13 Norris, Richard. The musician´s survival Manual. Kapitel 3 The neck region, sida 25.
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Diskussion
Att sätta mig annorlunda än jag var van vid var svårt i början och
ställde till med problem jag inte visste fanns. Jag upptäckte flera
muskelgrupper som jag inte tidigare använt mig av i mitt spel och
därmed var dessa otränade. Det gjorde att jag fick ryggvärk när
jag suttit i en obekväm sittställning men så fort jag övat på det ett
par dagar kunde jag lättare slappna av. Det svåraste var att jag
inte visste vilka muskler jag kunde slappna av i först. Jag var
tvungen att på nytt tänka igenom vilka muskler jag använde i just
den sittställningen. Tyvärr upplever jag att musikerkollegor inte
tänker sig för när de spelar och därför kanske inte vet vad som
kan vara skadligt för dem. Vårt övande håller sig oftast till att
spela så bra som möjligt men att det skulle krävas en god fysik för
att påverka eller hjälpa ens spel glöms bort. Efter att ha övat i
många år borde vi vid det här laget kunna göra allt vi vill på våra
respektive instrument. Ändå sitter vi och övar på mycket mer
grundläggande nivå och tänker inte på att kroppen arbetar lika
hårt som psyket under ett övningspass. Precis så som Julie Lyonn
Lieberman skriver i sin bok om att använda kroppen på rätt sätt
när vi övar.
”Musicians use their bodies in just as demanding a
fashion as dancers and athletic trainers to produce music,
yet our education focuses almost exclusively on visual and
motor skills.”14

Tyvärr är inte fysisk aktivitet något som vi fokuserar särskilt
mycket på under utbildningen. Det är ett problem som studenten
oftast får ta tag i själv eller som uppkommer först när det gått så
långt att man skadat sig. Det är väldigt lätt hänt att man övar så
mycket att man blir överansträngd och först då förstår vikten av
att spela på rätt sätt och vara avslappnad.
Som en fortsättning efter detta arbete tänker jag leta efter
liknelser och skillnader mellan oss musiker och idrottare och det
hade varit kul att kunna fördjupa sig i ett sådant samarbete.

14 Lyonn Lieberman, Julie. You are your instrument. Kapitel: Listening with the
musician´s ear, sida 10.
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När jag tidigare träffat en fysiolog ville denna att jag skulle sitta
med basen helt rakt framför kroppen, som om jag satt vid ett
skrivbord, då hade inte denna tänkt på att jag måste kunna spela
också. Allmänläkare besitter sällan expertkunskap kring hur vi
musiker arbetar med och belastar kroppen. De ser många som får
problem när de är stressade men förstår inte att en musiker
behöver muskler som en idrottsman. En idrottsman behöver träna
upp sin fysik likaväl som sitt psyke och på samma sätt är det för
musiker.
”During the many years that I have been immersed in
both disciplines – as a fiddler and as an internist – it has
become clear to me that a bridge between this
philosophical and perceptual gap may benefit us both.
Doctors need to understand the psyche of the musician,
and learn to emphasize prevention. Musicians need to
understand how the various parts of the body function
together, and how to take advantage of the wonderful
interplay of muscle, bone and nerve which ultimately act
in concert to produce music.” - W. Donald Cooke.15

Som Donald Cooke skriver det i citatet ovan är det mycket
ovanligt att vi har insikt i våra olika utövande av något som jag får
beskriva som fysisk aktivitet. Det fysiska arbetet hos en musiker
innebär ofta att en ska klara av att öva själv i flertalet timmar,
repetera flera timmar utan paus samt spela en eller flera
konserter samma dag. Det är en krävande sysselsättning, särskilt
som man beräknas hålla på med det genom hela yrkeslivet.
Dessutom ska man ta med sig sitt instrument till och från rep- och
konsertlokal, vilket i sig kan vara ett riktigt tungt jobb om man
spelar ett större instrument. Det finns många sjukgymnaster som
tänker likadant och frågat mig varför jag måste spela ett så
otympligt instrument och inte kunde välja något mindre. Då
brukar jag svara att bara för att man spelar piccoloflöjt betyder
inte att man inte har fysiska problem. Jag känner till flertalet
musiker med mindre instrument som är mycket mer påfrestande
för kroppen då de också kräver en vridning i kroppen och alls inte
är ergonomiskt. Det kanske inte är lika tungt att spela ett mindre

15 Lyonn Lieberman, Julie. You are your instrument. Förord av W. Donald Crooke. M.D.
Horseheads, New York. April 1991
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instrument men ingen belastning är bra för kroppen om det är
överbelastning av att sitta still i flera timmar.
”Statisk belastning är en viktig sammansatt
orsaksfaktor. Vid statisk belastning förekommer ingen
rörelse. Det betyder att spänningen i muskeln ökar utan
att muskellängden förändras. Detta påverkar kroppen
negativt med bland annat nedsatt blodcirkulation,
ämnesomsättning samt sämre uthållighet och precision.
Statisk överbelastning kan alltså vara den utlösande
faktorn och verka genom en så kallad ond cirkel.”16

När jag väl kommit in i en ny övningsrutin var det jobbigt att bryta
den. Jag märkte att jag sitter mycket bättre när jag sänker stolen
en aning, det bidrar till en stadigare hållning ifrån ryggslutet om
jag kan ha mina fötter i golvet, alternativt en fot på ett fotstöd.
Tyvärr hittar jag inte alltid en stol som passar och jag märker hur
snabbt det gör skillnad i att sitta annorlunda. Skillnaden märks
tydligast i ljudet jag och basen producerar.
Om jag sitter för högt bottnar inte heller klangen och jag får inte
det tydliga djupet jag söker efter i ljudet. Om basen är obalanserad
gör det även mig obalanserad och min teknik och intonation
påverkas. När jag istället låter benen sjunka ner i golvet och låter
axlarnas tyngd vila på en rak rygg blir min klang mer öppen.
Det svåra är att hålla sig i det tillståndet längre än tre sekunder
eftersom jag börjar tänka på övandet istället för sittställningen.
Det tar mycket koncentration och tankekraft men så länge jag
tänker på att sitta rätt så låter även basen bättre. Med det sagt så
kan jag svara på en av mina frågor –det finns absolut en
ergonomisk sittställning som möjliggör både avslappning i
kroppen samt en bra klang i instrumentet. Det handlar inte bara
om EN sorts sittställning utan att hitta det som passar för en själv.
Skulle jag fråga en fysiolog tycker hen säkert inte att min
sittställning är ergonomiskt riktig men jag tror inte heller att vi
kommer ifrån problemet när vi spelar ett så stort instrument.
Däremot kan vi hitta något som är mer eller mindre skonsamt i
vårt spel.

16 Kaladjev, Stojan. Ergonomi i musikutbildningen. Kapitel 1, bakgrund och teoretiskt
perspektiv, 1.6.2. Statisk belastning, sida 61-62.
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”Every body is different. There is no right or wrong
technique, either. Five different teachers can teach you
five different ways to play and each may work
magnificently for his or her own physiology but be wrong
for you.”17

Efter att ha provat flera väldigt olika speltekniker kan jag också
säga att inte en enda av dem är rätt för mig. Det har dock hjälpt
mig en god bit på vägen. Jag har utöver de som är med i arbetet
pratat med, haft lektioner och intervjuat fler som både har insikt i
den musikaliska delen men som också tänker mer på kroppen. Att
få insikt i hur andra arbetar med deras problem är otroligt
givande och något alla musiker borde undersöka. Man vet kanske
inte vari ett problem ligger förrän man provar något nytt. Det kan
kännas obekvämt till en början men absolut värt det i slutändan.
Att hitta det perfekta känns ouppnåeligt men det går att hitta ett,
för stunden, optimalt för en själv så länge man är medveten om
hur kroppen rör på sig. Kan jag underlätta/motverka mina fysiska
problem genom en bra sittställning? Ja, självklart kan jag det. Så
fort jag provade att vrida från höften istället för att skjuta fram
axlarna kände jag hur muskulaturen i rygg och axlar, som varit
spända när jag spelat tidigare, kunde slappna av och jobba mer
naturligt. Sen är det viktigt att påpeka att det nog inte bara är
sittställningen som kan ge en fysiska problem. Mina problem
uppkom i samband med stress och för att jag inte tränat mina
muskler tillräckligt innan jag spände dem för mycket genom att
öva för länge. Dessutom är det, som Julie skriver nedan, välkänt
att man lever länge om man har en god fysik. Utan spänningar är
det lättare att styra kroppen till att producera en fin klang på
instrumentet.
”Keep in mind that if you use your body consciously, you
will increase your quality of you experience, health and
longevity, and you will sound better. Tension reduces
muscular suppleness and fluidity; tone goes downhill as
does the availability of effortless speed.”18

17 Lyonn Lieberman, Julie. You are your instrument. Kapitel: Muscle signals, sida 38.
18 Lyonn Lieberman, Julie. You are your instrument. Kapitel: Listening with the
musician´s ear, sida 10.
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Något jag inte utvecklat i arbetet var en intervju jag gjorde med
min nuvarande lärare Mats Nilsson. Mats sitter mer rakt bakom
basen, stolen är låg och han använder sig av ryggstödet. Han har
basen ganska nära kroppen och sträcker armarna en bit framåt för
att nå runt. Skillnaden mellan Mats och min sittställning är att han
inte skjuter upp axlarna av spänning utan lyckas få kraft nedåt
utan att pressa. När jag spelar som Mats känns det som att jag
sitter mer bakom och under basen. Jag tror att problemet ligger i
att jag inte har lika långa armar som Mats och kan därför inte
producera en snygg och djup klangvärld utan att ta mig runt
basen. Med Mats sittställning känns det också som jag inte riktigt
når runt till de högre positionerna i tumläget19 och ej heller med
stråken. Trots det är detta en sittställning som fungerat för honom
i många år som orkestermusiker.
För min del hittar jag nog inte det perfekta efter detta arbete men
det har hjälpt mig mycket att få ta del av andras tekniker och
jämföra dem i mitt eget övande. Den vars sittställning liknat min
egen mest är Mats och på ett sätt var Michaels mest extrem men
efter att jag provat mig fram har jag bestämt mig för en blandning
av Jennifers och Charles tekniker. Jag gillar att sitta som Jennifer
med lägre stol och bredare mellan fötterna för att få en stadig
grund från golvet. Både hennes och Charles teknik innebär att
stolen inte måste ha ett fotstöd så länge kroppen är stadig. Under
träffen med Charles kunde jag sitta både med båda fötterna på
fotstödet, ena benet upp eller båda i golvet – alla tre varianter
fungerade för jag hade hittat något annat att fokusera på än
benen. I alla olika sittställningar är det bara två som påverkat mitt
ljud positivt och det är just Jennifers och Charles sittställningar,
det är ännu ett skäl till varför jag valt att gå en mellanväg och göra
en blandning. Med Michaels teknik sitter jag själv mycket mer
bekvämt. Tyvärr gynnar den inte mitt spel ännu då jag tror att jag
måste gå djupare i hans spelteknik, för att förstå var balansen
ligger och hitta vad det är som gör att det fungerar för honom.
Michael når runt hela basen och har en sittställning som gör att
basen är i en mycket flackare vinkel från kroppen än de andra. Det
gör det lättare att se basens alla lägen och placera ut
vänsterhandens fingrar. Nackdelen är att båda armarna måste
lyftas mer för att komma i höjd med strängarna. Istället vrider han
från ryggslutet så att han når med högerarmen och får tryck i
19 Förklaring till tumläge finns i ordlistan längst ner.
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stråkspetsen.
Jennifers sittställning påminner om Michaels men hon sitter alltså
närmre basen och flyttar ut den en bit till vänster med
stackelbrädan vinklad utåt, så att vridningen ifrån höften och
ryggslutet inte blir lika hindrad av basen. Eftersom vridningen
sker vid sidan av basen och inte bakom så kommer hon runt med
stråkarmen på samma sätt. Hon får extra hjälp om hon böjer
ryggen framåt samtidigt, då når hon de höga tumlägena med
vänsterhanden.
När jag jämför Charles sittställning med de andras blir det
självklart att hans längd gör det lättare för honom att nå runt
basen. Han kan sitta lägre ner men samtidigt ser och når han allt
utan att trycka. Det som fascinerar mig är att han inte tar sina
fördelar för givet utan ändå hittar en sittställning där han är
avslappnad och fullt medveten om hur kroppen fungerar. Han har
hittat tekniken där gravitationen spelar åt honom och han bara
behöver styra impulserna så gör kroppen och basen det han vill.
Det är vad jag letat efter och fortfarande söker.
Att ha rätt vinkel på stolsitsen har mycket med sittställningen att
göra. Enligt boken ”New directions in cello playing”20 ger en
framåtvinklad stolsits ett bättre utgångsläge för bäckenet och
benen så att ryggen kan vara i en rak position istället för att
tryckas bakåt. Dessutom gör en bakåtvinklad stolsits att man lätt
åker lite bakåt hela tiden och därför spänner andra delar av
kroppen för att motverka den rörelsen vilket bara ger fler
spänningar i resten av kroppen. Jag håller till viss del med om
detta påstående men jag har ändå märkt att de flesta musiker vill
ha en rak sits. Själv upplever jag att en rak sits ger stadigare grund
då en framåtvinklad sits kan få en att nästan ramla av stolen.
Känslan av att jag sakta glider ut mot kanten gör mig bara mer
spänd i benen och jag försöker hålla emot. Med en bakåtvinklad
sits känns det, för mig, som att stödet i mage och rygg blir i
hoptryckt, precis som Victor Sazer beskriver. En bra stol för mig
är alltså rak i sitsen, inte för hög och har fotstöd som kan vikas
utanför basens kant. Om jag har fotstöd som är placerat bakom
basen gör det mig ostadig då tyngdpunkten hamnar utanför min
kontroll. Det enda som gör att jag inte ramlar är just basen. Själva
sitsen på stolen ska helst vara cykelsadelformad och inte
fyrkantig, detta gör att benen lättare når ner till golvet och jag kan
20 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 8, Sitting, sida 55.
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ha aningens högre stol för att få en överblick i orkestern, vilket
alltid är trevligt då vi basister brukar hamna på den bakersta
raden. För mig ska stackelbrädan vara rörlig i sidled men inte ha
så dåligt fäste att den glider i sidled medan jag spelar. Bäst är om
det är en klassisk stackelbräda som bara fäster i ena stolsbenet
och inte i två. En stackelbräda som sitter fast på två punkter blir
mer statisk och jag känner mig stel.
Att värma upp ordentligt innan övningspasset är också en stor del
av musikerlivet, precis som inom idrotten. En idrottsman skulle
aldrig sätta igång och springa en mil utan att vara uppvärmd. För
mig räcker det med en stretch innan övningspasset – bara för att
se till att kroppen är igång så man inte skadar sig.
”We play a musical instrument with the entire body. A
good warmup is important in preventing overuse
injuries. Practice sessions should be limited to about
forty to forty-five minutes, with a break of no less than
five minutes to relax and stretch out muscles.”21

Som uppvärmning av kroppen brukar jag varsamt sträcka igång
musklerna som nacken, armar, ben och rygg. Det handlar inte om
att träna utan bara se till att inte någon del av kroppen blir
överbelastad under övningspasset. Rulla med axlarna, vinka och
spreta med fingrarna, försiktigt rulla huvudet i cirklar, sträcka ut
midjan och sidan åt båda hållen. Dessa är exempel på min
uppvärmning, övningar som jag fått från min tidigare sjukgymnast
för flera år sedan. Efter att jag värmt upp kroppen ser jag till att
även basen blir uppvärmd genom att spela långsamma skalor då
fokus ligger på att få ut klang med mycket hastighet i stråken utan
att trycka eller pressa. Under intervjuerna tog jag inte upp detta
med stretchning trots att det är en viktig del för mig. Just därför
kände jag att mer tankar och idéer om detta skulle ställa till något
som fungerar för mig.
Som svaren i intervjuerna sagt mig är den generella uppfattningen
av stråken att den drar strängen. Som det står i boken ”New
directions in cello playing” är det lättare för strängen att åka med
när vi drar stråken i sidled än om vi pressar stråken mot strängen.
Om man trycker ner stråken blir ljudet ojämnt och man måste
21 Norris, Richard. The musician´s survival Manual. Kaiptel 1 overuse injuries, sida 2.
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kompensera när man rör sig ut i spetsen på stråken och sedan
tvärtom när man rör sig mot froschen22 på stråken. Om man
istället tänker att man drar stråken i sidled upplever jag att
stråken blir ”längre” och att jag får ett mer konstant grepp om
strängen som ger ett mycket vackert ljud med mycket klangfärg.
“Pressure must gradually increase as you move toward
the upper part of the bow to sustain a tone. Pulling
provides consistent contact or positive traction and
eliminates the need to adjust pressure or weight.”23

För att uppnå det som Victor Sazer skriver här med att ha en
konstant kontakt brukar jag tänka att jag målar med stråken på
strängen, det är nästan samma känsla som att den dras fram och
tillbaka fast bytet mellan upp- och nedstråk blir lite mjukare och
mer legato24. Det handlar, precis som Michael pratade om under
vår intervju, om de tre parametrarna, stråkhastighet,
kontaktpunkt och tryck mot strängen. Tryck mot strängen innebär
att använda armens tyngd och som motsats ändra hastigheten på
stråken för att kompensera tyngden så det inte blir för tungt och
tonen kraschar. I detta fall spelar stråkfattningen mycket stor roll
och det var min tanke från början att utveckla även denna till det
perfekta för mig. Jag fick då välja att inte utforska min
stråkfattning i arbetet då det inte fanns tid att gå in även på detta.
Nu när jag vet hur jag ska sitta för att optimera mitt ljud kan jag ta
jobba vidare med att optimera min stråkfattning för den här
sittställningen. Eftersom stråkfattning och sittställning hänger
ihop, måste jag kombinera dessa på ett så fördelaktigt sätt som
möjligt med målet att kunna slappna av och samtidigt producera
en öppen, djup klang.
Finns det då en specifik vinkel som basen måste vara i mot
kroppen för att uppnå en avslappnad spelstil utan press och
tryck? Nej, jag tror inte det. Inte en specifik i alla fall. Enda utvägen
är att sitta så att du når och jag tror inte att det är helt möjligt med
min kroppsbyggnad. Hur jag än vrider mig kommer jag inte kunna
nå allt på samma gång utan det handlar nog mer om att vrida sig
22 Förklaring till Frosch finns i ordlistan längst ner.
23 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 7, Sources of physical power,
sida 50-51.
24 Förklaring till legato finns i ordlistan längst ner.
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dit man behöver just då. Det är nog ett positivt problem, att
kroppen inte kan vara statisk. Så som Michael gör när han vill
spela på den lägsta strängen – han viker ut vänster knä så att
basen följer med och ger honom plats att spela med stråken. Eller
så som Jennifer gör när hon vill spela högt upp i tumläge att hon
böjer ryggen ifrån ryggslutet för att nå upp med vänsterhanden
istället för att skjuta fram axlarna. Eller så som Charles gör när
han låter basen luta sig mot honom istället för att behöva böja på
ryggen. Det finns helt enkelt flera sätt att lösa problemet.
Det skulle varit intressant att, som eventuell utveckling av arbetet,
prata med en idrottare på hög nivå. Jobbar de på liknande sätt
som vi musiker? Det pratas väldigt mycket om idrottare som ”ser
spända ut” och det går sällan så bra för dem som de hoppas. De
som vinner är de som slappnar av, spänner rätt del av kroppen
och bara flyter med. De har tränat så hårt att kroppen ”vet” vad
den ska göra för att göra allt precis ”perfekt”. Mycket om detta
med att slappna av och låta tankarna styra hur man vill att
kroppen ska röra sig finns att läsa i boken ”The Inner Game of
Tennis” av W Timothy Gallwey. Han förklarar att en stor del av
idrottarens ansträngningar och kroppsliga rörelser kommer ifrån
hur vi tänker oss utförandet av rörelser. Det finns även en
uppföljare av boken som baseras på musiker. En musiker måste
vara lika på hugget mentalt som en som ska springa sprintlopp. En
konsert tar mellan 1-3 timmar och under den tiden behöver man
koncentrera sig så man inte spelar fel eller inte spelar samtidigt
som alla andra. I en orkester måste man vara beredd att följa de
andra hela tiden och lyssna på varandra.
“It is not stressed often enough that the playing of an
instrument is physical work and therefore the same rules
can be applied to it as to any other activity in which skills
are demanded.” – Emanuel Feuermann25

Finns det något specifikt jag kan tänka på eller göra som gör att
min optimala sittställning blir en del av min vardag? Jag tror att
det jag behöver göra är att bestämma mig för att jag har hittat ett
optimalt sätt, just nu i alla fall. Sen kanske den kommer att ändras
med åren och det ska den få göra. Det optimala för mig nu innebär
25 Sazer, Victor. New directions in cello playing. Kapitel 4: preventing pain, sida 17.
Utdrag från Itzkoff, S.W., Emanuel Feuermann, Virtuoso. University of Alabama Press,
1979.
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att jag inte har ont någonstans när jag övar. För mig är det skillnad
mellan perfekt och optimal. Perfekt är nästintill ouppnåeligt och
det är väldigt få av de musiker jag träffat som sagt sig ha en
perfekt sittställning. Den perfekta sittställningen är
kompromisslös och behöver inte ändras på för resten av livet. Den
optimala sittställningen är tidsbegränsad till nuet. Den kan
komma att ändras om det krävs men den är så nära perfekt man
kan komma för tillfället. Jag måste hålla kroppen i god fysisk form
med styrketräning så att inte spelandet blir det tyngsta jag gör. Att
spela borde inte vara jobbigt utan bara lite lätt fysiskt krävande.
”We know from sports medicine that muscles that are
strong and flexible are more resistant to injury than
those that are tight and weak. What is the least amount
of force required to support the instrument?”26

Som kontrabasist kommer det krävas en del muskelmassa och det
gör mig ibland frustrerad att höra hur någon jämför det med att
spela cello. När jag var yngre spelade jag cello, så jag vet hur stor
skillnaden är. Det är betydligt tyngre att spela kontrabas än cello.
En cellosträng är mindre och behöver därmed inte lika mycket
friktion mot stråken som en kontrabassträng. Kontrabasen kräver
mer tyngd och långsammare stråkhastighet vilket gör det
naturligt att basen inte hinner klinga ut lika snabbt som en cello.
Eftersom det tar längre tid för strängen att börja vibrera kommer
även ljudet aningens senare. Det gör att det kan uppfattas som
bullrigt då alla tonerna blandas med varandra. Basens form och
större storlek gör det dessutom lättare för våra öron att uppfatta
registrets fler övertoner27 och då låter det som att tonerna klingar
längre. Som Richard Norris skriver i citatet ovan så är det bra att
veta hur mycket kraft och energi man lägger ner när man spelar.
Musklerna som är vana vid tyngre belastning kan därför med
mindre ansträngning få strängen i vibration och därmed
producera ett fint ljud. Jag har tidigare provat olika typer av
träning men återkommer alltid till att styrketräning är det som är
mest förebyggande. Självklart kommer man långt med
konditionsträning men det är lättare att spela när man är stark i
rygg, axlar och armar.

26 Norris, Richard. The musician´s survival Manual. Kapitel 3 The neck region, sida 2324.
27 Förklaring till övertoner finns i ordlistan längst ner.
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Slutsats
Det känns ändå som att jag kommit fram till den bästa
sittställningen för mig just nu. Jag vill tro att det är det här som är
nyckeln till att kunna spela kontrabas som yrke resten av livet.
Min nuvarande sittställning bygger på en blandning av alla olika
tekniker jag fått ta del av och jag har försökt plocka något positivt
med allas idéer och föreställningar. Så småningom hoppas jag att
kunna kalla den för min egen. Sittställningen jag har nu är
avslappnad och jag känner mig fortfarande trygg med balansen i
basen och känslan i kroppen är bra. Det viktigaste för mig var att
se huruvida sittställningen påverkar ljudet jag producerar och det
gör den verkligen. Innan jag började experimentera upplevde jag
mitt ljud som lite klämt och ingen öppen klang. Nu får jag ljud på
ett helt annat sätt och känner att det är nästan utan ansträngning.
Det är en spetsigare klang som gör att man lättare uppfattar
tonerna men samtidigt en djup rund klangvärld, precis som jag
tycker att det bör låta om en kontrabas. Det är ett ljud som
projicerar ut även i en stor konsertsal vilket annars är ett större
problem för oss basister då instrumentet är ljudsvagt. Det är svårt
att upptäcka skillnader i inspelningarna men jag kan känna i
kroppen och i vibrationerna i basen att det låter som jag vill. Jag
har fortfarande problem med att svara på vad jag gör för att hitta
dit men jag känner i alla fall igen det när jag hittat ”rätt”.
Att spela bas ska vara kul, inte göra ont!
”Tänk om jag börjar tro att jag redan gör allting perfekt,
hur ska jag då kunna leta efter nya erfarenheter och
upptäckter.”28

28 Omskrivning av citat från Charles DeRamus.
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Ordlista
Frosch och spets är motsatser till varandra. Froschen är det ställe
på stråken där man håller med handen och därför är det stället
mer kraftfullt. Spetsen är längst ut på stråken åt andra hållet och
kan därför inte påverkas lika väl som vid froschen.
Harts är den typ av kåda man gnider in i taglet för att få stråken
att greppa i strängen, utan harts blir det inte tillräckligt med
friktion. Taglet är den enda delen av stråken som rör vid strängen.
Intonation handlar om att precisera en tonhöjd, ett intervall eller
att optimera en klang hos ett instrument. Det är en musikers
förmåga att återge en korrekt tonhöjd eller en teknisk justering
för att optimera den genererade tonhöjden.
Kontaktställe är den plats på strängen där stråken får bäst grepp.
Kontaktstället flyttar på sig beroende på var på strängen du
placerar vänsterhandens fingrar.
Legato är en musikterm som innebär att tonerna ska bindas, det
ska alltså vara en mycket liten eller ingen paus mellan dem.
Stackel och stackelbräda/stackelstöd. Stackeln är den pinne
som sitter längst ner på basen. Stackeln är det enda på basen som
har kontakt med golvet. Stackeln är förankrad i
stackelbrädan/stackelstödet för att inte instrumentet ska glida i
väg. Stackelbrädan i sin tur sitter oftast fast i stolen man sitter på
och motverkar att det går hål i golvet då stackeln kan vara vass.
Det finns två sätt att hålla i stråken – stråkfattning. I den franska
fattningen håller man stråken ovanifrån och i den tyska
underifrån. Det finns för och nack-delar med båda sätten.
Vanligast är att man väljer sin lärares fattning när man börjar
studera kontrabas.
Tumläge är den högre halvan av basens hals som man spelar på i
soloregister. Det heter tumläge för att man måste utnyttja även
tummen ovanpå strängen för att bilda toner. Tumläget används
inom avancerat kontrabasspel och sällan i orkestern.
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Zoom-apparaten är en professionell videokamera som fokuserar
på ljudet och har många inställningar som optimerar ljudet.
Övertoner. Det vi kallar för en ton är i de allra flesta fall inte bara
en enda ton, utan en sammansättning av många olika toner. Det
beror på att när en ton slås an på ett instrument, klingar samtidigt
en lång rad andra toner, som kallas övertoner. De tonerna är
ljusare och låter svagare än den egentliga tonen, grundtonen, och
är med och skapar den klang som vi hör när grundtonen spelas.
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