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Program 
 

 

 

Vallåt från Älvdalen// Polska efter Ekor Anders 

Limu Limu Lima//Vallåtspolska 
 
 
Efter Gubb Anders 

Polska från Orsa  
 
 
Efter Anders Gustaf Jernberg 

Polska i G  
 
 
Efter Gustaf Jernberg Lindblad 

Bancolåten  
 
 
Från Gotland 

Svanpolska 
 
 
Efter Anders Gustaf Andersson 

Mörköpolska 
Med Marika Bjärnborg 

 

 
Två polskor efter Per Axel Appelqvist 

Appelqvist x2 
Med Marika Bjärnborg 

 
 
Låtar och arr av Kristina Leesik 

Sista helgen//Norsbrovalsen 
Med Marika Bjärnborg & Axel Jensen 

 



  

Polska från Sörmland samt Närke 

Två vänner gör ett par//Friarpolska 
Med Christina Frohm 

 
 
 
 

-Bensträckarpaus- 
 
 
 

Visa på skotsk gäliska// Låt efter Kevin Burke 

Dean Cadalan Sàmhach// Across the black river 
Med Justyna Krzyżanowska 

 
Första vers                        Översättning engelska 
 
Dean cadalan sàmhach            Sleep peacefully 
A chuilean mo rùin             My dear little one 
Dean fuireach mar tha thu             Live as you are 
'S tu 'n dràsd an àit ùr             Now in a new place 
Bidh òigearan againn             There'll be young men amongst us 
Làn beartais is cliù             Who win great riches and reknown 
'S ma bhios tu 'nad airidh             And if you're a good girl 
'S leat feareigin dhiù             One of them will be for you 
 
 
 

Rolling waves//Brose and butter// Dookin for beetroot 

The beetroot set 
Med Justyna Krzyżanowska 

 

 
Efter James Oswald// Angus MacDonald 

She’s sweetest when she’s naked//Major Campbell 
Graham MBE 
Med Tommy Lundgren 
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Irländsk reel 

Foxhunter  
Med Tommy Lundgren & Angus Ward 

 
 
Låt från Skottland 

King’s shilling 
Med Tommy Lundgren & Angus Ward 
 

 

 
Reels från Skottland 

Road to Errogie//Jenny dang the weaver//Frank’s reel 
Med Tommy Lundgren & Angus Ward 

 
 

______ 
 
 
 
Av Phil Cunningham 

Farewell to Govan 
Med Tommy Lundgren, Angus Ward, Justyna Krzyżanowska, Marika 
Bjärnborg & Axel Jensen 

 

 
 

Jag vill tacka: 
 
 

-Min handledare och fiollärare Sven Ahlbäck 

-Mina examinatorer Olof Misgeld och Ellika Frisell(som jag även haft som fiollärare 

på KMH i 2 år).  

-Alla andra lärare på folkmusikinstitutionen! 

-Alla klasskamrater jag pluggat med! 

-Per Sjöberg för all hjälp till konserten och Cecilia Österholm som hjälpt mig med 

affisch 

-Mina fantastiska medmusiker: Justyna Krzyżanowska, Tommy Lundgren, Angus 

Ward, Axel Jensen, Marika Bjärnborg och Christina Frohm 

-Min älskade familj och vänner som stöttat mig! 

- Alla som kommit för att lyssna på min konsert! 



  

Kristina Leesik, examenskonsert 
 

Min konsert kommer handla om vad jag gillar att spela för musik och vad 

jag har lärt mig under mina år på KMH och under min tid på the Royal 

Conservatoire of Scotland. Jag kommer spela solo men det kommer också 

ligga mycket fokus i samspel med andra musiker som jag gillar att spela 

med.  

Reflektion 

Under min tid på folkmusikinstitutionen har jag fått spela musik som skiljer 

sig en del från det jag vanligtvis spelat. Jag har tidigare varit mycket i 

Sörmland och spelar musik därifrån, men även spelat låtar från Småland och 

Skåne. 

   Med Ellika Frisell som lärare i två år på KMH har jag fått ett mer 

medvetet spel och lärt mig mycket om musik från Dalarna som jag inte hade 

så stor kunskap om innan. Vi har gått in på detaljnivå om stråk, drillar, driv, 

hållning och hur man skapar ett dansant spel, vilket jag känner stor 

användning av idag.  

  Jag kan säga att jag har haft många olika fokusområden under min 

studietid och jag har varit nyfiken på att lära mig och ta del av andras 

kunskap. Under mitt andra år på KMH hade jag ett starkt driv att lära mig 

mer om musik från Värmland då vi tidigare hade besök och workshop med 

Västanå teater. Sophia och Magnus Stinnerboms musicerande inspirerade 

mig så pass mycket att jag beslöt mig för att ta lektioner av Mats Eden, där 

jag fick spela knepiga och svängiga polskor från både Värmland och Norge. 

En dröm som blev verklighet var även samarbetet som jag fick vara med på 

mellan KMH och Västanå teater under mitt andra år.  

   Min fascination för musik från de brittiska öarna har funnits länge hos mig 

och att åka på utbyte en termin till Glasgow och the Royal Conservatoire of 

Scotland under mitt tredje år var också en dröm som besannades för mig. 

Där fick jag tid att utvecklas inom skotsk folkmusik och spelade på många 
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konserter och sessions. 

   Under min sista termin på KMH har jag varit på praktik på riksteatern 

med föreställningen ”Sång till välfärden” samtidigt som jag också tagit 

lektioner av Sven Ahlbäck. Med Sven har jag fått spela utmanande och 

tekniskt svåra låtar som vi har jobbat mycket med. Vi har även lagt fokus på 

hållning och försökt jobba mot ett avspänt spel då jag har haft problem med 

spänningar och ont i axeln under min studietid.  

    Tredje året har också inneburit stilanalysarbete, där jag studerat Ekor 

Anders spel och transkriberat låtar av honom. Jag har haft en längtan att 

spela musik från Älvdalen där min släkt kommer ifrån och det kändes 

glädjande att hitta så fina låtar från den trakten.  

   Sång är ett annat fokusområde jag velat utveckla under min kandidat och 

jag har lärt mig mycket av Gunnel Mauritzson, Susanne Rosenberg och 

Maria Misgeld som jag haft i sång på KMH. Jag har experimenterat med att 

sjunga och spela fiol samtidigt vilket jag har redovisat på konserter och i 

riksteater-projektet.  

 

Tankar om konserten 

Jag har gjort mycket under min studietid och det har varit svårt för mig att 

välja ut vad jag vill spela. Jag har funderat mycket på vad som är viktigt för 

mig under konserten. Vad vill jag egentligen visa och berätta? Det jag 

kommit fram till är att jag vill visa vem jag är både musikaliskt och i 

berättandet, vara personlig och spela låtar jag känner mig trygg med men 

även låtar jag aldrig har spelat på konsert innan och som går utanför min 

komfortzon. Det är bra att utmanas och inte bara gå på säkra kort, för då blir 

det mer intressant och man utvecklas mer enligt mig.  

    Innan och under min studietid på KMH har jag komponerat låtar vilket är 

en sida av mig som jag vill visa upp. Jag vill också sjunga och visa att 

sången har varit en stor del av mitt liv likasom fiolen. 

  



  

Idé 

 

Eftersom jag spelar båda svensk och keltisk folkmusik kändes det som en 

självklarhet för mig att fokus skulle ligga i båda genrerna på konserten. Jag 

vill bjuda in till mina två folkmusikvärldar och därför tänker jag konserten i 

två delar. Jag börjar första delen med svensk folkmusik och sedan går andra 

delen över i keltisk folkmusik. Jag väljer att ha genrerna separat så att man 

som publik och även jag som musiker, får landa och processa musiken i de 

två olika stilarna.  

   Med min handledare Sven Ahlbäck har jag pratat om hur man kan bjuda 

in till de här två världarna på ett tydligt sätt för publiken. Vi pratade om att 

demonstrera musiken på scen i sin naturliga miljö. I svensk folkmusikdelen 

kan man t.ex. bygga en stämning som baseras på att man sitter i köket och 

spelar och i den keltiska folkmusikdelen får miljön utspela sig på puben. 

Detta var en idé som jag gillade skarpt men efter att ha funderat och tittat på 

andras examenskonserter känner jag att jag vill ha det så enkelt och avskalat 

som möjligt och att man kan hitta musikens rätta miljö ändå.  

   Som jag beskrivit innan är tanken med konserten att fokusera på solospel 

men också lyfta fram samspelet med andra musiker. Jag har därför valt att 

spela med människor jag tycker är roligt och tryggt att spela med och som 

jag har musicerat mycket med i och utanför skolan. Det kommer bjudas på 

duo och triokonstellationer men också ett större gruppnummer.     

   Min konsert kommer vara i Nathan Milsteinsalen på KMH och jag valde 

den salen p.ga. att det är en sal som är anpassat för akustiska instrument. 

Generellt sätt känner jag mig mer bekväm och fri när jag spelar akustiskt 

och ville helst avstå från upp-mickat. Under processens gång har jag 

kommit fram till att andra delen av konserten behöver vara ljudförstärkt 

eftersom jag kommer blanda sång med t.ex. gitarr och fiol och vill inte att 

sången ska försvinna. Den andra delen vill jag dessutom ska vara mer ösig 

än den första och då kan en ändring rent ljudmässigt förstärka den känslan.   
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Det har inte varit enkelt att välja låtar till konserten, men jag startade 

processen genom att fokusera på vilka låtar som jag verkligen ville ha med. 

Det blev tre polskor från Sörmland, där min trygghet ligger och som jag 

verkligen tycker om att spela. En annan låt som jag starkt ville ha med är en 

polska från Orsa som jag har jobbat mycket med tillsammans med Ellika. 

Det är en låt som jag har sett som en stor utmaning och därför känns det 

roligt att få testa den inför publik.  

    Jag tänkte också att jag ville ha med minst en låt efter Ekor Anders som 

jag har jobbat med under mitt examensarbete och någon/några låtar som jag 

har lärt mig under våren av Sven Ahlbäck. 

   Jag har gått igenom låtar jag spelat och lärt mig under min kandidat men 

även låtar jag spelat då jag gick på Sollentuna Kulturskola och när jag 

studerade irländsk och svensk folkmusik på folkhögskola på Visingsö och 

Gotland. Mitt program för konserten kommer därför bli en blandning av 

låtar jag lärt mig för längesedan men även låtar som jag lärt mig bara för 

någon månad sedan.  

 

Metod 

När jag väl bestämt vilka låtar som ska vara med på min konsert har jag 

försökt öva varje dag och försökt fokusera på ett visst område under varje 

övning. T.ex. kan ett övningspass baseras på att jag bara fokuserar på sång, 

ett pass då jag bara fokuserar på de svenska låtarna och ett pass då jag 

fokuserar på de keltiska låtarna i programmet. Då jag har många låtar på 

min konsert har jag övat specifika svårigheter som jag upptäckt i varje låt 

långsamt.  

   I mina ensembler har jag varierat att arrangera själv och låtit gruppen 

arrangera på plats tillsammans. Jag tycker om processen att arrangera musik 

med andra, därför var det viktigt att få med båda metoderna till min konsert. 

När jag t.ex. har repat med min trio Aegir tillsammans med Tommy 

Lundgren och Angus Ward har vi låtit allas tankar och idéer komma fram 



  

för att skapa ett arrangemang där vi alla känner gemenskap och delaktighet 

i. 

   Jag har övat framför spegeln hur jag står när jag spelar och tränat på min 

hållning och att jag inte t.ex. står lutad med kroppen mot ett ben.   

    Jag har visualiserat hur det kommer vara när jag står på scen, hur det 

kommer kännas i kroppen och hur jag kan kontrollera nervositet. Jag ska 

försöka tänka på min andning och fokusera på det jag spelar i stunden och 

inte låta mina tankar tänka på annat.  

    För att förbereda mig så bra som möjligt för min konsert har jag gått 

igenom konserten i huvudet, spelat upp för Sven och även spelat igenom 

hela programmet några gånger så att jag vet hur det känns att spela under 

sådant pass lång tid. Jag har förberett ett manus och presentation till vissa av 

låtarna för att publiken ska få en djupare bild om vem jag är och vad jag 

spelar för musik. Under dessa stunder har jag filmat och spelat in mig själv 

för att tydligare se vad jag behöver förbättra. 

 

Jag tänker att musiken står i fokus under konserten, därför kommer inte 

ljussättning, kläder och rekvisita stå i fokus. De flesta medmusiker kommer 

vara sittandes på scen bakom mig, för att göra nummerförflyttningarna 

enkla, vilket även skapar en fin inramning på scen.  
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Stilanalysarbete 
 

Inledning – syfte 
Under de senaste åren har jag haft en längtan och ett stort intresse att lära 

mig mer och fördjupa mig i musik ifrån Älvdalen. Då jag har släkt därifrån 

och har varit där under hela min uppväxt, har jag blivit mer och mer nyfiken 

på den stora musikskatt som finns där. 

   Jag har själv inte spelat mycket älvdalslåtar, därför tänkte jag ta tillfället i 

akt och fördjupa mig i denna tradition och välja en specifik spelmans stil att 

analysera.  

   Det finns gott om spelmän från Älvdalen så det var svårt att välja, men jag 

föll tillslut för Ekor Anders Anderssons spel som vid första lyssning väckte 

stort intresse i mig. Det kändes berättande, svängigt och medryckande vilket 

är egenskaper som jag själv söker och vill få fram i mitt egna spel. Därför 

kändes det i slutändan som ett självklart val då jag på ett sätt med den här 

erfarenheten förhoppningsvis kommer kunna berika mitt egna spel och få 

lära mig mer om just musik från Älvdalen.  

   Jag ska med det här arbetet därför undersöka och försöka få fram hur Ekor 

Anders spelar, hur han gör och varför det låter som det gör.   



  

Vem var Ekor Anders? 

 

 

 

Ekor Anders Andersson levde mellan 1898–1983 och bodde hela sitt liv i 

Evertsberg, Älvdalen. I hembyn var han mer känd som ”Buesk-Andes” då 

”Busk” var namnet på hans hemgård i Evertsberg.  

   Han började spela fiol som 20-åring och lärde sig låtar b.la. från Pål Karl 

Persson men komponerade också egna melodier som inspirerades av den 

gamla älvdalsmusiken, fast med hans egna prägel. 1 

   1976 tilldelades han Zornmärket i guld och fick samma år som han dog 

 
1 Spelmän låtar och musik i Älvdalen, Ragnar Forslund, 2006, s.109-111 
 



 12 

Älvdalens kulturpris, inte bara för hans bevarande av musiken men också 

för bevarandet av Evertsbergs dialekten2.  

Metod 
Jag spenderade tid på visarkivet i Stockholm för att hitta inspelningar av 

Ekor Anders men det fanns lite material att tillgå då de flesta inspelningar 

inte var digitaliserade. I mitt arbete har jag istället använt mig av 

inspelningar från skivan Ekor Anders spelar och berättar3 och även studerat 

filmer, program och bilder som jag b.la. hittat på Youtube4, Svt play5, i 

boken Spelmän låtar och musik från Älvdalen6 och från infobladet i cd-

skivan. Jag har valt 5 låtar att analysera och riktat in mig enbart på Ekor 

Anders polskespel för att hålla det så begränsat och koncentrerat inom 

ramen för arbetet som möjligt. De låtar jag valt att transkribera och 

analysera är: 

- Vid Mikaelsmässan 

- Mala på Skvaltkvarn 

- G-moll polskan 

- Vallåtspolska 

- Gammal polska från Evertsberg 

Jag ägnade stor tid i början av mitt arbete av att lyssna, spela, sjunga med, 

gå och dansa till inspelningarna för att känna musiken/pulsen i kroppen.  

   Jag försökte tidigt att spela låtarna själv för att sedan beskriva med ord hur 

jag upplever musiken och Anders spel med hjälp av ett analysschema, vilket 

beskrivs senare i mitt arbete. Genom att lyssna, se och testa har jag så gott 

som det går försökt planka och imitera Ekor Anders spel för att få en 

djupare förståelse och kunna få en mer tydlig analys av hans spelsätt. 

  Jag har intervjuat Lena Willemark och haft kontakt med Jonas 

 
2 Ekor Anders spelar och berättar, Historiska inspelningar av svensk folkmusik XI, 2006, 
står i Cd-skivans häfte 
3 Ekor Anders spelar och berättar, Historiska inspelningar av svensk folkmusik XI, 2006, 
4 https://www.youtube.com/watch?v=I1Pq_dzC1JQ  
5 https://www.svtplay.se/video/17593166/sverige/sverige-sasong-20-avsnitt-
13?start=auto&tab=2018  
6 Spelmän låtar och musik i Älvdalen, Ragnar Forslund, 2006 



  

Hjalmarsson, två spelmän från Älvdalen, till mitt arbete. 

   Via notprogrammet Scorecloud gjorde jag först en enkel notation av varje 

låt för att få till en grund, för att sedan kunna avancera mer på detalj med 

ornament, dubbeltoner, accenter och stråk. Samtidigt som jag transkriberat 

har jag använt mig av appen Amazing slowdowner som varit till stor hjälp då 

jag har lyssnat i långsammare tempo för att kunna höra detaljer lättare och 

få ner det i mina notationer. Jag har varierat mellan att lyssna i långsamt 

tempo och återgått till normaltempo för att inte tappa min bild av 

originalinspelningen.  

   För att få en så pass tydlig bild i min analys har jag använt exempel från 

mina transkriptioner och även använt mig av pulslagring då jag försökt 

förklara svänget i låtarna. Kvalitén på Ekor Anders inspelningar är 

varierande och det har försvårat för mig att analysera hans klang och 

accentuering. Stundtals låter hans spel krispigt och en aning distat, vilket jag 

har fått vara överseende med i mitt arbete.  

Syfte 

Jag vill med det här arbetet få en djupare förståelse kring Ekor Anders 

polskespel. Det som jag tycker är karaktäristiskt och centralt för hans spel är 

det berättande spelet. I sättet han spelar på tycker jag att det berättande 

spelet innehåller dessa begrepp som jag kommer fokusera närmre på: 

- Klang 

- Tonalitet, tonfärg och blå toner 

- Sväng 
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Ekor Anders polskespel 
 

Klang 
Anders spel upplever jag som klangrikt och tonen är tydlig och riktad, lätt 

men samtidigt kraftfull då han accentuerar och markerar vissa slag med 

stråken.   

   Utifrån det jag sett från filmer och det jag hört från inspelningar, använder 

han sig av ett jämt konstant stråk-tryck vilket bildar en jämn och normaltät 

ton. Stråken är placerad horisontellt, nära greppbrädan och ligger platt mot 

strängen utan lutning vilket bidrar till en stor kontaktyta och en jämn 

friktion. Då Ekor Anders spelar från spetsen till ungefär mitten av stråken, 

nära greppbrädan, är det lättare att få en högre stråkhastighet än om han 

hade spelat från froschen på stråken och närmre stallet på fiolen. Eftersom 

Anders har ett lätt tryck och hög hastighet bildas det mycket klang och 

resonans från strängarna som bidrar till hans klangrika ton. Dessutom bidrar 

hans spel till utrymme för klangen då han stundtals gör små korta pauser 

mellan vissa fraser.  

   En annan faktor till varför fiolen får mycket resonans beror delvis på att 

Anders spelar med A-bas, vilket får alla strängar att klinga ut mer. Han 

utnyttjar det faktum att han spelar med A-bas och använder mycket 

dubbeltoner i sitt spel och pizzicato med sin vänsterhand, vilket gör spelet 

mer levande. 

 

Då jag inte kan se på någon film hur Ekor Anders gör när han markerar med 

stråken för att ändra tonstyrkan och accentuera vissa toner och fraser, så drar 

jag slutsatser från placeringen av hans hand mot stråken. Utifrån mina egna 

erfarenheter får jag intrycket av att han pressar ner stråken med hjälp av 

pekfingret som vilar mot pekfingrets ”andra böj”, vilket man kan se på 

bilden nedanför. Eftersom att bilden på Ekor Anders stråkhållning är så pass 

oskarp har jag tagit en bild där jag demonstrerar ett försök till hans 

stråkhållning. 



  

 I takt 10, trycker Anders till stråken med hjälp av pekfingret för att få en kraftfull accent 

   I ett exempel från polskan Mala på Skvaltkvarn, takt 10, gör Anders denna 

typ av markering som bidrar till en mer markerad kraftfull klang.  

 

 

 

 

 

 

Eftersom Ekor Anders har stråken placerad i pekfingrets ”andra böj” kan  

han lättare lägga tyngd med fingret och få en tydlig markering/accent med 

stråken i hans spel. 

 

                    

Bild på min hand, så som jag sett Ekor Anders 
hålla sin stråke. 

 

Som tidigare nämnt gör Ekor Anders små korta pauser och ritardandon 

mellan vissa fraser som ger fiolen och strängarna utrymme att klinga.  

Nedan är ett exempel från G-moll polska i takt 6, när Anders gör ett kort 

lyft/paus för att fortsätta med nästa fras, vilket påverkar klangen.  

Bild på hur Ekor Anders håller stråken 
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I takt 6 sker ett kort ritardando som sedan följs av en kort paus innan nästa takt 

Röd pil visar exempel på när Ekor Anders gör tydliga dubbeltoner 
 
Blå pil visar exempel på när Ekor Anders gör ”smygande” mer otydliga dubbeltoner 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbeltoner 

Som tidigare nämnt spelar Ekor Anders gärna med dubbeltoner. Han gör det 

speciellt i början eller i slutet av en fras, vilket får tonerna att ”ringa” ut. 

Ibland kommer dubbeltonen ”smygandes” fram, om detta är ett medvetet 

eller omedvetet val vet jag inte, men jag kan tänka mig att han gör så för att 

få en mjukare klang till skillnad från när ligger mer ” i strängen” med 

stråken.  

   Det är vanligt förekommande att han drar med sig A-basen, A-strängen, D 

eller E-strängen då han vill få mer effekt och klang.  

Exempel på dubbeltoner i G-moll polska 

 

 

 

 

 

 

  



  

Exempel på G vallåtsmodus och variabla tonhöjder 

Exempel på variabla tonhöjder i G-moll polskan 

Ton och gestaltning genom intonation 
En stor del av den musik Ekor Anders spelade var mycket gammal, därför är 

även melodierna och tonspråket av äldre karaktär som i en ovan lyssnares 

öron kan låta annorlunda. Detta beror på att Ekor Anders spelar med 

variabla tonhöjder som gör att tonaliteten förändras och varieras olika i 

låtarna. Det korrekta begreppet för den typens modus som används i 

majoriteten av polskorna jag analyserar kallas för vallåtsmodus7 som har 

ursprung i vallåtsmusiken. I vallåtsmodus är ofta tersen variabel och även 

kvarten i vissa fall, vilket man kan höra i de polskor jag valt.  

   Något som är karaktäristiskt för Anders spel är hans gestaltning via 

intonation som betyder att han varierar tonhöjderna för att på så sätt göra 

låtarna mer levande. Jag ser vissa fraser i hans låtar som ett slags ”fråga- 

svar” tänk där några takter först har en mer ”mollig” karaktär för att sedan 

respondera i en mer ”durig”. Denna variation och gestaltning tror jag är en 

medvetenhet för att b.la. väcka lyssnaren och betraktarens intresse och 

nyfikenhet.  

   De polskor jag har valt går i D och A- modus förutom G-moll polskan som 

går i G vallåtsmodus och Vallåtspolska som går i ett slags D- vallåtsmodus.  

 

I exemplet nedan visas tonförrådet i G-moll polskan där man tydligt kan se 

de variabla tonhöjderna på tonerna b och c. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
7 Tonspråket i äldre folkmusik, Sven Ahlbäck, 1993, s.24 
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Låg ters- ger ”mollig” karaktär 

Exempel på Vallåtspolska takt 2 och 11, lika fras fast med varierande 
tonhöjder i melodin som ger en durig och mollig ”fråga-svar” karaktär. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hög ters- ger ”durig” karaktär 

Sväng 
Ekor Anders varierar mellan att spela rakt, med trioler och med kort 

etta/tidig tvåa. Denna blandning av rytm som ständigt är i rörelse skapar ett 

levande och medryckande sväng.  

  De låtar jag valt är ojämna polskor, så kallade 8-dels polskor. Det som är 

tydligt i alla fem låtar är accent/stråkbetoning på 1:a slaget i takten, även 3:e 

slaget men inte alls så accentuerat på 2:a slaget( med visst undantag i 

Gammal polska från Evertsberg). 

Pulslager 

I tabellen nedan kan man se pulslager8 som Ekor Anders använder sig av i 

de fem polskor jag analyserat. De olika bollarna visar de tre slagen som 

finns och markeras per takt och hur stor betoning och accent som läggs på 

varje slag. 

   

 
8 Låtpuls, karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition, Sven 
Ahlbäck, 1983/1985/1996, beskrivs från s. 7 



  

Vallåtspolska är exempel på ojämn polska/triolpolska med accent på första slaget i takten 

 

I Ex:1 har jag satt accenten på första slaget inom parentes eftersom det 

varierar i olika takter och låtar hur mycket accent Anders lägger på med 

hjälp av stråken. 

 

Ojämn polska/triolpolska9                                  Kort etta 

Ex:1                                                                    Ex:2 

    

        1                   2                 3       1          2                  3 

 

  

Mala på Skvaltkvarn, Vallåtspolska, Vid Mikaelsmässan och G-moll polska 

stämmer överens med Ex:1, såsom Ekor Anders lägger tyngd och markerar 

det första slaget mest. I Gammal polska från Evertsberg finns samma tyngd 

och betoning på första slaget men också en accentuering på andra slaget i 

vissa takter då det varierar mellan vanlig och tidig tvåa som i Ex:2.  

 

Här nedan kommer två notexempel på ojämn polska/triolpolska och kort 

etta: 

 

 

 

 

 

 

 
9 Låtpuls, karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition, Sven 
Ahlbäck, 1983/1985/1996, beskrivs från s. 17 
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 I Gammal polska från Evertsberg finns exempel på kort etta och accent på första och andra slaget. Det rödmarkerade området visar ett 
exempel på detta. 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare nämnt upplever jag Anders fraser med ett slags ”fråga-svar” 

mönster, vilket även gäller i rytmen och svänget som bidrar till en 

berättande känsla. 

 

Exempel på det mönstret finns b.la. i Vallåtspolska, takt 37, där han 

varierar mellan att spela trioler och rakt: 

      

 

I Vallåtspolska varierar Anders med att spela trioler och rakt, vilket resulterar i en "fråga-svar" 
känsla och ett berättande spel. 

 
   Tempodynamik  

Ekor Anders använder sig av tempodynamik i sitt spel; han gör korta 

ritardandon, saktar ner vissa fraser och varierar toners längd. När jag 

intervjuade Lena Willemark frågade jag vad hon trodde detta berodde på 

och hon poängterade att han inte spelar till dans på inspelningarna. Det 

resulterade i att han kan kunde spela hur fritt han ville, utan att behöva 

förhålla sig till någon annan. 



  

De rödmarkerade områdena visar exempel på var tempodynamik förekommer i G-moll polskan 

Det rödmarkerade området visar exempel på Ekor Anders frasering i Vallåtspolska 

   I tv-programmet Sverige!10 nämner Lena i en intervju att Ekor Anders 

hade ett väldigt lekfullt spel och att det var vanligt han kastade om 

repriserna i låtarna hur han ville.  

   Tempodynamik, ritardandon och varierande frasering tror jag därför är ett 

resultat av hans lekfulla, fria och berättande spel.  

 

I G-moll polskan finns exempel på tempodynamik:  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

I Vallåtspolska, takt 27, finns exempel på när Ekor Anders gör omtag 

(förlänger sluttonen med två slag). 

 

 

 

 

 

 
10 https://www.svtplay.se/video/17593166/sverige/sverige-sasong-20-avsnitt-
13?start=auto&tab=2018  
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Det går att dansa och röra sig till Anders inspelningar, men det är 

utmanande när han spelar så varierande. Som dansare måste man vara extra 

uppmärksam på hans frasering för att lättare kunna hänga på. Jag håller med 

Lena Willemark om att Ekor Anders kunde spela hur fritt han ville eftersom 

han inte spelar till dans på inspelningarna. På skivan Ekor Anders spelar och 

berättar11 finns det några polskor där Anders spelar tillsammans med Sven 

Per och Lars Larsson, vilket jag tycker resulterar i ett mer jämnt men inte 

lika fritt spel som på hans solo inspelningar. Det kan bero på att han blir 

ackompanjerad av ett stadigt fiolkomp och måste på så sätt förhålla sig till 

det.  

 

Sammanfattning och reflektion 

Ekor Anders var en spelman från Evertsberg i Älvdalen. Med klang, 

gestaltning genom intonation och sväng får han till ett berättande, lekfullt 

och fritt spel som gör hans spel levande.  

Ekor Anders har stor kontaktyta med stråken mot strängen, lätt tryck och 

hög stråkhastighet vilket ger jämn friktion mot strängen och ger fiolen 

utrymme att klinga ut. Andra exempel på detta är att han ofta spelar med A-

bas, adderar dubbeltoner och vid vissa tillfällen använder sig av 

vänsterhands-pizzicato. Med stråken, accentuerar han vissa toner och fraser 

vilket får tonstyrkan att variera som i sin tur bidrar till ett levande och 

intressant spel.  

I de flesta låtar använder sig Anders av gestaltning genom intonation vilket 

betyder att han varierar de olika tonhöjderna, oftast tersen eller kvarten i 

sina låtar. Det blir ett lekfullt spel då han i en låt kan välja att variera mellan 

att spela sina fraser först i en ”mollig” karaktär för att sedan i nästa fras gå 

över till en mer ”durig” karaktär. I mitt arbete har jag tydligt märkt av hans 

kunnighet inom vallåtsmusiken och vallåtsmodus, eftersom han spelat och 

 
11 Ekor Anders spelar och berättar, Historiska inspelningar av svensk folkmusik XI, 2006 



  

även komponerat egna låtar i denna stil som Vallåtspolskan och G-moll 

polskan.  

I mitt arbete har jag använt en pulslagertabell som man kan applicera på 

Ekor Anders spel. Tabellen visar vart han lägger tyngd och markering i hans 

polskespel. Han lägger mest tyngd och markering i första slaget, men i kort 

etta accentueras även det andra slaget. Sväng är ett viktigt element i Anders 

spel och eftersom han varierar att spela sina låtar rakt, med triolkänsla och 

med kort etta bidrar dessa faktorer till det.  

   Tempodynamik ingår under begreppet sväng. Ekor Anders sväng varieras 

ytterligare när han använder sig av tempodynamik och hur han fraserar med 

hjälp av den. Han gör olika typer av frasering genom att variera tonlängd, 

spela ritardando och skapa små korta pauser mellan takter/fraser.  

I mitt arbete har jag använt mig av flera olika metoder för att fördjupa mig i 

Anders spel, såsom att lyssna på inspelningar, kolla på bilder och filmer och 

intervjuat människor som har haft kunskap om honom. Det som jag hade 

önskat mer av, och som hade underlättat mitt arbete, är fler filmer på när 

Anders spelar. Om jag hade haft mer tid till mitt arbete hade jag kunnat 

lägga mer fokus på att söka efter material på Ekor Anders för att få ännu 

bättre förståelse kring hans spel.  

Utifrån mitt arbete har jag lärt mig hur man kan gå till väga och vilka 

metoder man kan använda sig av för att fördjupa sig i någons spelstil. För 

min del har jag utvecklat min lyssnarförmåga och hur jag med hjälp av 

transkribering lättare kan förstå rytm, frasering, tonalitet och sväng. Genom 

att använda mig av olika typer av hjälpmedel som att lyssna, sjunga, spela, 

dansa, transkribera och diskutera om musiken och personen har jag fått en 

djupare förståelse än om jag bara hade använt mig av t.ex. en eller två av de 

hjälpmedlen. 

När jag spelar låtarna efter Ekor Anders har jag försökt spela såsom han gör 

på inspelningarna men jag har också gjort min egen tolkning på hans låtar 

för att hitta en balans till mitt eget spel. Jag vill fortsätta att spela låtar efter 
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Ekor Anders och det finns mycket mer inspelningar att lära sig ifrån än de 

fem låtar jag analyserat i mitt arbete 

 

Jag har upplevt genom de intervjuer och filmer jag hört och sett med Ekor 

Anders att hans personlighet var som hans musik; berättande, lekfull, 

levande och fri. Om man tar sig tid och lyssnar aktivt och intresserat lyssnar 

på Ekor Anders spel, finns det ett större djup än vad man som lyssnare 

kanske tror vid ett första möte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

G-moll polskan
Spelad av Ekor AndersTranskription av Kristina Leesik 2018

& # 34
q = 130Ï Ï Ï ïÏ ä ÏbÏ Ï 3b Ï Ï jÏ 3ä jÏ Ï 3 jÏ Ï Ï Ï 3 jÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏbÏ Ï 3b Ï Ï jÏ 3ä jÏ Ï 3 jÏ

6& # Rit.Ï Ï Ï Ï jÏ .Ï Å Ï #Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3b Ï Ï Ï 3 jÏ ÏÏ Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï

10& # Ï úú Ï #Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3b Ï Ï Ï 3 jÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 jÏ Rit.Ï Ï Ï Ï ú
15& # Ï Ï #Ï ú Ï Ï 3Ï Ï Ï ú ÏÏ Ï

3

Ï Ï Ï Ï Ï 3 jÏ Ï Ï Ï ÏjÏ ÏÏ Ï Ï #Ï úú

20& # Ï 3Ï Ï Ï ú ÏÏ Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï 3 jÏ Ï Ï Ï Ï . Å rÏ Ï Ï Ï ïÏ ä bÏ Ï Ï Ï bÏ Ï jÏ 3ä jÏ Ï 3 jÏ

25& # bÏ Ï Ï 3 jÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï bÏ Ï jÏ 3ä jÏ Ï 3 jÏ
Rit.Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï #Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï



30& # Ï 3b Ï Ï Ï 3 jÏ Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï úú Ï #Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3b Ï Ï Ï 3 jÏ Ï


35& # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 jÏ Ï Ï Ï Ï
Rit.ú Ï Ï #Ï úú Ï 3Ï Ï Ï ú ÏÏ Ï

3

Ï Ï Ï Ï Ï 3 jÏ
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Gammal polska från Evertsberg
Transkription av Kristina Leesik 2018 Spelad av Ekor Anders

& ### 916
q = 100jÏ . Ï bÏ Ï Ï Ï Ï ïÏ Ï Ï Ï Ï ïÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ïÏ Ï Ï Ï nÏ jÏ . jÏ .Ï .

Ï bÏ Ï Ï Ï Ï²


²²²²

6& ### ïÏ Ï Ï Ï Ï ïÏ . ïÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï . n Ï . Litet rit.jÏ . jÏ . jÏ .Ï .
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ïÏ .Ï . jÏ .Ï .
Ï Ï Ï Ï


>


²²

12& ### Ï Ï Ï Ï Ï
ïÏ .Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . n Ï . jÏ . jÏ . jÏ .Ï .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ïÏ .Ï .
>


>

17& ### jÏ .Ï .
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ïÏ .Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . n Ï . jÏ . jÏ . jÏ .Ï .
Ï bÏ Ï Ï Ï Ï


22& ### Ï Ï Ï Ï Ï ïÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï jÏ .Ï . jÏ .Ï .

Ï bÏ Ï Ï Ï Ï ïÏ Ï Ï ïÏ .
27& ### ïÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï . n Ï . jÏ . jÏ . jÏ .Ï .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ïÏ .Ï . jÏ .Ï .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ïÏ .Ï .
>


>


33& ### ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï . n Ï . jÏ . jÏ . jÏ .Ï .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ïÏ .Ï . jÏ .Ï .

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ïÏ .Ï .
>


>


39& ### Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . n Ï . jÏ . jÏ . Ï . jÏ .



  

 

 

Mala på Skvaltkvarn
Transkription av Kristina Leesik 2018 Spelad av Ekor Anders

Spelas med A- bas

& ## 34
q = 140
ÏÏ ÏÏ Ï Ï

3

Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3Ï . Ï Ï Ï 3 jÏ jÏ 3 Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ
3 jÏ

5& ## ÏÏ
3 jÏÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï . Ï Ï . Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï RitÏ ïÏ RÏ Å jÏ

9& ## Ï
ïÏ

Ï Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 jÏ jÏ 3 Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ
3 jÏÏ

>

13& ## ÏÏ
3 jÏÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú 3

Ï Ï Ï Ï
3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ

18& ## Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 ïÏ Ï 3Ï Ï Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3Ï #Ï Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï
3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 ïÏ

23& ## Ï 3Ï Ï ú +ÏÏ
3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3

ïÏ Ï 3Ï Ï Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3Ï #Ï Ï 3

ïÏ ÏjÏ Ï
28& ## +ÏÏ

3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 ïÏ Ï 3Ï Ï Ï . jÏ Ï Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3Ï Ï Ï . Ï . . Ï Ï 3 jÏ
33& ## jÏ 3Ï Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ

3 jÏÏ ÏÏ
3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï Ï
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Vallåtspolska
Transkription av Kristina Leesik 2018 Spelad av Ekor Anders

& ## 34
q = 132jÏ Ï 3

ïÏ ïÏ .
3Å ïÏ nÏ

3

ïÏ Ï 3 ïÏ ïÏ 3n Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï nÏ ïÏ 3Ï Ï Ï ú +ÏÏ Ï . jÏ²³>>>

6& ## Ï 3

ïÏ Ï 3

ïÏ nÏ
3

ïÏ Ï 3 ïÏ Ï nÏ Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Rit.ÏÏ ä jÏ Ï .
3

Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ>>>>

11& ## Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï Ï ïÏ 3Ï Ï Ï ú +ÏÏ Ï . jÏ Ï 3

ïÏ Ï 3

ïÏ nÏ 3 ïÏ>²³>>

16& ## Ï Ï Ï nÏ Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Rit.úú Ï 3 ï#Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï>>>

21& ## Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï3Ï>>
26& ## Ï 3

ïÏ ú ú Ï Ï Ï 3 ï#Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï 3

ïÏ Ï
3

Ï Ï Ï Ï>>

31& ## Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï 3 ïÏ Ï 3

ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï Ï
3

Ï Ï ú>

36& ## ú Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ nÏ
3

ïÏ Ï Ï Ï nÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú +ÏÏ Ï . jÏ²³>



  

 

 

Vid Mikaelsmässan
Transkription av Kristina Leesik 2018 Spelad av Ekor Anders

& ### 34
q = 145

Ï 3ÏGlissÏ Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï GlissÏ Ï Ï

6& ### Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jnÏ Rit.ú GlissÏ Ï Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï

11& ### Ï3Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï ÏGlissÏ Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï3Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 jÏ
>

16& ### Ï 3 jnÏ ú Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï 3

ïÏ Ï 3

ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï

21& ### Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï ú Ï 3

ïÏ Ï Ï Ï 3

ïÏ

26& ### Ï Ï Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï
3

ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï

31& ### Ï Ï Ï 3

ïÏ Ï 3 ïÏ
GlissÏ Ï ú Ï 3ÏGlissÏ Ï Ï Ï

3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ

36& ### Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï Ï Ï GlissÏ Ï Ï Ï
3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3Ï Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 jÏ Ï 3 jnÏ ú
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Analysschema 

 

 

 

 

 

Uttryckskvaliteter Gestaltnings kvalitéer Generella 
musikaliska 
kvaliteter 

Tekniska 
kvaliteter 

Tekniska 
förutsättningar 

 
-Energirikt 
-Berättande och 
levande 
-Lekfullt 
- Kraftfullt med 
pondus 
- Svängigt och 
medryckande 

-Hastigt spel 
-Riktat spel 

	

 
-Rytmisk frasering i 
början av vissa takter 

- Tempodynamik 
- Utsmyckningar: 
drillar, gliss och pizz 
- Gestaltning genom 
intonation 

	

 
-Tät ton men 
samtidigt lätt 
och inte 
pressad 
-Klangrik, 
efterklang 
och med 
dubbeltoner 
-Konsekvent 
tonstyrka, 
ibland 
tendens till 
tondynamik 
-Kort ansats 

	

 
-Stråken 
ligger platt 
mot 
strängen, ej 
lutad 
 
-Stråken är 
placerad 
nära 
greppbrädan 
 
-Horisontell 
riktning med 
stråken och 
stråkarm 
 
-Använder 
sig av mitten 
och spetsen 
av stråken 
 
-Fiolhalsen 
vilar i 
fiolhanden  
 
-Pizzicatto 
med 
fiolhand 

	

 
-Hartsad stråke 
 
-Alla fingrar på 
stråken, 
pekfingret 
kontakt med 
stråken vid 
andra böjen på 
fingret 
 
-Huvudet vilar 
på fiolen  
 
-Vi sittande 
spel, krökt rygg 
 
-Rör sig med 
överkroppen när 
han spelar till 
musiken och 
stampar med i 
takten 
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