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Examenskonsert Gusten Brodin
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Reflektion inför examenskonsert
Bakgrund
”Hur kan man skapa en levande musik som ständigt är intressant att både
spela själv, spela med, dansa med och lyssna på? Hur har själva
instrumentet fiol format folkmusiken? Hur ändras musiken beroende på
förutsättningen, som till dans, i samspel eller som solo?
Det här är några väldigt centrala frågor för mig. De ligger till grund för en
stor del av hur jag tänker kring och jobbar med musik. De har inga
definitiva svar utan det är på många sätt själva sökandet som är svaren.
Efter två år på Norges Musikkhøgskole och ett avslutande på Kungl.
Musikhögskolan kommer jag nu presentera en del av det jag håller på med.
Det blir musik så som jag själv önskar höra den – på fiolens premisser.
Repertoaren och stilen är småländsk och mycket av materialet kommer
ursprungligen från notböcker från 1700- och 1800-talet. Denna typen av
musik ligger även som grund för de egna kompositionerna och
arrangemangen som spelas på konserten. Det blir mycket duospel med
stora och sirliga stämmor och en god del solo där intresse, finess och
fascination är ledstjärnor” - om konserten i programbladet
Mycket av det jag gillar med folkmusik är själva skapandet i stunden. Det
fina i att spela något en gång till men inte för att det behöver presenteras
flera gånger för att förstås utan för att det finns något nytt att komma med
varje gång. Varje framförande är en engångshändelse där produkten är ett
resultat av olika utanpåliggande lager – tonerna, musikern och tillfället.
Jag valde att dela upp min kandidatutbildning på två olika musikhögskolor,
två år på Norges Musikkhøgskole i Oslo och ett år på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm. Den största anledningen till det var att jag
ville få en större syn på min egna musik och hur den hänger ihop i ett större
sammanhang, både tidsmässigt och rumsligt. Den finns enligt mig inget land
vars folkmusik och kultur runt folkmusik är så likt Sverige som Norge. En
central tanke som vi pratade mycket om där kan formuleras som ”varje
tradition är en övergångsform till nästa”. Det här gäller både rumsligt och
tidsmässigt, men kanske än mer på individnivå. Under min tid i Norge fick
jag bland annat större insikt om hur mitt egna spel förhåller sig till
folkmusikens funktion och roll i samhället och hur lika, men också hur
olika, folkmusik och folkmusikvärlden i Norge och Sverige låter och
fungerar.
Väldigt mycket av det jag höll på med i Norge ligger kvar som en förstoring
av mitt musikerskap, men då jag redan har haft en examenskonsert i Oslo
där jag enbart presenterade norsk musik ville jag under min tid på KMH
fokusera mer på min egna musik och därmed även presentera den på min
avslutande examenskonsert.
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Ide´
Min grundtanke om konserten var först och främst att jag ville spela min
egna tradition. Jag har under mina år i Oslo spelat flera nya traditioner och
vill nu åter presentera något som jag har en djupare kunskap om än vad som
går att tillägna sig på två år.
Min andra tanke var att jag ville göra en fiolkonsert. En konsert där
instrumentet och dess musik får huvudfokus, i olika stämningar och
sättningar från solo upp till kvartett.
Den tredje tanken var att jag ville göra en konsert i samverkan med Marika
Bjärnborg. Vi har många gemensamma ideer och ideal kring musik och vi
kommer från samma fioltradition, så det känns bra att presentera min
konsert samtidigt med hennes. Vi har två separata konserter på samma kväll
och samma scen där vi medverkar på delar av varandras. Efter konserterna
blir det dansspel.
Aven om konserterna är skilda har vi gemensam marknadsföring men med
varsin affisch som belyser fokusförflyttningen mellan konserterna. För en
besökare blir det ett evenemang och en helkväll med fiolmusik och dans.

Metod
Då min grundide var att ha en fiolkonsert där instrumentet och musiken låg i
fokus har det största arbetet lags ned på repertoarval, samspel och
arrangering och mindre på det rent sceniska. Det som ändå är planerat är en
enkel scen och enkelt ljus där musikernas instrument får agera utsmyckning
och inramning för scenrummet.
Under konserten vill jag kunna göra en del längre presentationer av låtar och
låtval, men jag vill också kunna hoppa över att berätta något om varje
enskild låt. En programbok kommer finnas tillgänglig för besökarna, där en
komplett låtlista ges och där även bakgrunden inför konserten presenteras.
På så sätt lämnas det stor frihet att berätta om det jag vill på scen, samtidigt
som all information ges till de som är intresserade.
Låtarna har valts både utifrån vad jag gillar att spela och för att skapa en
sammanhängande konsert. Flera låtar har jag haft med mig många år, andra
är bara någon vecka gamla. Ett av mina huvudområden inom fiolspel, och
något jag har jobbat extra mycket med under mitt år på KMH, är stämspel.
Stämmorna på konserten blir i utgångspunkten framspelade och inte
komponerade stämmor, där dialogen med den jag spelar med kan behållas
ohörd för alla ända fram till framförandet. I några låtar har jag däremot
skrivit fasta stämmor och då har jag dragit nytta av att, med överblick, själv
kunna dra i alla olika musikaliska trådar.
Avslutningsvis kommer det alltså bli en konsert där en ögonblicksbild av
olika musikaliska processer ges, en konsert där fiolen som instrument får en
framträdande plats och en konsert där jag själv och min egna musik
presenteras.
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Stilanalysarbete
Inledning – syfte
Vem är det man spelar för, och varför? Det här är en fråga som jag tycker är
intressant ur flera olika aspekter. Olika svar på frågan kan ofta ge upphov
till helt olika musikaliska resultat. Svaret är individuellt och behöver inte
vara konstant. Ibland kan svaret vara att man vill skänka musik av god
kvalite till lyssnaren enkom för att de ska kunna njuta av den. Andra gånger
är de man spelar för främst potentiella konsumenter. Aterigen andra gånger
vill man skapa så goda förutsättningar som möjligt för att folk ska kunna
dansa väl till musiken.
Den jag spelar för är nästan uteslutande mig själv. Det betyder att jag lägger
saker i mitt spel som jag tycker är intressant och värt att lyssna på och
framförallt värt att spela. I förlängningen menar jag att det här synsättet kan
ge väldigt stora kvaliteter till både de jag spelar med och de som lyssnar.
Om jag lyckas spela på ett sätt som gör att jag själv är nyfiken och
intresserad tänker jag att andra också kan bli det. Det motsatta gäller också.
Om jag inte själv är intresserad av mitt spel är det svårt för en åhörare att
uppskatta det på riktigt. På samma sätt premierar jag att lyssna på personer
som verkar intresserade av sitt eget spel över de som inte är det.
Det här leder fram till frågan vad jag själv tycker är intressant i fiolspel. Hur
fascinationen över instrumentet och musiken kan odlas och hur man
genomför och utvecklar sina färdigheter. En återkommande och stor del i
det är något som jag brukar tänka på som levande spel. Levande spel är
något som alltid är i rörelse och alltid förändras och därmed alltid är aktuellt
och värt att undersöka.
En som jag tycker har just ett levande spel är Bengt Löfberg. Det finns alltid
nya saker att höra och nästa gång en viss låt spelas är det andra detaljer som
är annorlunda än förra gången. Att musiken konstant omformas kan ge en
nyfikenhet hos åhöraren, även om de redan har hört melodierna flera gånger
innan. Det är också ett förhållningssätt som jag menar är sunt för den som
spelar, apropå det tidigare resonemanget om vem man spelar för. Att spela
för sig själv och att samtidigt sträva efter ett levande spel kan alltså ses som
en metod för att behålla nyfikenheten och fascinationen för sitt eget spel.
Spel i förändring kan också tänkas som spel med variationer. Lyssnar man
på Bengts spel är en genomspelning aldrig exakt lik en annan. Variationen
är dock inte slumpmässig utan rör sig innanför vissa ramar, om än stora. Det
finns flera fenomen som återkommer gång på gång. Det är just de här
variationsmetoderna som jag är intresserad av i den här analysen. Ofta är
själva melodierna som Bengt spelar enkla i formen och inte så långa. Ibland
kommer de direkt från spelmansböcker, med enkla notbilder. Med flera
lager av variationer ovanpå den enkla grunden blir de intressanta både att
höra på och framförallt, att spela.
Syftet med analysen kan således formuleras som:
Med vilka metoder varierar Bengt Löfberg sitt spel och hur använder han
dem?
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Kort om Bengt Löfberg
Bengt Löfberg (1944-) har varit och är en stor förgrundsgestalt för mycket
av folkmusiken i och runt Småland. Han har länge sökt och utvecklat ett
förhållningsätt till musik som i stora drag bygger på ett improviserat
medskapande hos den som spelar, i likhet med den gehörsmässiga
improvisationen som var dominerande bland duktiga musiker inom även
den europeiska konstmusiken fram till åtminstone början av 1700-talet.1 Att
kunna spela väl till dans har länge varit en premiss för hans musik.
Han har medverkat på flera skivor, varav en är En roliger dans (1977) med
Pelle Björnlert som fick stor betydelse när den kom. Senare utgivelser är
bland annat Mikaelidansen (2000) och Gubbstöt (2004), båda med Pelle
Björnlert och Erik Pekkari, den senare också med Anders Löfberg. Han har
även erhållit Zornmärket i guld.

1 Baserat på Magnus Gustafssons text i konvolutet till Luringen
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Metod och material
Den här stilanalysen bygger på fem låtar som alla är hämtade från Bengts
soloskiva Luringen från 2001. Alla är jämna polskor i närliggande tempo.
Fyra är i moll och en är i dur. Tre spelas med vanlig fiolstämning, GDAE,
en med ADAE och en med AEAE.
Allmänna aspekter i fiolspelet identifierades och beskrevs med hjälp av ett
analysschema där aspekter delades upp efter olika abstraktionsgrad, från
rent konkreta (tekniska förutsättningar e.g. flera omstämningar) till rent
abstrakta (uttryckskvaliteter, e.g. livfullt). För att bättre identifiera fler
aspekter av spelet studerades även två filmade framföranden utöver de valda
låtarna.
Låtarna valdes just för att vara relativt lika varandra för att
variationsmetoder skulle vara tydligare att särskilja.
För att möjliggöra analysen transkriberades låtarna med fokus på rytm,
stråk, fras och melodivarianter. Låtarna spelades upp i olika hastigheter för
att kunna höra olika aspekter i spelet tydligare. I de allra långsammaste
hastigheterna kan enskilda toner i drillar räknas, i något fortare kan stråk
höras lättare, i ännu snabbare kan rytmiska variationer noteras och i full
hastighet kan frasering uppfattas enklast. Till modifieringen av hastigheten
användes programvarorna Amazing Slow Downer och VLC.
Huvuddelen av analysen skedde med hjälp av studering och notering av
inspelningarna i olika hastighet, men transkriptionerna har även
kompletteras och justerats grundat på egen tidigare stilkunskap samt senare
inlärning och spel av de aktuella låtarna.
Låtarna har tecknats ner i programmet ScoreCloud Studio 4. Melodin är
nedtecknad med större nothuvuden och övriga toner med mindre
nothuvuden. Avvikande intonation som är mindre än en halvton är märkt
med pil uppåt eller nedåt över den aktuella noten men symboliserar inte en
exakt tonhöjd utan bara om tonen är högre eller lägre än noterat.
Rytmiska variationer har oftast skrivits i olika former av tupletter. Liksom
vid noteringen för intonation ska tupletterna inte ses som en exakt
återgivning av rytmen utan istället som en beskrivning av den inbördes
relationen mellan tonerna.
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Resultat – Bengts fiolspel
Resultatdelen är uppdelad i olika underrubriker. Den första, Generella
stildrag, behandlar aspekter av Bengts fiolspel som är typiskt för honom och
som är ständigt återkommande och underbyggande för allt han gör. Därefter
kommer olika ämnen som behandlar de variationsmetoder som är analysens
huvudfokus, uppdelat på: Fras, Rytm/Stråk, Toner/Skalning och Klang.
Generella stildrag
Bengts spel karaktäriseras av mycket liv och stor variation. Det är intrikat
med flera lager och många beståndsdelar. Det finns mycket att lyssna efter
för den som vill men det är inte ett spel som tvingar sig på och tar plats.
Dansbarheten har stort fokus men ställer också en del krav på dansarna om
de ska kunna hänga med fullt ut. Det finns flera fraslager och frasen styr
ofta variationen. Ett typiskt exempel är när en insamling av toner sker precis
i början av en fras, som sen följs av ett utsläppande strax efteråt (första
tonen är längre på bekostnad av de andra). Det här kan upplevas antingen
som en metrisk variation inom takten eller som en rytmisk variation runt
pulsen. Insamlingen tas alltid igen, vilket innebär att man som dansare kan
välja att följa med i variationen eller fortsätta dansa på den underliggande
pulsen och på så sätt skapa en motrytm mot musiken. En tanke med det här
kan säkert vara att underlätta men även göra det mer intressant för dansarna,
som i slängpolska dansar mycket apropå fraser i musiken.
Tonen är luftig och lätt, men har ändå en tydlig kärna och en stor pregnans.
Ansatsen i vänster hands fingrar är mjuk och något långsam vilket mjukar
upp övergången mellan olika toner något. Accenter och betoningar är inte
utbrett, inte heller skarpa förändringar eller tvära kast. Variation är ständigt
återkommande i olika former. Ofta följs olika variationsmetoder åt så att
stråkmönstret och tonskalningen förklaras av frasen.
Sökandet efter fiolklang verkar vara viktigt. Intonationen är ren mot de lösa
strängarna och vid dubbelsträngsspel tillåts strängarna klinga med så länge
det går. I vissa låtar drar intonationen mot neutrala terser och septimer men
det är oftast bara en antydan.
Stråktrycket är lågt till medel och hastigheten är ganska hög. Med ett
kontaktställe vid kanten av greppbrädan ger det mycket av den
karaktäristiska lätta, mjuka och luftiga tonen.
Alla låtarna som är med i analysen avslutas med ett ritardando på andra
slaget i sista takten.
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Variation – Rytm/Stråk
En av de vanligaste variationerna är olika stråkbindningar på 16-delsfigurer.
De vanligast förekommande är: två bundna – två stötta, två bundna – två
bundna, fyra bundna samt slutligen en stött – tre bundna. Ett exempel där tre
olika mönster används som variation kan ges av tredje takten i B-delarna på
Köhlen, takt 19, 25 och 47 (Fig. 1).

Figur 1 Stråkvariationer, Köhlen, takt 19, 25 och 47

Ett motsvarande exempel på stråkvariationer finns i A-delen på Den glömda
polskan när låten tas om (Fig. 2)

Figur 2 Stråkvariationer, Den glömda polskan, takt 3, 35 och 39

Ett vanligt stilistiskt uttryck i Bengts spel är en uppsamling av tid (vissa
toner/en del av takten förlängs på bekostnad av efterkommande
toner/taktdelar) i början av en 16-delsfigur. Ofta används uttrycket precis i
början av en fras, såsom i början på alla B-delar i Polska e. Johan Magnus
Dahl (Fig. 3), i många halv- och helstarter i Polska ur Donats notbok (Fig.
4) och hel- och halvstart i B-delen på Köhlen (Fig. 5)

Figur 3 Frasbörjan B-delar,
Polska e. Johan Magnus Dahl

Figur 4 Hel- och halvstarter,
Polska ur Sven Donats notbok

Figur 5 Hel- och halvstarter i
B-delen, Köhlen

Uppsamlingen förekommer även ofta som en del av slutfallet i en fras,
exempelvis i alla A-delsslut i första varvet i Köhlen (Fig. 6) eller i takt 24 i
Den glömda polskan (Fig. 7)

Figur 6 A-delsslut, första varvet

Figur 7 Frasslut, Den glömda Köhlen polskan, takt 24

Ibland kommer även flera sådana figurer eftervarandra, som i andra takten i
första A-delarna i Köhlen (Fig. 8a). I det första varvet uppvisar både första
och andra slaget figuren, i andra varvet är det bara den första figuren som är
ojämn (Fig. 8b) och i tredje varvet kommer en annan variant där den andra
tonen i 16-delsfiguren är längst (Fig. 8c).
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Figur 8a Ojämna figurer, Köhlen
andra takten i första A-delarna

Figur 8b Ojämna figurer, Köhlen
andra takten i första A-delarna

Figur 8c Ojämna figurer, Köhlen
andra takten i första A-delarna

Den sista varianten där den andra tonen är längst förekommer också i i stort
sett alla frasslut från och med slutet av 1B2 i Köhlen (Fig. 9), men också i
frasslut på Den glömda polskan, Polska ur Sven Donats notbok och i Polska
e. Nils Bernhard Ljunggren. Formen är mest utbredd i Köhlen, i de andra
låtarna varieras den med jämna 16-delar. I Polska e. Johan Magnus Dahl
består alla frasslut av jämna 16-delar.

Figur 9 Frasslut, Köhlen

En extrem variant på uppsamlingen och släppet av tid kan ges av den andra
takten i B-delarna på Polska ur Sven Donats notbok (Fig. 10). Här sträcker
sig uppsamlingen över mer än ett slag, och tonerna sprids ut jämnt efter den
långa tonen.

Figur 10 Uppsamling, Polska ur Sven Donats notbok, takt 18

En annan variationsmetod är dubblering av rytmen genom att fylla ut 8delsfigurer med varannan 16-del på strängen under. Rörelsen som utförs är
densamma som vid pulsmarkeringar2 på en sträng men större och över två
strängar. Metoden används i Köhlen (Fig. 11a), Polska e. Nils Bernhard
Ljunggren (Fig. 11b) och i Polska e. Johan Magnus Dahl (Fig. 11c). I olika
genomspelningar kommer 16-delarna på olika ställen.

Figur 11a Dubblering, Köhlen,
takt 41

Figur 11b Dubblering, Polska e. Nils
Bernhard Ljunggren, takt 3

2 s.k. gungstråk/rullstråk, Ahlbäck, s. 73
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Figur 11c Dubblering, Polska e.

Johan Magnus Dahl, takt 9

Variation – Toner/Skalning
Tonerna i melodin varieras på huvudsakligen två sätt – andra toner än innan,
eller genom upp/nedskalning av mängden toner i melodin. Ett exempel på
nedskalning från 16-dels- till 8-delsfigurer ges i Polska e. Johan Magnus
Dahl (Fig. 12). Stråkmönstret förblir detsamma även om tonerna är färre.

Figur 12 Melodiskalning från 16-delar till 8-delar, Polska e. Johan Magnus Dahl, takt 35 och 43

Viktiga tonhöjder ändras ibland till någon annan för att skapa melodisk
variation. Ett sånt exempel ges i Polska e. Johan Magnus Dahl, där andra
slaget i andra takten byts från ett f till ett g när låten repeteras (Fig. 13).
Aven om den centrala tonen för slaget fortfarande är f, ger inledningen med
ett g en markant förändring.

Figur 13 Melodivariation, Polska e. Johan Magnus Dahl, takt 18/26 och 34/42

Variation – Klang
Bengt spelar med ganska lik stråkklang genom alla låtarna. Det finns en viss
skillnad när han har extra hög fart på stråken, i vissa fraser och partier. Då
blir klangen ännu sprödare och luftigare. En annan källa till klangvariation
är olika bruka av dubbelgrepp och lösa strängar. Han låter ofta de lösa
strängarna klinga med så länge det går, men har de inte med på samma ställe
nästa gång.
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Sammanfattning och reflektion
Bengts fiolspel är variationsrikt och levande. Det händer nya saker varje
gång man lyssnar, men det är inte musik som tränger sig på. Tonen är mjuk
och klangfull. Musiken flödande men inte linjär. Dansbarheten är hög.
Subjektivt medskapande3 är en träffande beskrivning av Bengts spel och
begreppet kan ses som en slags sammanfattning av hela analysens resultat.
Det subjektiva belyser att det rör sig om en ögonblicksbild, något som
skapas i stunden. Nästa genomspelning kan låta väldigt annorlunda.
Medskapande belyser de olika metoder som används för att variera musiken
och även förhållningen att det faktiskt skapas något nytt och ohört varje
gång man spelar.
Vid analysen av låtarna framkom att de variationer som utförs kan delas in i
olika typer och att de följer vissa mönster. Variationsmetoderna återkommer
i alla undersökta låtar, så det verkar relevant att faktiskt benämna dem som
just metoder, inte bara varianter. De används på liknande ställen i olika
låtar, och många har en praktisk betydelse för dansbarheten i musiken (e.g.
inhämtning/presentation av fraser).
De metoder som är beskrivna i resultatet är inte alla som används och det
vore intressant att utveckla analysen till att innefatta fler. Exempel på
variationsmetoder att undersöka är bland annat frasvariation, pulslager och
dynamik. Framförallt vore det intressant att undersöka mer om hur och
varför de används, både kvalitativt och kvantitativt. Det har inte på långa
vägar utforskats tillräckligt i denna analys och jag tror att en större kunskap
om variationsmetoder skulle kunna leda till många applicerbara verktyg för
ens eget, och andras spel.
Min egen största behållning av analysen är att jag har identifierat och
formulerat fenomen som jag innan bara hörde men inte reflekterade över.
Genom att faktiskt veta vad, när, hur och varför något sker i musiken kan
även mitt eget spel bli mer konsistent. Det är även alltid bra med fler
musikaliska verktyg, även om man väljer att inte alltid använda dem själv.
Jag har märkt att mycket av det jag har beskrivit i resultatdelen har jag redan
i mitt eget spel sen innan men då mer omedvetet. Jag har också identifierat
flera egna variationsmetoder som jag använder mig, som inte har berörts i
resultatet och som inte heller var lika medvetandegjorda sedan innan.
En annan tanke som är viktig att belysa är att det intressanta, levande och
variationsrika spelet bygger på att man är först är intresserad av sitt spel.
Att man bryr sig om hur man spelar och inte bara gör som man brukar. Man
skapar något nytt varje gång man spelar samma låt. Eller, som Bengt
uttrycker det: ”Man ska bli skittrött av att spela”4 . Att bry sig som sitt spel
är en tanke som jag själv återkommer till gång på gång. Som en metod för
att göra det intressantare och roligare att spela för sig själv och som en
metod för att skapa något som kan vara intressant även för andra.
3 Magnus Gustavssons beskrivning av Bengts spel, Luringen s. 2
4 Luringen, s. 3
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Den metod jag har använt mig av har i huvudsak gått ut på att notera låtarna
direkt från inspelningarna utan att först lära mig formen på fiol själv.
Metoden valde jag främst utifrån en tanke om att jag då lättare skulle kunna
identifiera vad som sker i inspelningarna utan att mitt egna spel och tidigare
kunskap om melodierna skulle konkurrera med den inspelade varianten. Jag
menar också att då analysens fokus låg på just variationsmetoder skulle det
att lära sig en fast form faktiskt vara kontraproduktivt då man då snarare lär
sig att kopiera ett framförande snarare än att tillägna sig metoderna för
variation. I efterhand kan jag konstatera att metoden var ett riktigt val, som
även lät mig identifiera flera av mina egna variationsmetoder. Om jag
istället hade lärt mig formen på inspelningen tror jag dels att jag inte skulle
upptäcka dem i samma grad, och inte heller lära mig använda Bengts
metoder till lika hög utsträckning.
Det finns flera spår som skulle vara intressant att fortsätta på. Att identifiera
och beskriva fler variationsmetoder samt att fördjupa beskrivningen av de
berörda, e.g. hur vanligt förekommande en variation är, är såklart ett stort
sådant. Ett annat är att jämföra Bengts spel mellan inspelningar av olika
ålder och se vad skillnaderna och likheterna består av. Ett tredje skulle vara
att få olika centrala utövare inom stilen att spela samma låtar och därigenom
se vilka variationsmetoder som verkar populärast.
Avslutningsvis kan analysens frågeställning, Med vilka metoder varierar
Bengt Löfberg sitt spel och hur använder han dem? ses som delvis besvarad.
De enligt mig största och tydligaste metoderna är identifierade och
beskrivna, liksom hur och varför de används. Det som saknas för att
frågeställningen ska bli helt besvarad är helt enkelt en mer omfattande
analys. Mer kvalitativ och kvantitativ analys, i form av exempelvis
statistiska tester av förekomsten av metoderna, fler låtexempel och
utprovning av betydelsen av metoderna i samband med dansare skulle ge en
tydligare bild av Bengts Löfbergs spel och hans variationsmetoder.
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