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Min bakgrund i folkmusiken 

Under större delen av min uppväxt genomgick jag någon form av identitetskris. Jag kommer 

från ett utav dom landskap som nog är starkast förknippat med svensk folkmusik och jag har 

märkt att många nästan tar för givet att jag har spelat Rättvikspolskor från det att jag kunde 

hålla i en fiol, men riktigt så är det inte.  

 

Jag har egentligen inga rötter i Dalarna, utan jag och min bror är faktiskt dom enda i släkten 

som är födda där. En stor del av min släkt kommer nämligen från Hälsingland, Sörmland och 

Bohuslän. 

 

Genom folkmusiken skapade jag dock min egna identitet och idag finns det ingen plats som 

känns så hemma som Dalarna. Genom tradition och historia skapas en anknytning till olika 

platser, det var just det som gjorde att jag började känna en tillhörighet och det är just det här 

jag tycker är så otroligt fint med folkmusiken. 

 

För mig har folkmusiken varit en självklarhet genom hela min uppväxt. Mina föräldrar 

träffades genom Falu Spelmanslag, båda hade nyligen flyttat till Falun och hade dragits in i 

folkmusiksvängen under Gröna Vågen på 70-talet. Redan från födseln fick jag och min bror 

följa med på Bingsjöstämman, spelmanslagets sommarfester, konserter och festivaler. I brist 

på barnvakt eller släktingar som kunde passa oss under veckorna fick vi även följa med på 

spelmanslagets repetitioner på torsdagskvällarna. När vi var gamla nog att börja spela fiol 

själva fick vi åka på folkmusikläger, vara med på låtkurser och spela med Faluns Lilla 

Spelmanslag under ledning av orespelmannen Ola Bäckström.  

 

När jag blev lite äldre började jag intressera mig mer för spelmanstraditionerna i Dalarna, 

främst Ore i och med att Ola Bäckström alltid har varit en stor förebild för mig. Detta tog fart 

då jag fick honom som lärare på musikkonservatoriet i Falun. Under mina studier på 

Musikkonservatoriet fick vi även åka hem till Per Gudmundson under några dagar där vi hade 

både grupplektioner och enskilda lektioner. Under min enskilda lektion fick jag lära mig en 

polska efter Blank Anders och en polska efter Höök-Olle. Det var något med dom låtarna och 

Pers spel som gjorde att jag blev helt tagen, det var en typ av spelmanstradition från Dalarna 

som jag aldrig hade kommit i kontakt med tidigare och jag kände direkt att ”det är den här 

typen av låtar jag vill spela”.   

 

Under min tid på folkmusikinstitutionen har jag med hjälp av mina lärare Mikael Marin, 

Ellika Frisell och Hadrian Prett utvecklat ett mer medvetet och lyhört spel. Jag har fått 

fördjupa mig mer i min egna spelmanstradition, utmanats av tekniska svårigheter på mitt 

instrument, utvecklats som dansmusiker samt fått en djupare förståelse för andra 

spelmanstraditioner. Jag har blivit mer självsäker i mitt fiolspel samt arbetat mycket med 

solospel och att hitta samt utveckla olika uttryckskvaliteter i mitt låtspel.  
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Under mitt andra år på utbildningen jobbade jag tillsammans med min 

huvudinstrumentslärare Mikael Marin mot en solokonsert som jag genomförde under 

vårterminen i Nathan Milsteinsalen. För mig var detta ett stort steg då jag innan den här 

konserten knappt kunde gå upp på en scen utan att bli fruktansvärt nervös. Det här var första 

gången på väldigt länge som jag gick upp på en scen och bara kunde njuta av att få spela. 

Sedan dess har jag inte haft någon scenskräck och under det senaste året har jag älskat att få 

stå på scen vilket jag är otroligt stolt över. 

 

Vision 

Min vision med examenskonserten är att det ska vara en väldigt enkel och lekfull konsert som 

förmedlar ren och skär spelglädje rakt igenom. Jag vill att hela konserten ska genomsyras av 

min personlighet, spegla mig som musiker och ge publiken en inblick i hela mitt musikerliv. 

Detta innebär att jag vill spela med aktiva projekt som jag turnerar med, men även ta chansen 

att dela scen med musiker som jag vanligtvis spelar med på fester, jam, hemma i köket eller i 

andra sammanhang. 

 

Metod 

Jag hade ganska tidigt klart för mig vilken typ av material jag ville ha med på konserten. Det 

fick bli en blandning av låtar som har funnits med under många år, låtar som jag länge har 

velat lära mig, ny repertoar som jag har fått under mina år på folkmusikinstitutionen och låtar 

som jag förälskat mig i första gången jag fått höra dom och som helt enkelt bara måste vara 

med.  

 

I och med att jag vill att det ska vara ett stort fokus på samspel och ha en mer intim känsla har 

jag valt att endast ha olika duo- och triokonstellationer. Utöver detta blir det även mycket 

solospel där jag har plockat ut favoritlåtarna från min repertoar. Jag kommer börja konserten 

ensam med polskan efter Höök-Olle som jag lärde mig av Per Gudmundson första gången vi 

spelade tillsammans. Just den låten har länge varit min favoritlåt och det kändes väldigt 

självklart att börja med den. Sedan vill jag även utmana mig själv och spela en Bingsjöpolska 

solo. Under mitt sista år på utbildningen har jag haft Ellika Frisell som 

huvudinstrumentslärare och fått fördjupa mig mer inom Bingsjöstilen vilket jag har velat göra 

under en längre tid. Jag har fått en otroligt fin repertoar och massa bra verktyg från Ellika för 

att kunna botanisera mig mer inom den spelstilen. Då min konsert har blivit framflyttad i och 

med den rådande pandemin hoppas jag nu på att kunna arbeta vidare med detta på egen hand 

och hitta min egna röst i den traditionen.  

 

Jag kommer ha med mig fem musiker som alla har inspirerat mig på olika sätt under dom 

senaste åren.  
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Per Gudmundson är en utav dom musikerna som har inspirerat mig mer än någon annan och 

utan honom hade jag nog aldrig varit den musiker jag är idag. Därför känns det otroligt fint 

och ärofyllt att få ha med honom på scenen. Under dom senaste fem åren har jag åkt hem till 

Per och spelat så fort jag har fått chansen och under min sista termin på KMH fick jag även 

ha några lektioner med honom genom skolan. Genom Per har jag fått en stor del av min 

repertoar och på konserten kommer vi spela tre Rättvikspolskor. En utav dom har vi spelat 

mycket på under dom senaste åren medan dom andra två är nyare på min repertoar. När vi 

spelar tillsammans är det sällan någon av oss som spelar stämma, utan vi brukar spela låtarna 

unisont och jag har genom det insett hur häftigt det är när man hittar ett unisont samspel. 

Detta är något som jag vill kunna komma åt och förmedla på konserten, så vi kommer spela 

dessa låtar väldigt avskalat så att alla detaljer och finliret i melodierna verkligen får komma 

fram.  

 

En annan person som har betytt väldigt mycket för min musikaliska resa är Jerker Hans-

Ers. Vi lärde känna varandra för tio år sedan på Hälsinge Låtverkstad och under dom senaste 

åren har vi utvecklat ett samspel tillsammans som jag aldrig har upplevt med någon annan 

musiker. Vi känner varandras fiolspel otroligt väl och har utvecklat en följsamhet i vårat 

parspel där vi alltid vet vart den andra är påväg. Det är bland annat via Jerker som jag har fått 

en stor del av min Hälsingerepertoar och eftersom att det är en spelmanstradition som har 

betytt väldigt mycket för mig kändes det självklart att även den skulle få sitt egna utrymme i 

konserten. Så jag kommer spela två hälsingelåtar tillsammans med Jerker där jag dessutom 

har en större roll som stämspelare. Vi kommer även spela två låtar tillsammans med Jerkers 

far Örjan Hans-Ers. Genom Örjan och Jerker kom jag i kontakt med låtskatten av Jonas 

Olsson som plötsligt gick bort 2010. Jag har väldigt många fina minnen från Bingsjöstämman 

när jag har spelat dessa låtar tillsammans med Jerker och Örjan, ett av dom starkaste var för 

några år sedan när vi spelade Innerligheten uppe vid Päkkosgården när solen gick upp. Det 

första jag bestämde när jag satte programmet inför konserten var att jag ville avsluta med just 

Innerligheten då många av mina finaste spelkvällar har avslutats med just den låten. 

 

I programmet ville jag även ha med Northern Resonance som är ett av mina stora 

hjärteprojekt. Idén för projektet fick jag under en av mina första dagar på KMH, så det känns 

väldigt roligt att den idén har utformats till ett projekt under dom här åren. I Northern 

Resonance spelar jag viola d’amore och vi kommer bland annat spela egenskriven musik på 

konserten. Så detta projekt kommer nog bryta av från övriga konstellationer, vilket jag tror 

kommer bidra till en fin helhet i konserten. I Northern Resonance spelar jag tillsammans med 

Jerker Hans-Ers och Petrus Dillner. Innan vi startade Northern Resonance hade jag inte 

spelat med Petrus mer än på jam och i andra större sammanhang, men jag har länge 

inspirerats av Petrus och tyckt väldigt bra om hans spel. 

 

Det blir mycket stråkinstrument i konserten. Utöver vanliga fioler och nyckelharpa blir det 

även hardanger fela, viola d’amore, oktavfiol och femsträngad fiol. När jag började planera 

konserten kunde jag känna mig lite orolig över att det blir mycket fiolspel, många 

Rättvikspolskor och mycket små konstellationer. Jag tror dock att detta kommer bidra till en 

tydlig röd tråd genom hela konserten. Det är dessutom en sån konsert som jag själv skulle 
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älska att gå på, så jag hoppas på att publiken kommer känna likadant inför min 

examenskonsert.  

 

Jag kommer dessutom ha med Markus Räsänen på dragspel. Jag minns inte riktigt hur jag 

lärde känna Markus, men förmodligen var det på någon av spelmansstämmorna. Han är en 

utav dom personerna som jag alltid ser fram emot att få spela med så fort jag får chansen då 

det känns som att alla låtar blir tusen gånger bättre när man spelar dom tillsammans med 

honom. Jag har bara spelat med Markus på jam eller liknande sammanhang, så när jag 

började planera inför min examenskonsert ville jag passa på att få spela mer tillsammans med 

honom. Vi kommer spela en låt av Jonas Olsson på trio tillsammans med Jerker Hans-Ers och 

två låtar på duo. En utav låtarna på duo är ”Gammal Falupolska”, en låt som jag hittade på en 

cd-skiva hemma hos mina föräldrar för flera år sedan. Jag har länge velat spela den låten då 

den är otroligt fin, men den har aldrig riktigt kommit till sin rätt när jag har spelat den 

tidigare. När jag spelade den tillsammans med Markus föll dock bitarna på plats och jag 

kunde verkligen känna att låten blev mer hemma. 

  

Jag brukar sällan skriva arrangemang själv utan föredrar att göra det tillsammans med mina 

medmusiker. Då jag vill komma åt ett personligare plan som är mer avskalat har jag valt att 

låta många utav arrangemangen inför examenskonserten växa fram under arbetets gång. Jag 

vill komma åt känslan man får när man sitter i ett jam med bra musiker och verkligen hittar 

samspelet och går på varandras impulser. Med Northern Resonance kommer det dock vara 

större arrangemang som är mer genomtänkt komponerade och utmejslade då det är så vi 

vanligtvis brukar arrangera.  

 

Jag har trivts väldigt bra att arbeta inför min examenskonsert i ett format där jag bjuder in 

musiker som inspirerar mig och att den röda tråden genom konserten blir den repertoar som 

jag bär med mig, men med influenser av mina medmusiker. Under det kommande året 

planerar jag att släppa mitt första soloalbum. Inför releasen av det albumet planerar jag att 

arbeta i ett liknande format, men med mer fokus på soloframträdanden. Under 

Bingsjöstämman 2019 gjorde jag en delad solokonsert med Anders “Tjoppe” Jakobsson i 

Bingsjö Kapell, ett koncept som jag trivdes väldigt bra med. Detta är något som jag kommer 

ta med mig när jag släpper mitt soloalbum. Jag har en idé där jag vill bjuda in musiker från 

olika landskap som på olika sätt inspirerar mig och göra delade solokonserter med inslag av 

parspel i vardera landskap. Under själva releasen planerar jag dock att samla flera musiker 

och bygga upp en konsert på liknande sätt som inför min examenskonsert, detta planerar jag 

att göra hemma i dalarna.  

 

Jag har tänkt mycket på hur jag ska göra med presentationer och mellansnack under 

konserten. För mig känns det viktigt att få presentera mina medmusiker då det är musiker 

som har inspirerat mig väldigt mycket under åren. När det kommer till mellansnack kommer 

jag dela in låtarna i olika block på 2-3 låtar där jag endast pratar mellan blocken. 

 

I och med den rådande pandemin som är just nu har jag behövt tänkta om väldigt mycket i 

planeringen inför examenskonserten. Det kommer vara en begränsad publik utifrån 
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restriktionerna som gäller i samhället när konserten äger rum. Detta har bidragit till att jag 

även kommer göra en live stream av konserten med hjälp av Petter Berndalen. Under 

pandemin har Petter fördjupat sig mer inom live streaming och sänt flera konserter med en 

hög kvalitet. Detta är något som jag inte hade tänkt på att göra om inte läget hade sett ut som 

det gör nu, men jag är samtidigt glad över att en nu kan live streama konserter då jag kan nå 

ut till en större publik både i Sverige och internationellt.  

 

Konserten kommer äga rum på Stallet - Världens Musik. Anledningen till att jag valde just 

den lokalen är för att jag har spenderat mycket tid där under mina studieår och tycker att det 

är en personlig scen som har en väldigt varm och inbjudande atmosfär.  

 

Under kvällen vill jag kunna vara på scenen tillsammans med mina medmusiker och bara 

njuta av att få dela med mig av den här musiken. Jag vill att publiken ska kunna sluta ögonen 

och färdas till ett förtält på Bingsjöstämman klockan 02.00 på natten, jag vill att det ska vara 

intimt och nära. 
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Program 
 

 

Polska   
Efter Höök-Olle  

  
Polska efter farbrodern   
Efter Petters Erik  

  
Vispolska  
Efter Anders Lust   
 

 
 

Skomakarens Polska   
Efter Johan Söderlund  

 
Polska   
Efter Anders Höök 
 

 
 

Polska efter Ris Kersti  
Efter Petters Erik  

 
Vispolska efter morfadern   
Efter Petters Erik   
 

 
 

Hemfärd  
Av Petrus Dillner   

 
Raulands Reinländer   
Av Sjur Nyvold  

 
Gangar   
Av Jerker Hans-Ers 
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Blekingepolskan 
Efter Hjort Anders 

 

 
 

Polska 
Efter Höök Olle 

 
Polska 
Efter Anders Forsman  

 
Polska  
Efter Bud Olov 

 

 
 

Polska 
Efter Päkkos Gustaf 

 
Vallåt 
Efter Lisbeth Långlars Olsdotter 

 
Gammal Falupolska 
Efter Vilhelm Hedlund 
 

 
 

Pellpärsvalsen 
Av Jonas Olsson 

 
From-Olles Sista Komposition // Det Ringer Till Vila 
Efter From-Olle // Av Johan Olof Wallin 
 

 
 

Innerligheten 
Av Jonas Olsson 
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Medverkande 

Anna Ekborg - fiol och viola d’amore  

Markus Räsänen - dragspel 

Per Gudmundson - fiol 

Örjan Hans-Ers - fiol 

Petrus Dillner - nyckelharpa 

Jerker Hans-Ers - hardangerfela, 5-strängad fiol och oktavfiol 

 

 

Tack till  

Stallet - Världens Musik 

 

Pawel Lucki för ljud 

 

Petter Berndalen för live stream 

 

Konsertproducent Per Sjöberg 

 

Ellika Frisell för handledning  

 

Examinatorerna Ellika Frisell, Olof Misgeld och Sven Ahlbäck 

 

Mina lärare och mentorer Ellika Frisell, Mikael Marin, Hadrian 

Prett och Per Gudmundson för allt ni har lärt mig under dessa år 

 

Lärarna på Folkmusikinstitutionen  

 

KMH för tre fina studieår 

 

Mina fantastiska medmusiker 

 

Min  familj och alla mina vänner som stöttat mig 

 

Alla som har kommit  för att lyssna på min konsert och dela den 

här kvällen med mig 
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Petters Erik Eriksson – Ett utsmyckande spel 

En stilanalys av Anna Ekborg  
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Inledning och syfte 

 

Första gången jag kom i kontakt med Petters Eriks spel var för fem år sen. Jag hade precis 

upptäckt arkivet på Folkmusikens Hus i Rättvik och fick en lista av Per Gudmundson med 

spelmän, främst Rättviksspelmän, som han tyckte att jag skulle lyssna på. Bland spelmännen 

på listan fanns namn som Blank Anders, Perols Gudmund, Paul Bäckström, Dyrsmeds Olof 

Andersson med flera. Jag började med att söka på det första namnet i listan för att sedan gå 

vidare för att se om jag hittade något som jag fastnade för. Nu fem år senare har jag 

fortfarande inte tagit mig igenom hela listan, utan jag återkommer alltid till det första namnet 

på listan vilket var Petters Erik Eriksson. Det var något speciellt i Petters Eriks spel som 

tilltalade mig redan från det att jag började lyssna på inspelningar med honom i arkivet. Till 

en början fastnade jag för flödet och riktningen i hans spel, men när jag började lyssna mer 

noga var det ornamentiken i melodierna samt Petters Eriks medvetenhet i spelet som fångade 

mitt intresse.  

 

Det jag vill undersöka med denna stilanalys är hur jag kan framhäva ornamentiken i en 

melodi som Petters Erik och hur man skapar ett flöde i musiken genom melodiska ornament. 

Sedan har jag även reflekterat mycket över vad som är ornamentik och vad som är själva 

grundmelodin i en låt.  

 

Metod och material 

 

I arkivet på Folkmusikens Hus finns flera inspelningar med Petters Erik och efter att ha 

lyssnat igenom alla inspelningarna i deras arkiv har jag valt ut sex låtar att transkribera samt 

analysera.   

 

Inspelningarna jag har lyssnat på i arkivet är inspelade av bland annat Jan Ling, Margareta 

Jersild, Märta Ramsten, Lars Jobs, Gertrud Sundvik, Sven.E Swensson, Ingvar Norman, Mats 

Arnberg, Helmy Hansson, Paul Bäckström, Knis Karl Aronsson, Prest Olof Eliasson och 

Petters Sven-Åke Eriksson. Dessa låtar är inspelade mellan 1957-1986 och dom låtarna som 

jag har valt att transkribera är inspelade 1963, 1966, 1968, 1971 och 1972.  

 

 Dom låtar som jag valde att transkribera hade Petters Erik efter morfadern Ollas Per Persson 

(sång), farbrodern Petters Hans Eriksson “Filén” (fiol), Anders Maseiw (fiol) och Ris Kersti 

“Ris mor” (horn).  

 

När jag har analyserat dessa låtar har jag börjat med att lyssna i fullt tempo och skrivit ner en 

enklare notation i notprogrammet ScoreCloud av det jag har uppfattat som grundmelodin. 

Därefter har jag använt mig av Amazing Slow Downer för att kunna analysera låtarna mer 

djupgående. Detta genom att lyssna på inspelningarna i olika hastigheter för att kunna notera 
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detaljerna i Petters Eriks spel. Det jag främst har valt att fokusera på är ornamentiken i Petters 

Eriks spel och genom att lyssna på inspelningarna i olika tempo har jag kunnat analysera de 

utsmyckningar han gör. För att kunna notera ornamentiken så precist som möjligt har jag 

använt mig av “keyboardfunktionen” i ScoreCloud där jag, efter att själv ha testat sjunga och 

spela figurerna som Petter Erik spelar, har spelat in ornamentiken i ScoreCloud med hjälp av 

tangentbordet på datorn. Detta har varit den funktion jag har använt mig av mest under mitt 

arbete då det har gett mig möjligheten att, i långsamt tempo, återge det jag hör på 

inspelningarna. Detta hade jag inte kunnat göra enbart genom att mata in notvärdena då jag 

inte är så pass teoretiskt lagd att jag kunnat lista ut exakta notvärden på det han spelar. Därför 

har jag istället använt mig av mitt gehör och härmat Petters Erik för att sedan jämföra 

inspelningarna med resultatet i ScoreCloud.  

 

Jag har även använt mig mycket av verktyget “analysdetaljer” i ScoreCloud för att få en 

tydligare bild av Petters Eriks intonation. Detta har jag gjort genom att göra en ljudanalys av 

dem inspelningarna jag har använt som underlag i mitt arbete där ScoreCloud visar avvikelser 

från det som är noterat och signifikant med +/-. Är det en kvartston högre noterat och 

signifikant visar analysdetaljerna för intonation rött +50 vilket innebär att det klingar 50 cent 

högre än noterat. Om det är 1/8 ton högre än noterat och signifikant visar analysdetaljerna för 

intonation rött +25 vilket innebär att det klingar 25 cent högre än noterat, vilket noteras med 

en pil upp i ScoreCloud. Samma princip gäller om det är sänkt med kvartston eller 1/8 ton. 

Då visar analysdetaljerna för intonation blått -50 eller –25 vilket innebär att det klingar 50 

eller 25 cent lägre än noterat där -25 noteras i ScoreCloud med en pil ner. Under arbetets 

gång såg jag till att hela tiden använda mitt eget gehör, även om det finns flera verktyg i 

ScoreCloud som kan hjälpa en. Så när jag analyserade intonationen i Petters Eriks spel såg 

jag även till att lyssna, spela med samt reflektera kring intonationen på egen hand.  

 

Utöver ornamentiken samt intonationen analyserade jag även Petters Eriks stråkmönster samt 

fotstampet i låtarna. Vid analys av stråkmönstren tog jag till en början ner tempot på 

inspelningarna för att höra när stråkvändningarna skedde. Dock insåg jag efter ett tag att det, 

för mig, var lättare att lyssna i ett lite högre tempo för att få en tydligare bild av vad som 

kunde vara logiskt. Jag drog tidigt slutsatsen att Petters Erik började varje repris med 

nedstråk samt avslutade repriserna med uppstråk. Utifrån denna slutsats noterade jag olika 

stråkmöjligheter som jag kunde urskilja från inspelningarna samt testade att spela med 

inspelningen. Detta för att se om stråken var logiska samt möjliga att utföra i fullt tempo samt 

analyserade hur flödet i låten blev med olika stråk. Jag valde även att notera Petters Eriks 

fotstamp då jag tidigt fick uppfattningen om att han inte är konsekvent med hur han stampar 

takten i låtarna. Detta gjorde jag genom att dra upp de lägsta frekvenserna/bottenregistret i 

EQ:n till max på inspelningarna i Amazing Slowdowner samt dra ner övriga 

frekvenser/register så mycket som möjligt. På så sätt kunde jag tydligt höra på vilka taktslag 

Petters Erik stampade samt hur han varierade fotstampet i de olika låtarna.  

 

Utöver inspelningarna från arkivet har jag även kollat på filmen “Spelmans vardag” som är 

inspelad på Pekkos Gården i Bingsjö där Petters Erik dels spelar själv, men även tillsammans 

med Pekkos Gustaf, Nils Agenmark och Påhl Olle. Detta har hjälpt mig att få en bättre 
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uppfattning om Petters Eriks teknik, hur han håller fiol och stråke samt hur han stråkar vilket 

har underlättat min analys av hans spel. Jag har även lyssnat på inspelningar när andra 

spelmän tolkar hans repertoar för att få en överblick i hur andra uppfattar låtarna samt 

spelstilen.  

 

Under hela processen har jag också spelat med inspelningarna av Petters Erik och försökt 

härma det han gör i olika tempon. För att kunna spela med, använda verktyget 

“analysdetaljer” samt urskilja mikrointonation har jag ändrat pitchen på inspelningarna så att 

de överensstämmer med min fiol samt ScoreCloud som utgår från 440Hz.  

 

Om Petters Erik Eriksson 

Petters Erik Eriksson var en Rättviksspelman som levde mellan 1899 – 1976. Han kom från 

Gärdsjö i Rättvik där han hade ett jordbruk och arbetade i skogen1, men när gården i Gärdsjö 

brann ner 1931 flyttade han till Backa by i Rättvik där han jobbade på Kullsbergs Kalkbruk.2 
 

Redan som liten hade Petters Erik ett stort intresse för spelmansmusiken och i en intervju 

med Jan Ling 3 berättar Petters Erik om hur han brukade gå hem till Rättviksspelmannen 

Tjäder Jonas varje kväll för att höra honom spela, men att han själv inte fick spela fiol för sin 

mor då det ansågs vara en synd. Vid 17 års ålder fick Petters Erik sin första fiol av farbrodern 

Petters Hans Eriksson, även kallad Filén, och lärde sig spela hemma hos en annan pojk i byn. 

 

Precis som många andra av den generationens spelmän hade Petters Erik dom flesta av 

låtarna efter sin morfar Ollas Per Persson som trallade låtarna. Petters Erik brukade höra sin 

morfar tralla låtarna när de arbetade i skogen och hade med sig den repertoaren trots att 

morfadern dog innan Petters Erik började spela fiol. 4  Utöver det hade han många låtar efter 

farbrodern Filén, olika spelmän från trakterna och även några låtar efter hornblåserskan Ris 

Kersti Persdotter som kom från Blecket dit Petters Erik ofta gick för att hämta mjölk. Petters 

Erik var även med och grundade Rättviks spelmanslag 1944 tillsammans med bland annat 

Påhl Olle, Säbb John och Sparv Anders. 

 

Låttyper 

För att kunna göra en så detaljerad analys som möjligt av Petters Eriks spel valde jag att 

endast analysera när han spelar polskor från Rättvik då dom utgör en majoritet av hans 

repertoar.  
 

Anledningen till att jag valde att analysera just detta material var för att det består utav låtar 

som jag själv vill lära mig och få in i min egen repertoar. Dom inspelningar som jag valde att 

 
1 PGM Matts Arnberg presenterar Petters Erik 
2 Musikmuseet, dalamaterial  - Jan Ling Rättvik/1966 
3 Musikmuseet, dalamaterial  - Jan Ling Rättvik/1966 
4 PGM Matts Arnberg presenterar Petters Erik och Sveriges Radios folkmusiksamling, dalamaterial - 

Rättvik/19571016 
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transkribera är dom inspelningar som jag anser gestaltar Petters Eriks spel på ett väldigt 

tydligt och detaljerat sätt och stämmer väldigt bra överens med den uppfattningen jag har haft 

om Petters Eriks spelstil sedan tidigare.  De låtar som jag har valt att transkribera är  

 
1. Polska efter Höök Olle  

2. Polska efter Maseiw  

3. Polska efter Klockar Olle?  

4. Jag ser på dina ögon att du har en annan kär  

5. Polska efter morfadern 

6. Polska efter Ris Kersti  

 

Dessa låtar består av två repriser, en a-del samt en b-del, och på inspelningarna spelar Petters 

Erik varje låt två varv.  

 

Petters Eriks polskespel 

 

Hållning och teknik 

I de exempel jag har studerat för att få en tydligare bild av Petters Eriks hållning samt teknik 

spelar han sittandes.5 Han sitter stadigt, rakt och bredbent samt rör sig väldigt lite när han 

spelar.  

 

 

 
5 Arnberg, Mats (1968) Spelmans vardag 
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På bilderna samt i filmen “Spelmans vardag” kan man se att Petters Erik spelar utan axelstöd 

samt att fiolen är riktad framåt och vriden åt höger. Hakan är placerad till vänster om 

hakstödet och vänstra handleden är böjd. Huvudet är lätt vridet åt höger och han tittar på 

vänsterhandens fingrar, blundar eller kollar ner när han spelar. 

 

I sin stråkfattning håller han främst stråken med rund tumme samt pek- och långfinger som 

till viss del är böjda. Ring- och lillfinger är raka och han varierar mellan att ha lillfingret 

vilandes på stråken samt i luften. När han spelar rör han vänsterarmen samt fiolen i samma 

riktning som stråken, vid uppstråk lyfter han fiolen lätt och sänker därefter ner den igen vid 

nedstråk. Vid vissa frasslut samt i slutet av repriser upplever jag att detta lyft blir lite 

tydligare. Stråken är placerad mellan stallet och greppbrädan och han har en väldigt rak 

stråkföring. I filmen jag har kollat på använder han främst mitten av stråken och spelar 

knappt vid froschen och spetsen. Detta gör han oavsett om han spela själv eller tillsammans 

med andra.  

 

Petters Erik har ett varierat fotstamp där han växlar mellan att stampa på ett och tre samt på 

alla tre slagen, det förekommer även att han hoppar över vissa slag. I en intervju med Jan 

Ling påpekar Jan just detta, att Petters Erik ibland stampar på alla tre slag och ibland endast 

på ett och tre. När Petters Erik får frågan om detta är genomtänkt menar Petters Erik på att 

det är något som bara blir 6, vilket även var min misstanke från början. I vissa inspelningar 

har det dock varit svårt att urskilja fotstampet under hela låten då han ibland stampar svagare 

eller att bakgrundsljud gör att det är svårt att uppfatta vad som egentligen är fotstamp.   

 

Rytmiska variationer – Ornamentik eller Figuration? 

Petters Erik spelar med stor variation och utsmyckar grundmelodin i låtarna genom att 

använda rytmiska variationer, främst inom återkommande fraser. Detta gör han genom att 

variera en eller flera figurer i fraserna samt kombinerar dessa variationer på olika sätt vid 

upprepning av fraserna. Dessa variationer är, enligt mig, väldigt kännetecknande för Petters 

Eriks fiolspel och han ger lika mycket omtanke och precision i de rytmiska figurerna som i 

grundmelodins skelettoner.  

 

Figur 1. Polska efter Klockar Olle – Grundmelodi  

 

 

 
6 Musikmuseet, dalamaterial  - Jan Ling Rättvik/1966 
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Figur 2. Polska efter Klockar Olle – Utvecklad grundmelodi med rytmiska variationer  

 

 
 

När man pratar om utsmyckningar inom svensk folkmusik brukar man främst använda 

begreppet ornamentik. I mitt arbete har jag valt att även använda begreppet figuration för 

flera av de rytmiska variationerna som Petters Erik gör. Dessa begrepp är snarlika då båda 

innebär en utsmyckning av grundmelodin. Ornamentik kan ofta kopplas till snabbare figurer 

som fyller ut melodin som t.ex. drillar medan en figuration syftar mer på en utveckling av 

grundmelodin. Därav har jag valt att använda begreppet figuration vid flera av de rytmiska 

variationerna som Petters Eriks gör då de är mer melodiskt utpräglade än ett ornament.    

 

Polska efter Höök Olle 

I Polska efter Höök Olle är Petters Erik relativt konsekvent med de rytmiska variationerna han gör. 

Han har vissa variationer som är mer återkommande och använder sig av figuration för att utveckla 

vissa melodifigurer samt variera figurerna på olika sätt. Nedan följer fyra exempel från en fras som 

upprepas i b-delarna där Petters Erik på olika sätt varierar samtliga slag i första takten samt tredje 

slaget i andra takten. Som man kan se i samtliga exempel använder Petters Erik samma eller liknande 

figurationer på flera ställen i samma fras.  

 
Ex 1.                                                               

Här gör Petters Erik en figuration på första och andra slaget i 

första takten samt tredje slaget i andra takten. Man ser även 

hur Petters Erik gör samma figurationsmönster i tredje slaget 

i båda takterna. 

 

 

Ex 2.  

 

I första takten gör Petters Erik likadana figurationer som i 

exempel 1 medan han i andra takten gör en annorlunda 

figuration på tredje taktstlaget.  

 
Ex 3. 

Här ser man tydligt vad som är grundmelodin och vilka som 

är skelettonerna på första och andra slaget i första takten då 

han inte gör några figurationer. Däremot gör han en likadan 

figuration i tredje taktslaget som i tidigare exempel samt en 

ny figuration på tredje slaget i andra takten.  
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Ex 4.  

Här gör Petters Erik en kombination av tidigare exempel där 

han både markerar skelettonen på andra slaget i första takten 

samt gör likadana figurationer som i tidigare exempel på 

tredje slaget i båda takterna.  

 

Polska efter Maseiw  

Nedan visas fyra exempel från en av fraserna i Polska efter Maseiws a-delar där man tydligt 

kan se de rytmiska variationerna som Petters Erik gör. Denna fras upprepas åtta gånger i låten 

då den återkommer två gånger per repris. Exempel 1 är den variation som är mest 

återkommande och är den figuration som Petters Erik använder vid de fyra upprepningarna 

av denna fras som inte visas nedan.  

 
Ex 1.                                 Ex 2.                                    Ex 3.                              Ex 4.  

     
 

I låtens a-delar återkommer även takten nedan som Petters Erik varierar med hjälp av 

figuration av grundmelodin vid vissa tillfällen.  

 
Ex 1.  

  

 

Grundmelodin som består av en fjärdedelsnot ihopbalkad  

med en sextondelsnot per taktslag. Petters Erik använder främst  

grundmelodin när han upprepar den här takten under A-delarna. 

 

 
Ex 2.  

   

 

Figuration av grundmelodin på första taktslaget.  

 

Överlag är Petters Erik relativt konsekvent med de rytmiska variationerna i den här låten och 

har flera figurationsmönster som är mer återkommande samt vissa variationer som endast 

kommer vid några tillfällen. 

 

Polska efter Klockar Olle 

Nedan följer några exempel på hur Petters Erik varierar slutet på a-delarna i Polska efter 

Klockar Olle. Detta är takterna där jag anser att man tydligast kan se de rytmiska 

variationerna i låten, sen gör Petters Erik även rytmiska variationer i låtens b-delar.  
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Exempel 1–5 visar hur Petters Erik varierar näst sista taktens tredje slag i a-delarnas hel- och 

halvslut. 

 

Ex 1.                                Ex 2.                                     Ex 3. 

  .   

 
Ex 4.                                 Ex 5.  

     
 
I exempel 6–13 ser man hur Petters Erik varierar sista takten i a-delarnas hel- samt halvslut.  

 

Ex 6.                                  Ex 7.                                 Ex 8.                                  Ex 9. 

    
 

 

Ex 10.                              Ex 11.                                Ex 12.                               Ex 13 

    
 

Jag ser på dina ögon  

I Jag ser på dina ögon gör Petters Erik en rytmisk variation i a-delarnas första fras. Frasen 

upprepas fyra gånger under låten och Petters Erik gör tre olika variationer vilket skildras i 

exemplen nedan. Under andra varvets a-delar göra Petters Erik samma variation båda 

gångerna vilket är den som är noterad i exempel 3. Variationen sker på tredje slaget i frasens 

andra samt tredje takt.  

 
Ex 1.  
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Ex 2.  

 
 
Ex 3.  

 
 

I b-delarna gör Petters Erik desto fler rytmiska variationer och varierar i princip varje fras 

med olika figurationer vid varje omtag vilken visas i exemplen nedan. Dessa exempel är från 

första frasen i b-delen där Petters Erik gör flera rytmiska variationer vid varje omtag.  

 
Ex 1.  

 
 
Ex 2.  

 
 
Ex 3.  

 
 
Ex 4.  

 
 

Denna typ av rytmisk variation förekommer på flera ställen i b-delen. Det visar tydligt att 

Petters Erik har ett väldigt variationsrikt spel där han använder de verktyg han har för att 

snickra ihop fraserna på olika sätt.  

 

Polska efter morfadern  

Nedan följer två exempel från a-delarna i Polska efter morfadern där Petters Erik varierar 

rytmiken i andra slaget i andra takten. Figurationen som Petters Erik gör i exempel två är 

återkommande i tre av fyra a-delar. Exempel 1 är den rytmiska variationen som Petters Erik 

gör i låtens första a-del.  
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Ex 1.  

 

 
Ex 2.  

 
 

 

I låtens b-del upprepas nedanstående fras åtta gånger och nedan följer fem olika rytmiska 

variationer som Petters Erik gör på denna fras. Variationen sker på andra slaget i första takten 

av frasen samt på första och andra slaget i andra takten.  

 
Ex 1.  

 

 
Ex 2.  

 
 
Ex 3.  

 
 
Ex 4.  

 
 
Ex 5.  

 
 



   

 

 21   

 

Polska efter Ris Kersti  

Nedan följer tre exempel på rytmiska variationer från a-delarna i Polska efter Ris Kersti där 

Petters Erik varierar rytmiken i första slaget i tredje takten. Denna figur återkommer vid fyra 

tillfällen där Petters Erik vid fjärde tillfället upprepar variationen han gör i exempel 3.  

 
 

Ex 1.  

 
 
 

 

 

Ex 2 

 

 
 

Ex 3.  

 

 

Tonmaterial och intonation  

I samtliga låtar varierar Petters Erik intonationen genom att använda sig av variabla 

tonplatser. Som exemplen nedan visar är majoriteten av tonplatserna variabla, även 

grundtonen i flera av låtarna. Petters Erik är generellt väldigt konsekvent med 

mikrointonationen och har olika intonationsmönster som han väver in i figurationer samt i 

grundmelodin.  

 

 
 

I Polska efter Höök Olle är grundtonen G och samtliga tonplatser förutom 2 och 3 är variabla. 

Dock är Petters Erik konsekvent och intonerar tersen kring 25 cent högre än noterat.  
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I låtens a-delar varierar Petters Erik intonationen i frasen nedan där mikrointonation 

förekommer på -2 samt grundton. I dessa exempel kan man även se att tersen konstant är 25 

cent lägre än noterat. I vissa av fraserna framgår det även att Petters Erik varierar figurationer 

i uppåt- samt nedåtgående rörelser.  

 
 

Ex 1. 

 

Här är -2 variabel och klingar 50 cent högre  

än noterat vilket motsvarar en kvartston.   

 

 
Ex 2. 

 

Här är -2 återigen variabel i vad som motsvarar en kvartston, dock sker 

denna variation vid två tillfällen i denna fras.  

 

 

Ex 3. 

I denna fras är både -2 och grundtonen variabel. -2 intonerar Petters Erik 

som i tidigare exempel medan grundtonen klingar 25 cent lägre än noterat 

vilket motsvarar 1/8 ton. I tredje slaget kan man även se hur Petters Erik 

gör en uppåtgående rörelse i figurationen där grundtonen går från 25 cent 

lägre än noterat till återställd. 

 

Ex 4. 

 

Här förekommer samma mikrointonation som i exemplet ovan.  

Även här gör Petters Erik en uppåtgående rörelse i figurationen där 

grundtonen går från 25 cent lägre än noterat till återställd. Denna gång sker 

detta i första slaget.    

 

Ex 5. 

 

Här är endast -2 variabel, men i denna fras intonerar Petters Erik 

annorlunda än i övriga exempel. -2 är ett fiss vilket innebär att den är högre 

än i andra exempel samt sänkt med 1/8 ton.  

 

Ex 6.  

Här förekommer samma mikrointonation som i exempel tre och fyra. 

Istället för en uppåtgående rörelse i figurationen gör Petters Erik denna 

gång en nedåtgående rörelse i första slaget där grundtonen går från 

återställd till 25 cent lägre än noterat.   

 

 

I låtens b-delar finns även tydliga exempel på hur Petters Erik varierar intonationen i de 

första två fraserna. Mikrointonation förekommer på tonplats -2, 1 och 2. Som man kan se 

nedan är Petters Erik konsekvent och varierar –2 i samtliga exempel. 
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Ex 1. 

 

 

Här varierar Petters Erik intonationen på tonplatserna  

–2, 1 och 2.  

 
Ex 2.  

 

 

I detta exempel varierar Petters Erik intonationen på 

tonplatserna –2 och 1.  

 

 

Ex 3.  

 

 

Här varierar Petters Erik istället tonplatserna -2 och 2. 
 

Ex 4.  

 

 

I detta exempel varierar Petters Erik enbart –2 som 

förekommer i tre olika varianter.  

 

Ex 5.  

 

I detta exempel förekommer variationer på tonplatserna 

–2 och 2, precis som i exempel 3 fast med andra 

intonationsvarianter på -2.  
 

Ex 6.  

 

Här förekommer variationer på tonplatserna –2, 1 och 2, 

precis som i exempel 1 fast med andra 

intonationsvarianter på -2.  
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I Polska efter Maseiw är grundtonen D och samtliga tonplatser förutom -3, -4, 2 och 7 är 

variabla. Dock är Petters Erik konsekvent och intonerar –3 och 7 kring 25 cent högre än 

noterat.  

 
Ex 1.                            Ex 2.                          Ex 3. 

    
 

Ex 4.                             Ex 5.                          Ex 6. 

     
 

I låtens a-delar varierar Petters Erik intonationen i uppåt- samt nedåtgående rörelser i första 

frasen som återkommer två gånger per a-del. Då samma intonationsmönster förekommer på 

vissa ställen har Petters Erik totalt sex olika intonationsvarianter på denna fras. Tonplatserna 

som är variabla i dessa fraser är -7, - 6 och –5 där den uppåt- samt nedåtgående rörelsen utgår 

från en variation på tonplats –6.   

 

 
 

I Polska efter Klockar Olle är grundtonen D och ters, kvart, kvint och sext är variabla. Utöver 

detta är Petters Erik konsekvent och intonerar -2 kring 25 cent lägre än noterat. Petters Erik 

varierar intonationen på liknande sätt i denna låt som i föregående exempel. Precis som i 

Polska efter Höök Olle finns det vissa fraser där han varierar intonationsmönstren mer.  

 

 
 

I Jag ser på dina ögon är grundtonen A och tonplatserna –2, 3, 6 och 7 är variabla. Utöver 

detta är Petters Erik konsekvent och intonerar sekunden kring 25 cent lägre än noterat. Även 

här varierar Petters Erik intonationen som i de andra låtarna, dock använder han sig inte av 

uppåt- samt nedåtgående rörelser vilket han gör i flera utav de andra låtarna.  
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I Polska efter morfadern är grundtonen är D och samtliga tonplaser förutom -4 och 6 

variabla.  

 

 
 

I denna låt varierar Petters Erik intonationen genom hela låten på liknande sätt som i de 

övriga låtarna. Det förekommer även att han är mer konsekvent med intonationen som i 

exemplet ovan. I den första takten i a-delarna intonerar Petters Erik likadant alla gånger där 

grundtonen varierar och till en början klingar kring 25 cent högre än noterat och sekunden 

samt –2 klingar kring 25 cent lägre än noterat. 

 

 
 

I Polska efter Ris Kersti är grundtonen E och samtliga tonplatser förutom grundtonen är 

variabla. Petters Erik varierar intonationen på liknande sätt i denna låt som i de andra låtarna, 

men det är mer avskalat i den här låten då han använder samma eller snarlika 

intonationsmönster vid flera tillfällen. Han använder sig även mindre av uppåt- samt 

nedåtgående rörelser i denna låt.  

 

Dubbeltoner  

Petters Erik använder sig av dubbeltoner främst i början och slutet av repriser, men även på 

andra ställen i låtarna som han vill markera ytterligare. Detta gör han bland annat genom att 

oktavera tredjefingret mot lös sträng samt spela dubbel prim med fjärdefingret mot lös sträng. 

Vid flera tillfällen kommer Petters Erik åt dubbeltoner i sitt spel vilket kan vara svårt att 

avgöra om det är medvetet eller något som sker i stunden. Vid flera tillfällen smyger han in 

med dubbeltonerna genom att börja med endast en ton och därefter oktavera eller dubbla 

primen för att markera tonen ytterligare. Man märker även hur Petters Erik i vissa fall 

använder dubbeltoner som genomgångstoner vid t.ex. strängväxlingar då han i vissa fall kan 
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spela med fjärdefingret först och därefter dubbla tonen mot lös sträng och göra en mjukare 

strängväxling.  

 

Stråkmönster och överbindningar 

Petters Erik spelar med långa bindebågar och binder ofta över taktstrecken. Detta kan dels 

bero på att han gör mycket föruttagningar där figurationer börjar på tredje slaget i en takt och 

sedan fortsätter in i nästa takt. I vissa fall binder han även över taktstreck om figurationen 

leder fram till en meloditon i nästkommande takt. Petters Erik gör även föruttagningar i 

början på flera repriser där första tonen i en repris kommer i föregående takts tredje slag och 

som sedan binder över till första slaget i den nya reprisen. Nedan följer exempel på dessa 

stråkmönster samt föruttagningar.  

 

Exempel från en a-del i Jag ser på dina ögon där Petters Erik dels gör en föruttagning i början av 

reprisen samt binder över taktstrecken där figurationen leder fram till en meloditon.  

 
 

 

Exempel från en b-del i Jag ser på dina ögon där Petters Erik binder över taktstreck där figurationen 

leder fram till en meloditon samt binder ihop två figurer över taktstreck.  

 
 

Exempel från en a-del i Polska efter Klockar Olle där Petters Erik binder ihop en figuration över 

takterna.  

 
 

Exempel från en a-del i Polska efter morfadern där Petters Erik gör en föruttagning och påbörjar en 

figuration i första takten för att sedan göra en överbindning in i andra takten där figurationen 

fortsätter.   

 
 

Exempel från en a-del i Polska efter Höök Olle där alla tre stråkmönster samt typer av föruttagningar 

som tidigare beskrivits används.  
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Exempel från en övergång mellan a-del och b-del i Polska efter Höök Olle. Här kan man se hur 

Petters Erik gör en föruttagning i början av b-delen på tredje slaget i a-delens sista takt. Utöver detta 

gör han även samma stråkmönster som i tidigare exempel där en figuration leder fram till en 

meloditon genom en överbindning.  

 
 

Generellt är Petters Erik konsekvent i sin stråkföring. Det händer dock att han varierar 

stråken genom att antingen binda ihop eller separera vissa figurer i låtarna. Nedan följer ett 

exempel på detta från två b-delar i Jag ser på dina ögon.  

 

Ex 1. Här binder Petters Erik ihop två figurer över taktstrecket.   

 
 

 

Ex 2. Samma fras där de två figurerna istället är uppdelade.  

 
 

I samtliga av låtarna som jag har analyserat börjar Petters Erik repriserna på nedstråk samt 

avslutar med uppstråk. Ett annat karaktäristiskt drag han har är att hålla ut sista tonen några 

extra slag eller en extra takt och i de flesta fall oktaverar han även sista tonen. 

 

Tonbildning och klang  

Jag upplever att Petters Erik har en väldigt tydlig, klar och riktad ton med mycket efterklang. 

 

Petters Erik spelar med relativt hög stråkhastighet, mycket tryck i stråken och med ett jämt 

stråkflöde. Trots att han spelar med relativt mycket tryck i stråken upplever jag att han har ett 

luftigt spel. Han använder mitten av stråken och kontaktpunkten är mittemellan stall och 

greppbräda. Som tidigare nämnt använder sig Petters Erik av duppelsträngspel ibland, men 

han spelar främst på enkelsträng vilket är en av anledningarna till hans klara ton. När han 

spelar med dubbelsträngar ändras klangbilden. När han oktaverar mot lös sträng blir det en 

fylligare klang och när han lägger dubbel prim med fjärdefingret upplever åhöraren det som 

att tonen blir mer riktad och tydlig.   
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Sammanfattning och reflektion 

 

Petters Erik var en spelman med ett variationsrikt och utpräglat fiolspel. Genom intervjuer 

och inspelningar märker man tydligt att den här musiken var en självklarhet för Petters Erik 

vilket speglas i hans naturliga och djupt rotade musicerande. Man hör även i intervjuer att 

Petters Erik är väldigt medveten om sitt spel och att han har reflekterat kring hur låtarna ska 

spelas.  

 

Petters Erik ansågs vara en av de trognaste förvaltarna av det gamla rättviksspelet .7 

Samtliga låtar som jag har analyserat är Rättvikspolskor varav tre jämna som noterats i ¾ 

samt 3+3+3/16 och tre ojämna som noterats i 2+4+3/16 i kombination med 3+3+3/16. Dessa 

polskor är åttondelspolskor i grunden med figurationer som består av flera sextondelsfigurer.   

 

Vid en första genomlyssning kan Petters Eriks spel verka ganska odramatiskt och enkelt, men 

desto mer man lyssnar och analyserar hans spel inser man att det är väldigt dramatiskt i det 

lilla fyllt med variationer i såväl rytmiska figurer som intonation.  

 

Med grundmelodin som utgångspunkt varierar Petters Erik rytmiken i låtarna genom att 

utveckla grundmelodin med hjälp av figurationer. Man märker att Petters Erik har en 

medvetenhet i sitt spel då flera av figurationerna återkommer på flera olika ställen låtarna. 

Samtidigt har en lekfullhet i sitt spel där han använder de verktyg han har för att variera sig i 

stunden, i och med detta blir sällan en fras exakt likadan som någon annan. I början av arbetet 

var det väldigt svårt att beskriva utsmyckningarna i Petters Eriks spel. För mig kändes det 

som självklara beståndsdelar i melodin och jag hade därför svårt att avgöra vad som var 

själva grundmelodi och vad som var utsmyckningar. Under arbetets gång har jag testat att 

spela dessa låtar samt låtar från min egna repertoar och uteslutit alla utsmyckningar för att 

hitta grundmelodin. Jag anser att karaktären i låtarna inte blir densamma utan de 

utsmyckningarna som Petters Erik gör, men samtidigt kunde jag komma åt mycket annat i 

låtarna när jag uteslöt dessa som t.ex. svänget samt riktningen i låtarna. Efter att ha reflekterat 

kring detta har jag kommit fram till att det är viktigt att vara medveten om grundmelodin och 

skelettonerna i en låt för att hitta en riktning i spelet, toner att leda upp till samt ta avstamp 

ifrån. Det kan ibland vara lätt att fastna i hur ornamentiken i en låt ska vara och endast 

fokusera på gestaltningen av utsmyckningarna vilket kan leda till att man glömmer 

skelettonerna som ramar in dessa och därav tappa riktningen i spelet. Dock anser jag att det är 

ornamentiken och figurationen som ger låten karaktär, speciellt när man använder dessa på ett 

variationsrikt och lekfullt sätt som Petters Erik. 

 

 
7 PGM Matts Arnberg presenterar Petters Erik  
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Petters Erik använder sig mycket av gestaltning genom intonation i låtarna där han varierar 

flera av tonplatserna, även grundtonen i flera utav låtarna. När jag påbörjade det här arbetet 

reflekterade jag inte så mycket kring Petters Eriks intonation utan fokuserade främst på 

figurationerna. När jag började lyssna mer noga insåg jag att mikrointonationen även var 

väldigt kännetecknande för hans spel. Genom att variera intonationen i låtarna samt göra 

uppåt- samt nedåtgående rörelser får Petters Erik låtarna att kännas mer levande och ger dem 

en egen karaktär. Jag anser att mikrointonation är något som är väldigt personligt och unikt 

för varje spelman. När man varierar intonationen handlar det mycket om hur figurerna ligger 

i fingrarna, vad som kommer före och efter figuren samt spelmannens händer. Därför är det 

inte säkert att varje variabel tonplats intoneras likadant varje gång. Petters Erik var t.ex. en 

grovarbetare och inspelningarna som jag har analyserat är från när han var äldre vilket gör att 

vi har olika förutsättningar för att variera intonationen. Det är just det här som gör att 

mikrointonation, enligt mig, är ett väldigt personligt uttrycksmedel. Även om jag kan försöka 

att härma och kopiera Petters Eriks intonation så är det väldigt svårt då vi som sagt har olika 

kroppsbyggnad och förutsättningar. Något jag lärde mig när jag analyserade Petters Eriks 

intonation var att lita på mitt egna gehör och min kunskap som fiolspelare. Innan jag använde 

analysdetaljer i ScoreCloud spelade jag med inspelningarna och noterade den intonation som 

jag upplevde att han gjorde. När jag sedan gjorde en ljudanalys av inspelningarna kunde jag 

tydligt se att jag hade en relativt god uppfattning om hur Petters Erik intonerade. Dock 

förvånades jag av att han varierade intonationen på vissa tonplatser som t.ex. grundton samt 

att han gjorde mikrointonation på tredje- samt fjärdefingret. Detta kan bero på att jag 

personligen inte brukar variera intonationen på det sättet. Sedan fick jag utifrån ljudanalysen 

reflektera kring hur pass trovärdigt resultatet var och tänka logiskt utifrån mina tekniska 

kunskaper som fiolspelare. Ett exempel på detta är att det, enligt mig, inte är så trovärdigt att 

Petters Erik ändrar intonationen i en uppåt- eller nedåtgående figuration med enbart två toner. 

Om man t.ex. gör en figuration med första- och andrafingret skulle jag, med den teknik jag 

har fått lära mig, hålla kvar första fingret vid nedsättningarna av andrafingret och därmed inte 

ändra intonationen. Dock kan intonationen i andrafingret variera vid varje nedsättning. Det 

vore intressant att utforska detta ytterligare genom att försöka hitta tydligare filmer av när 

Petters Erik spelar för att se huruvida han lyfter fingrarna i uppåtgående rörelser eller inte.  

 

Ett av de svåraste momenten i analysen av Petters Eriks spel var att få grepp om hans 

stråkföring. Han gör inte vanliga polskestråk och vid flera tillfällen kändes det han gör 

onaturligt för mig. När man ser filmer på Petters Eriks stråkföring ser det dock väldigt 

naturligt ut och stråken går i princip bara fram och tillbaka utan några konstigheter. Min 

upplevelse är att han inte har fokuserat så mycket på hur han ska stråka, han har ett sätt att 

stråka på som utgår ifrån hans teknik och vad som kommer naturligt för just honom. Genom 

att använda mycket föruttagningar och överbindningar skapar Petters Erik ett flöde i musiken. 

Under en av mina huvudinstrumentslektioner med Ellika Frisell pratade vi om hur man kan 

skapa en riktning samt ett flöde i spelet genom att ta första tonen i en fras innan fotstampet, 

en föruttagning. Jag skulle säga att det är precis detta som Petters Erik gör i sitt spel, han 

ligger hela tiden på i spelet och är ofta strax före fotstampet i början på fraserna vilket skapar 

en tydligt riktning framåt. 
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I mitt arbete har jag endast analyserat Petters Eriks polskespel. Framöver vore det intressant 

utveckla det här arbetet genom att även analysera Petters Eriks fiolspel i andra låttyper. Hur 

förhåller han sig till bland annat timing, ornamentik, dubbelsträngar, intonation och stråk i 

andra låttyper? Sen vore det intressant att försöka hitta nya infallsvinklar i Petters Eriks 

musicerande att analysera. Om jag låter det här arbetet vila och förankra sig i mitt egna spel 

är jag övertygad om att jag kommer hitta nya dimensioner i Petters Eriks spel framöver.  

 

Det jag kommer ta med mig efter det här arbetet är att lyssna mer när jag spelar, föra en 

konversation i spelet och våga göra mer variationer i det lilla. Genom att ha analyserat Petters 

Erik har jag fått förståelse för hur man utifrån en grundmelodi kan röra sig fritt i musiken 

genom att variera bland annat ornamentiken, intonation och stråkmönster. Några verktyg som 

Petters Erik använde i sitt spel som jag vill applicera på mitt egna fiolspel är att använda 

dubbeltoner för att få mjukare strängväxlingar samt markera vissa toner, använda uppåt- och 

nedåtgående rörelser vid variation av intonationen för att ge mer karaktär i låten samt att våga 

variera intonationen mer i allmänhet. Sedan kommer jag använda mer föruttagningar för att 

skapa en riktning i spelet. Jag kan ofta känna att tempot blir för långsamt och att det känns 

segt när jag spelar, vilket kan bero på att jag saknar riktning i spelet. Jag ska därför testa att 

vara mer på i spelet och utmana tempot med hjälp av föruttagningar. 

 

Efter att ha analyserat Petters Eriks spel har jag bara blivit ännu mer fascinerad och inspirerad 

av hans fiolspel. Genom att ha arbetat med Petters Eriks spel har jag fått utmana mig själv 

och hittat nya verktyg att applicera på mitt egna fiolspel. Jag ser fram emot att spela flera 

låtar ur Petters Eriks repertoar nu när jag har fått en större inblick i han spelstil och med tiden 

kunna göra dessa låtar till mina egna, hitta egna sätt att variera mig på precis som Petters Erik 

gjorde.  
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Transkriptioner 
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Analysschema 
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Källor 

 

Film: 

Arnberg, Mats (1968) Spelmans vardag 

 

Websida: 

http://www.webbfiol.se/ 

https://www.youtube.com/watch?v=g5w56_y5PTA  

Intervjuer ur arkivet på Folkmusikens Hus i Rättvik: 

Intervju, Petters Erik – ID 14396 

Rättvik/1966 
Insamlare: Ling, Jan 
Samling: Musikmuseet, dalamaterial 
Medium ID: MM F7 352 

Intervju om morfar, första spelningen, äldre spelmän - ID 30715 
Rättvik/19571016 
Insamlare: Arnberg, Matts 
Samling: Sveriges Radios folkmusiksamling, dalamaterial  
Medium ID: Ma 57/11076:3 

PGM Matts Arnberg presenterar Petters Erik  – ID 43093 
Okänd/19671223 
Insamlare: Hansson, Helmy 
Informant: Arnberg, Mats 
Samling: Helmy Hanssons samling 
Medium ID: DM BB 0298  
Medium ID: FMH BB 0175 
Medium ID: FMH BB 1242 

Ljudinspelningar från arkivet på Folkmusikens Hus i Rättvik: 

Polska efter Höök Olle - ID 14265 
Rättvik/19721019  
Insamlare: Arnberg, Matts 
Samling: Folkmusikens hus, B-serien 
Medium ID: FMH BB 0357  

Polska efter Maseiw - ID 467 
Rättvik/19680920 
Insamlare: Ramsten, Märta  
Samling: Svenskt visarkiv, A-serien 
Medium ID: SVA BA 0342 

Polska efter Klockar Olle? - ID 14416 

Rättvik/1966  
Insamlare: Ling, Jan 
Samling: Musikmuseet, dalamaterial 
Medium ID: MM F7 353  

http://www.webbfiol.se/
https://www.youtube.com/watch?v=g5w56_y5PTA
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Jag ser på dina ögon, Rättvik - ID 32063 
Leksand/19630603 
Insamlare: Institutionen för musikforskning i Uppsala 
Samling: Uppsala musikvetenskap, folkmusikinspelningar 
Medium ID: SVA BB 1154  
Medium ID: SVA BC 0332  

Polska efter Ollas Per Persson - ID 2174 
Rättvik/19711001  
Insamlare: Jobs, Lars 
Samling: Svenskt visarkiv, A-serien 
Medium ID: SVA BA 1228 

Polska efter Ris Kersti i Blecket - ID 466  

Rättvik/19680920   
Insamlare: Ramsten, Märta 
Samling: Svenskt visarkiv, A-serien 
Medium ID: SVA BA 0342 
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