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To take a full breath properly, the chest must be raised at the same moment the 

abdomen sinks in. 

(Caruso 1975:53) 

 

 

 

 

 
Boxaren Gene Tunney mäter bröstkorgen på amerikanske tenoren James McCracken efter en föreställning av Verdis Otello. 
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om den andningsteknik som främst associeras till den italienska 

klassiska sångtraditionen och vanligtvis benämns appoggiotekniken.  

I uppsatsens första avsnitt (Bakgrund) konstaterar jag att andningen har stor 

betydelse för en sångare och att en sångare därför behöver träna sin andningsteknik men 

att det råder skilda meningar om hur man bör andas. 

Under rubriken Syfte och metod förklarar jag varför jag valt att skriva uppsatsen 

utifrån litteraturstudier samt redogör för uppsatsens syfte: att jämföra appoggiotekniken 

med andra andningstekniker, att sätta in dessa i ett historiskt sammanhang samt att ta 

ställning till huruvida det finns skäl att förespråka appoggiotekniken. 

Därefter följer ett avsnitt som heter Allmänt om andning där jag redogör för det 

anatomiska förloppet vid andning samt det krav på balans mellan in- och 

utandningsmuskulatur (det s.k. stödet) som ställs vid klassisk sång.  

Sedan kommer det längsta och viktigaste kapitlet (Teorin bakom appoggio) där jag 

går igenom vad som händer i kroppen när man använder sig av i tur och ordning 

nyckelbensandning, bukandning och appoggiotekniken. Nyckelbensandning ägnas 

tämligen lite uppmärksamhet då det inte finns någon tradition att förespråka denna 

teknik. Istället ligger fokus i uppsatsen på att jämföra olika varianter av bukandning med 

appoggion. En Översikt illustrerar de mest fundamentala skillnaderna. 

I kapitlet Appoggio förr och nu påvisar jag att appoggiotekniken historiskt sett har 

varit den mest etablerade andningstekniken men att bukandningen under 1900-talet tar 

över som den mest förespråkade tekniken i Sverige.  

I uppsatsens Avslutning konstaterar jag att appoggiotekniken idag är marginaliserad 

till förmån för bukandningen i den svenska formella musikutbildningen. Jag 

argumenterar för att detta är en brist då jag menar att jag i min uppsats påvisar att 

appoggiotekniken är en för klassisk sång mer ändamålsenlig andning.  
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Bakgrund 

 

”Öfverlämnar man en trädgård åt sig själf, så vinna naturens fel öfverhanden 

öfver det goda. Ogräs blir produkten af sorglösheten /…/ Öfverlämnar man 

andningen åt sig själf hos en elev, så är det detsamma som om man ordinerade 

en person med magkatarr at äta allt hvad som smakar honom.” 

(Lange, 1900:55) 

 

Den klassiska sångtraditionen har 400-åriga anor där en obruten tradition från lärare till 

elev kan spåras. Den klassiska sångtekniken har spridits över den europeiska kontinenten 

och i mötet med ny repertoar, nya ideal och nya idéer så har tekniken utvecklats och 

förändrats på ett sådant sätt att det blivit möjligt att börja observera tydliga geografiska 

olikheter i hur röstinstrumentet behandlas. Vid sidan av den italiensk-spanska 

traditionen (ibland även kallad bel canto) så kan man urskilja en tysk, en fransk och en 

engelsk sångskola (Miller 1997:xiii-xviii). Den italienska och den tyska skolan är de som 

mest tydligt profilerar sig gentemot varandra och är de som oftast omnämns i 

sångtekniska diskussioner. Det är således dessa båda sångtraditioner som jag kommer att 

uppehålla mig vid. 

 Hos de nationella sångskolorna är det möjligt att identifiera olika sätt att förhålla 

sig till en rad faktorer såsom tonansats, vokalbehandling, ’täckning’, registrering, 

resonansutrymmen samt andning. Det råder stor samstämmighet om andningens mycket 

stora betydelse för röstorganets funktion (Sundberg 1986:36, Thomasson 2003:9). Kring 

frågan hur man ska andas råder däremot inte samstämmighet utan där skiljer sig tydligt 

olika sångskolor åt. 

 För en sångare är det nödvändigt att träna upp sin andningsteknik. På samma sätt 

som vi måste lära oss koordinera våra armar och ben till simtag för att inte drunkna 

måste vi koordinera in- och utandningsmuskler för att kunna producera de ljud som 

kallas klassisk sång (Miller 2004:18). En sångare måste hushålla med sin luft på ett sätt 

som aldrig krävs av talaren (Lindblad 1992:185). I tal går det vanligtvis ca 5 sekunder 

mellan inandningarna (Lindblad 1992:185) medan en sångare ofta förväntas hålla fraser i 

upp till 15 sekunder utan andning (Miller 2004:18). Jag kommer således inte använda 

begrepp som ’naturlig andning’ då jag anser att det är ett i sammanhanget irrelevant 

uttryck. 
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 Rolf Leanderson definierar tre typer av andning, nämligen buk-

mellangärdesandning (abdominal-diafragmal), bröstkorgsandning (kostal) och 

nyckelbensandning (klavikulär) (Sohlmans 1975:141, band 1). Det finns anledning att 

starkt ifrågasätta denna vanligt förekommande terminologi (se även Vennard 1967:27-29) 

där mellangärdet endast sätts i samband med buken, mer om det på sidan 15. I svensk 

formell musikutbildning så har en god andning närmast kommit att bli synonymt med 

att ’andas med magen’, d.v.s. buk-mellangärdesandning (hädanefter kallad bukandning) 

och stöds i mycket av den litteratur som finns utgiven i Sverige (t.ex. Lindblad 1992:18). 

Internationellt kan bukandningen främst härledas till tyska sångskolor (Miller 1997:21). I 

den italienska och spanska sångtraditionen (t.ex. Lamperti- och Garciaskolorna) har man 

framförallt tillämpat en form av bröstkorgsandning som även involverar mellangärdet. 

Den italienska termen för detta, som även kommit att bli internationellt vedertagen, är 

appoggio – av italienskans appoggiare som betyder ungefär stötta, luta sig mot. Om denna 

andningsteknik – hädanefter kallad appoggiotekniken eller bara appoggio – handlar 

denna uppsats. Jag har genom mina egna sångstudier kommit i kontakt med 

appoggiotekniken och personligen upplevt den som överlägsen den gängse 

bukandningen. Vidare har jag har blivit beklämd över att denna teknik, åtminstone i 

Sverige, nästintill har fallit i glömska. Jag vill med denna uppsats bidra till en ökad 

förståelse för denna andningsteknik med förhoppningen om att sångare och pedagoger i 

sitt val av andningsstrategi ska kunna göra ett val mellan olika tekniker.  

 

Syfte och metod 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att genomföra en litteraturstudie där jag jämför 

appoggiotekniken med bukandningen för att på så sätt kunna tydliggöra vad som skiljer 

dessa båda tekniker åt samt belysa de fördelar appoggio kan tänkas föra med sig. 

Litteraturen är dels moderna standardverk kring sång men också äldre böcker, dels 

skrivna av sångpedagoger men också av sångare, som från en mer empirisk utgångspunkt 

behandlar sång och då också andningen. Den andra aspekten av de historiska källorna 

blir att försöka påvisa hur synen på sångandning har sett ut historiskt samt om och hur 

den synen har förändrats. Uppsatsen kan således sammanfattas i tre huvudsakliga 

frågeställningar: 
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1. Vad skiljer appoggiotekniken tekniskt från andra andningstekniker? 

2. Finns det skäl att förespråka appoggiotekniken? 

3. Hur utbredd har appoggiotekniken varit historiskt och i vilken mån 

används den idag? 

Jag har valt att närma mig detta ämne genom litteraturstudier och inte genom intervjuer. 

Att intervjua sångare och sångpedagoger skulle innebära en alltför stor risk till att 

hemfalla åt s.k. blomsterspråk, d.v.s. olika suggestioner för hur en sångare ska tänka och 

känna när han sjunger. Dessa suggestioner kan vara till stor hjälp för många sångare 

men bidrar inte nödvändigtvis till någon ytterligare kunskap kring det anatomiska 

förloppet vid andning. Intervjuer har dessutom den nackdelen att de bara kan utföras 

med levande personer. Genom att gå till litteraturen får vi inhämta kunskap från de 

senaste 200 årens främsta sångare och sångpedagoger. 

 Det är inte min avsikt att denna uppsats ska bli en pamflett. Jag vill att även den 

som inte delar mina slutsatser ska kunna ha glädje och nytta av att läsa min text. 

Däremot tänker jag inte göra läsaren otjänsten att gå som katten kring het gröt. Jag anser 

att alltför många sångpedagoger gör sina elever en björntjänst genom att inte tydligt 

deklarera vad de står för. Jag hoppas att genom mina litteraturstudier kunna 

åskådliggöra fakta kring andningstekniker och historiken kring dem. Sedan kommer jag 

även att dra mina slutsatser. Denna uppsats är resultatet av en process som för min del 

pågått under ett par års tid. Jag vill inte att någon ska tro att jag med denna uppsats gör 

anspråk på att vara en andningsexpert. Istället önskar jag att läsaren ska se detta som ett 

inlägg i ett samtal om andningsteknik. Ett samtal som jag önskar skulle inkludera fler 

personer – sångare, sångpedagoger och sångstuderande. 
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Allmänt om andning 

 

”En fullt regelrätt och vårdad andning utöfvar under sång ett mångfaldigt 

inflytande på tonernas klangfärg och styrka, samt gifver dessa i hvarje olika 

nyans deras fulla utveckling /…/ Den rätta inandningsmetoden, jämte 

förmågan att under utandningen spara den inhemtade luften, är för eleven av 

högsta vigt.” 

Isidor Dannström (1812-1897), svensk baryton och sångpedagog 

(citerad av Arlberg, 1891:11) 

 

Andningen är inte en företeelse som är isolerad från tonproduktionen, utan en 

fungerande andning är en förutsättning för en sund och professionell röstproduktion i 

enlighet med de krav som idag ställs på yrkesverksamma sångare (Miller 2004:1 samt 

1997:41). Visserligen skulle man kunna hävda att andningen vid sång endast har ett syfte, 

nämligen att skapa ett subglottiskt tryck (d.v.s. lufttrycket i lungorna) som sätter 

stämläpparna i svängning och på så sätt alstrar ljud, men den sångare som endast låter 

larynx (struphuvudet) kontrollera luftflödet får ett pressat ljud, ej önskat inom klassisk 

sång (Marek 2002:3) Det man heller inte får glömma är att larynx och 

andningsapparaten är två nära samverkande system där sättet man andas på skapar 

omedvetna reflexer i larynxmuskulaturen (Sundberg 1986:36). Andningen är nära 

förknippad med vårt känsloliv: vi drar efter andan av rädsla, vi suckar av lättnad och tar 

ett djupt andetag när vi känner välbehag. Larynx och andningsapparen är förbundna på 

nervnivå - ett av struphuvudets ursprungliga syften är ju att skydda lungorna – och då 

vår förmåga att medvetet styra larynxmuskulaturen är mycket liten så blir sättet vi andas 

på avgörande för huruvida ljudalstringen i larynx ska kunna fungera optimalt. Det är 

således ingen slump att andningsövningar är en central del i nästan all röstterapi 

(Lindblad 1992:19). Även vid vanlig viloandning så abduceras/adduceras (öppnas/stängs) 

stämläpparna reflektoriskt (Sundberg 1986:60). 

Andningsapparaten utgörs av lungorna samt de muskler som påverkar 

lungvolymen, hädanefter kallade andningsmusklerna (Lindblad 1992:13). Lungorna 

består av elastisk vävnad av en närmast svampartad struktur (Sundberg 1986:38) vars 

strävan alltid är att driva ut den luft som finns i lungorna. Detta är en passiv 

utandningskraft som blir större ju mer luft vi tar in vid inandningen (Sundberg 1986:38, 

Thomasson 2002:13). Runt kring lungorna finns andningsmusklerna som kan öka och 
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minska lungornas volym. De viktigaste inandningsmusklerna är enligt Per Lindblad 

diafragman (mellangärdet) och de yttre interkostalmusklerna (revbensmuskulaturen) 

(Lindblad 1992:16). Även revbensmuskulaturen i bröstkorgen strävar efter att dra ihop 

sig vilket skapar ytterligare en passiv utandningskraft (Sundberg 1986:39). 

Utandningskrafterna strävar hela tiden efter att återföra andningsapparaten till viloläge. 

För att en sångares luft ska räcka samt för att upprätthålla ett någorlunda jämnt 

subglottiskt tryck måste denna kollaps av andningsapparaten motverkas. Det är detta 

som i dagligt tal brukar kallas för ’stöd’. Stödet kan definieras som ”bibehållandet av 

inandningsmusklers aktivitet under utandningsfasen” (Lindblad 1992:17). I den italienska 

traditionen har detta kallats la lotta vocale (ung. ’sångens kamp’) och syftar på det 

antagonistiska muskelarbete som uppstår när inandningsmusklerna kämpar för att inte 

låta utandningsmusklerna ta överhanden (Miller 2004:11). Enligt Johan Sundberg så är 

revbensmuskulaturen avsevärt mycket viktigare än mellangärdet för att upprätthålla 

denna balans (Sundberg 1986:43), det är dock viktigt att vara medveten om att 

diafragman fäster i revbensmuskulaturen och att dessa bägge musklers arbete påverkar 

varandra (Vennard 1967:24). Monica Thomasson har i sin forskning vid KTH visat att 

det är aktiviteter i bröstkorgsmuskulaturen som nästan helt påverkar lungvolymen 

(Thomasson 2002:15) och hon håller det därför för troligt att bröstkorgen är viktigare än 

buken för sångaren (Thomasson 2003:37). 
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Teorin bakom appoggio 

– skillnaden mellan bukandning, nyckelbensandning och appoggio. 

 

Andhämtningen är det första och viktigaste vid sjungandet. Utan god 

andhämtning kan ingen sjunga lika litet som en fiolist kan spela med dålig 

stråkföring. Vid intagandet av luft höj bröstkorgen och tänk eder som skulle ni 

vidga bröstet åt alla sidor för att giva lungorna stor plats att mottaga den luft, 

som användes vid tonens ansättande. Drag in nedre delen av magen vid 

intagandet av luft och mellangärdet sväller ut. /…/ Låt aldrig bröstet sjunka 

ihop vid utandningen eller vid sjungandet. 

(Björling 1978) 

  

Egentligen skulle uppsatsen inte behöva bli mycket längre än så här, för David Björling 

(Jussis pappa och huvudsakliga sånglärare) sammanfattar precis vad appoggioandningen 

handlar om: höj bröstkorgen och håll in magen! Men hur går det till och varför? Det är 

det jag ska försöka besvara i detta kapitel.  

Leanderson definierar som sagt tre andningstyper (bukandning, bröstkorgsandning 

och nyckelbensandning).  

 

Nyckelbensandning 

 

Nyckelbensandningen används mycket litet inom den klassiska sången, det är dock 

angeläget att reda ut vad den innebär eftersom nyckelbensandningens princip ibland 

blandas samman med appoggiotekniken. Den amerikanske tenoren och sångpedagogen 

Dan Marek citerar Herbert Witherspoon (amerikansk bas och sångpedagog, 1873-1935) 

som kallade nyckelbensandningen för ”the breath of exhaustion” (Marek 2002:12). 

Nyckelbensandningen ser man lättast hos en idrottare som just genomfört en ytterst 

ansträngande prestation. Det är en andfådd lufthämtning som kroppen tar till som en 

sista utväg för att syresätta blodet och för att förhindra att koldioxid ansamlas längst 

upp i lungorna (Vennard 1967:27). Vid nyckelbensandning lyfts den översta delen av 

bröstkorgen hastigt för att omedelbart kollapsa, detta har mycket lite att göra med 

appoggiotekniken där man istället eftersträvar att hålla bröstkorgen i samma position 

under såväl in- som utandning (Miller 2004:2). Förutom att detta motverkar en god 

hållning samt en adekvat lungvolym så innebär det att luften släpps ut utan motstånd 
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vilket omöjliggör ett fungerande stöd (Marek 2002:12). Nyckelbensandningen leder 

dessutom gärna till att huvudet faller fram vid utandningen (jämför med idrottsmannen) 

vilket skapar sammanträngningar i ansatsröret. Isak Berg, sångmästare vid Kungl. Teatern 

vid 1800-talets mitt skrev: ”hos Qvinnan hemtas ock respirationen lateralalt eller från sidan, 

neml. den del av lungan som går åt sidan – men respirationen får aldrig vara claviculaire…” 

(Lewenhaupt 1988:25) 

 

Bukandning 

 

 Kvar har vi då bukandningen och bröstkorgsandningen. Witherspoon kallade 

bukandningen för ”the breath of life” (Marek 2002:12) och är för de flesta människor 

den mest bekväma viloandningen. Pedagoger som lär ut bukandning brukar vanligtvis 

tillämpa antingen ’inåt-uppåt-modellen’ eller ’utåt-neråt-modellen’ (Miller 2004:19). Inåt-

uppåt är det som jag tror kan anses vara den vanligaste metoden i Sverige. Buken ses 

som en motor som ska driva luften uppåt. Utåt-neråt modellen innebär att buken 

expanderar och späns vid inandning och sedan hålls i detta läge under sångens gång. 

Denna teknik kallas av Richard Miller (amerikansk tenor och sångpedagog) för 

Bauchassenstütz och är främst associerad till tyska sångskolor. Även bland svenska 

pedagoger som primärt förespråkar inåt-uppåt kan man se influenser av Bauchassenstütz i 

övningar såsom att ligga på rygg med en tyngd på magen och på så sätt andas med ett 

motstånd eller att spänna ett bälte runt buken och hålla ett tryck mot det under sångens 

gång (Vennard 1967:29). Nu vet vi ju alla att det inte finns någon luft i magen, så vad 

menar man då med bukandning?  

Grundförutsättningen för att kunna förstå skillnaden mellan bukandning och 

appoggio är att vi inser att vi medvetet kan styra bröstkorgens utseende genom att 

aktivera vissa muskler och avstå från att aktivera andra (Thomasson 2003:10). Vi har 

tidigare konstaterat att de två viktigaste inandningsmusklerna är revbensmuskulaturen 

och diafragman. Gemensamt för alla former av bukandning är att man strävar efter att 

aktivera diafragman genom att få ner den så djupt som möjligt. Detta omöjliggör någon 

större vidgning av revbensmuskulaturen och vissa sångare strävar till och med efter en 

medveten kollaps av bröstkorgen. 

Fokus vid bukandning ligger alltså främst på mellangärdesmuskeln – diafragma. 

Diafragman är i viloläge formad som en uppochnervänd salladskål. När den 

sammandras plattas den ut varpå ’golvet’ i bröstkorgen sjunker (vilket skapar en 
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undertryck i lungorna och luft strömmar in). Bukinnehållet (tarmar och magsäck) trycks 

neråt varpå bukväggen trycks utåt (Sundberg 1986:39-40). Det inte är helt ovanligt att 

sångpedagoger felaktigt placerar diafragman ungefär vid naveln. Den är emellertid fästad 

vid bröstkorgens nederkant vilket innebär att den fäster högt framtill (strax nedanför 

bröstbenet) och lågt baktill. Det torde vara denna missuppfattning som ligger bakom 

den så vanligt förekommande idén om att andningen ska vara så låg som det någonsin 

är möjligt. Vid inåt-uppåt-tekniken används bukväggsmusklerna som utandningsmuskler. 

Genom att dra bukväggen inåt skapas ett tryck mot tarmar och magsäck som i sin tur 

trycker tillbaks diafragma till sin ursprungliga kupolform. En aspekt av andning ofta 

förbisedd av bukandningsförespråkarna är det faktum att en muskel bara kan 

sammandras åt ett håll (Marek 2002:13). För bukmusklerna gäller att de är 

utandningsmuskler och inget annat – det är diafragman som är inandningsmuskeln vid 

bukandning. Detta innebär att när fonationen (tonbildningen) påbörjats så finns inga 

inandningsmuskler att tillgå för att hålla balansen – stödet. Revbensmuskulaturen är satt 

ur spel vilket leder till att luften snabbt tar slut (Miller 2004:19). Det medför vidare att 

sångaren får ett alltför stort subglottalt tryck som leder till ett felaktigt muskelarbete i 

larynx för att skydda sig, såvida inte sångaren för att undvika obehag helt släpper 

motståndet i larynx och låter luft passera stämläpparna vilket skapar ett läckigt ljud. Den 

sångare som sjunger läckigt lockas ofta att åtgärda detta genom att skapa ett artificiellt 

stöd genom att skapa spänningar i framförallt tungan eller käken (Marek 2002:15). 

Alternativt kommer sångaren att försöka skapa ett stöd genom neråt-utåt-metoden och 

med ryggmusklernas hjälp hålla kvar buken i sitt utspända läge (Bauchassenstütz). 

Richard Miller skriver att användandet av Bauchassenstütz kännetecknas av en ’tung’ 

röst med ett långsamt vibrato (Miller 2004:4). Den primära orsaken är det faktum att 

bröstkorgen kollapsar vilket ger ett ojämnt luftflöde vilket kompenseras av ökad 

muskulär aktivitet vid larynx vilket i sin tur ger en pressad fonation (Miller 2004:20). 

Bauchassenstütz-förespråkarna menar dock att lungorna expanderar som mest med en 

sänkt bröstkorg (Miller 1997:21), fokus ligger helt och hållet på en muskulär aktivitet 

som är så låg som möjligt – gärna ända nere vid pubisområdet. En vanligt 

förekommande instruktion är att tänka sig att man har en svans som man drar fram 

mellan benen, eller att man har ett mynt mellan skinkorna som hålls fast genom att 

knipa ihop (Miller 1997:24; Vennard 1967:19).  
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En variant av Bauchassenstütz är den tyska 

Stauprinzip där tonen sätts an med en 

tydlig glottisansats som närmast liknar 

den hos en tyngdlyftare – Urkraft der 

Stimme (Miller 1997:28). För att hitta 

denna teknik används ofta den s.k. 

Valsalva-manövern (efter den italienska 

läkaren Antonio Maria Valsalva, 1666-

1723) där man lyfter något tungt varpå 

glottis stänger sig och man känner ett 

tryck i halsen (Marek 2002:13). 

(Bild tagen ur Sundberg 1986:40) 

 

Gemensamt för dessa båda bukandningsmodeller är att de stora abdominala 

musklerna ställs emot de betydligt mindre musklerna i larynx (Marek 2002:13). Detta 

leder i längden till att den fina motoriken i larynx slås ut p.g.a. ett alltför ansträngande 

muskelarbete. Kvar blir en röst utan dynamisk flexibilitet eller virtuosa egenskaper som 

t.ex. drillar (Marek 2002:13). 

 

 

Det finns fyra huvudsakliga bukandningsmuskler (Vennard 

1967:24). Det är rectus abdominis (raka bukmuskeln) som löper från 

pubisbenet hela vägen upp till diafragmans främre fäste. Sedan är 

det obliquus externus (yttre sneda bukmuskeln), obliquus interni (inre 

sneda bukmuskeln) och transversus abdominis (tvärgående 

bukmuskeln) som löper på sidorna av buken (olika riktningar och 

olika djup) och även de fäster vid revbenen (Bild tagen ur Lindblad 

1992:16).  

 

 

Vi kan alltså konstatera att det finns olika typer av bukandning. Det som de har 

gemensamt är att man eftersträvar en djup inandning genom att få ner diafragman så 

lågt som möjligt. För att hitta denna djupandning används allehanda associationer – allt 

från ’att sjunga med könet’ till att ’krysta som på toaletten’. Man lägger alltså fokus vid 
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muskler som har mycket lite att göra med ökningen av lungvolymen. Konsekvensen av 

denna andning blir ett ojämnt luftflöde, ett otillräckligt eller artificiellt stöd och 

därigenom en läckig eller pressad röst. 

 

Appoggiotekniken 

 

För en sångare tränad i appoggiotekniken ligger fokus vid vidgningen av 

bröstkorgen. Jag har tidigare konstaterat att revbensmuskulaturen och diafragman alltid 

interagerar men att revbensmuskulaturen är viktigast för att påverka lungvolymen. Jag 

har också lyft fram att vi kan påverka bröstkorgens utseende genom att styra vilka 

muskler vi aktiverar. Appoggiosångaren vidgar således bröstkorgen med hjälp 

revbensmuskulaturen och strävar sedan efter att behålla denna vidgning under 

fonationen (Marek 2002:17).  

Steg nummer ett för den som vill tillägna sig appoggioandningen är att hitta en 

’nobel’ hållning med bröstben och bröstkorg lyft. Denna hållning kan hittas genom att 

lyfta upp armarna högt över huvudet och sedan sänka ner dem samtidigt som man 

eftersträvar att behålla samma känsla i bröstkorgen hela tiden. Bröstkorgen är inte höjd i 

sitt maxläge (militäriskt överdriven sträckning är inte syftet) men är högre än vad vi 

moderna människor för det mesta är vana vid (en titt på de flesta italienska operasångare 

ger snabbt för handen hur denna kroppshållning tar sig form). Axlarna måste vara 

avspända för att undvika nyckelbensandning, bröstbenet är inte i sitt maxläge men väl 

över viloläge. Redan denna hållning skapar en aktivitet i raka bukmuskeln, särskilt vid 

solar plexus, som i sin tur aktiverar diafragman. Det är viktigt att konstatera att de 

muskler vi vanligtvis kallar bukmuskler löper så högt som till 5:e revbenet, d.v.s. ända 

upp vid bröstvårtorna hos både män och kvinnor (Miller 2004:5, 20) och dessa muskler 

har även de betydelse för att åstadkomma den vidgning av bröstkorgen som krävs vid 

appoggio. Eftersom man aldrig kan aktivera bara en del av en muskel kommer 

appoggiosångaren kunna känna en aktivitet även i de låga regionerna av buken. Dock får 

nedre delen av buken (nedanför naveln) aldrig släppas ut! Vid appoggioandning 

förekommer således inget tryck med nedre bukväggen, varken nedåt eller uppåt (Miller 

1997:41-44). I och med att sångaren anammar den nobla positionen och vidgar 

bröstkorgen så dras magen in. För att försäkra sig om att buken sedan inte ska bli 

involverad så har vissa appoggiosångare en mental bild av att de drar in magen 
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ytterligare under sångens gång medan andra föredrar att tänka på den som helt 

bortkopplad.  

Inandningen sker ljudlöst varpå en viss vidgning syns i mellangärdet, d.v.s. 

nedanför bröstbenet men ovanför naveln (Miller 1997:41). Det fundamentala i 

appoggioandningen är dock vidgningen av bröstkorgen som sker genom att aktivera de 

yttre revbensmusklerna. På så sätt bestämmer vi en form för bröstkorgen och i den 

formen fyller sig lungorna. Under fonationen strävar sångaren så efter att hålla denna 

kroppsposition intakt, d.v.s. buken är stilla och bröstkorgen hålls i samma position (vid 

slutet av långa fraser kan dock även den skickligaste sångare visa tecken på att revbenen 

drar sig in något), på så sätt hålls balansen mellan in- och utandningsmuskler. 

Utandningsmusklerna driver ut luften vare sig vi vill det eller inte. Genom att fortsätta 

aktivera inandningsmusklerna och föreställa sig att man fortsätter vidga sig under frasen 

så hålls bröstkorgens vidgning intakt. Inom den italienska sångtraditionen talar man 

ibland om att andas in sången - ”inhalare la voce”. Detta är ofta en effektiv bild för att 

hålla inandningsmusklerna (d.v.s. revben och diafragma) aktiverade under sångfrasen. 

Det som appoggiosångaren tränar upp är framförallt förmågan att vidga 

revbensmuskulatur samt bukmuskulatur åt sidan snarare än framåt vilket möjliggör en 

minst lika stor aktivering av diafragman som när man bukandas (Miller 2004:3) eftersom 

appoggiosångaren dessutom har en muskulär aktivitet även kring diafragmans bakre 

fästen (ända bak till ryggraden). Det är därför jag vänder mig mot Leandersons m.fl. 

indelning av andningstyperna abdominal-diafragmal, kostal och klavikulär. Att endast 

associera diafragmatisk aktivitet med buken är inte korrekt, åtminstone inte om vi talar 

om professionella sångare tränade i appoggiotekniken. Dan Marek talar om appoggio 

som ’thoracic breathing’, d.v.s. en andning som aktiverar hela thorax (Marek 2002:17). 

Marek förespråkar att en sångare som är helt tömd på luften tar en liten abdominal 

andning, bara tillräckligt för att kunna tala. Sedan fortsätter han fylla på luft genom att 

vidga revbenen, framförallt bakåt. Buken får här vara sångarens ”reservtank”, luft som 

tas till vid extremt långa fraser. Målet ska dock vara att inte göra slut på denna luft och 

på så sätt kunna koncentrera sig helt på vidgningen av interkostalerna.  
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(Bild tagen ur Vennard 1967:31) 

Jussi Björling kunde sjunga en 15 sekunder lång fras i ett högt läge, följd av en lika 

lång fras med bara en sekund på sig att andas (Miller 2004:28). Detta är ett exempel på 

god appoggio där sångarens andning är snabb och ljudlös eftersom han låter lufthavet 

strömma in i en redan vidgad bröstkorg. Viktigt vid en sådan snabb inandning är att 

inte försöka dra in luft utan endast hålla vidgningen och släppa in luften. Att 

appoggiosångaren kan andas in blixtsnabbt betyder dock inte att han alltid ska göra det. 

Manuel Garcia förespråkade två sorters inandning: den långsamma respiro och den 

snabba mezzo respiro (Marek 2002:26). När sångaren snabbt måste fylla på med luft 

används mezzo respiro som helt enkelt är en blixtsnabb förnyad vidgning som återfyller 

lungorna. Att behärska mezzo respiro är en nödvändighet för att helskinnat ta sig igenom 

såväl bel canto-tonsättare som Bach. Genom att andas in långsamt (respiro) så ofta tillfälle 

ges ökar möjligheten att få god kontroll över inandningsmuskulaturen framförallt 

genom att det finns tid för avspänning i utandningsmusklerna. Spänningar i 

utandningsmuskulaturen (och i synnerhet buken) försämrar möjligheten till en god 

vidgning av inandningsmuskulaturen - vi har redan konstaterat att utandningsmusklerna 

sköter sin uppgift vare sig vi vill det eller inte, det finns ingen anledning att aktivera 

dem i onödan (Marek 2002:31).  

Den internationellt hyllade sopranen Lilli Lehmann (1848-1929) har tillskrivits en 

avart av appoggio, så kallad pankostal andning (Marek 2002:5) där bukmusklerna spänns 

och dras in så mycket att diafragman knappt tillåts expandera nedåt alls (Marek 

2002:18). Lehmann beskriver själv i sin bok ”How to sing” hur detta ledde till att hennes 
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andning blev spänd och hur musklerna krampade och tappade elasticitet samt att trots 

att hon drog in mer och mer luft så räckte den ändå aldrig. (Lehmann 1993:11). Hon 

lade således om sin andning genom att arbeta bort bukspänningarna samt genom att 

minska mängden luft hon tog in. Här tror jag finns en viktig nyckel till appoggion. 

Medan man i den tyska Bauchassenstütz-metoden försöker fördämma upp så mycket 

som luft som möjligt så är målet i appoggion att hushålla med den luft som släpps ut 

genom att hålla inandningsmuskulaturen aktiv under fonation! Lehmann skriver: 

”…without taking a deep breath one may often have very much breath, and often after elaborate 

preparations none at all. Generally the chief attention is directed to inhalation, instead of to the 

elastic forming and agility of the organs for the breath and the minimal exhalation.” (Lehmann 

1993:14) Även Richard Miller talar om vikten av att fylla lungorna men att inte överfylla 

(Miller 2004:21). Den store barytonen Mattia Battistini (1856-1928) lär ha sagt: ”Jag andas 

inte in mer luft när jag ska sjunga än jag gör när jag luktar på en blomma” (Marek 2002:21). 

Dan Marek skriver: ”One should not overinflate the chest. A comfortable fullness is what should 

be maintained. The exception of this rule occurs when one is faced with singing a high note at the 

end of a very long phrase” (Marek 2002:32). 

Jag har tidigare konstaterat att andningen inte är en företeelse som är isolerad från 

tonproduktionen och detta är en nyckel till appoggion. Den lyfta och vidgade 

bröstkorgen bidrar till en muskulär stabilitet även kring larynx eftersom larynx är 

förbundet med bröstkorgs- och nackmuskulatur (Miller 2004:9). Genom att i den nobla 

hållningen sträva efter en lång nacke (d.v.s. motsatsen till att lyfta hakan) skapas en 

muskulär support för larynx som alltså får vila mellan bröstkorgsmuskulaturen och 

nackmuskulaturen och låter struphuvudet vila i ett lågt läge vilket i sin tur ger en 

förlängning av ansatsröret– vilket är önskvärt inom klassisk sång (Sundberg 1986:32). 

Denna muskulära aktivitet i nacken kallas l’appoggio della nucca – appoggio i nacken 

(Miller 2004:10).  

Appoggioandningen är inget trolleri. Den använder samma lungor och samma luft 

som vid bukandning. Att en sångare som på ett skickligt sätt använder appoggiotekniken 

verkar ’göra ingenting’ kanske förefaller som för bra för att vara sant. Men den 

appoggiosångare som under en hel sång står stilla likt en staty utan synliga in- och 

utandningsrörelser är i själva verket högst aktiv i sitt muskulära arbete. Att det ser lätt ut 

betyder inte att det är utan ansträngning! 

Vi har tidigare konstaterat att stödet innebär upprätthållandet av balans mellan in- 

och utandningsmuskler. Vid appoggio ligger fokus på revbensmuskulaturen – den för 
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lungvolymen viktigaste muskelgruppen. Vid inandning strävar sångaren efter att aktivera 

de yttre revbensmusklerna (vilket i sin tur aktiverar diafragman) och under sången 

försöker han bibehålla inandningsmusklernas aktivitet för att motverka den kollaps av 

bröstkorgen som vill infinna sig när de inre revbensmusklerna driver ut luften. Detta 

innebär att det är två jämnstora, jämnstarka muskelgrupper som ställs mot varandra 

vilket ger ett jämnt och kontrollerat luftflöde. Detta är för mig det kanske allra viktigaste 

argumentet för appoggion. 

 

Översikt 

De huvudsakliga skillnaderna mellan appoggio och bukandning 

 

Bukandning 

• Bröstkorgen i viloläge eller kollapsad 

• Nedre delen av buken går ut vid 

inandning  

• Fokus ligger på att vidga buken 

• Viktigaste inandningsmuskeln:              

diafragman 

• Ljudlig och synlig inandning 

• Främst kopplad till tyska sångskolor 

 

 

Appoggio 

• Hög bröstkorg (nobel hållning) 

• Nedre delen av buken hålls indragen 

och stilla 

• Fokus ligger på att vidga bröstkorgen 

• Viktigaste inandningsmuskeln: 

revbensmuskulaturen 

• Ljudlös och (nästan) osynlig inandning 

• Främst kopplad till italienska 

sångskolor 
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Appoggio förr och nu 

 

Now it is different; everybody is in a hurry. The new pushing method of 

singing with the back of your neck, sunk in chest, and muscularly pushed-out 

diaphragm, is a quick way to get results in singing, and only a little less of a 

quick way to ruin the voice. 

Giovanni Sbriglia (1829-1916), italiensk tenor och sångpedagog 

(Beyers, Spriglia’s method of singing, citerad i Marek 2002:15) 

 

Västerländsk klassisk sång som vi känner den föddes i Italien genom en växelsamverkan 

mellan den kastratsång som hade vuxit fram inom kyrkan under 1500-talet, den s.k. 

Cameratan i Florens under 1500-talets slut som eftersträvade nya ideal kring sång i det 

att man ville bort från den överlastade kontrapunktiken och istället utgå från en sjungen 

solomelodi med ackompanjemang, samt slutligen operakonstens födelse genom 

Monteverdi i början av 1600-talet (Alfredson 2000:6). Kastratsångarna, som från början 

varit en kyrklig företeelse, äntrade operascenerna och var de stora stjärnorna inom den 

italienska operakonsten under 1600- och 1700-talet. Italienaren Gasparo Pacchierotti 

(1740-1821) var en av de främsta och mest hyllade kastraterna under andra halvan av 

1700-talet (Grove 2001, band 18:840). Han har tillskrivits den berömda frasen: ”Chi sa 

respirare, sa cantare” – ”Den som kan andas, kan sjunga” (Marek 2002:1). Den ojämförligt 

största och mest kända av de tidiga sångpedagogerna var Niccolo Porpora (1686-1766). 

Bland hans elever fanns två av världens mest kända kastrater, Caffarelli (1710-1783) samt 

Farinelli (1705-1782). En annan av hans elever var Giovanni Anzani (Coffin 1987:241) 

som i sin tur var lärare till Manuel Garcia d.ä. (1775-1832). Garcia d.ä. var en av sin tids 

mest hyllade tenorer och var bl.a. den första att sjunga Almaviva i Rossinis ”Barberaren i 

Sevilla”. Hans son, Manuel Garcia d.y. (1805-1906) var baryton men ingen stor sångare 

utan kom att utmärka sig som den vid sidan av Lamperti mest betydande sångpedagogen 

under 1800-talet. Han var den som uppfann laryngoskopet med vars hjälp man kunde 

studera stämbanden och när han 1841 till den franska vetenskapsakademien 

överlämnade sitt första stora verk ”Mémoire sur la voix humaine” var det ett banbrytande 

vetenskapligt arbete. Bland Garcia d.y. elever kan märkas Jenny Lind, Julius Stockhausen, 

Mathilde Marchesi och Charles Santley (Grove 2001, band 9:520-522). Det finns alltså en 

succession från Porpora och kastraterna till Garcia och vidare in i svensk nutid. Garcia 

kom nämligen att ha stort inflytande på svensk sångundervisning under 1800-talet. 
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Bland hans elever fanns de svenska sångpedagogerna Julius Günther (1818-1904) och 

Isidor Dannström (1812-1897). Garcia betonar i sina skrifter vikten av en korrekt 

andning. Han skriver: ”To ensure easy inspiration, it is requisite that the head be erect, the 

shoulders thrown back without stiffness, and the chest expanded. The diaphragm should be lowered 

without any jerk, and the chest expanded” (Garcia 18XX:10). Alltså: en vidgning av 

bröstkorgen utan några stötar eller ryck i buken – en renodlad appoggioandning! Garcia 

förespråkade vidare en ’smal midja och vidgade revben’ -  d.v.s. vid inandning så dras 

magen in varpå midjan smalnar samtidigt som bröstkorgen vidgas (Coffin 1987:240). 

Bland gamla tiders sångare, tränade i appoggiotekniken, var det inte ovanligt att använda 

ett bälte eller korsett för att försäkra sig om att nedre delen av buken hela tiden var 

indragen (ett bälte kan även användas för motsatta syftet, se sidan 11). Som exempel kan 

nämnas Lauritz Melchior och Franco Corelli (Coffin 1987:252-253, Marek 2002:25). I sin 

bok ”On respiration in singing” från 1895 skriver Dr. Joal att revbensandningen med 

indragen mage används av ”en majoritet av sångarna, förespråkas av de främsta samt 

rekommenderas av de gamla italienska mästarna…” (Coffin 1987:252).  

Under 1800-talet förefaller appoggioandningen ha varit den dominerande i Sverige 

(Lewenhaupt 1988:226). Varför och när ändrades detta? Mycket tyder på att det var starka 

strömningar från Paris som skapade denna förändring. Det svenska operalivet var under 

1800-talets första hälft starkt präglat av Frankrike (först omkring 1860 börjar den 

wagnerianska epoken i Sverige) och Paris var under 1800-talet den stad ’alla’ reste till för 

att studera sång, antingen privata studier för kända namn som Garcia eller vid Paris-

konservatoriet. I början av 1800-talet kunde man i Paris-konservatoriets sångmetod läsa: 

”När man andas för att tala eller blott förnya luften i lungorna, är den första rörelsen som bör 

ske, i det att magen sväller och framträder något litet. Då det däremot gäller att andas för sång, 

bör man inandas, i det att man drager in underlivet medan man utvidgar och kastar fram 

bröstet” (Lange 1900:45). Algot Lange (1850-1930, svensk baryton och sångpedagog) 

skriver att detta var den rådande skolan fram till 1855 då en viss Dr. Mandl började 

förespråka bukandning även vid sång, Lange skriver: ”Vid denna inandning inträder nästan 

fullständig oföränderlighet hos bröstkorgen. Förändringen sker blott med underlifvet. Mellangärdet 

sammandrager sig och sänker därvid underlifvets inälvor /…/ Underlifvet skall alltså enligt Mandl 

utvidgas vid inandning och sammandraga sig vid utandning på ton /…/ Mandl hade den 

tillfredsställelsen att se denna luftfunktion förordad som den enda rätta i en ny upplaga af 

konservatoriets metod af 1866” (Lange 1900:47-48). Lange berättar vidare om sitt besök vid 

Pariskonservatoriets sångklass 1877-78: ”För att motverka bröstets naturliga och för tonen i 
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själfva verket så nödvändiga elasticitet fick eleven lägga sig på ryggen med tunga vikter på 

bröstbenet, ja det fanns till och med nitiska maëstri, som i den goda sakens tjänst helt ogeneradt 

satte sig på den sjungande, man kan godt säga, martyrens bröst” (Lange 1900:49). En 

inflytelserik person som under 1800-talet kom att förespråka bukandningen var Signe 

Hebbe (1837-1925). Hebbe var dels skådespelerska och undervisade skådespeleriets konst 

(bland hennes elever kan nämnas Anders De Wahl och Siri von Essen) men hon var 

även operasångerska och sångpedagog. Hon hade till en början utbildats för Dannström 

men reste sedan till Paris där hon under fyra år studerade vid konservatoriet för Jean 

Jaques Masset. Hos Masset tillägnade hon sig den s.k. djupa bukandningen som verkar 

ha överensstämt med Langes beskrivning såtillvida att den byggde på en kollapsad 

bröstkorg men dessutom en ’neråt-utåt metod’ där buken pressas utåt under såväl in- 

som utandning. Dannström var starkt kritisk till Massets andningsteknik och skrev: 

”Dessa herrar hafva alltså företrädesvis fäst uppmärksamhet vid utskjutandet af underlivet under 

inandningen, men förbisett hurusom brösstommens diametrar vidgas i ett öfverensstämmande 

förhållande till mellangärdets mer eller mindre starka sammandragning. /…/ Hvad som sålunda 

här anförts rörande nämnda andningsmetod torde tillfyllest visa, att denna metod icke 

öfverensstämmer med de organiska villkoren för en normal andhemtning, enär en inandning, 

verkställd endast genom mellangärdet – så framt en sådan vore möjlig – förhindrar luftens fulla 

inträngande i lungans öfvre flikar…” (Lewenhaupt 1988:45). Hebbe valde dock att förvalta 

Massets andningsskola. Hon motsatte sig alltså all höjning av bröstkorgen och 

eftersträvade en andning som var nedanför naveln (Lewanhaupt 1988:226). Signe Hebbe 

kom i kontakt med många av 1900-talets främsta sångare och pedagoger (t.ex. John 

Forsell och David Stockman), dock är det svårt att veta hur mycket av just de 

sångtekniska idéerna som fördes vidare då hon främst var känd och anlitad som lärare i 

scenisk framställning. Det är dock tydligt att vi i Signe Hebbe ser ett exempel på att 

alternativa andningsmetoder tar sig in i Sverige under andra hälften av 1800-talet och 

början av 1900-talet. En personlig teori som jag inte kunnat styrka i litteratur är att det 

svenska s.k. körundret har haft en stor betydelse för appoggioteknikens styvmoderliga 

behandling under 1900-talet. Tittar man t.ex. på sångpedagogkollegiet vid Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm så har en klar majoritet haft sin huvudsakliga karriär i 

Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. Det är inget fel på att vara körsångare men 

man kan klara sig med en mindre utvecklad andningsteknik än om man ska stå på scen 

och ensam höras genom en orkester. Många av dessa sångerskor har klarat sig med 

bukandningen och för nu vidare denna metod till sina elever.  
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Avslutning 

 

Jag har i denna uppsats redogjort anatomiskt för appoggiotekniken och jämfört den med 

bukandningen. Jag har refererat till auktoriteter i historisk och modern tid för att visa på 

de fördelar som medföljer appoggio och de svagheter som hör till bukandningen. Vidare 

har jag påvisat att appoggio historiskt har varit det etablerade och accepterade sättet för 

sångare att andas.  

I Sverige finns idag ett fåtal pedagoger som undervisar enligt appoggions principer 

men de återfinns mig veterligen inte vid någon av landets musikhögskolor. 

Internationellt sett är Richard Miller idag en av de mest kända förespråkarna för 

appoggiotekniken och han har genom sin forskning och sin utgivning etablerat sig som 

en erkänd auktoritet. Jag har haft förmånen att få studera sång för Sonny Peterson. Han 

har studerat för Arne Sunnegårdh1 som var elev till Modest Menzinsky2 samt för Paul 

Lohmann3 som var elev till Karl Scheidemantel4. Både Menzinsky och Scheidemantel 

hade studerat för Julius Stockhausen5 som i sin tur var elev till Manuel Garcia d.y. På så 

sätt är jag en del av en succession som går tillbaks till 1800-talets kanske viktigaste 

sångpedagog (och vidare tillbaks till Porpora). Det är ett arv som förpliktigar men också 

inspirerar. Appoggiotekniken har för mig inneburit en revolution i min utveckling – den 

har gett mig det fungerande stöd jag tidigare så desperat sökte. 

Idag kan jag konstatera att man inom den formella musikutbildningen i Sverige 

mycket starkt förespråkar olika former av bukandning. Bukandningen – eller magstödet 

– som synonym för god andning har fortplantat sig även ut i samhället i stort och 

används slentrianmässigt av lekmän.  

Vid Kungl. Musikhögskolan erhåller ett stort antal studenter varje år utbildning i 

sångmetodik för att sedan kunna arbeta som sångpedagoger vid kulturskolor, estetiska 

gymnasier etc. samt för att leda körverksamhet inom musikklasser, kyrkan m.m. Min 

uppfattning efter fem års studier vid KMH är att dessa studenter i allmänhet inte får 

någon kännedom om appoggiotekniken utan invaggas i tron att sångarvärlden nått 

konsensus kring bukandningens förträfflighet. Detta anser jag vara en allvarlig brist. Det 

finns naturligtvis sångare som använt bukandning (och säkert även nyckelbensandning) 

och ändå haft framgångsrika karriärer. Likaså finns det naturligtvis många 

                                                           
1 (1907-1972) Kormästare vid Kungl. Operan, Professor i sång vid KMH. 
2 (1875-1935) Född i Ukraina. En av sin tids största Wagner-tenorer.  
3 (1894-1981) Tysk sångpedagog. 
4 (1859-1923) Tysk baryton. Bl.a. den förste att sjunga Faninal i Rosenkavaljeren. 
5 (1826-1906) Framstående baryton, Brahms favoritsångare samt uruppförde Schuberts "Die Schöne Müllerin". 
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sångpedagoger som lär ut bukandning och som i många avseenden är oerhört fina 

pedagoger som ger mycket av värde till sina elever. För detta har de min allra största 

respekt och jag accepterar att det finns olika syn på sångandning. Men det är inte 

försvarbart – vare sig akademiskt eller konstnärligt – att vid en högskola tiga ihjäl en 

teknik som under 400 år har förespråkats – och förespråkas – av så många framgångsrika 

sångare och sångpedagoger. Istället bör man vara beredd att ta en öppen och hederlig 

diskussion samt vara redo att styrka sina argument med vetenskapligt framtagna fakta.  

Bukandningen är bedräglig eftersom den ger snabbt resultat. Den sångstuderande 

som har problem med att få en bra stämbandningsslutning kan snabbt få glottis att 

stänga sig med hjälp av valsalva-manövern. Det kommer inte att göra ont i halsen och 

ljudet som kommer ut kan komma att låta ganska snyggt. Men priset kan bli högt i 

form av en kort karriär. De olika manövrar som bukandningspedagogerna lär ut är lätta 

att tillämpa – men svåra att förena med en långsiktigt hållbar utveckling och kvalitativ 

röstproduktion. 

Tyvärr så är forskning kring andning vid sång ett eftersatt område (Thomasson 

2003:10) och ämnet omgärdas av många svårigheter. Många sångare har svårt att förklara 

vad de gör när de sjunger och när de väl försöker så kan de faktiskt beskriva sin andning 

på ett sätt som direkt motsägs av de data som framkommer när man vetenskapligt mäter 

och analyserar deras andningsbeteende (Thomasson 2003:9).  

Monica Thomasson antyder att det allra viktigaste för en sångare är att vara 

konsekvent i sitt andningsbeteende (Thomasson 2002:15). Var och en får således bli salig 

på sin tro!  

Efter att skrivit denna uppsats och skapat mig åtminstone en något tydligare bild 

av det anatomiska förloppet vid andning så har jag för min del dragit slutsatsen att 

appoggiotekniken är den för klassisk sång mest ändamålsenliga andningen då den är 

sundare, effektivare och producerar ett vackrare ljud än olika bukandningsmetoder.  

Att tillägna sig en ny teknik är aldrig smärtfritt utan kräver såväl mental som 

fysisk ansträngning. Efterhand blir det dock allt lättare och man upplever att andning 

och stöd blir en organisk del av tonbildningen. Till slut är det bara att minnas David 

Björlings devis: höj bröstkorgen och håll in magen! 
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