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Program
En grön färg
Tysk folkvisa med arr och text av Per Ahlbom. Sångtrion

Den här visan har jag tagit med mig från waldorfskolan som jag gick på när jag var
liten. Det var en liten skola på ca 60 elever som satsade mycket på den gemensamma
sången. Man fick tidigt uppleva stämsång av hög kvalitet och den här fastnade jag
speciellt för. Den föll dock ganska tidigt ur repertoaren men jag lyckades komma
över ett notblad som jag sparade och det blev sen bland det första jag lyckades ta ut
själv på noter. Det är en gammal favorit i trion.

Kärestans död
Trad. ef. Vendla Jonsson, Småland. Arr: Johanna K och Emma H. Sångtrion

Detta är en av de typiska sånger som vi har på våran repertoar som vi hört på en
skiva med traditionsinspelningar.

SÅR
Mel, arr: Johanna K. Sångtrion

Jag har länge varit nyfiken på att skriva nya sånger till just den här trion. Jag är så väl
förtrogen med stilen, rösterna, styrkor/svagheter mm att jag tänkt att det skulle bli
väldigt bra.
Nu vill jag passa på att prova framföra denna första skapelse.
En av mina systrar som jag vuxit upp med tog livet av sig för en del år sen. Det har jag
inte varit helt sams med. Jag har helt enkelt varit ganska arg på henne för det men
faktum är att det är något hon pratat om att göra sen hon var liten och hon gjorde
flera försök innan hon lyckades. Tillslut tröttnade jag på att gå runt och vara osams
med henne för mig själv och skrev den här sången som en försoning med det hela,
som för att säga: Ok, jag litar väl på att ditt beslut var rätt för dig.

Två polskor, Jonas Dahl, Hälsingland/Ante Sundin, Medelpad
Mel: Trad. Arr: Johanna, Emma. Duo med Emma Ahlberg

För många år sen mötte jag Emma på Kallstämman i Järvsö. Vi har spelat mycket
tillsammans sen dess, startat Limbohofvet och även gått samtidigt på Kmh. Vi fördes samman av en Jonas Dahl-låt och eftersom att jag på en gång tyckte så mycket

om att spela tillsammans med henne köpte jag raskt Svenska Låtar Medelpad för att
ha något gemensamt och den här Ante Sundin låten fastnade jag för.

Rammeslått II
Norge. Trad. eft. Daniel Sandén Warg. Solo

Det här med Gangare har varit ett helt outforskat område tills jag fick Mats Edén
som fiollärare när jag började mitt tredje år, då fick jag ”Dolkaren”- Norsk Gangar,
i läxa och fick sakta men säkert komma denna fina gamla låttyp inpå livet. Ungefär
samtidigt skulle jag sätta igång med stilanalysprojektet och kom på att jag kan passa
på att verkligen lära mig en gangar ordentligt så jag får en grund. Gorrlausstämningen har alltid lockat mig och så blev det att stilanalysarbetet kom att handla om
Rammeslått II, spelad av Andres K. Rysstad, Torleiv H. Bjørgum och Daniel Sandén
Warg. Den här spelar jag med stämningen D B F# C#.

Älven
Av Jonas Olsson, arr: Johanna K. Gorrlauskvartetten

Detta var den första gorrlausmelodi som jag lärde mig för många år sedan när Jonas precis hade gjort den. Den kom med i en uppsättning på träteatern i Järvsö som
hette Ingen som jag och handlade om spelmannen From Olle från Järvsö. Låten
spelades in 1997 med gruppen Bock på skivan ”Ingen som jag”. Nu har jag tagit upp
den igen och lappat igen alla hål som tiden karvar i minnet och lärt mig den ordentligt för när jag lärde mig den första gången så fattade jag inte riktigt det här med
6/8-delstakt. I mitten hade jag först tänkt att improvisera lite men sen stötte jag på
en D-bas låt med Hans W. Brimi som jag tyckte passade bra att lägga in. Det kändes
bra då jag också vet att Jonas Olsson inspirerades mycket av honom.

Rammeslått 1
Norge. Mel: trad. Arr: Johanna K. Gorrlauskvartetten

Den här låten har jag försökt att planka. Först från inspelning med Daniel Sandén
Warg, sen från inspelning med Vidar Lande och sen från inspelning med Torleiv H.
Bjørgum men den ville aldrig sätta sig i en speciell form så tillslut kände jag starkt:
Skit i traditionerna, jag gör som jag vill, det får bli som det blir!

Sen använde jag just denna låt när jag var musiker i en teater. Det var i en fightscen
så jag speedade upp tempot en del och lade till en del egna turer. Jag får se hur den
låter sig spelas nästa gång..

Domedagsmagnus (Magnushymnen + Domedagsslåtten)
Norge. Mel: trad. Arr: Johanna K.
Gorrlauskvartetten med Emma H. och Lotta A.

Magnushymnen lade jag ögonen på i en bok om ”De gorrlause Rammeslåttarna”
när jag gjorde min stilanalys. Jag kände genast igen den och fick en liten känsla av
att bli uppjagad av mitt förflutna eftersom jag sjungit den när jag var liten, på så vis
tycker jag att den passar väldigt bra i temat på konserten.
Magnushymnen är upptecknad på Orkneyöarna men tros vara kommen från Setesdal och har samma tonalitet som de gamla gorrlauslåtarna. Uppteckningen är
från 1280-talet men man tror att det är en avskrift eftersom texten handlar om en
händelse som ägde rum ca 100 år tidigare.
Domedagsslåtten är en nyare gorrlausgangare troligen gjord av Andres K rysstad,
baserad på Nordafjells som man tror är den äldste av de tre gorrlause Rammeslåttarna. Den här versionen har jag efter en inspelning med Vidar Lande, Setesdal.

Paus

Springar e. Holhaugen?
Norge. Trad. Ef. Ellika Frisell, ef. Hans Brimi. Solo

Sista terminen av tredje året, har jag haft Ellika som fiollärare och till min första
lektion fick jag lyxen att själv välja ut en låt från hennes skiva ”Prat”. Jag valde såklart den här snygga springaren som passar mig som handen i handsken. Jag var
också nyfiken på Hans W. Brimi som jag hört talas om mycket. Jonas Olsson från
Järvsö som jag har spelat mycket med under många år, talade ofta om Hans Brimi
och hade många favoritlåtar efter honom.

Limboforsens fröjd
Mel: Johanna K. Arr: Limbohofvet Limbohofvet

I Limbohofvet är det jag som står för de sorgliga och långsamma låtarna men här
var ett försök att kvala in i sextondelsligan. Låten blev i Hälsingestil med en flirt
med barocken.

Jämmer och Elände
Mel: Johanna K. Arr: Emma A. Limbohofvet

Den här låten gjorde jag våren -11. Jag jobbar på en kvinnojour och där är det lätt att
bli bedrövad över allt jämmer och elände.

Låt till bar
Mel: Lena J. Arr: Limbohofvet Limbohofvet

Lena gör speciella och svängiga låtar som är kul att spela. Den här är en favorit.

Marianne
Mel: Johanna K. Arr: Emma A. Limbohofvet

Den här låten gjorde jag för många år sen, ursprungligen för att öva spela i E. Strax
efter jobbade jag hos en kvinna som cyklat omkull och brutit nacken så hon förlorat
rörelseförmågan men hon var en strålande, god och hjärtlig person trots sitt svåra
trauma så hon gjorde djupt intryck på mig. Hon fick den här låten och låten fick
namnet Marianne. Vi har dock ändrat tonart till D för intonationens skull.

Limbolabyrinten
Mel: Emma A. Arr: Limbohofvet Limbohofvet

Emma gör riktiga hitlåtar och här är en av dem som hon spelade upp för mig i bilen
på väg till Stockholm. Jag föll för den direkt och ville höra den om och om igen. Jag
körde och körde och hon spelade och spelade. Jag döpte låten till Limbolabyrinten.

Kom hem
Mel o arr: Johanna K. Geokören

Den här låten är en av de Georgieninspirerade.
Min syster Paula blev överkörd av en lastbil i Malmö 1998 och när någon nära plötsligt rycks bort så chockartat blir det helt ofattbart och det finns inga ord att ta till.
Det enda man skulle kunna säga är: Kom tillbaks.

Vaggsång till Issao
Mel. Arr: Johanna K. Geokören

Jag har fått den äran att bli gudmor! Det är lycka! Lilla Issao är en mycket livlig
krabat. Jag ville egentligen göra en sång åt honom när han fyllde 1, då var han lugn
och fin men det ville sig inte. Nu är han 2 och den vilda bebin och det passade mig
mycket bättre på något sätt och jag känner honom också mer nu. Ang. texten så är
hans mamma fiolspelerska och driver en Irlänsk folkhögskolekurs.

Jag satte samman
Mel o arr: J. Karlsson. Text: Trad. Grönländsk dikt vers 1+2, Johanna K. Vers
4+3 Geokören

Detta var en läxa till folksångensemblen med Susanne Rosenberg. Då hade vi bland
annat improviserat över den här Grönlänska dikten och uppgiften var att göra något fritt med anknytning till något som vi gjort på lektionen. För min del blev det ett
Goergieninspirerat körarr. Jag tyckte det blev fint så det kändes kort med bara två
verser, då skrev jag två till verser.

Före konserten:
Johanna K, Linnea Aall-Campbell, Hanna Andersson, Isak Bergström, Gustav Nordmark, Elize Arvefjord, Christoffer Karlsson, Anna Haglund
Improviserad musik från en workshop vi gjorde tillsammans med ljuddesignerna
på StDH. Det är bland det nyaste i musikväg jag har att erbjuda.

Sångtrion:
Johanna Karlsson, Emma Härdelin, Lotta Andersson

Jag kom in i folkmusiken genom sången då jag mötte Emma Härdelin och Elina
Nordvall-Meijer och började att sjunga med dem i tonåren. De var uppvuxna med
folkmusik och kunde en uppsjö med gamla visor. Vi plankade Britta och Maria
Röjås och började tidigt att göra egna stämmor. Jag blev också introducerad till
Folk och Rackare, Fairport convention och andra föregångsensembler inom folkmusikgenren och gamla traditionsinspelningar som än idag inspirerar mig. Den
här trion har under många år närt min glöd för folkmusik och varit den musikaliska
kärnan för mig.
Lotta Andersson vikarierar på den här konserten för Elina som precis fått barn. Det
känns väldigt roligt att just Lotta gör det eftersom vi gått på KMH tillsammans och
har gjort lite projekt ihop där.

Gorrlauskvartetten
Lena Jonsson, Johanna Karlsson - fiol, Emma Ahlberg - viola, Jenny Lierud
- cello

Det här är ett litet ”slå två flugor i en smäll”-projekt. Jag ville prova skriva något för
stråkkvartett och jag ville lära mig fler Gorrlaus Gangare så jag passade helt enkelt
på att arrangera de gamla rammeslåttarna från Setesdal och en nyskriven Gorrlausgangare.
Då jag hade på känn att vi skulle få lida brist på reptid så har min strategi varit att
hålla allt väldigt enkelt och i moduler som var och en för sig är ganska lätta men som
tillsammans ger en mastig känsla. Jag ville få fram suggestion och kraft.

Limbohofvet
Johanna K, Emma A. Lena J.
Geokören
Isak Bergström, Tore Abrahamson, Johan Ronström, Linnea Aall-Campbell,
Hanna Andersson, Sunniva Abelli, Johanna Karlsson, Anna Wikenius, Malin,
Lotta Andersson, Emma Ahlberg, Lena Jonsson, Anders Löfberg

Examenskonsert Johanna Karlsson
Kandidat Svensk folkmusik 2012

Tradition och nutid
Nytt och gammalt om vartannat i sång och spel.
I Svensk Folkmusik uppfattar jag att det finns en stark strävan efter ett flöde mellan dåtid och nutid.
Det är något som jag känner starkt för och intresseras av och jag har nog alltid försökt att befinna
mig i det flödet. När jag påbörjade den här utbildningen gick jag in med en stark övertygelse att
bevara just min tradition, det jag kommer ifrån, de spelmän jag mött, mitt förhållningssätt till
musiken och min grundkänsla och drivkraft. Samtidigt ställde jag mig helt öppen för det som var
nytt, att utvecklas, gå vidare, ta för mig av allt som erbjöds och så har jag försökt att få ett fint flöde
däremellan. Därför tycker jag det passar att min examenskonsert får temat tradition och nutid och
det kommer att genomsyra helheten.
Scenprogrammet kommer att bestå av en blandning av egen helt nyskriven musik, traditionell
musik och lite gammalt som jag har med mig från förr. Mycket av materialet kommer vara skrivet
och/eller arrat av mig själv för jag ser examenskonserten som en möjlighet att prova nya saker så en
hel del kommer att spelas upp för första gången med för det här tillfället sammansatta
konstellationer, som kören och Gorrlauskvartetten. Sångtrion och Limbohofvet är däremot fasta
grupper som har mer eller mindre år på nacken, har spelat mycket och kommer att fortsätta med det.
Jag vill också passa på att visa olika saker som ingått i min utbildning som varit viktiga för mig. De
kurser jag har valt själv är bl.a sång med Gunnel Mauritzon och Komposition/Arrangering med
Mats Edén och konserten kommer att innehålla mycket sång, arrangering och komposition.
En kurs som jag jobbat mycket med under tredje året är Stilanalysarbetet som varit viktig för mig på
flera olika plan. Genom det kom jag in på musiken från Setesdal i Norge som jag alltid har beundrat
på håll. Det var som att det också öppnade dörren till den Norska folkmusiken och förutom gangare
från Setesdal så kommer en del annan Norsk musik finnas i programmet.
När det gäller sololåtarna så har jag tänkt att sprida ut dem mellan grupperna men knyta ihop dem
med en röd tråd som skulle vara Inspiration/Förebilder men det visade sig när jag började skissa lite
närmare på programmet att det inte skulle passa in så bra och det skulle även bli färre solo låtar än
jag planerat från början och då vill jag att min spelstil ska komma fram och verkligen försöka
tydliggöra vem jag är i låtarnas värld. Jag beslöt då att istället välja låtar bara utifrån mig själv och
det som ligger mig varmt om hjärtat.
Jag har väldigt mycket arrangerat material med i konserten så det är bara 2 st. sololåtar i
programmet men det kommer mer så småningom.. Jag sparar mig till min masterexamen. Jag är
oerhört glad över att få ägna mina två kommande år åt just solospel.

Program
Före konserten:
Johanna K. Linneaall Campbell,. Hanna Andersson, Isak Bergström, Gustav Nordmark
Elize Arvefjord, Christoffer Karlsson, Anna Haglund.
Improviserad musik från en workshop vi gjorde tillsammans med ljuddesignerna på StDH. Det är
bland det nyaste i musikväg jag har att erbjuda.

Sångtrion:
Johanna Karlsson, Emma Härdelin, Lotta Andersson.
Jag kom in i folkmusiken genom sången då jag mötte Emma Härdelin och Elina NordvallMeijer
och började att sjunga med dem i tonåren. De var uppvuxna med folkmusik och kunde en uppsjö
med gamla visor. Vi plankade Britta och Maria Röjås och började tidigt att göra egna stämmor. Jag
blev också introducerad till Folk och Rackare, Fairport convention och andra föregångsensemler
inom folkmusikgenren och gamla traditionsinspelningar som än idag inspirerar mig. Den här trion
har under många år närt min glöd för folkmusik och varit den musikaliska kärnan för mig.
Lotta Andersson vikarierar på den här konserten för Elina som precis fått barn. Det känns väldigt
roligt att just Lotta gör det eftersom vi gått på KMH tillsammans och har gjort lite projekt ihop där.
1. En grön färg
Tysk folkvisa med arr och text av Per Ahlbom.
Den här visan har jag tagit med mig från waldorfskolan som jag gick på när jag var liten. Det var en
liten skola på ca 60 elever som satsade mycket på den gemensamma sången. Man fick tidigt
uppleva stämsång av hög kvalitet och den här fastnade jag speciellt för. Den föll dock ganska tidigt
ur repertoaren men jag lyckades komma över ett notblad som jag sparade och det blev sen bland det
första jag lyckades ta ut själv på noter. Det är en gammal favorit i trion.
2. Kärestans död.
Trad. ef. Vendla Jonsson, Småland. Arr: Johanna K och Emma H.
Detta är en av de typiska sånger som vi har på våran repertoar som vi hört på en skiva med
traditionsinspelningar.
3. SÅR.
Mel, arr: Johanna K.
Jag har länge varit nyfiken på att skriva nya sånger till just den här trion. Jag är så väl förtrogen med
stilen, rösterna, styrkor/svagheter mm att jag tänkt att det skulle bli väldigt bra.
Nu vill jag passa på att prova framföra denna första skapelse.
En av mina systrar som jag vuxit upp med tog livet av sig för en del år sen. Det har jag inte varit
helt sams med. Jag har helt enkelt varit ganska arg på henne för det men faktum är att det är något
hon pratat om att göra sen hon var liten och hon gjorde flera försök innan hon lyckades. Tillslut
tröttnade jag på att gå runt och vara osams med henne för mig själv och skrev den här sången som
en försoning med det hela, som för att säga: Ok, jag litar väl på att ditt beslut var rätt för dig.
4. Duo m Emma Ahlberg. 2 polskor, Jonas Dahl, Hälsingland/Ante Sundin, Medelpad
Mel: Trad. Arr: Johanna, Emma.
För många år sen mötte jag Emma på Kallstämman i Järvsö. Vi har spelat mycket tillsammans sen
dess, startat Limbohofvet och även gått samtidigt på Kmh. Vi fördes samman av en Jonas Dahllåt
och eftersom att jag på en gång tyckte så mycket om att spela tillsammans med henne köpte jag
raskt Svenska Låtar Medelpad för att ha något gemensamt och den här Ante Sundin låten fastnade
jag för.

5. Solo  Rammeslått 2
Trad. Ef. Daniel Sandén Warg.
Det här med Gangare har varit ett helt outforskat område tills jag fick Mats Edén som fiollärare när
jag började mitt tredje år, då fick jag ”Dolkaren” Norsk Gangar, i läxa och fick sakta men säkert
komma denna fina gamla låttyp inpå livet. Ungefär samtidigt skulle jag sätta igång med
stilanalysprojektet och kom på att jag kan passa på att verkligen lära mig en gangar ordentligt så jag
får en grund. Gorrlausstämningen har alltid lockat mig och så blev det att stilanalysarbetet kom att
handla om Rammeslått II, spelad av Andres K. Rysstad, Torleiv H. Bjørgum och Daniel Sandén
Warg. Den här spelar jag med stämningen D B F# C#

Gorrlauskvartetten:
Lena Jonsson: Fiol, Johanna Karlsson: Fiol, Emma Ahlberg: Viola Jenny
Lierud: Cello
Det här är ett litet ”slå två flugor i en smäll”projekt. Jag ville prova skriva något för stråkkvartett
och jag ville lära mig fler Gorrlaus Gangare så jag passade helt enkelt på att arrangera de gamla
rammeslåttarna från Setesdal och en nyskriven Gorrlausgangare.
Då jag hade på känn att vi skulle få lida brist på reptid så har min strategi varit att hålla allt väldigt
enkelt och i moduler som var och en för sig är ganska lätta men som tillsammans ger en mastig
känsla.
6. Älven.
Av Jonas Olsson Arr: Johanna K.
Detta var den första gorrlausmelodi som jag lärde mig för många år sedan när Jonas precis hade
gjort den. Den kom med i en uppsättning på träteatern i Järvsö som hette Ingen som jag och
handlade om spelmannen From Olle från Järvsö. Låten spelades in 1997 med gruppen Bock på
skivan ”Ingen som jag”. Nu har jag tagit upp den igen och lappat igen alla hål som tiden karvar i
minnet och lärt mig den ordentligt för när jag lärde mig den första gången så fattade jag inte riktigt
det här med 6/8delstakt. I mitten hade jag först tänkt att improvisera lite men sen stötte jag på en
Dbas låt med Hans W. Brimi som jag tyckte passade bra att lägga in. Det kändes bra då jag också
vet att Jonas Olsson inspirerades mycket av honom.
7. Rammeslått 1.
Mel: trad. Arr: Johanna K
Den här låten har jag försökt att planka. Först från inspelning med Daniel Sandén Warg, sen från
inspelning med Vidar Lande och sen från inspelning med Torleiv H. Bjørgum men den ville aldrig
sätta sig i en speciell form så tillslut kände jag starkt: Skit i traditionerna, jag gör som jag vill, det
får bli som det blir!
Sen använde jag just denna låt när jag var musiker i en teater. Det var i en fightscen så jag speedade
upp tempot en del och lade till en del egna turer. Jag får se hur den låter sig spelas nästa gång..
8. Domedagsmagnus (Magnushymnen + Domedagsslåtten) (Med Emma H. och Lotta A).
Mel: trad. Arr: Johanna K.
Magnushymnen lade jag ögonen på i en bok om ”De gorrlause Rammeslåttarna” när jag gjorde min
stilanalys. Jag kände genast igen den och fick en liten känsla av att bli uppjagad av mitt förflutna
eftersom jag sjungit den när jag var liten, på så vis tycker jag att den passar väldigt bra i temat på
konserten.
Magnushymnen är upptecknad på Orkneyöarna men tros vara kommen från Setesdal och har
samma tonalitet som de gamla gorrlauslåtarna. Uppteckningen är från 1280talet men man tror att
det är en avskrift eftersom texten handlar om en händelse som ägde rum ca 100 år tidigare.
Domedagsslåtten är en nyare gorrlausgangare troligen gjord av Andres K rysstad, baserad på
Nordafjells som man tror är den äldste av de tre gorrlause Rammeslåttarna. Den här versionen har
jag efter en inspelning med Vidar Lande, Setesdal.

Paus
1. Solo  Springar e. Holhaugen?
Trad. Ef. Ellika Frisell, ef. Hans Brimi.
Sista terminen av tredje året, har jag haft Ellika som fiollärare och till min första lektion fick jag
lyxen att själv välja ut en låt från hennes skiva ”Prat”. Jag valde såklart den här snygga springaren
som passar mig som handen i handsken. Jag var också nyfiken på Hans W. Brimi som jag hört talas
om mycket. Jonas Olsson från Järvsö som jag har spelat mycket med under många år, talade ofta
om Hans Brimi och hade många favoritlåtar efter honom.

Limbohofvet: Johanna K, Emma A. Lena J.
2. Limboforsens fröjd.
Mel: Johanna K. Arr: Limbohofvet
I Limbohofvet är det jag som står för de sorgliga och långsamma låtarna men här var ett försök att
kvala in i sextondelsligan. Låten blev i Hälsingestil med en flirt med Barocken.
3. Jämmer och Elände.
Mel: Johanna K. Arr: Emma A.
Den här låten gjorde jag våren 11. Jag jobbar på en kvinnojour och där är det lätt att bli bedrövad
över allt jämmer och elände.
6. Limbolabyrinten.
Mel: Emma A. Arr: Limbohofvet
Emma gör riktiga hitlåtar och här är en av dem som hon spelade upp för mig i bilen på väg till
Stockholm. Jag föll för den direkt och ville höra den om och om igen. Jag körde och körde och hon
spelade och spelade. Jag döpte låten till Limbolabyrinten.
5. Marianne
Mel: Johanna K. Arr: Emma A.
Den här låten gjorde jag för många år sen, ursprungligen för att öva spela i E. Strax efter jobbade
jag hos en kvinna som cyklat omkull och brutit nacken så hon förlorat rörelseförmågan men hon var
en strålande, god och hjärtlig person trots sitt svåra trauma så hon gjorde djupt intryck på mig. Hon
fick den här låten och låten fick namnet Marianne. Vi har dock ändrat tonart till D för intonationens
skull.
4. Låt till bar
Mel: Lena J. Arr: Limbohofvet
Lena gör speciella och svängiga låtar som är kul att spela. Den här är en favorit.

Kören:
Isak Bergström, Tore Abrahamson, Johan Ronström, Linneaall Campbell,
Hanna Andersson, Sunniva Abelli, Johanna Karlsson, Anna Wikenius, Malin,
Lotta Andersson, Emma Ahlberg, Lena Jonsson, Anders Löfberg. Ej K
7. Kom hem.
Mel. Arr: Johanna K.
Den här låten är en av de Georgieninspirerade.
Min syster Paula blev överkörd av en lastbil i Malmö 1998 och när någon nära plötsligt rycks bort
så chockartat blir det helt ofattbart och det finns inga ord att ta till. Det enda man skulle kunna säga
är: Kom tillbaks.

8. Vaggsång till Issao.
Mel. Arr: Johanna K.
Jag har fått den äran att bli gudmor! Det är lycka! Lilla Issao är en mycket livlig krabat. Jag ville
egentligen göra en sång åt honom när han fyllde 1, då var han lugn och fin men det ville sig inte. Nu
är han 2 och den vilda bebin och det passade mig mycket bättre på något sätt och jag känner honom
också mer nu. Ang. texten så är hans mamma fiolspelerska och driver en Irlänsk folkhögskolekurs.
9. Jag satte samman.
Mel+Arr: J. Karlsson. Text: Trad. Grönländsk dikt vers 1+2, Johanna K. Vers 4+3
Detta var en läxa till folksångensemblen med Susanne Rosenberg. Då hade vi bland annat
improviserat över den här Grönlänska dikten och uppgiften var att göra något fritt med anknytning
till något som vi gjort på lektionen. För min del blev det ett Goergieninspirerat körarr. Jag tyckte det
blev fint så det kändes kort med bara två verser, då skrev jag två till verser.
X I himmelen.
Norsk variant, Trad. Alla medverkande. Arr: Johanna K.
Den här fina varianten stötte jag på under en Norgeturné när jag vickade med triakel. Det var en tjej,
jag minns inte vem, som sjöng den på samma konsert som oss i en kyrka och det var så vackert att
jag aldrig har lyckats glömma den efter alla år som gått. Nu passade jag på att arrangera den för kör
och stråkkvartett.

Kort om spelmän, kompositörer, sångerskor mm. som omnämns i programmet:
Per Ahlbom Antroposof och Waldorfpedagog och kompositör verksam på Solvikskolan i Järna. Per
har bearbetat mycket folkligt sångmaterial från olika kulturer och skrivit texter och arrangemang.
Vendla Jonsson född 1881 i Skåne. Vendla fick mestadels av sin repertoar av sin farmor. Hon
sjöng hela sitt liv och var en mycket anlitad och populär sångerska. Det finns många fina och roliga
visor efter henne inspelade...
Jonas Dahl (18391923) Skomakare och spelman från Undersvik i Södra Hälsingland.
Ante Sundin (18631947) Spelman och skräddare från Stöde i Medelpad.
Daniel Sandén Warg född 1977 i Karlstad. Daniel är spelman och silversmed bosatt i Rysstad i
Setesdal. Daniel fann den Norska musiken som ung och flyttade till Norge för att lära sig av
Hallvard T Bjørgum. Där blev han kvar och engagerar sig i den Norska folkmusiken.
Jonas Olsson (19652010) från Järvsö var spelman, kompositör, musikpedagog och intiativtagare
till många folkmusikprojekt i Hälsingland.
Hans W. Brimi (19171998) Var en Norsk bonde och spelman från Garmo i Lom. Han vann
landskappleiken hela 13 gånger och fick många fina utmärkelser under sin levnad, bl.a kungens
guldmedalj.
Vidar Lande född 1949 Norsk folkmusiker med filosofisk utbildning. Vidar har jobbat mycket med
Setesdalsmusiken och rekonstruerat gamla stilar och transkriberat mycket av den instrumentala
musiken i Agder.

Checklista:
Lokal/datum/Examinatorer
Fått ok av Peter på Stallet att ha konserten där den 28/512. Examinatorer: Ellika Frisell, Mats
Edén, Olof Misgeld. Klart. OK
Text till stalletprogram
Skickat en kort text. OK
ljudtekniker
Stallets ljudtekniker+städ kostar 2500 Finansiering?
Olika ljudtekniker att fråga:
Joel Jedströmupptagen. Gustav NordmarkUpptagen.
Tomas på StalletOK
Finansiering OK Jobbat in kostnad på musikkväll.
Värdar
Tore, Isak. OK
Foto
Har en idé om foto och pratat med fotograf, måste byta då hon har fått barn. Deadline mitten av
mars.
Jag komponerade bild själv, Joel Bremer har fotat. OK
Flyers att skicka
Samma som affisch beställt på skolan. Skickat till släkt och viktiga personer utan facebook. OK
Affisch
Innehåller: Bild, typ av konsert, medverkande, tema, tid, plats. Tryckta. Hängt på stallet, skeppis,
kmh. OK
Kör
Fixad. OK
Dokumentation
Anne Höglund kommer att spela in och filma. OK
KMH Programmet
Skickat text till konsertprogrammet i sista sekunden med hjälp av påminnelse från Olof. OK
Altfiol
Till Emma i Gorrlauskvartetten. Fixad. Låna Tores mammas? Ev. Låna Erik Ronströms.
Eriks lånad! OK
Resebidrag
Emma Härdelin, Emma Ahlberg, Lena Jonsson och Lotta Andersson ska vara med men bor inte i
Stockholm. Betala biljetter för rep och konsert? Skolans stipendier kanske? Sökt OK
Rep mm
Kolla när Emma H och Lotta kan i Svall. Rep 14/4 OK. Kolla körrep i maj15/5 OK Gorrlausrep
1/3+24/5 OK
Genrep den 27/5 OK
Soundcheck kl 16!

Gorrlausarr
Deadline 1/3. OK
Fiolhängare
Behöver 3 fioler. Fixat. Har frågat Anna Möller, Sarah Nilsson. Ska fråga Emma H.
Mats Edén tar med sitt ställ för 3 fioler. OK
Mikrofoner mm
Kolla av med alla vad som behövs. Låna där eller ta med? Kolla av med Ljudteknikern om: kören
Cm 2/3or? (Finns på 5an) Flytta över DPA:n mellan fioler?
Kollat med Tomas på stallet. Allt finns, en mygga ska räcka. OK
Efterfest
Isak och Tore fixar. OK

Budget:
Kolla upp: Vad skolan tar för Affischer, flyers
Ljudtekniker: 2500 Jobbat av
Tågbiljetter:
Sök stipendie för resor OK
Källförteckning:
Svenska Låtar Hälsingland
Svenska Låtar Medelpad
Internet:
http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_W._Brimi
http://no.wikipedia.org/wiki/Vidar_Lande_(musiker)

Kurs: AG1015 Självständigt arbete 30 hp
Stilanalys 7,5 hp
2012
Konstnärlig kandidatexamen
Institutionen för folkmusik
Handledare: Olof Misgeld

Johanna Karlsson
”En gorrlaus rammeslått och tre spelmän”
-

Stilanalys 7,5 hp
Skriftlig del inom Självständigt arbete

Inledning – syfte.....................................................................................................................3
Projektet .........................................................................................................................3
Vad är en gangar? ..........................................................................................................3
Metod.....................................................................................................................................4
Arbetet ..................................................................................................................................5
Gangar............................................................................................................................5
Historia...........................................................................................................................5
Rammeslåttarna ..............................................................................................................6
Tonalitet .........................................................................................................................7
Tonförråd .......................................................................................................................8
Kvartstoner.....................................................................................................................8
Ornamentik/Utsmyckning...............................................................................................8
Dubbelgrepp................................................................................................................. 10
Melodiska variationer ................................................................................................... 10
Dubbelsträngspel .......................................................................................................... 10
Vart är Ettan? /Stamp.................................................................................................... 11
Fraser ........................................................................................................................... 12
Tabellerna..................................................................................................................... 14
Fraser i tid och otid....................................................................................................... 16
Tidsperspektiv .............................................................................................................. 17
Sammanfattning och reflektion............................................................................................. 19
Transkriptioner..................................................................................................................... 20
Analysscheman .................................................................................................................... 32
Andres K Rysstad ......................................................................................................... 32
Torleiv H Bjørgum ....................................................................................................... 34
Daniel Sandén Warg..................................................................................................... 36
Källor................................................................................................................................... 38

2

Inledning – syfte
Projektet
”Lyssna, de stampar precis som hjärtslag på vissa låtar”.
Det sa min gode vän, lärare och spelkamrat Jonas Olsson från Järvsö en gång för länge sen
när han spelade upp norsk folkmusik för mig. Han berättade ingenting om taktart eller
fiolstämningar el.dyl. och det jag hörde då verkade så heligt och magiskt och mystiskt och
svårt att jag aldrig vågat tänka tanken att försöka förstå mig på det, jag har till och med
lyckats undvika det i alla år. Men innerst inne har jag haft en liten dröm om att kunna sitta så
där stadigt och coolt på en stol med fiolen nästan nere på armen och stampa som hjärtslag och
spela en sån där magisk melodi som man inte vet vart den börjar eller slutar. Jag vet inte om
det vi lyssnade på då var en ”gorrlaus gangar” men jag vet att första gången Jonas
introducerade F-bas för mig, så var det något av det finaste jag hört!
Jag hade tänkt att göra ett stilanalysarbete om någon Hälsingespelman och hade börjat leta
material men så gav min fiollärare Mats Edén mig en gangare i spelläxa och jag insåg då att
det var gangare jag ville ägna mig åt istället.
Jag har valt ut en och samma låt spelad av tre olika setesdalspelmän, Andres K. Rysstad
(1893-1986), Torleiv H. Bjørgum (1921-1990) och Daniel Sandén Warg (f. 1977). Torleiv
bodde granne med Andres och lärde sig spela av honom. I sin tur lärde han upp sin son
Hallvard T. Bjørgum (f. 1956). Jag hittade tyvärr ingen inspelning av låten med Hallvard så
därför finns han inte med i arbetet. Daniel är ursprungligen från Sverige men flyttade till
Setesdal och lärde sig musiktraditionen där av Hallvard. De har alla tre låtens form efter Knut
J Heddi (1857-1938), även han spelman från Setesdal. Med att välja spelmän från olika
generationer hoppades jag på att få ett tidsperspektiv att jobba med. Har låten förändrats?
Varför? Har spelstilen förändrats? Åt vilket håll och varför? Vad har ”Förfinats” och behållits
och vad har fallit bort? Vad händer på vägen?

Vad är en gangar?
Jag ville lära mig att spela gangar och min tanke var att lär jag mig en först riktigt ordentligt
så kan jag lätt lära mig fler sen och också lära mig olika sätt att variera spelet genom att
analysera flera olika spelmän som angriper samma material på olika sätt. Jag ville krypa in i
en gangar och försöka förstå variationer, fraser, dubbelgrepp, ornamentik, stråk, form, historia
tradition mm. Ja allt som gör en gangar till en gangar.
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Metod
Eftersom jag inte har några förkunskaper, det är liksom ett helt nytt språk för mig, så ville jag
begränsa det lagom mycket så inte utmaningen skulle bli för stor. Jag lyssnade på många
Norska spelmän och min magkänsla tog mig till ”Dei tre gorrlause rammeslåttarna” som
oftast spelas på vanlig fiol och alltså inte på Hardangerfiol (som har många olika stämningar
och resonanssträngar som skulle göra arbetet mycket svårare för mig, tänkte jag). De spelas
med F-bas, vilket kallas gorrlaus, och den klangen som blir då tycker jag mycket om.
Jag började inventera kompisars skivsamlingar, spotify, bibliotek mm, pratade med mycket
folk, skickade meddelanden till norska kompisar, gick hem till Anders Löfberg, frågade om
råd, fick låna alla hans skivor och fick ta del av hans stilanalysarbete om gangar med Torleiv
H. Bjørgum. På så vis fick jag lite idéer och en del olika versioner av låtarna sen valde jag den
som jag såg en rimlig chans att kunna lära mig med den spelman jag skulle vilja spela som.
Det blev en av de gorrlause Rammeslåttarna, med Daniel Sandén Varg.
När jag sen hade bestämt mig att hålla mig till samma låt och utforska den med Daniel och
hans föregångare så satte jag igång med att lyssna och transkribera. Jag började med Daniel
för hans spelsätt på den här låten ligger närmast för mig att förstå men trots det tog det mig
åtskilliga timmar att bara förstå vart låten egentligen börjar... (Har förmodligen inte förstått
det än). Och här nånstans började jag i alla fall förstå att jag kan faktiskt ingenting. Jag
slängde mig över till mailen och skrev ett långt brev med massor av frågor som jag skickade
till Mats Edén och Gunnar Stubseid och lite andra norrmän som jag känner och inte känner.
På så vis fick jag tips om en del litteratur och fick så börja jakten på de försvunna böckerna
för jag vallades som ett vilset får mellan biblioteken i Stockholm men tillslut hittade jag en
bok om norska danser på Nordiska museets bibliotek och ”Den stærke slott” och ”The world
of Gorrlaus” på Musik och teater biblioteket.
Jag började läsa... På danska och engelska, oj, ”The world of Gorrlaus var i tre band.. Stora
böcker också.. Då fick jag hejda mig och börja begränsa igen. Jag slutade läsa och fortsatte att
transkribera istället. När jag kom in på den andra spelmannen, Torleiv, då kan man ju tänka
att det är lätt att bara kopiera Daniels version och sen göra små ändringar. Men jag ville inte
göra så, även om det kanske skulle gå, jag ville börja helt från noll och se dem som två olika
låtar för att verkligen få med mig så mycket som möjligt av av de olika karaktärerna och
skillnaderna som jag förmådde. Så när jag började på Torleivs version förstod jag åter
ingenting! Jag blev förvirrad och visste inte alls vad han gjorde och hur jag skulle skriva. Jag
repeterade och lyssnade i timtal och sakta men säkert började jag känna mig hemma i låten
igen, men den tog ju så småningom slut och då blev det dags för Andres K. Rysstad... Att jag
tidigare inte tyckt mig förstå någonting blev plötsligt ett skämt för nu var barnleken slut... Den
transkriptionen absorberade mitt hopp om att någonsin komma helskinnad ur denna
Rammeslått. Inspelningen är äldre och skrapigare, Rysstad själv är förmodligen äldre och
skrapigare men däremot med ett ”jädra klipp” i fingrarna så mängden fingernedslag låg ju inte
i underkant precis.
När jag betat mig igenom transkriptionerna (med livet i behåll) så satte jag upp olika områden
jag ville titta på och jobbade parallellt med dessa, så körde jag fast vid något så gick jag över
till något annat. Det jag snöade in på särskilt var att försöka förstå det här med fraserna.
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Arbetet
Gangar
På 1800-talet delades de norska danserna in i 3 huvudgrupper och gangar blev tillsammans
med springar, pols, rull och halling en av Norges nationaldanser. De andra två grupperna var
runddanser och turdanser. Nationaldanserna i sin tur indelas i 2 grupper efter taktart. Springar
och Pols är 3/4-dels takt och gangar, rull och halling är 2/4 eller 6/8-dels takt. Dansen Gangar
har dansats i hela landet men finns endast kvar i några bygder i Telemark och Agder, som
länge var mycket isolerat, men låttypen har en större spridning. Liknande dans har funnits på
andra ställen i Norge men under andra namn, tex ”bonde”.
Man skiljer på Telemarksgangar och Setesdalsgangar och det finns även en gangar från
Numedal och Tinn men den är skapad av dansare som har format om den lokala springaren.
Dansen har samma uppbygnad och form som Springar men lite annorlunda steg och alltså i en
2-delad taktart och inte 3-delad. Telemarksgangaren har ett lugnt tempo, Setesdalsgangaren är
livligare och går fortare men Setesdal är också ett av få ställen i Norge som inte har en egen
variant av Springare, den slog aldrig rot där. 6/8-dels-gangaren anses vara den äldste låttypen
i Norge. 2/4-dels gangaren är en något yngre form.

Historia
”Rammeslag” omnämns i den Isländska ”Boses saga” från 1300-talet samt i en dansk
historiekrönika från 1603 och i muntliga historier om spelmän från Setesdal.
Slag och slått kommer från samma ord i fornnordiskan; att slå. I det här fallet slå på harpa.
Ramme betyder stark eller kraftig. Ordet användes också i samband med övernaturliga
krafter.
Så en Rammeslått är en extra stark kraftfull låt men även ett tillstånd av extas eller trance och
det finns naturligtvis gott om skrönor om vad som händer när spelmannen spelar
rammeslåtten. Han blir bl.a stengalen, bord och stolar börjar dansa, det enda sättet att stoppa
honom är att ta hans fiol eller klippa av strängarna. Låtarna kommer ju också naturligtvis från
Näcken i begynnelsen...
Magnushymnen
Orkneyöarna befolkades en tid av norrmän och de flesta kom från syd/väst Norge. Det finns
uppenbara likheter mellan Gorrlauslåtarna och en medeltidspsalm nedtecknad på orkneyöarna
på 1280-talet, som heter Magnushymnen, det är samma tonalitet och tonmaterial i
Magnushymnen som i rammeslåttarna. Tonaliteten och stämföringen är däremot olik det
övriga sångmaterialet från den tiden på Orkneyöarna liksom i övriga Europa.
Det finns goda skäl att tro att den kommit från Norge, eller rättare sagt, att den skrevs av/tack
vare en Jarl på Orkneyöarna som var uppvuxen på Agder och systerson till Den helige
Magnus, 1135-1139 och att den uppteckning som daterats till 1280 kan vara en avskrift.
Boses saga
Boses saga nedtecknades på Island i början av 1300-talet, där omnämns ”Rammeslag” och
vad en del tror är en stråkharpa. Det berättas att Sigmund ber konungen att bereda sig på
Rammeslag och när han ska spela griper han den sträng som går på tvären.. Det tror man var
en stråke men en annan teori är att det kan ha vart en sträng som är stämd ”på tvären” och ger
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låten en säregen karaktär, dvs en F-bordun. En annan tanke är att rammeslag inte bara står för
en låt utan står för själva gorrlaustonaliteten och att han skulle spela något i den stämningen.
Teorierna är många men att det handlar om Setesdalens Rammeslåttar tror man näst intill helt
bestämt och det finns många liknande muntliga berättelser om rammeslåttens magiska krafter
i Setesdal.
Island och Norge delar mycket av gammal kultur då de under lång tid hade mycket handel och
utbyten sinsemellan och just i Setesdal har man hittat gamla avbildningar vid kyrkportaler
som har samma motiv som i isländska sagor. Boses saga nedtecknades väldigt sent och det
kan bero på att den inte ansågs värdig att skriva ned då den var för folklig och innehåller
mycket pornografi. Eller så kan det ha berott på att den var så vanligt förekommande och
muntligt levande att man tog den för givet. I vilket fall som helst så tror man att den är mycket
äldre än när den nedtecknades och enligt Morten Levy kommer låtmaterialet troligen från
1100-talet eller tidigare.
Troligt är att den här typen av låt har spelats på stråkharpa och sen successivt överförts till
fiolen. Stråkharpan har funnits i ett stråk från Shetlandsöarna till Karelen via Norge, Sverige
och Estland.
Harpans kraft
När jag läste om rammeslåttens ursprung och spridning så stötte jag även på balladen
”Harpans kraft”. Om den stod det att den har hittats i Telemark, Setesdal, Danmark, Sverige,
Island, Orkneyöarna och på Shetlandsöarna. Det är precis alla de ställen som man också hittat
spår efter antingen rammeslåttarna eller ståkharpan. Jag fick en känsla av att musik vandrat
mellan dessa ställen och att stråkharpan nog hade en central roll i det hela.

Rammeslåttarna
Det finns tre gorrlause Rammeslåttar i Setesdal. En av dom har ett eget namn och heter
Nordafjells men de två andra är namnlösa. Den som jag valt i mitt arbete kallas ofta för
Rammeslått 2 eftersom de flesta har spelat in låtarna i ordningen:
1: Den i 2/4-dels takt.
2: Den i 6/8-dels takt.
3: Nordafjells (också 6/8-dels takt).
Dessa låtar anses vara det äldsta låtmaterialet i Norge där den 1:a förmodligen är den yngsta.
Senare har det tillkommit 2 gorrlauslåtar, ”den 4:e gorrlausen” som är en variant på
Nordafjells och ”domedagsslåtten” som tros vara komponerad av Andres K Rysstad enligt
Vidar Lande, spelman från Setesdal.
Rammeslått II
Ett flertal olika inspelningar finns med den så kallade Rammeslått II och jag har alltså valt ut
tre. Andres K Rysstads version är tagen från en NRK inspelning gjord 1955 som gavs ut på
skiva 1995. Torleiv H Bjørgums version är från skivan Skjoldmøyslaget som gavs ut 1992,
alltså efter hans död. Daniel Sandén Wargs version är från skivan Rammeslag som gavs ut
2007. Jag analyserar/skriver om Daniel Sandén Wargs spel/version som om han spelade med
stämnning FDAE, som de andra två gör, trots att han har stämt ned allt en liten ters till
DBF#C#. Jag har även skrivit transkriptionen en liten ters upp.
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Tonalitet
F:et längst ned surrar med och har en slags bordunfunktion och skalan är inte en oktaverande
skala utan det är två skalor bestående av sex toner vardera och ett varsitt ”hemma” som då blir
ett ”hemma” och ett ”superhemma”.

Det är alltså två tonala områden, ett undre hexakord och ett övre hexakord. Här har jag också
märkt ut låtens viktiga toner som väger lite tyngre. (Jag har inte skrivit ut nummer på
tonplatserna 2-6 då det inte fick plats i bilden)
-Minustrean (d1 och a1) faller man gärna ned till innan man kommer hem till ettan, den ger
tyngd åt och bekräftar ettan. Det är dessutom en lös sträng och den undre -3:an klingar med
när melodin rör sig inom det undre hexakordet på A-strängen. Den övre -3:an klingar med när
melodin rör sig inom det övre hexakordet på E-strängen.
-Trean (a1 och e2) startar nästan alla fraser. Det är också en lös sträng som klingar med när
melodien rör sig inom det övre hexakordet, E-strängen klingar när melodin rör sig på Asträngen. a1 har således trippla funktioner, den är -3:a åt det övre hexakordet, trea åt det undre
och medklingande lös sträng.
-Fyran (b1 och f#2) finner vi oftast på första och fjärde åttondelen i takten, dvs betonade
ställen där man stampar.
När melodin rör sig på D-strängen är det alltid mot F-basen med undantag för g1 som ibland
tas mot A-strängen när melodin är på väg nedåt och befinner sig i båda tonala områdena.
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Tonförråd
Andres K. Rysstad:

Torleiv H. Bjørgum:

Daniel Sandén Warg:

Kvartstoner
Rysstad: Som man ser här ovanför så varierar han flest tonplatser, han har också flest antal
kvartstoner i låten och har dessutom ett lite högre F i basen. Det ger någon slags hemmakänsla
i det lite högre f:et.
Björgum: Är lite lugnare med kvartstonerna, deras funktion känns mer åt utsmyckningshållet
än hos Rysstad, även om jag tycker att hela låten är ”Kvartig” eftersom de förekommer rätt
ofta. Men på ställen där Rysstad smyckar ut med ornament så använder Bjørgum kvartstoner.
Warg: Är mest sparsam med kvartstonerna och det är endast vid 2 tillfällen han varierar f2.
Gemensamt för alla 3 är att de varierar c2 allra mest.

Ornamentik/Utsmyckning
Det är mycket trioldrillar och många med första och andra fingret, kanske mest med första
men absolut minst med tredje fingret men det förekommer på några ställen. Mest hos Rysstad.
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Rysstad har överlägset mest ornamentik i sitt spel, flest nerslag i sina drillar och mest
varierad ornamentik. Fingrarna rör sig mycket och låten genomsyras av ornamentik som
liksom göms i melodin och sticker inte ut som separata drillar etc.

Jämför samma ställe i Wargtranskriptionen.

Bjørgum har minst antal trioldrillar för han varierar sina utsmyckningar och har många
gånger genomgångstoner eller förslag istället. Han gör små rytmiska variationer och använder
mer kvartstoner som utsmyckning får jag en känsla av.
Warg har ungefär lika mycket ornamentik som Bjørgum men mest trioldrillar och det är
ytterst liten variation, samma ornament återkommer alltså på samma sätt och på samma ställe
medan både Bjørgum och Rysstad varierar sig mer med tex. antal nedslag och placering.
Det ställe som återkommer mest i hela låten är där man kommer hem till f. Där har Rysstad så
gott som ett fast ornament, som återkommer för varje gång. Och Warg har också så gott som
samma varje gång, dock inte samma som Rysstad. Men Björgum har just på det stället fler
varianter än på något annat ställe.
Här har jag spaltat upp de olika variationerna som de gör på ovan nämnda ställe.
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Dubbelgrepp
Endast tersgrepp med 1:a och 3:e fingret förekommer. I det lägre tonala området används
tersgreppet endast när melodin går direkt från b1 till g1 vilket är väldigt naturligt. I det övre
tonala området används tersgreppet precis som ovan och när melodin går nedåt från d2.
Fortsätter melodin istället uppåt så spelas d2 mot lös e-sträng.

Melodiska variationer
Det är generellt många små variationer som jag ser mer som olika slags utsmyckningar.
Rysstad har dock en melodiavvikelse som inte förekommer hos de andra två:
Taget ur takt 28.

Dubbelsträngspel
Rysstad är minst konsekvent med dubbelsträngspelet, kanske lite slarvig ibland. Han är inte
lika rapp i strängbytena så på flera ställen i strängbyte från a till d så kommer f-strängen med
någon/några åttondel-ar senare. Det skulle också kunna bero på att en fiol har rundare stall än
en Hardangerfiol, som han förmodligen var mer van att spela på. En annan tanke är att han
spelar mer i stunden och lite mer oplanerat då det inte är fråga om en skivinspelning utan mer
som dokumentation. Rysstad är den enda av dem som aldrig spelar mot lös A-sträng när
melodin rör sig på D-strängen och lämnar nästan alltid g1 tom på nedvägen (där de andra
spelar mot lös A).
Bjørgum är mycket mer konsekvent och låter strängarna följa med på ett mjukt smidigt sätt
men det förekommer ställen där det sker lite bortfall eller lite sen tajming. Bjørgum liksom
Warg spelar mot A-strängen nere på f1 men bara i några fraser som befinner sig i båda tonala
områdena.

1. Här är ett litet dubbelsträngsbortfall. Kanske hade han fel riktning, eftersom han kommer åt
E-strängen först så det ser ut som att han var på väg uppåt men ändrade sig och då blev Dsträngen lite sen (kommer inte förrän på andra åttondelen i ruta 1). Det tyder ju i så fall också
på att han spelar i stunden, att det inte är en ”färdig leverans”.
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2. Här spelar han mot A-strängen.
Warg har ett konstant och konsekvent dubbelsträngsspel och strängbytena är väldigt synkade
och stabila. Han spelar liksom Bjørgum mot A-strängen nere på f1 men bara på några ställen
där melodin befinner sig i de båda tonala områdena.

Vart är Ettan? /Stamp
Ja, vart är Ettan? Jag vet inte riktigt men för att kunna sätta låten på pränt så antog jag att ettan
är där alla dessa tre eminenta spelmän börjar sitt första stamp och sen har jag skrivit ned hela
låten utifrån det. Men jag har under arbetets gång drabbats av många osäkerhetsanfall... Hur
kan till exempel så många fraser börja på 5:e åttondelen? De betonade taktdelarna
återkommer inte frekvent, som till exempel i en polska där 1 och 3 är betonade genom hela
låten, utan förekommer olika. Jag har hört att det finns två sätt att stampa gangar på i 6/8delstakt. Man kan stampa bara på 1:a och 4:e åttondelen, eller stampa dubbelstamp.
Dubbelstamp går dessutom att göra på två vis, med ettan på första stampet (1, 2 + 4, 5) eller
med ettan på andra stampet (6, 1 + 3, 4), vilket är att stampa ”till ettan”. Alla tre spelmän
stampar definitivt dubbelstamp men jag är osäker på vilken typ av dubbelstamp de använder.
Tänk om alla fraser börjar på 5:e slaget helt enkelt för att ettan är där och att de stampar till
ettan? Jag lyssnade på ytterligare några inspelningar av låten med andra spelmän för att
analysera stampandet och blev först inte klokare för de stampade olika. Jag fortsatte med att
på prov förflytta ettan i wargtranskriptionen 2 åttondelar bakåt. Det blev så här (kryssen
markerar stampet).

Så här skulle man kunna notera, dock kändes det ologiskt. Det blev svårt att gruppera
åttondelarna, stråken skulle bindas över taktsträcken så ofta och det blev krångligt att få allt
på plats enligt den nya ettan.
Så här stampade en annan spelman, Steffen Wesberg:
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Det här ser ju misstänkt ”till etta-stamp” ut, det vill säga om ettan är där jag har satt den på
mina transkriptioner. Det är inte troligt att Steffen skulle stampa med ettan på första stampet
eftersom ettan då skulle hamna på helt obetonade ställen i melodin.
Om det går att stampa antingen till ettan eller med ettan på första stampet, då drog jag
slutsatsen att första stampexemplet här ovanför inte är aktuellt som ”till ett-stamp” ändå
eftersom Steffenexemplet verkar mer troligt som ”till ett”. Jag läste i Anders Löfbergs
stilanalysarbete om Torleiv H Bjørgum att i Setesdal stampar man med ettan på första
stampet. Steffen Wesberg är inte från Setesdal, kanske är det därför han stampar annorlunda.
Ettan i rammeslått II är helt enkelt väldigt lurig att få tag på men jag bestämde mig tillslut för
att utgå från min ursprungsetta ändå:

Fraser
Gangaren består av olika korta fraser som man länkar ihop med varandra på olika sätt. Till en
början ville jag förstå fraserna så jag klappade dem och kom fram till att det fanns, enligt mitt
tycke 2, 3, 1+4, 5 och 6-slagsfraser. Klappen infaller på mer eller mindre betonade taktdelar.
Exempel tagna ur Wargtranskriptionen (kryssen motsvarar ett klapp):
2-slagsfras ur takt 68-69

3-slagsfras ur takt 2-3
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1+4-slagsfras ur takt 13-15

5-slagsfras ur takt 7-9

6-slagsfras ur takt 21-23

De här fraserna är alltså baserade på frasrytmen och melodiformen. En och samma fras, till
exempel 5-slagsfrasen, kan spelas som i exemplet ovan (5a) eller så kan den spelas precis
likadant fast en kvint upp (5b) eller en mix av de båda, se nedan.
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(5c)

Man så att säga återanvänder fraserna i de olika tonala områdena eller mixar de båda tonala
områdena i samma fras.

Liknande gäller för 3-slagsfrasen, samma rytmiska fras fast med lite olika toner. Frasen är lite
för kort för att mixa de olika tonala områdena inom en och samma, men den spelas i både
övre och undre om vart annat och på så vis bildas ett parti av låten där melodin upplevs som
inom båda områdena.

Tabellerna
På nästa sida finns olika tabeller som jag gjort för att försöka förstå mig på fraserna, hur dom
hänger ihop, vad spelmännen gör olika/lika och få en överblick.
Överst:
I de tre övre tabellerna ser man vart i tiden fraserna kommer hos respektive spelman och det
jag speciellt ville kolla var vart de viktigare fraserna kommer (de är skrivna i fetstil). Rysstad
är den som snabbast byter frastyp så han ligger lite i förväg. Bjørgum och Warg följs åt men
det kommer en del små variationer där Warg är den som gärna stannar längre på samma fras
och byter minst ofta. Trots det prickar dessa båda in de viktiga partierna rätt lika i tiden.
I mitten har jag:
1. Radat upp fraserna hur dom kommer efter varandra oavsett antal och här ser man att
formen är slående lika när man bortser från antalet per varje fras.
2. Försökt att hitta ett återkommande mönster och delat upp därefter.
Rysstad har jag delat upp i 4, där tre delar börjar med 3, 5, 4 och sen en fjärde slut del som
skiljer sig.
Bjørgum däremot har två helt identiska längre delar och en kortare tredje slutdel som skiljer
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sig.
Warg har 2, lite kortare än Bjørgum, helt identiska delar och en tredje lite längre slutdel som
skiljer sig från de andra två.
3. Ramat in där Bjørgum varierar sig tre gånger gente mot Rysstad och Warg en gång
gentemot Bjørgum.
OBS. Här har jag förkortat 1+4-frasen till bara en 4a för tydlighetens skull.
Nederst:
I nedersta tabellen syns antalet av varje fras och hur många fraser totalt.
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Obs. för att det ska bli mer
överskådligt kallar jag 1+4 frasen
för 4 i mittentabellen.

Inramat:
Där de varierar frasföljden.

Fetstil:
Viktiga ställen i låten

Fraser i tid och otid
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2x6

0,22 0,26

0,17

Tid 0

0,04

2x(1+4) 2x5

Warg

5

0,03 0,14 0,16 0,18 0,23 0,28 0,31 0,33 0,34 0,39 0,43 0,48 0,5

2x6 4x3

Fras 2x3 5x5

Bjørgum

Tid 0

Fras 2x3 4x5 1+4 5

Rysstad

Tidsperspektiv
Tid och gestaltning
Min största upptäckt när det gäller tid är att gestaltningen kan lura tidsuppfattningen. På ett
ställe i låten hade jag stora problem med att transkribera, lära mig spela och stampa. På grund
av hur spelmännen, speciellt Warg, gestaltade partiet uppfattade jag det som mycket längre i
tid än vad det egentligen var. Det jag tyckte var nästan en hel takt långt var bara sammanlagt
tre åttondelar. Det kan bero på det långa stråk som faktiskt sträcker sig över en hel takt bara
på just de ställena i låten.

Jämförelse och tid.
Nu till frågan om det går att se någon tidsrelaterad förändring i de här olika versionerna av
Rammeslått II. Det finns några saker i låten som jag tycker är uppenbara.
1. Hur de förhåller sig till metern.
Rysstad har mest tempovariationer och ligger mycket framåt i sitt spel. Bjørgum ligger också
lite i framkant och har en friare relation mellan melodi och meter men inte i lika hög grad som
Rysstad. Wargs spel ligger mitt på och förhållandet mellan 1a och 2a stampet är lite längre i
tid än hos de andra två, de ligger exakt på åttondelarna men Rysstad och Bjørgum har ett
tidigare 2:a stamp. Bjørgum har mest varierat stamp (utan att det för den skull blir otajt). Jag
uppfattar det som att drivet hos Rysstad utgår från stampet och hos Bjørgum ligger det i både
stampet och i spelet och hos Warg har det förflyttats mer till ett driv som utgår från spelet och
stampet är underordnat spelet.
2. Detaljrikedom och variationer
Melodin hos Rysstad är lekfull och som en snårskog av toner som ramlar ihop till en melodi.
Han har mest nyanser och minst kraft. Hos Bjørgum är låten lite mer ordnad, fortfarande
detaljrik och varierad i det lilla men ändå lite mer stabil. Som en älv, lugn och bred med
underströmmar och virvlar. Warg är väldigt stabil, stadig och tydlig och har förre nyanser och
variationer men mest styrka.
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3. Tonhöjder.
Rysstad har en ymnigare och mer nyanserad tonpalett. Den paletten minskar lite för varje steg
fram i tiden. e1:ans förekomst i melodin till exempel silas liksom bort helt. Jag blev nyfiken
på hur de olika versionerna skulle se ut grafiskt så jag gjorde ett varsitt tonhöjdsdiagram (se
nästa sida). Där kan man se att Rysstad har en taggigare bild, han återanvänder hela tiden till 3an så melodin spänner genom hela respektive register i de båda tonala områdena. Warg har
den kantigaste bilden, han använder sällan -3an utan går direkt till superhemma eller hemma.
Bjørgum befinner sig i det här fallet mitt emellan dessa båda. I tonhöjdsdiagrammet är 0 den
lägsta tonen i melodin, alltså d1 eller -3. Den högsta tonen ligger på 11. Ovan nämnda e1
ligger på 1. (f-bordunen är inte med alls).
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Warg

Bjørgum

Rysstad

Sammanfattning och reflektion
Jag har uppnått mina mål med det här arbetet, det vill säga att lära mig en gangar ordentligt
och riktigt krypa in i en gangare i detalj för att försöka förstå. En hel del tycker jag att jag rett
ut, kanske på mitt eget lilla vis men jag har skapat mig en bild och en förståelse för det
fenomen som kallas gangare genom denna analys av Rammeslått II. Mitt mål var även att
med denna grund lära mig fler. Det kommer jag också att göra för nu har jag som nästa steg
tänkt att ge mig på de andra Rammeslåttarna i ett arrangeringsprojekt till en stråkkvartett.
I starten hade jag ett helt oskrivet blad som jag sakta började att fylla på och processen fram
till det färdiga arbetet har varit ett väldigt spännande äventyr där upptäckterna blivit nya
vägskäl och resan har varit väldigt oförutbestämd, det ena har lett till det andra. Trots att jag
försökt att hålla det mesta kort så blev arbetet i sin helhet ganska långt så jag är djupt
imponerad över hur mycket man faktiskt kan vrida ur egentligen bara en låt.
Jag kommer att ha enormt mycket nytta av allt jag lärt mig genom det här arbetet. Speciellt
när det gäller att se och få ordning på taktslag, tajming och andra tidsrelaterade aspekter i mitt
låtspel framöver eftersom jag ägnat mycket tid till att försöka förstå stampet i den här
gangaren. Även om jag kanske inte kommit fram till någon sanning här så har jag fått med
mig mycket verktyg på vägen. Jag har vidgat mina vyer och mina förmågor.
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Transkriptioner

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Artikulationsfrasering
Lätta betoningar

Kommunikativt
förhållande i uttrycket
Riktat uttryck

Forts..

Uttryck i musikens
struktur (förh. Till
form, linje etc.)
Flätande, tydligt,
följsamt.

Musikens
”rörelseutryck
Hastigt, flyktigt, framåt

Musikens ”massa” och
”kraft”
Lätt, kvick, seg,
kraftfullt

Intensitet (energi) i
uttrycket
Metrisk intensitet

Rytmisk frasering
Några små variationer

Dramatik i uttryck
Litet

Gestaltning genom
intonation
variabel f, f1 c2 f#2 och
g#2

Utsmyckning
Drillar, Trioldrillar,
förslag, kvartstoner,

Tempodynamik
Accelerando i starten.
Agogik. Rit. på slutet

Tonstyrkedynamik
Ytterst lite

GESTALTNINGSKVALITETER

UTTRYCKSKVALITETER

Andres K Rysstad

Analysscheman

GENERELLA

Metriska kvaliteter
Spelar på olika
pulslager, 2, 3, 2 mot 3
och 3 mot 4,

Artikulationskvaliteter
Betonat spel, lätta runda
betoningar. Få accenter.
Mjuka tonstarter

Tonhöjdskvaliteter
Lite högre f i
basen,varierar f1, c2,
f#2 och g#2

Tonstyrkekvaliteter
Mindre tonstyrka

Tonklangkvaliteter
Tät, lätt ton, snabbt
tonflöde, stark, seg ton.

GENERELLA
MUSIKALISKA
KVALITETER

Repetitiva stråk
grupperar åttondelarna
2+2+2 och 3+2+1

Stråkflöde
snabbt

Stråklängd och
stråkposition
Övre hälften, mitten,

Stråkriktning
Horisontell

Stråkhastighet
Snabb

Stråk / strängkontakt

Stråktryck
Lätt

TEKNISKA
KVALITETER

Kroppsrörelse
fotstamp “Dubbelstamp“

Instrumental
preparering
Nedstämd G-sträng till lite
högre än f

TEKNISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Uttryck parallella
mentala och
emotionella tillstånd
Glatt, vaket

Melodisk variation
En melodisk variation

Uttryck parallella till
mänskliga beteenden
Nyfiket

Rytmisering, rytmiskt
kontrastskapande
Tar fram olika pulslager
Varierar betoning och
stråk

Tonklangkvalitativ
variation
Inte så mycket
variation, lite samlad
ton mot utåtriktad ton.

GESTALTNINGSKVALITETER

UTTRYCKSKVALITETER
Rytmiska kvaliteter
lite luddiga
rytmiseringar,
varierar sig mot puls
(Agogik)

MUSIKALISKA
KVALITETER

Greppspel
tersgrepp med 1:a och
4:e fingret.

Två-flersträngsspel
Nästan konstant
dubbelsträngsspel,
bortfall vid strängbyte
från a till d-strängen, Fbordun,

Stråkmönster
Grupperar åttondelarna
2+2+2 el. 3+2+1

Gestiska stråk
Skjutstråk, skrapstråk
och Explosiva stråk.

TEKNISKA
KVALITETER
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Uttryck parallella till
mänskliga beteenden
Bestämt, envist,
arbetsamt

Uttryck i musikens
struktur (förh. Till
form, linje etc.)
Enkelt, mjukt, tydligt

Musikens
”rörelseutryck
Flytande, böljande,
pågående

Musikens ”massa” och
”kraft”
Kraftfullt, brett

Intensitet (energi) i
uttrycket
Metrisk intensitet

Melodisk variation
Små variationer,
finstilta

Gestaltning genom
intonation
variabla c2, f#2 och g#2

Utsmyckning
Drill, trioldrillar,
förslag, kvartstoner.

Tempodynamik
Accelerando i starten,
lite agogik på sina
ställen, knappt
märkbart, rit på slutet

Tonstyrkedynamik
Ytterst lite

Artikulationsfrasering
Tunga runda betoningar

Rytmisk frasering
Många men små
variationer

Dramatik i uttryck
Stort

Kommunikativt
förhållande i uttrycket
Oriktat uttryck

GESTALTNINGSKVALITETER

UTTRYCKSKVALITETER

Torleiv H Bjørgum

Rytmiska kvaliteter
Tydliga rytmiseringar,
varierar sig mot puls
(agogik)

Metriska kvaliteter
Spelar på olika
pulslager, 2, 3, 2 mot 3
och 3 mot 4

Artikulationskvaliteter
Betonat spel, tunga
betoningar, mjuka
tonstarter.

Tonhöjdskvaliteter
Varierar tonerna c2, f#2
och g#2

Tonstyrkekvaliteter
Stor tonstyrka, tätt spel

Tonklangkvaliteter
Stor klang, kraftig ton,
jämnt tonflöde, öppen
ton.

GENERELLA
MUSIKALISKA
KVALITETER

Gestiska stråk
Skjutstråk, skrapstråk
och explosiva stråk.

Stråkflöde
snabbt
Repetitiva stråk
Hög stråkfart på
uppstråk innan betonade
nerstråk. Grupperar
åttondelarna 2+2+2 och
3+2+1

Stråklängd och
stråkposition
Övre hälften, mitten,
långa stråk

Stråkriktning
Horisontell

Stråkhastighet
Snabb

Stråk / strängkontakt
Mycket strängkontakt

Stråktryck
Lätt

TEKNISKA
KVALITETER

Kroppsrörelse
Fotstamp “dubbelstamp“

Kroppsställning
Sittande på stol

Instrumenthållning
Långt ner. Mot armen och
inte under hakan.

Instrumental preparering
Nedstämd G-sträng till F

TEKNISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Uttryck parallella
mentala och
emotionella tillstånd
Tranceant, tungt

Forts..
UTTRYCKSKVALITETER

Rytmisering, rytmiskt
kontrastskapande
Tar fram olika
pulslager.
Varierar betoning och
stråk.

Tonklangkvalitativ
variation
Drar till med
stråkaccenter som ger
mer brutal klang mot en
mer lugn och jämn
klang.

GESTALTNINGSKVALITETER

Greppspel
Tersgrepp med 1:a och
4:e fingret.

Två-flersträngsspel
Nästan konstant
dubbelsträngsspel,
några få bortfall av lös
sträng vid strängbyten.
F-bordun.

Stråkmönster
Grupperar åttondelarna
2+2+2 el. 3+2+1

TEKNISKA
KVALITETER
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Uttryck i musikens
struktur (förh. Till
form, linje etc.)
Rakt, enkelt, kärvt, hårt

Musikens
”rörelseutryck
Närvarande, vågigt,
påskjutande.

Musikens ”massa” och
”kraft”
Korsning mellan tungt
och lätt. Pondus.
Mycket massa men ej
segt. Stor, tung men
snabb och smidig.

Intensitet (energi) i
uttrycket
Mycket suggestiv,
intensiv, metrisk.

Melodisk variation
Ett ställe

Gestaltning genom
intonation
Variabla c2 och f#2

Metriska kvaliteter
Olika pulslager 2, 3, 3
mot 2, 4 mot 3

Utsmyckning
Drillar mest med första
fingret. Trioldrillar.
Tydliga medvetna
drillar.

Dubbeltons /
flertonskvaliteter
D-överton

Rytmiska kvaliteter
Tydliga rytmiseringar,
bra tajming.

Artikulationskvaliteter
Betonat spel, tydlig
artikulation, paus, klara
ansatser/tonstarter.

Tonhöjdskvaliteter
Varierar tonerna c1 och
f#2

Tonstyrkekvaliteter
Stor tonstyrka, tätt spel,
luftigare partier.

Tonklangkvaliteter
Stor klang, kraftig ton,
jämnt tonflöde, tydlig
och klar ton.

GENERELLA
MUSIKALISKA
KVALITETER

Tempodynamik
Litet accelerando i
starten samt litet rit på
slutet. Annars inte.

Tonstyrkedynamik
Förekommer mot slutet
av låten.

Artikulationsfrasering
Tydligt. Stor skillnad
mellan betonat och
obetonat.

Rytmisk frasering
Tydligt, några få
variationer.

Dramatik i uttryck
Stort

Kommunikativt
förhållande i uttrycket
Envägskommunikation
Monologiserande

GESTALTNINGSKVALITETER

UTTRYCKSKVALITETER

Daniel Sandén Warg

Gestiska stråk
Skjutstråk, skrapstråk,
explosiva stråk

Repetitiva stråk
Liggande stråk

Stråkflöde
Snabbt

Stråklängd och
stråkposition
Övre hälften, mitten
Långa stråk

Stråkriktning
Väldigt horisontellt, rät
vinkel, ej sidoplan.

Stråkhastighet
Snabb

Stråk / strängkontakt
Bra kontaktställe.
Mycket strängkontakt,
får med sig strängen.

Stråktryck
Ganska lätt

TEKNISKA
KVALITETER

Kroppsrörelse
Dubbelstamp

Kroppsställning
Sittande på stol

Instrumenthållning
Långt ner. Mot armen och
inte under hakan.

Instrumental preparering
Nedstämd E,A och Dsträngar en liten ters
Nedstämd G- sträng en
kvart. (stämn. D, B, Fiss,
Ciss)

TEKNISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Uttryck parallella
mentala och
emotionella tillstånd
Autistiskt, aspergerskt,
nonchalant, tranceant

Uttryck parallella till
mänskliga beteenden
Bestämt, övertygande

Forts...
UTTRYCKSKVALITETER

Rytmisering, rytmiskt
kontrastskapande
Tar fram olika
pulslager.
Varierar betoning och
stråk.

Tonklangkvalitativ
variation
Varierar finare klang
med lite starkare och
skitigare.

GESTALNINGSKVALITETER

Greppspel
Tersgrepp första och
fjärde fingret (G+B och
D+F#)

Två-flersträngsspel
Konstant
dubbelsträngspel,
D-Bordun

Stråkmönster
Grupperar åttondelarna
2+2+2 el. 3+2+1

TEKNISKA
KVALITETER
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Källor
Morten Levy
”Den stærke slått”
”The world of the gorrlaus slåtts”
Wikipedia
http://no.wikipedia.org/wiki/Gangar
http://no.wikipedia.org/wiki/Torleiv_Bjørgum
Andra sidor på internet
http://www.fotevikensmuseum.se/art_50_99/viking_art63g.htm
http://www.bokselskap.no/boker/middelalderballader/om_villemann
http://www.morgenbladet.no/article/20111104/OKULTUR/111109960
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norway_counties.svg
Egil Bakka
”Norske danse tradisjonar”
Styrbjörn Bergelt
Boken till LP:n ”Tagelharpa och videflöjt”
http://nyckelharpansforum.net/2004b/2strhasb.htm
Stig Jacobsson (Om Lasse Thoresen)
http://www.grappa.no/sitefiles/1/produkter/ACD5058_xml/ACD5058_booklet-web.pdf
Vidar Lande
Sørdalen, slåttar och slåttestev frå Setesdal
Personer
Gunnar Stubseid
Mats Edén
Anders Löfberg
Jo-Einar Sterten Jensen
Sjur Viken
Andreas Bjørkås
Tack Anders Löfberg för diverse hjälp och bra idéer.
Tack Tore Abrahamsson för styckeindelningar och formuleringar.
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