Kurs: AG1015 Självständigt arbete 15 hp
2013
Konstnärlig kandidatexamen i musik
Institutionen för Folkmusik
Handledare: Olof Misgeld

Sunniva Abelli

Röst och stråke
En analys av och jämförelse mellan tre folkmusikers
ackompanjemang av sin egen sång

Examenskonsert – Nyckelharpa
Reflektion över examenskonsert

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete

Det självständiga, konstnärliga arbetet finns
dokumenterat på inspelning: xxx

Sunniva Abelli
Examenskonsert
Tisdag 5/2 kl 19.00, Stora salen
!
!
!
!

Finns ordet hembygd i plural?
Har staden verkligen en puls?
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Skog
Text och musik: Sunniva Abelli
Framåt
med Anders Peev. Musik: Sunniva Abelli, arr: Sunniva och Anders
641/Pastor Per
med Caroline Eriksson. Trad. polskor från Mörkö, arr: Tradpunkt
Schottis efter Andersson
med Andreas Risan. Trad. från Dorotea, arr: Silhuette (Sunniva och Andreas)
Gåsa gåsa klinga
med Hanna Bylund, Klas af Edholm och Matilda Norling
Trad, arr: Sunniva, koreografi: dansarna och Sunniva
Holländargatan
med Amanda Björnerås. Trad, arr: Sunniva och Amanda
Oäääää
med Göran Redin. Text, musik och arr: Nationalteatern
Ku Hålan/Barsebäck
med Anders, Andreas, Caroline, Catarina, Gunnar, Hanna, och Matilda
Trad. från Jämtland/Skåne, arr: Sunniva och musikerna,
koreografi: Sophia Färlin-Månsson
När jag vänder mig om
med Catarina Abelli
Text: Catarina, musik: Sunniva, arr: Automat Abelli (Catarina och Sunniva)
Polska efter Gössa Anders/Polska efter Knaft Jonke
med Gunnar Lingegård. Trad. från Orsa/Västerbotten. Arr: Sunniva och Gunnar
Polkett efter Emil Carstedt
med Gunnar Lingegård. Trad. från Västerbotten, arr: Sunniva och Gunnar
Jag vaknade en morgon
med Alla
Musik: Sunniva Abelli, arr: medverkande, koreografi: dansarna och Sunniva

Gästmusiker:
Anders Peev, tenornyckelharpa:

F.d. lärare, numera nyckelharpskollega
och spelkompis. Hemma i att
kombinera folkliga koraler och metal.

Caroline Eriksson, fiol:

Sörmländsk slängpolskeexpert, tillika
följsam vapendragare i Tradpunkt och
Tradpunkt Duo.

Andreas Risan, fiol och altfiol:

Västerbottnisk improvisatör som leker
förutsättningslöst.

Amanda Björnerås, gitarr, sång och piano:

Klassisk pianist, granne och kompis
som landat i sin genrebredd.

Göran Redin, gitarr och sång:

Pappa, f.d. musikteater-skådespelare,
numera läkare, lärde mig spela lufttrummor, sjöng Bellman med
censurerade texter när jag var liten och
lärde mig älska Bob Dylan och Beatles.

Catarina Abelli, dragspel och sång:

Mamma, Folk-proggmultiinstrumentalist, konstnär,
kulturpedagog och en nyfiken nomad.
Lärde mig att älska gamla knastriga
inspelningar av ballader på trettio
verser.

Gunnar Lingegård, luta:

Västerbottnisk följsam utmanare med
skarpt öra och nördiga ackord.
Gästdansare:

Matilda Norling:

Modern ständigt nyfiken dansare och
vän, hittad genom Ocarina Project.

Klas af Edholm:

Folkdansare och danspedagog att
utforska de små svängdetaljerna med.

Hanna Bylund:

Dansare och mimare med brett
spektrum och brinnande utforskarsinne,
tillika f.d. folkhögskoleklasskompis.
Text och uppläsning: Sisela Abelli (syster)
Foto: Angelica Ogland (systers syster)

Examenskonsert,-reflektion!
Vad-vill-jag-att-min-konsert-ska-vara?En!kavalkad!av!olika!intryck,!en!tankeväckande!men!avslappnad!resa.!Ett!spektrum!av!
olika!delar!i!mitt!konstnärskap.!
!
ÄmneJag!vill!presentera!det!jag!fått!med!mig!från!mina!år!på!KMH,!hur!min!konstnärliga!
identitet!har!formats!genom!utbildningen.!För!mig!har!den!resan!i!första!hand!inte!
handlat!om!att!specialisera!mig!inom!en!viss!repertoar!eller!en!viss!stil,!utan!att!landa!i!
tryggheten!att!jag!vill!vara!bred!och!att!jag!får!vara!det.!Jag!har!visserligen!fördjupat!mig!
till!en!del!i!olika!stilar!och!tekniker!i!olika!perioder!men!valt!att!plocka!bitar!från!olika!
håll!snarare!än!att!bli!expert!på!en!bit.!
En!viktig!del!i!min!utbildning!har!varit!att!lära!mig!arbeta!på!ett!hållbart!sätt.!Att!jobba!
på!ett!lustfyllt!sätt,!att!kunna!öva!teknik!och!samtidigt!lyssna!på!min!kropp!och!mina!
känslor.!I!den!processen!har!det!också!varit!viktigt!för!mig!att!samarbeta!med!
människor!jag!mår!bra!av!att!jobba!med.!Att!jag!sökte!till!KMH!var,!förutom!att!det!
förstås!verkade!vara!en!mycket!bra!utbildning,!ett!sätt!att!konfronteras!med!Stockholm,!
min!hemstad!som!jag!faktiskt!tyckte!rätt!illa!om.!Hur!skulle!jag!må!här?!Hur!skulle!jag!
kunna!bli!musiker!här,!vara!kreativ!och!växa!som!konstnär?!Det!fanns!en!nyfikenhet!
kring!om!jag!kanske!skulle!kunna!utveckla!mitt!komponerande!och!inte!bara!mitt!
fördjupande!inom!traditionsmusik!(då!framför!allt!västerbottnisk!folkmusik!som!jag!
hade!blivit!ganska!trygg!i).!!
Det!som!hände!var!att!jag!konfronterades!med!mycket!på!en!gång,!dels!min!osäkerhet!
inför!om!jag!skulle!orka!med!att!arbeta!med!musik!(rent!mentalt,!om!lusten!skulle!
räcka),!dels!att!bo!i!en!ständigt!pågående!ström!av!intryck!vilket!är!väldigt!jobbigt!för!
mig.!Under!utbildningen!fick!jag!en!ADDLdiagnos!vilket!ledde!till!att!jag!fick!hjälp!med!att!
få!styrfart!på!studerandet!på!olika!sätt.!Det!hjälpte!mig!också!att!få!styrfart!på!mitt!
musicerande.!Att!kunna!reflektera!snabbare,!att!kunna!hantera!många!musikaliska!
intryck!på!en!gång.!Jag!kan!i!efterhand!se!att!jag!byggde!en!stabil!grund!under!ettan!och!
tvåan!som!jag!i!trean!fick!mycket!trygghet!av,!vilket!gjorde!att!min!tekniska!utveckling!
gick!fortare!i!slutet.!!
Det!stöd!jag!fick!gjorde!att!jag!vågade!ge!mig!själv!utmaningar!som!t.ex.!mitt!
stilanalysarbete.!Jag!hade!länge!längtat!efter!att!jobba!med!sång!och!eget!
stråkackompanjemang!och!tog!steget!att!fördjupa!mig!inom!det.!Det!jag!lärde!mig!har!jag!
idag!ett!år!senare!fått!användning!för!i!många!olika!sammanhang.!!Det!finns!även!med!i!
konserten!i!olika!inslag.!
En!viktig!händelse!under!mitt!sista!studieår!var!också!att!jag!deltog!i!Project!Ocarina!där!
europeiska!folkmusiker!och!folkdansare!möttes!och!skapade!en!föreställning/konsert!i!
fem!olika!länder.!Det!gav!mig!mycket!inspiration!och!kontakter!och!jag!har!valt!att!
plocka!med!ett!nummer!därifrån!som!dansas!av!Matilda!från!projektet.!

Det!känns!fantastiskt!bra!att!jag!idag!har!rätt!så!breda!kunskaper!och!att!jag!faktiskt!
spelar!i!ganska!olika!sammanhang.!
!
IdéJag!har!funderat!mycket!över!min!hembygd,!som!faktiskt!inte!är!Stockholm!i!sig,!utan!
snarare!i!Västerort.!Busshållplatser,!övergivna!parkeringsplatser,!broar,!små!träddungar!
som!för!oss!barn!var!stora!skogar,!lekparker,!mälarvatten,!grafitti,!förortstorg.!Hur!kan!
jag!tycka!om!det!som!är!tråkigt,!som!utger!sig!för!att!vara!stad!men!egentligen!är!ett!
mellanting?!Vilken!plats!får!jag!som!folkmusiker!i!medelklassområdet!utan!
hembygdsgård?!Räknas!Kulturskolan!som!en!plats!för!traditionsbärande?!Räknas!
sambaslagverk!från!Solna!som!hembygdsmusik?!Eller!irländsk!folkmusik!som!jag!lärde!
mig!av!en!västmanlänning?!Måste!jag!begränsa!mitt!folkmusikaliska!traditionsområde!
till!en!viss!plats?!Bara!en!plats?!Att!jag!bodde!i!Umeå!i!två!år!räckte!för!att!jag!ska!känna!
att!”nu!är!jag!äntligen!hemma”!så!fort!jag!rullar!in!med!bussen!på!E4Lbron!över!älven.!
Kan!jag!då!hävda!att!jag!har!två!hembygder?!Minst?!Hur!är!det!med!familjens!lantställe,!
där!jag!också!fördjupat!mig!inom!den!lokala!folkmusiken?!
Jag!började!komponera,!tralla!och!kula!på!en!busshållplats.!Inte!i!skogen.!Biltrafiken!
överröstade!det!mesta!så!jag!kunde!hojta!ganska!högt.!RulltrappsLljud!har!en!rytmik!
som!är!lite!svängig.!Och!jag!vet!precis!hur!många!tick!det!tickar!i!gångtrafikantljuset!
innan!bilarna!får!köra!igen.!Jag!älskar!doften!av!våt!asfalt,!därför!att!det!är!så!förknippat!
med!vår!och!sommar.!!
Jag!älskar!att!åka!bil!med!tält!i!packningen!och!inte!veta!var!vi!ska!sova!i!natt.!Jag!älskar!
att!sätta!mig!på!ett!tåg.!Jag!älskar!att!packa!en!väska.!Mitt!liv!komprimerat!och!
överblickbart.!Under!åren!på!KMH!har!jag!rest!en!del.!Dels!till!Umeå,!mitt!andra!hem.!
Dels!utomlands!med!projektet!Ocarina.!Det!har!blivit!tydligare!och!tydligare!hur!mycket!
jag!älskar!att!ha!många!hem.!Och!att!egentligen!bär!jag!alltid!mitt!hem!med!mig,!som!en!
närvaro.!Har!jag!nyckelharpan!med!kan!jag!stanna!var!som!helst!och!bo!där.!!
Jag!är!bred!som!musiker!och!vill!vara!bred.!Jag!har!många!hembygder!och!vill!ha!fler.!
KMH!har!hjälpt!mig!väldigt!mycket!med!att!landa!i!den!insikten!och!utrustat!mig!med!de!
redskap!jag!behöver.!
Metod-Jag!har!valt!att!bjuda!in!olika!typer!av!duos!som!jag!spelar!i.!De!speglar!mina!olika!stilar!
och!mina!olika!ingångar!i!musik.!Västerbottniskt,!sörmländskt,!mix!av!olika!stilar,!
kulning,!irländskt,!nyskrivet!av!både!mig!och!andra.!Mina!föräldrar!är!med!och!spelar.!
Min!syster!läser!en!text!som!hon!skrivit.!Min!tanke!är!att!närma!mig!frågeställningen!
kring!vad!begreppet!hembygd!skulle!kunna!betyda!för!mig,!men!från!olika!håll.!Jag!
ringar!in!det!med!olika!små!berättelser!och!olika!musikstilar.!Jag!har!dels!använt!mig!av!
frågorna:!”Finns!ordet!hembygd!i!plural?!Har!staden!verkligen!en!puls?!Vågar!jag!ropa!
om!det!är!tyst?”,!dels!tre!olika!teman!som!jag!kallar!Hemma,!Längtan!bort!och!Stormens!
öga.!
De!tre!frågorna!representerar!för!mig!min!känsla!av!att!ha!flera!hem,!men!att!i!den!miljö!
jag!befinner!mig!i!också!ha!oaser!som!format!mig,!t.ex.!att!stå!på!en!busshållplats!vid!en!

motorväg!och!ha!friheten!att!kunna!låta!hur!högt!jag!vill!utan!att!höras.!Eller!all!tid!jag!
tillbringat!i!bullriga!miljöer!och!använt!den!tiden!till!att!lyssna!på!det!jag!hör.!
Rulltrappor,!flygplan,!vägmaskiner…!Jag!kanske!ogillar!kaoset!men!hittar!ett!sätt!att!
förhålla!mig!till!det!som!gör!att!jag!upplever!harmoni.!Jag!har!lärt!mig!att!älska!både!
tystnad!och!kaos.!Den!insikten!har!också!speglat!hur!jag!musicerar!idag.!Både!toköset!
och!det!lugna!inlyssnandet!har!en!plats!och!jag!har!fått!verktyg!att!ta!hand!om!båda!
kvaliteterna.!Hemma!är!ett!inre!lugn!men!balanseras!mot!en!längtan!till!något!nytt,!
något!bortanför!det!jag!står!i.!Stormens!öga!står!för!upplevelsen!av!ett!inre!lugn!mitt!i!ett!
brus!av!intryck.!Mitt!val!av!låtar!kommer!ur!dessa!tre!olika!teman!inom!det!stora!temat!
som!är!hembygd.!
Bland!mina!gäster!finns!också!tre!dansare!som!representerar!dels!traditionell!svensk!
folkdans,!dels!modern!dans,!dels!en!skala!däremellan!där!saker!kan!gå!i!varandra!och!
finnas!samtidigt.!!
Scenklädseln!är!enkel,!svartvit!med!små!varierande!detaljer.!För!mig!representerar!det!
hur!saker!går!i!varandra!men!har!sina!egna!varianter.!Scenografin!består!av!två!skärmar!
som!ramar!in!de!två!sidoscenerna!samt!en!avskärmning!till!en!av!koreografierna.!
!
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1. Inledning – syfte
1.1 Bakgrund
För mig har stråkinstrument varit det som legat närmast till hands från det att jag var ungefär
nio år. Samtidigt har jag sjungit under hela min uppväxt och har velat kunna kompa mig själv.
Men trodde att jag behövde lära mig ett ”kompinstrument” eller alternativt nöja mig med att
plocka ackord med fingrarna (pizzicato). Att hantera en stråke och samtidigt sjunga trodde jag
var nästintill omöjligt. Tills jag såg Bruce Molsky i Umeå hösten 2008. Efter det började jag
tro att det inte var omöjligt, men väldigt svårt. När jag sedan började på KMH visste jag redan
från början av utbildningen att det här var något jag verkligen ville lära mig. Jag gjorde lite
övningar ibland, men hade svårt att hitta en bra ingång till hur ett färdigt resultat skulle bli.
När jag sedan hörde Maria Pomianowska i Malmö i maj 2011 så förstod jag att hon hittat
metoder som var enkla och dessutom passade mitt instrument väldigt bra. Men hon bor i
Polen och jag hann inte mer än fråga lite frågor de dagarna.
Så att göra en stilanalys på Maria Pomianowska och Bruce Molsky var ett sätt för mig att
förstå vad de verkligen gjorde. När det gällde Bruce Molsky, hade jag visserligen lyssnat
mycket på hans skiva, men eftersom han spelar en stil jag inte är så bekant med behövde jag
en bättre förståelse för alla detaljer i stilen för att kunna se principerna bakom.
Bortsett från dessa två starka inspiratörer visste jag ingen annan som gjorde samma sak
(sång+stråk), så jag började fråga runt efter tips. Det visade sig då att det fanns ett svenskt
exempel, en äldre inspelning med August Ysenius från Halland, som fanns i skolans ljudande
referensbibliotek ”Källorna”. Jag hörde talas om några andra tips men det var svårt att få tag
på material från dessa, så jag valde till slut att ändå ta Pomianowska, Molsky och Ysenius.
Jag tyckte det var kul att ha ett svenskt äldre exempel med (för att jag lätt kunde relatera till
det i min egen stil), och det var framför allt roligt att de tre exemplen var så olika.
1.2 De tre musikerna
Musikerna kommer från tre olika länder och vitt skilda folkmusikaliska stilar. Maria
Pomianowska (Polen) och Bruce Molsky (USA) är verksamma nu, medan August Ysenius
(Sverige) levde 1877-1959. Det är en kvinna och två män, vilket är intressant utifrån
röstläges-perspektiv. Urvalet består även av lite olika typer av sånger. Jag har inte lyckats få
fram den polska texten, så den är fonetiskt utskriven av mig och därför vet jag inget om
textens innehåll. Men den amerikanska är ett slags glad skämtvisa och den svenska är en
koral, psalm nr 445 i 1819 års psalmbok.
1.3 Frågeställning och mål:
Vilka metoder använder de tre musikerna för att ackompanjera sin egen röst/sång med sitt
stråkinstrument? Vilka grundläggande principer används och hur samverkar detta med stil?
Det jag valt att lägga fokus på är just deras olika metoder för kompmönster och hur de
förhåller sig till klang i röst respektive instrument. Hur kan det låta intressant och kanske
komplext med relativt enkla metoder? En aspekt har också varit att få syn på arrangemang
och form. Målet handlar också om att jag ska kunna spela det och förstå hur det fungerar i
teori och praktik.

4

2. Metod (transkribering, sång, spel)
Jag började med att lyssna och lyssna och transkribera. Hela arbetet har till stor del varit
mycket transkription eftersom jag i två av fallen är väldigt obekant med spelstilen. Att förstå
hur en taktindelning ska se ut och hur underdelningen bäst skrivs var t.ex. en av svårigheterna.
Det viktigaste för mig var hur själva ackompanjemanget såg ut i de delar där det faktiskt var
sång + stråk. Alltså transkriberade jag så mycket som möjligt, men la mitt största fokus på
stråket i verserna. Detta föll sig också naturligt eftersom jag är stråkmusiker.
2.1 Pomianowska
Jag utgick från den sjutaktsunderdelning som markeras av slagverket, men jag valde att inte ta
med slagverkets roll i min transkription. Därför skrev jag bara ut grundmarkeringarna för att
visa att slagverket finns med på inspelningen. Självklart kan det tyckas konstigt att utelämna
en så viktig komponent, och jag inser att min analys av arrangemanget inte blir heltäckande,
men det var inte heller mitt syfte. Låten har två olika arrangemangsdelar varav den senare är
en omstart med en helt annan intensitet och till ganska stor del ett slagverkssolo, så jag valde
att bara analysera den första, där sång och stråkmellanspel har huvudfokus. I och med detta
begränsade jag mig och kunde då använda arbetet till att få syn på förhållandet mellan röst
och stråk.
I början skrev jag ner en skiss på formen när jag lyssnade i fulltempo. Genom att senare växla
mellan snabbt och långsamt tempo i programmet Amazing Slow Downer kunde jag fokusera
på ornament, glissandon och timing mellan stråk och röst.
Jag prövade också regelbundet att spela det jag fått fram. Det var viktigt för mig att förstå hur
hon gjorde för att spela och sjunga två skilda teman samtidigt.
2.2 Molsky
Det svåraste var i början att bestämma mig för vilken taktunderdelning jag vill skriva i. Efter
en tid fick jag göra ett vägval och bestämde mig för 12/16 vilket öppnade för möjligheten att
skriva både triolunderdelning och rak underdelning på ett lättare sätt.
Parallellt med att jag transkriberade lärde jag mig också en del om old time av en gäststudent
från USA, Ryan Drickey. Det gjorde att jag kunde förstå mer om stilmedlen och hur jag skulle
förklara dem.
Jag fick även sånglektioner och kunde där diskutera sångtekniker och få bättre förståelse för
vad som skapar klang, hur luftströmmen påverkar etc.
Till sist kunde jag också fokusera på skillnaderna mellan verserna. Jag spelade och sjöng
regelbundet även denna låt.
2.3 Ysenius
Denna låt har en fri puls och han gör också en hel del dragningar. Så i början försökte jag
skriva ner exakt längd på tonerna. Det insåg jag dock snart var för komplicerat och tjänade
inte något egentligt syfte. Så istället skrev jag om den i jämn puls och med små markeringar
för dragningar och temposänkningar.
Det var lättare att relatera till denna inspelning eftersom jag är hemma i stilen på ett annat sätt.
Därför krävdes inte lika mycket tid till den som till de andra. Men jag fokuserade på
ornamentering och på att lyssna efter klangvariation och samverkan mellan stråkklang och
röstklang.
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3. Arbetet
3.1 Klang/Färg och intonation (röst, stråk och samverkan)
Pomianowska har en nasal och spetsig röstklang och en spröd och pressad stråkklang.
Röstklangen är inte tydligt anpassad till knäfiolen, utan mer fristående. Men i och med att
stråkklangen är lite ”skitig” och övertonsrik och den nasala sången pressad och övertonsrik så
samverkar det ändå. Flödet i tonen varieras också i både sång och stråk. Hon varierar också
intonationen i rösten en del och formar munhålan olika, vilket påverkar uppfattningen av
intonationen.
Molsky har också en nasal klang men med mer inslag av bröstklang och stadig luftström och
motstånd. Röstklangen och fiolklangen liknar varandra. I det trestämmiga bildas tydliga
klanger där röst och stråk samverkar. Både röst och stråk har en rak klang, med jämnt flöde.
Hans intonation är ganska rak, med enstaka variationer.
Ysenius har en luftig röstklang, varierad i intensitet och dynamik. Detta följs åt tydligt i
fiolen. Det är tydligt att sången styr och den är inte så väldigt anpassad efter stråkklangen,
men de båda klangerna i sig är ändå ganska lika, så i dubbelgrepp och stämföring bildas ändå
en enhet.
3.2 Rytmik/Frasering/Sväng (röst, stråk och samverkan)
Pomianowskas låt går i 7/8-takt och markeras både av stråk och sång på 1 och 5. Stråken
markerar ofta 1, 3 och 5, medan sången markerar 1 och 5. Sången har längre toner och
linjer/fraser.

I exemplet ryms halva stråkkompfiguren, men bara en fjärdedel av sångmelodin.
Både sång och stråk gör ofta en avsats på 7, sången genom ett slags ”skarv-lyft” (markerat
med x) och stråket genom ett mycket snabbt och artikulerat uppstråk.
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I introduktionen sjunger hon också en lång ton och byter till nästa på just 7:e slaget. Eftersom
det inte hörs lika tydligt i stråket (pga. ljudvolym) så låter det avancerat och komplext att hon
byter ton just där, även om exakt samma rörelse faktiskt sker samtidigt i stråket.
Molskys låt går i 4/4 och verserna består av vers+refräng med regelbunden längd på åtta
takter, men frasen förlängs i stråkets avslutande av versen så att takten förskjuts för varje vers.
Detta märks inte så tydligt, men skapar en spänning. Både i sång och stråk varieras också
mellan raka ”åttondelar” och åttondel+sextondel, egentligen mest någonstans mittemellan de
två, med mer eller mindre dragning åt det ena hållet.

I exemplet finns både rak och ojämn underdelning. Vi ser också att frasen hålls ut, vilket gör
att nästa fras förskjuts, så att pulsen hamnar på ett annat sätt i förhållande till rytmiken i
refrängen, jämfört med i versen.
Ysenius vilar på en jämn puls, en 4/4, men förlänger vissa viktiga ord, ofta på ettor, och
skyndar sedan ikapp. Fiolen följer helt sångens rörelser. På det som skulle kunna kallas för bdel spelar han dock i dubbelgreppen några snabbare toner som ger rytmisk underdelning.
Rytmiken och dragningarna följer orden som i talade fraser och markeras tydligt av både röst
och stråk.

3.3 Variation och ornamentik (röst, stråk och samverkan)
Pomianowska använder skarven mycket i rösten. Det fungerar som ett lyft. Hon använder
också glissando, både uppåt och nedåt. I slutet på första versen skickar hon upp sista tonen
och i slutet på andra versen släpper hon tvärtom ner den. Stråket gör en del små drillar, både
entons- och flertonsdrillar. Något hon gör genom hela låten är att släppa A-strängen som ett
lyft, inte som en självständig ton först och främst utan som en rytmisk markering. Sång- och
stråkornament samverkar i några fall på sjunde slaget, vilket ger ett tydligt frånskjut.
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Molsky gör väldigt frekvent rytmiskt tydliga föruttagningar både i sång och i stråk. Som
synkoper. I stråket gör han också väldigt ofta stråkvändningar utan ton, som en rytmisk
markering.
Ysenius gör föruttagningar både i sång och i fiol. I sången gör han en del upphämtningar och
på enstaka ställen mindre glissando.
3.4 Harmonik
Pomianowska sjunger och spelar i ett slags diatoniskt modus. Det består av ett och samma
modus, men med två separata centrum (Ett i röst, ett i stråk) som klingar samtidigt. Det
fungerar bra och är spännande. Det gör också att det uppstår förhållningar som påminner om
ackord, fastän melodierna var för sig inte är harmoniska. Tonerna i sångmelodin varieras inte
mellan verserna och i princip inte heller i stråkfigurerna.
Molsky har en varierad harmonik med i princip bara tre ackord, men varierar vilka
ackordtoner som finns med och byter register från vers till vers, och ibland mer unisont. I allra
sista refrängen plockar han in några mollparalleller och förändrar kadensen en aning. Det är
några få toner som byts ut jämfört med de tidigare refrängerna, men det låter avancerat tack
vare den planerade kadensen.
Refr vers 1:

Refr. Vers 2:

Refr Vers 3:

8

Avslutande refr med fler ackordbyten:

Ysenius har exakt samma ackordföring/stämma genom båda verserna. Han pendlar i stämman
mellan att spela unisont och att spela melodi med dubbelgrepp. Rytmiken i
dubbelgreppen/stämman är på vissa ställen mer fristående och har långsammare eller
snabbare flöde i förhållande till sångens rytmik. Detta underlättar för lyssnaren att uppfatta
ackord eftersom stämman vilar länge på en klang. I de fall där fiolen har fler toner än sången
finns alla ackordstoner representerade i figuren i stort, vilket på så sätt gör att ackordet
uppfattas tydligt.
3.5 Form/Arrangemang
Pomianowska väljer att introducera låten med ackompanjemang-figuren i stråket. Sedan
spelar hon en snabbare solostråkmelodi med mycket energi. Där introducerar hon sångens
grundton. Sedan kommer versen med den enklare stråkfiguren. Trots att hon inte gör lika
snabba stråkfigurer på själva sångversen finns ändå energin kvar. När versen är slut kommer
den snabbare stråkmelodin in igen. Sedan kommer vers 2 med enkelt komp. Sedan snabba
stråkmelodin igen. Effekten blir att svänget från mellanspelen sitter kvar i minnet, medan
sången tillför något nytt, vilket gör att det i verserna lätt uppfattas som att det händer mer än
vad det rent tekniskt gör.
Molsky har gjort på liknande sätt. Han introducerar också låten med en snabb version av
melodin i stråket. Efter det sjunger han första versen som är samma melodi men med färre
toner och rytmiseringar. Stråket spelar ett slags tersstämma med dubbelgrepp, på lika
långsamma/långsammare rytmiseringar som i sångmelodin. Efter versen spelar han den
snabbare stråkmelodin igen, därefter kommer nästa vers med längre, långsamma toner, sedan
stråkmelodin igen etc. Han använder mycket dubbeltoner genom hela låten, vilket ger en
spännande effekt när han på vissa ställen släpper upp och spelar unisont eller bara en ton.
Ysenius spelar och sjunger låtens två verser på nästan exakt samma sätt. Inom versen så
växlar han mellan unisont och att lägga till ett slags dubbelgreppsstämma. I början spelar han
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helt unisont. I slutet på frasen så lägger han till några få dubbelgreppstoner. Sedan börjar han
om frasen unisont och med samma avslut. Sedan kommer det som jag valt att kalla b-delen,
där melodin går lite högre. Då börjar han spela dubbelgrepp på varje ton av melodin som
fortfarande är unison. I en nergång i melodin spelar han några toner endast unisont igen,
sedan lägger han åter till stämföring. Han förhåller sig fritt till tempot. Börjar i ett, men sänker
litegrann allteftersom. Det är lugnt, men med en stadighet. Orden ges mycket plats.
3.6 Jämförelse: Tre stilar, tre arrangemangsmetoder, två tidsåldrar: Skillnader och
likheter
Skillnader finns många mellan dessa tre musikers sätt att förhålla sig till kombinationen sång
och stråk. Det blir mycket tydligt när det gäller tidsåldersaspekten. Maria Pomianowska och
Bruce Molsky är nu levande, professionella musiker och omges av musikaliska intryck från
hela världen. August Ysenius har enklare, mer renskalade metoder när det gäller form och
harmonik.
Men även om Pomianowska och Molsky har gemensamma nämnare när det gäller form har de
tagit helt olika vägar när det gäller harmonik och grad av frånkoppling mellan stråket och
sången. Pomianowska har baserat sin stämföring på en helt fristående stråkstämma som inte
förändras under låtens gång. Stråkstämmans rytmik hakar i sången och det är vid närmare
anblick inte så komplicerat, men låter ändå mycket självständigt eftersom sången har längre
linjer. Molsky däremot, har i stämföringen mer gemensamt med Ysenius. Stämman bygger på
grundmelodins rytmik, med vissa utvecklingar, och i Molskys fall förändras harmoniken lite
för varje vers.
När det gäller klangbildning i förhållandet mellan röst och stråk så har Molsky, och till en del
även Ysenius, en röstklang som liknar stråkklangen och smälter in i de treklanger som bildas.
Pomianowska har en annan röstklang som sticker ut mycket, är solistisk och spetsig. Både
hon och Molsky har nasala röster, men det låter ändå väldigt olika. Denna skillnad påverkas
naturligtvis av deras olika kön, olika röstlägen, vilket på så sätt låter olika i förhållande till
stråkinstrumenten. Dessutom har deras instrument i sig helt olika klang, förutsättningar och
möjligheter, vilket påverkar musikens struktur.
All dessa skillnader bildar ena sidan av ett mynt som visar att det å andra sidan finns många
likheter mellan de tre, på olika sätt, sett från olika vinklar.

4. Sammanfattning och reflektion
4.1 De olika metoderna/komponenterna – en sammanfattande uppställning
•
•
•
•
•
•

Stråk som fristående komp eller följsam stämma/unisont
Röstklangen som solistisk eller infogad i stråkklangen
Mellanspel i snabbare tempo som lyfter låtens energi eller helt följande stråk, lugnt.
Dubbelsträng eller enkel, mer eller mindre etablerat för olika effekt.
Parallella rytmiseringar/ornament i sång och stråk: Olika tekniker bildar gemensam
effekt.
Harmonik/Modala förhållningar
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4.2 Transkription och analysscheman - lärdomar om stilanalys
Att arbeta så grundligt med ett material som består av så olika delar har varit mycket
utvecklande och spännande. Väldigt svårt också. Att tvingas titta igenom alla detaljer har
hjälpt mig att utveckla min förståelse för olika stilmedel och förmåga att uppfatta dem
snabbare.
4.3 Att höra, sjunga och spela musiken, min upplevelse
Det har varit väldigt roligt och spännande att få dyka in i de här tre musikernas språk och
försöka kopiera och analysera. Men roligast är ändå att jag märker att det har gett mig mycket
i mitt spel. Jag känner mig friare både tekniskt och idémässigt när det gäller att spela till min
sång. Jag har fått upp ögonen för väldigt många verktyg och idéer och inspirationen kan
plötsligt få utlopp genom praktisk och teoretisk kunskap. Det är särskilt roligt att jag fick tag
på så olika inspelningar, med så olika fokus. Roligt att få lära mig mer om Old time och
mycket inspirerande att se tydligare hur jag kan använda mina distinkta nycklar/knavrar till
enkla rytmiska mönster på samma sätt som Maria Pomianowska med sin fingernageltaknik.
Och, oväntat faktiskt, så blev jag mycket tagen och inspirerad av August Ysenius vackra och
enkla sätt att spela, med närvaro som det absolut viktigaste.

5. Källor
Inspelningen ”Sciezka” har jag fått per mejl från Maria Pomianowska.
”Lazy John” är hämtad från Bruce Molskys CD Soon Be Time (Compass 2006).
”Ifrån min födslotimma” är hämtad ur Folkmusikinstitutionens ljudande referensbibiliotek,
”Källorna” på KMH.

Sciezka
trad./Maria Pomianowska trskr S. Abelli
OBS texterna är utskrivna fonetiskt

Tempo: 1/4 = 175
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Ifrån min födslotimma
trad. efter Anders Ysenius, trskr S Abelli

Fritt men med grundpuls. Tempo 1/4 = 82
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7. Analysscheman
7.1 Maria Pomianowska
Uttryckskvaliteter

Gestaltningskvaliteter

Generella musikaliska
kvaliteter

Tekniska kvaliteter

Tekniska
förutsättningar

1. Sång och fiol: Stora
dynamiska skillnader,
attacker, accenter. Kärvt
2. Utåtriktat, expressivt,
dansant.
3. Alert, energiskt,
4. Spetsigt i röst, men
kraftigt, som ett spjut.
Mycket rörelse och tyngd i
stråket
5. Framåtriktning, men
håller tillbaka.
6. Fart i mellanspelen,
lyfter upp. Lugnare men
tillbakahållen intensitet i
verserna.
7. .
8. Tar spjärn.
9. ‐

1. 7/8‐taktindelning med
underdelning: 2+2+3. Sången
har längre ihållande toner och
längre fraslängd.
2. –
3. Sången har väldigt jämn
dynamik, men högt röstläge
ger ofta starkare ton.
Stråket gör stora dynamiska
skillnader. Går t.ex. ner i
dynamik på verserna och upp i
mellanspelen. Kraftiga
accenter och betoningar på
sista resp. första slaget i
takten.
4. Tempor ökar obetydligt
under hela arrangemangets
gång. Men stadig puls,
markerad av slagverk.
5. I sången använder hon
skarvarna i ett slags s.k.
gråtsångsteknik för att dela in
tonerna i rytmiska figurer.
Glissandon. Drillar finns i både

1. Sång: Nasal,
bröstklang, pressat
Stråk: pressad, luftig,
spröd, övertonsrik.
2. Sång: Starkare
dynamik i högre register,
svagare i lägre register.
Stråk: Börjar svagt,
växer, starkt och tydliga,
starka stråkvändningar
på solopartierna.
Starkare dynamik i slutet
av fraserna.
3. Sång: Ganska litet
register, samma
tonförråd, mycket
upprepning. Cirklar kring
grundtonen.
Stråk: Lite ljusare
register på solopartierna.
4. Sång: Mycket skarv‐
artikulation. Släpper upp
eller ned tonen (gliss) i
frasslutet.

1. Sång: Mycket luft, stort
motstånd.
Stråktryck varieras
mycket.
2. Motstånd, mycket
nasalt, klangen formas
spetsigt i munnen.
Stråken ligger jämnt på
strängen, men inte mycket
tyngd på, troligen pga
tekniska förutsättningar.
Intensiteten regleras med
fart och tryck parallellt.
Mycket upplyft, skillnader
i tryck.
3. Sång: Starkare luftström
och motstånd i högre
register än i lägre.
Stråk: Stora skillnader i
stråkhastighet. Ofta
snabbare på sjunde slaget
för att ”komma ikapp”.
4. Stråkriktningen är oftast
ned på ett. Men varieras

1. ‐
2. Instrumentet står
upprätt på knäet, hon
spelar med stråken
vågrätt.
Vänsterhandens fingrar
träffar strängen med
naglarna.
Stråkfattningen är inte
som cellostråke utan
med handflatan vänd
uppåt och stråken vilar
i handen.
3. Hon sitter ner och
vilar instrumenthalsen
mot axeln.
4. ‐

sång och fiol. Stråket har både
entons‐drillar och
flertonsdrillar och hon
använder lösa strängar som
mellanton, som en avdelare,
ungefär enligt samma teknik
som på säckpipa.
6. Intonationen har små
variationer hela tiden. Fr.a. i
rösten. Men det handlar
egentligen mer om
klangbildning än om regelrätt
tonhöjd. Ibland aningen hög
intonering som skapar en
spänning och ibland markerar
höjdpunkter. Ganska låg ‐4:a
(B).
Stråket har också ett ganska
lågt B. Landar ofta i
nedåtgående slutfall på något
lägre intonering på C#.
7. Stråket har två melodier
som grund. Den första
fungerar både som intro och
som komp till sången. Den
andra är mer solistisk och
snabb.
Melodiska variationer finns i
kompmelodin, men de är små.
Variationen är istället mer
rytmisk.
Sången har nästan ingen

Stråk: Mycket hopp i
stråken, och skarpt bett i
tonstarterna. Väldigt
snabba ”uppstråk” på
ställen med ojämn
rytmik. Tydligt! Varierat
med ornament som
spelas mjukare.
5. 7/8‐takt. Regelbundna
8‐takts‐perioder. Sång‐
introduktion på 4‐takter
på ett ställe. Annars
gäller periodiciteten.
Taktslagen ser likadana
ut (2+2+3) genom hela
låten, bortsett från att
stråkmarkeringarna är
nedtonade under sången.
Första och femte slaget
är mest markerade.
Sångmelodins rytmik
pekar på vissa ställen
mot 3+1+3, och
överröstar stråket, vilket
ger en antydan till
pulsöverlagring, även om
det inte blir betydande
eftersom markeringarna
ändå hamnar på ett och
fem.
6. Sångens sjunde slag är
ofta markerat med ett

en del.
5. Stråklängd och
stråkdisposition. Mycket i
mitten på stråken, men
använder hela längden
mer under solopartierna.
6. Flöde.
Sång: Mycket luft och
motstånd och magstöd i
högre register, mindre i
lägre register. Sjunger ofta
på mjuka konsonanter.
Stråk: Mycket längd, tryck
(varvat med lyft) och fart i
solopartierna. Annars
ganska mycket tryck men
inte lika mycket fart i
verserna.
7. Repetitiva stråk:
Stråken är ofta delade,
endast på vissa ställen
bundna.
Stråkvändningarna
accentueras mycket.
Eftersom hennes handled
är fri blir vändningarna
ofta ganska stora och
luftiga och varierade,
mjuka eller hårda.
Hon använder också studs.
8. ‐

melodisk variation alls, annat
än i små ornament‐variationer.
8. Sångens ton varieras
mycket, även under pågående
ton. Spetsigt och rundare,
öppet och mer slutet. Men
inom ramen för den speciella
tekniken.
Stråkets ton är ganska
ovarierad, men något mer
pressad i solopartierna.
9. Sången gör punkteringar på
första slaget ibland (3+1+3)
vilket skapar en motrörelse
mot stråkets tydliga 2+2+3.
10. –

”skarv‐lyft”, som ett slags
upptakt inför nästa etta
och stråket gör ett
synkroniserat frånskjut.
Hårda konsonanter i
sången används på
samma sätt.
7. Bordunton hela låten.
Ett E som klingar under
melodisträngen.
Sångmelodins grundton
är E, men landar inte där
förrän i slutet av frasen.
E:et förstärks av
borduntonen i stråket.
Låtens modus är E‐
dorisk, men sångens
centra är växlande E/F#,
dvs tonplats 1 och 2.
Stråkmelodins centra är
växlande B/D, dvs
tonplats 5 och 7.
Att melodierna har flera
olika centra i moduset
skapar en spänning, olika
förhållningar, även fast
det i grunden är ganska
modalt.

9. ‐
10. E‐bordun genom hela
låten.
11. 11. Fingerteknik:
fingernagel‐teknik.
12. Stråk: Både entons‐
och tvåtonsdrillar. Både
uppåt och neråt.
13. ‐
14. ‐.
15. Sång: I ansatser ofta
snabba glissandon.
16. ‐.
17. ‐

7.2 Bruce Molsky
Uttryckskvaliteter

Gestaltningskvaliteter

1. Litet, fart, intensivt,
men jämnt med små
skillnader. Puttrande.
Växer i harmoniken.
2. Riktat uttryck, på! Lite
dialog mellan stråk och
sång: versioner av
melodin. Men helheten
riktad.
3. Intensivt! Både
metriskt och rytmiskt och
klang.
4. framåtriktning, ös,
svängigt, tryck
5. lugn men stadig attityd
i sången, snabbt, och
studsigt i stråket fast
ändå i strängen och laid
back och tyngd.
jämn fart.
6. mycket rytmisk
variation i både stråk o
sång, lite kärvt/hårt på
ett lekfullt sätt
7. ‐
8. ‐

1. Shuffle, 8‐taktersfraser som
grund. Ettan förskjuts en halv
takt från vers till vers genom
att frasen hålls ut och att han i
refrängen markerar ettan på
annat sätt.
2. ‐
3. Jämn dynamik.
4. Små dragningar i vissa
halvslut och helslut.
Obetydligt små.
5. glissando och förslag i
sången, snabba luftiga drillar.
Små upphämtningar resp.
”uppsläppningar”(?)
förslag i fiolen, kraftiga
stråkvändningar, ett slags
utsmyckningar. Rytmiska
variationer.
6. Något högre intonation på
sluttonen (prim) i sången.
Som en markering.
7. Variation i stämföring. Ej i
mel, utom rymtiken.
8. Nasalt i sluttonerna i
sången. Rakare klang i ackord‐

Generella musikaliska
kvaliteter
1. sång: bröstklang, nasalt.
Mycket luft. Djup klang,
mycket resonans i djupa
registret, mer nasalt i höga.
Fiol: brusigt, otätt, snabbt
tonflöde. Skrap i tonen,
något pressad, spröd, fast
tung i stråkvändningar,
tydlig, klar ton.
Mycket dubbelsträng
(oktav) och en del parallell
prim.
2. Stor, jämn tonstyrka i
både stråk och sång.
Sång: stark övertonsklang,
tät tonstyrkedynamik.
Fiolen: Stark
övertonsklang, luftigt spel.
3. Normal intonation.
Sång: något varierad
intonation på primen o
tersen. Stråk: första fingret
på en sträng ibland lågt
intonerad i ett slags
glissando‐ornament.
4. lång, tung, rund

Tekniska kvaliteter

1.Sång: Mycket luft och
motstånd. Hållet.
Stråk: Mycket tryck.
Släpper upp också, stora
skillnader: rytmisering.
2. Sång: Motstånd. Nasalt.
Stråk: tyngd och tydliga
tonstarter, i strängen.
Lättar upp mycket, snabbt.
3. Sång: Flöde, jämn
luftström.
Stråk: Mycket fart varierat
med ornamentliknande
stopp.
Sänker farten ibland och
får en mer pressad ton.
4. Oftast nerstråk på ettor.
5. Långa stråk blandat
med extremt korta.
6. Sång: Trycker till
mycket på vissa toner med
hjälp av både mer luft,
mer motstånd och
konsonanter som ansats.
Stråk: På långa toner
långsammare och mer

Tekniska
förutsättningar
1. –
2. ‐
3. ‐
4. ‐.

9. malande, envist.

spelet i fiolen än i
melodispelet.
9. förlängda toner i slutet på
verserna, även förkortning av
tonen innan. Rytmiska figurer
varieras med agogik.
10. fiolen under verserna:
förenkling av melodin, lite
dubbelsträng, dubbelgrepp.
Innan sista sångdelen en kort
avslutning unisont.
Sista sångdelen mer
harmonisk variation.

artikulation i sång o i vissa
fall i fiol. Fiol annars korta
artikulationer,
kombination av skjut‐
accenter och studsaccenter.
Mycket ofta tonhöjds‐
glidningsartikulation både
uppåt och neråt i både fiol
och sång.
Stopp/paus eller svag
doppning ner på lägre
sträng som artikulations‐
förstärkare.
5. Något metriskt
markerad sång.
Starkt metriskt markerat
fiolspel. Rytmiska
upptakter. Tar sats från
lägre strängar. Även
överbindningsmarkeringar.
Doppningar på lägre
strängar betonar. Jämn och
ojämn snabb underdelning
som ett slags
pulsöverlagring.
Tydlig artikulation på ettor
både i sång och i fiol.
Dubbeltoner i fiol på ettor.
6. Sång: Kraftiga
konsonanter artikulerar
rytmiska figurer. Ofta
tydliga föruttagningar på

pressat, på korta toner
mer luft och stor skillnad
mellan tonstart och
”svans”.
7. Stråk:
I melodin: Ner på ettorna
ofta. Mycket variation i
stråket, men finns vissa
mönster som återkommer
mycket.
I kompet: Raka stråk, på
ett ställe i varje vers
kommer ett accentuerat
uppstråk från förslaget till
en betonad trea. Typiskt
mönster som känns igen
från melodispelet.
8. ‐
9. Sång: Kort‐lång är
väldigt vanlig.
Stråk: Föruttagningar från
en lägre sträng vanligt.
10. Två‐strängsspel: mel +
dubbelsträng i början och
fler ackordstoner för varje
vers) i kompet.
11. ‐
12. Sång: korta drillar, en
ton. Stråk: korta drillar,
högst två toner.
13.
14. Lägesväxlingsteknik.

ettorna. Vissa ställen stark
rytmisering som
effektfunktion. Kraftiga
konsonanter i kombination
med mycket luft och ibland
små ornament artikulerar
tyngd i ettor.
Stråk: Skjutaccenter
artikulerar rytmiska
figurer. Varierat
stråkmönster, ofta ner på
ett. Shufflemönster, både
lång‐kort och kort‐lång.
Mestadels lång‐kort.
Metrisk förstärkande rytm
i stråk: Två korta och en
lång som upptakt
förstärker den långa
markerade ettan som
följer.
På några ställen:
långkort+kortlång bildar
ett slags kort
synkopkänsla.
7. Medklingande toner i
fiolen: lös g och lös d.
(grundton och kvint).
Primspel på ljust e.
Tersspel: G på d‐strängen +
b på a‐strängen.
Nergång löst d + c b på g‐
strängen (ters d+b).

15. Föruttagningar med
glissando både i sång och
stråk.
16. ‐
17. ‐

Sextspel: Nergång löst d + c
b på a‐strängen.
Ackord i stråkkompet
bildas i vers 2 av att han
växlar mellan dubbelgrepp
på d‐ och a‐sträng resp
dubbelgrepp på g‐ och d‐
sträng.
Ackord bildas också av
stråkdubbelgrepp + sång =
treklanger (framför allt i
sista refrängen).
Dubbeltonsspelet har en
artikulativ funktion, men
förekommer hela tiden, så
snarare uppstår en effekt
av variation när
dubbeltonen släpps eller
när sång och stråk är
unisont. Oktav, ters, sext.

7.3 August Ysenius
Uttryckskvaliteter

Gestaltningskvaliteter

1. Lugnt, lite högtidligt
dramatisk känsla.
2. Riktat uttryck, en bön,
också berättande. Värdigt,
konstaterande, lugnt,
innerligt.
3. Lugnt, talande, inte så
mycket metrisk eller
rytmisk intensitet.
4. Tyngd, lugn, stadigt,
upplättningar ibland.
Växlar.
5. Orden styr rytmiken.
Långsamt, fraser. Gestiskt,
accelererande och
ritarderande.
6. Enkelt, klart, noggrant,
tydligt i artikulationen,
mjukt i fiolen. Klang.
Monotont. Glissando i
förslag. Små rytmiska
variationer, mest i
samband med viktiga ord
(dragningar/skyndar på)
7. –
8. ‐
9. ‐

Generella musikaliska kvaliteter

1. Orden styr frasering.
Frimetriskt
2. ‐
3. Varierar mycket. I början av
fraser ganska starkt, startar
upp.
Starkt på vissa viktiga ord.
4. Långsamt på viktiga ord.
Kommer ikapp litegrann på de
korta tonerna, gör dom
kortare. Långsammare ju
längre mot slutet han kommer.
5. Glissando på föruttagningar,
upphämtningar.
Lite vibrato.
6. ‐
7. Fiolen följer unisont sången
i början av verserna. Enkel
tersstämma i ”b‐delen”.
Enklare första versen, mer
dubbelgrepp i andra.
8. Mycket luft och klang i lägre
register och på viktiga ord.
9. Skiljer ut stavelser genom
att ge dem olika mycket tid.
10. ‐.

1. Något nasal sång
ej tontätt stråk, djup
klang,
2. Sången: Mycket luft i
starka toner, mindre i
lugnare, svagare toner,
tillbakahållet ibland,
ibland inte. Stråk: också
föränderligt tonflöde.
3. Något högre intonation
på sista tonen båda
verserna.
4. Använder konsonanter
som språngbräda
fiol: ofta stråkvändningar
i sångens betoningar
5. Finns ett slags
tvåtakts‐känsla, men
fraserna startar och
avslutas ofta friare.
6. ‐
7. Varierar mellan
unisont spel och
dubbelgrepp + melodi i
stråket. Ters/sext/oktav
som ters‐/sextstämma.

Tekniska kvaliteter
1. Sång: Öppet, varierat
mellan stöd och lätt.
Stråk: Öppen klang.Växlar
mellan mer tryck och lite.
2. Sång: Tar tag i tonen,
följer med, släpper.
Varierar luftström, stöd
och moststånd.
Stråk: Ganska jämn
kontakt, men tar tag mer
ibland, lättar lite ibland.
3. Sång: Varierar i
hastighet i
luftströmmen/tonen.
Stråk: Oftast långsamma
stråk, kommer ikapp
ibland, drar till någon
gång.
4. ‐
5. Inte mycket vid
froschen. Varierar
stråklängd, men generellt
inte så korta stråk.
6. Sång: Varierar mycket,
både luftström, stöd och
öppet/hållet Mest öppet.
Stråk: Varierar mellan

Tekniska förutsättningar
1. ‐.
2. ‐
3. ‐
4. ‐.

långsamt och snabbt, lätt
och tyngd i olika
kombinationer.
7. Ofta långa
stråkbindningar.
8. ‐
9. ‐
10. Dubbelsträng oktav
och någon gång kvint.
Ters‐/sextgrepp.
Vänsterhanden gör en
särskild snabb stämmo‐
figur som förekommer på
två olika ställen.
11.‐
12. ‐
13. ‐
14. ‐.
15. Föruttagningar i både
sång och stråk med
tonglidning.
16. ‐.
17. ‐

