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Johan Nilsson – Reflektion innan konsert
Människor kommer och människor går. Grundskola, gymnasium, folkhögskola
och musikhögskola – ett ständigt flöde av öppenhet att välkomna. Jag har tittat in
i olika musikaliska rum och träffat personer jag uppskattar och ser upp till. Jag får
göra det jag älskar mest – låta mig själv få blomstra och skina som solen i vad jag
gillar allra mest. Vad är finare än att låta mina gåvor, styrkor och talanger få
komma fram till sin fulla potential?
Nu är det cirka två och ett halvt år sedan jag började på Kungliga
Musikhögskolan och det gjorde jag med glädje. Jag har under min tid på KMH
lärt mig så mycket och ser hur fin utbildning jag fått möjlighet att gå. Personer
som gått före och gett sin passion och energi att skapa något för mig att njuta av.
Varje dag jag har kommit till skolan och öppnat dörren till plan 5 där
folkmusikinstitutionen håller till så tänker jag ”Åhh! Hoppas det står någon
klasskompis i korridoren som jag kan heja på och prata med en stund” eller så tar
jag ett danssteg och visslar en basstämma till En busschaufför, en busschaufför…
Det har inte varit en dag på skolan där jag har vantrivts. Det är alltid kul och jag
är verkligen glad och tacksam för det.
Innan jag började skolan gjorde jag några åtaganden som jag såg skulle vara
välgörande för mig. Det var några punkter som jag ville följa.
1. Alltid komma i tid lektioner
2. Sköta och följa upp kommunikation via mail
3. Göra alla skoluppgifter till avsedd tid
4. Skriva ett värdebrev till min huvudinstrumentlärare efter varje avslutad
lektion
5. Hur kan jag bidra med något mer?
Jag ville se hur det var att alltid följa dessa punkter oavsett vad som hände. Jag
insåg att om jag håller en planering och löser dessa grundläggande uppgifter på
ett smart sätt med ett åtagande så behöver jag inte tänka på det utan kan
koncentrera mig på att göra det som är kul och vara till gagn för alla. Enkelt! Hur
blev utfallet? Gjorde jag detta? Ja, jag har sett till att följa upp mitt åtagande och
gjorde allt som jag beslutade mig för och det har varit fantastiskt. Jag är tacksam
för att jag gav detta till mig – en gåva!
Som jag skrev tidigare så har jag träffat en del människor under min väg i livet
och när det blev dags att planera examenskonsert så tänkte jag att alla skall så
klart få möjlighet att lyssna på mig nu när jag går ut skolan och går över till livet
som musiker. Prio ett för mig var att hitta en lokal som kunde tillhandahålla bra
möjligheter för dokumentation och livestreaming och efter ett kort övervägande
så insåg jag att skolans lokaler passar mig bra. Jag vill streama konserten till
vänner i USA, Australien, Indien, England, Tyskland, Ryssland, Sverige,
Jämtland, Revsund – det är lika bra att sända det över hela världen! Stora salen på
KMH har möjlighet för filmning, stabil internetuppkoppling för streaming,
lokalutrymme för att bjuda in P2 live och spela in, många sittplatser för publik.
Detta var min tanke.
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Efter att ha kommit lite längre i planeringen som finns det nu möjlighet för folk
att delta direkt på plats, vid livestreaming, lyssna i efterhand på P2 live,
dokumentation i form av video, ljud och bild som kommer att laddas upp på
skolans bibliotek och på YouTube. Jag har en servicegrupp med vänner som skall
hjälpa mig att se till att allt fungerar och en av mina fina vänner koordinerar
servicen för dagen. Vilken gåva att få ha så fina vänner som kommer fram och
säger ”Hej. Vill du att jag koordinerar kvällen så behöver du inte tänka på det?”
Tack Mikaela – du är så fantastisk!
Själva konserten är en solokonsert i tre delar. Jag kommer att dela upp scenen i tre
sektioner:
1. Egenkomponerad musik
2. Musik jag lärt mig under KMH
3. Musik från kompositören Jan Ekedahl som jag skrev mitt stilanalysarbete
om.
Det känns som en bra idé att dela upp konserten såhär. Dels för mig så jag enkelt
kan välja repertoar och dels för publiken så de inte somnar av sologitarrmusik…
Jag har valt att göra en solokonsert för att jag gillar att spela solo och det är
tydligen inte så många som examinerar sig i svensk folkmusik som gör
solokonserter så jag vill bidra till den potten och visa ännu ett sätt att genomföra
en konsert.
Till hjälp på scenen så har jag två konferencierer som skall sköta mellanpratet och
underhålla publiken medan jag byter kläder och förflyttar mig vidare till nästa
sektion. Jag har valt två personer som jag vet kommer att sköta detta perfekt och
de kan konsten att göra en sådan här sak med humor men samtidigt hålla en linje
och inte balla ur och ge fel fokus. Björn och Jonas är mina vänner från
folkhögskoletiden på Gotland som står mig nära och jag litar helt och håller på
dem.
Musiken som jag har valt är musik som jag först och främst tycker om att spela,
ger smakprov på vad jag har sysslat med de senaste tre åren och något som talar
till hjärtat. Låtvalen och musiken en del men en lika stor del är arbetet runt i
kring. All kommunikation mellan skolans konsertproducent, radion, ljudtekniker,
ljustekniker, mig, samordnare, koordinator och de som hjälper till med service för
kvällen. Det är mycket som skall falla på plats och det känns enkelt att genomföra
detta med den kunskap och självförtroende som jag fått under min tid på KMH
med bland annat arbetet som amanuens på institutionen.
Så, Johan. Hur känner jag inför konserten? Det skall bli så roligt och det mesta är
på plats i och med ett gott planerade så jag skall nu öva på mina låtar de två
veckor som är kvar tills att konserten skall börja. Jag ser fram emot att få se
examinatorerna Micke Marin, Erik Steen och Susanne Rosenberg i publiken
tillsammans med många andra som är varmt välkomna!
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Jan Ekedahl – svensk folkmusik på gitarr
Inledning – syfte
Under mina två år på Gotlands folkhögskola hade jag förmånen att ha Jan Ekedahl
som lärare i folkmusik på gitarr. Hans spelstil har tilltalat - och tilltalar mig
fortfarande - mycket, och mitt sätt att spela folkmusik har influerats av honom.
Stilanalysen fokuserar på ett antal av Jan Ekedahls kompositioner. Dessa har valts
ut för att de kan betraktas som typiska för honom. Musiken är flerstämmig - både
konstant pågående och som temporära inslag. Den är tydlig, med tydliga
fraseringar och melodier.
Ekedahl är inte enkel att placera i en tydlig genre - hans musik spänner över
framför allt svensk men också irländsk folkmusik och klassisk musik. Ekedahls
genreöverskridande spelstil, rytmiska variationer och hans förmåga att låta
musiken och inte tekniken vara i fokus gör hans musik intressant för stilanalys.

Metod
Ekedahl inledde sin musikaliska karriär i tidiga år. Under uppskattningsvis 40 år
har han varit verksam musiker och kompositör. Det finns därför en uppsjö
kompositioner - allt från musik för kör, stråkensemble, svenska folkmelodier,
arrangemang för visor med vokalister, egna fingerpicking-kompositioner i
irländsk/svensk/amerikansk stil, till musikarrangemang där harpmusik tolkats till
gitarr.
För att begränsa materialet för denna stilanalys har jag valt ut fyra kompositioner
och ett arrangemang för transkription och analys. Kompositionerna är Ekedahls
verk och arrangemanget Oh Love, Lie Beside Me - se tabellen nedan - är efter
Turlough O’ Carolan (1670-1738). Dessa har valts ut för att de är typiska för Jan
Ekedahls spelstil. De visar på en förmåga att komponera och arrangera olika typer
av låtar, en variation i tonspråket, låta flerstämmigheten i både sin enkelhet och på
ett mer avancerat sätt tala, samt ett typiskt Ekedahlskt sväng.
De utvalda kompositionerna är:
Låt

Komponerad år

Genre

Låttyp

Gunnels Vals

1999-2000

Svensk folkmusik

Vals

Koltax

1981

Fingerpicking

Ragtime*

Låt Till Johan

2011

Svensk folkmusik

Schottis

Oh Love, Lie
Beside Me

Okänt

Irländsk Trad.

Slow Air

Sörens Vals/Glas
Och Ram

1992/2009

Svensk folkmusik

Vals/Vals

*Låten är svår att kategorisera men bottnar enligt kompositören i Ragtime.
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De utvalda styckena representerar genrerna svensk och irländsk folkmusik samt
fingerpicking.
Vissa delar av Ekedahls kompositioner valdes bort, bland annat arrangemangen för
vokalister. Detta dels för att begränsa transkriberings- och analysmaterialet. Dels
för att dessa inte bedömdes vara lika definierade - för dessa stycken varierar
Ekedahls spel från gång till gång han framför låten.
Efter att ha valt ut dessa låtar har jag lyssnat på dem upprepade gånger och lärde
mig att spela dem. Jag har sedan transkriberat dem med hjälp av datorprogrammet
Amazing Slowdowner, som gör att man kan lyssna på musiken i ett långsamt
tempo och därmed inkludera detaljer. För Koltax och Låt Till Johan har jag utöver
att lyssna på låtarna också tittat på inspelade videoklipp där Ekedahl framför
låtarna.
För själva transkriberingen använde jag notskrivningsprogrammet Finale. Jag har
valt att skriva de flesta av transkriptionerna med två notsystem och tabulatur. Det
övre notsystemet innehåller melodi, det nedre innehåller basstämmorna. De
kompletterande stämmorna befinner sig antingen i det övre eller nedre notsystemet.
Dessa noter är en aning mindre i storlek jämfört med övriga noter, för att visa att de
är utfyllnadsstämmor. Tabulaturen visar greppbrädans fingersättning.
Med hjälp av Sven Ahlbäcks analysschema kunde jag sedan beskriva Ekedahls
musik på ett mer systematiskt sätt. Analysschemat består av kategorierna
Uttryckskvaliteter, Gestaltningskvaliteter, Generella musikaliska kvaliteter,
Tekniska kvaliteter, samt Tekniska förutsättningar, vilket ger en bra grund för att
kunna beskriva Ekedahls musikstycken på ett utförligt sätt. Analysschemat har
varit särskilt användbart då det fångar upp interpretation, gestaltning, rytmisk och
metrisk aspekt i de aktuella musikstyckena.
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Jan Ekedahls musik
Form och frasering
Här följer en grundläggande formtabell för hur Ekedahls låtar är uppbyggda.

Låt

Form

Antal takter per Antal takter i
del
låten

Speltid i min

Gunnels
Vals

A A, B B
A A, B B
Outro

A: 20
B: 16
Outro: 5

149 2.51

Koltax

Intro
A1 A2, B1 B2
A1 A3, B1 B3
A1
Outro

Intro: 1
A1: 21
A2: 22
A3: 22
B1: 9
B2: 13
B3: 13
Outro: 1

153 3.08

Låt Till
Johan

A A, B, C C
A A, B, C C, C
C

A: 8
B: 8
C: 6

84 2.15

Oh Love,
Lie Beside
Me

A A, B B

A: 8
B: 8

32 1.33

Sörens
Vals/Glas
Och Ram

Sörens Vals
Intro
A A, B B
A A, B B

Sörens Vals
Intro: 4
A: 8
B: 8

Glas Och Ram
A A, B1 B2
A A, B1 B2
Outro

Glas Och Ram
A: 8
B1: 8
B2: 8
Outro: 4

136 3.35

En slutsats som man kan dra är att låtarna är uppbyggda i olika delar som sätts
samman till en komposition. Detta är ett mycket vanligt sätt att komponera musik
och det kan dras paralleller till exempelvis pop, rock, jazz och blues.
Låtarna Gunnels Vals, Låt Till Johan och Sörens Vals/Glas Och Ram följer
symmetriska mönster (se tabell ovan) i sin form. Sådana mönster är till fördel om
man vill framföra låtarna till dans vilket är vanligt i denna genre. Några fördelar är
att musikern/musikerna har valmöjligheter till frasering och dansaren/dansarna kan
enkelt uppfatta och förhålla sig till den symmetriska formen och variera sig inom
givna ramar.
13

Oh Love, Lie Beside Me har också ett symmetriskt mönster med jämn
taktuppdelning.
Koltax har däremot en mer komplex form där takterna inte följer regelbundna
mönster utan är snarare lite friare komponerad. Kanske är det så att Ekedahl här
tänker i längre fraser och överbryggar delar så att takterna går jämt ut över en
längre tid, inte nödvändigtvis del för del. Exempel: B1(9)+B2(13)=22 takter.
Alternativet är att utformningen är mindre baserad på en systematisk tanke och att
det snarare är konstnärlig kreativitet som flödar.
Flerstämmighet och melodik
Ekedahl har en medvetenhet om de olika stämmorna i den musik han komponerar.
Inspirationen tycks i stor utsträckning komma från kompositören Turlough O’
Carolan som tidigare nämnts. Samspelet mellan bas, melodi och kompletterande
stämmor är uttänkta och tydliga. Om tekniskt möjligt och musikaliskt passande
bygger Ekedahl ofta ut med ackordstoner. Här följer ett bra exempel på detta ur Låt
Till Johan.

Här är ett annat exempel från samma komposition där ackordstoner rytmiskt
kompletterar bas och melodi. Detta är vanligt återkommande i Ekedahls sätt att
spela och komponera.

Mot bakgrund av att musiken är flerstämmig så finns det möjlighet att dela upp
stämmorna i olika instrument. I bandet ”Gunnfjauns Kapell” som Ekedahl spelar
med framförs många av hans låtar och där läggs flera stämmor till.
De flesta melodier är bärande i sig själva och kan spelas enstämmigt. Det ger
möjlighet för enstämmiga instrument att spela hans musik som solostycken.
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Melodiernas linjer och längd
Längden på melodierna i kompositionerna varierar i korta och långa delar. I Sörens
Vals är till exempel melodilinjen i A-delen fyra takter kort innan innan den
upprepas (se transkriptionen Sörens Vals/Glas Och Ram).
I Gunnels Vals är hela A-delens melodi däremot mycket längre - 20 takter lång (se
transkriptionen Gunnels Vals).

Sekvensmelodik
Sekvensmelodik är något som Ekedahl ofta använder sig av i sina kompositioner.
Det betyder att samma figur som precis spelades upprepas men med andra
tonhöjder. Exempel från Gunnels Vals:

Här är ett annat exempel från samma låt:

I låten Koltax finns ännu ett exempel:
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Fråga och svar
Typiskt för Ekedahls kompositioner och spel är ”fråga och svar”. Det betyder att
en musikalisk sekvens svarar på något närliggande. Här är ett utdrag från Koltax
där de röda boxarna kan ses som frågan och de gröna boxarna är svaret.

Exempel på en mer odefinierad fråga och svar-sekvens finns i Sörens vals A-del.
Här kan varje takt ses som en fråga/svar, men man kan även dela in den i två+två
takter eller fyra+fyra takter.

För denna musikaliska aspekt finns troligen inspiration hämtad från O’ Carolan. I
stycket Oh Love, Lie Beside Me kan indelningen ses takt för takt eller i längre
sekvenser med två+två eller fyra+fyra.
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Variation
Transkriptionerna som jag tagit fram beskriver ett ”fryst läge” - såsom han spelar
på de inspelningar jag valt. Det är viktigt att påpeka att han varierar melodin från
gång till gång. Han ser kompositionerna som en stomme och har små melodiska
och rytmiska varianter. Varianterna är inte faktiska utan fria och rörliga i sitt
uttryck. Till vänster är ett exempel på variation i Gunnels Vals och till höger Låt
Till Johan.

Puls, metrik och sväng
Ekedahl är medveten om tempoangivelser och timing och hur det används på ett
fördelaktigt sätt. Ett exempel på det är i kompositionen Koltax där det används
tydliga metriska markeringar och ett tydligt tempo. Där betonas metrik och
polyrytmik som en musikalisk effekt och bidrar till ett stadigt, glatt och säkert
sväng. I kompositionerna Gunnels Vals och Sörens Vals/Glas och Ram används
pulsen som ett sätt att föra musiken framåt och den ger ett mjukt dansant sväng.1
En annan faktor som bidrar till sväng är polymetrik. Detta är något som
kompositören tagit fasta på, vilket ger variationer och karaktär på hans musik.
En sekvens där Ekedahl blandar den vanliga valsbetoningen på första slaget i
takten med den polymetriska figuren ”två mot tre” finns i Sörens Vals. Detta typ av
sväng kan även betraktas som 6/8-takt vilket är den grundläggande metriken för
den irländska låttypen jig. Jag tycker att denna sekvens ger karaktär till
kompositionen.

1 I denna analys har jag inte tagit med någon låt ”utan puls”. I mitt förarbete så
fann jag dock kompositioner som bland annat påminner om vallåtsmusik och äldre
konstmusik spelad i rubato - finns att lyssna på i albumet Ansen.
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Hela Koltax kan ses som ett polymetriskt komplex. Där blandas melodi, bas och
kompletterande stämmor friskt och bildar polymetriska linjer och figurer.
I hans spel finns en viss variation i puls, metrik och sväng. I och med att
kompositionerna ofta är av en viss typ - vals, schottis, marsch etc - så gör han dock

inga stora metriska förändringar utan tänjer snarare på rytmiska figurer. Här är ett
exempel ur Låt Till Johan där han ”fraserar av” i en låt och tänjer på pulsen.

Tekniska förutsättningar
Instrument

Stämning

Spelposition

Nylonsträngad
gitarr

Standrad, Drop D

Sittande med instrumentet,
oftast på höger ben. Vid
konsertsammanhang
använder han sig i bland av
fotpall och har gitarren på
vänster ben.

Stålsträngad gitarr Standard, Drop D

Sittande med instrumentet,
oftast på höger ben. Använder
även axelband som hjälper för
stående spel i till exempel
ensembleframträdanden.

*(DADGAD,
DADGBD,
DADF#AD)

Oktavgitarr

Standard

Sittande med instrumentet på
höger/vänster ben och
använder sig av en liten
kudde för att få upp
instrumentet.

Barytongitarr

Standard

Sittande med instrumentet,
oftast på höger ben.

Bouzouki

DADG(från
diskantsidan räknat)

Sittande/stående med
axelband.
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*mindre vanligt förekommande men en del kompositioner är gjorda för dessa
stämningar.
I denna tabell kan man se vilka olika instrument, stämningar och spelpositioner
Ekedahl använder. I den genren han sysslar med avviker de tekniska
förutsättningarna inte nämnvärt förutom ett instrument – oktavgitarr. Den är stämd
som en vanlig gitarr men klingar en oktav upp och han får den att likna en harpas
klang. Det är ingen slump att han använder sig av den på Oh Love, Lie Beside Me.

Teknik, intonation och ornament
Teknik
Ekedahls fingerspel-teknik kommer ur en klassisk anda då han vid ung ålder
studerade för Jörgen Rörsby och Peder Riis. Ekedahl blandar nagel och kött på
höger hand och har med fördel korta naglar på vänster hand. Rörelserna i höger
respektive vänster hand är medvetet ekonomiska.
Plektrumspel är ett annan teknik som Ekedahl använder sig av vid
kompsammanhang, inspirerad av irländska bouzoukispelare.
I transkriptionerna jag har analyserat har jag valt att endast ta med fingersättningar
på Koltax. Detta för att begränsa analysens arbete. Jag har dock studerat hans
teknik i mer än bara denna transkription och kan dra slutsatsen att han i regel spelar
basar med högerhandens tumme och melodier med samma hands pek- lång- och
ringfinger. I vänster hand använder han pek-, lång-, ring- och lillfinger på
greppbrädan och tummen är placerad relativt mitt på greppbrädans baksida. Han
kan röra sig fritt mellan olika register och klangfärger i sitt spel och använder detta
som en musikalisk effekt.
Intonation
I svensk folkmusik är det vanligt att musiken spelas med kvartstoner. Detta är inget
som Ekedahl använder sig av men i det fall en ton avviker från standardtonhöjder
så är det vanligt att han bender (greppar tag i strängen på greppbrädan och
tänjer/böjer den) en ton för musikalisk effekt. Här är ett exempel från Koltax:

Ornamentik
Ornamentiken i kompositionerna och arrangemangen används relativt sparsmakat.
Några effekter han använder sig av är drillar och förslag som tydligt hörs ha
influenser från svensk och irländsk folkmusik. Andra effekter som till exempel att
bryta ett ackord används för att smycka ut musiken – detta är noterat med en
uppåtpil med vågigt skaft. Tre av exemplen är hämtade från Oh Love, Lie Beside
Me och de två andra från Låt Till Johan.
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Sammanfattning och reflektion
Flerstämmighet, polymetrik, puls, långa och korta melodilinjer, sekvensmelodik,
fingerspel är några termer som kan sammanfatta de fem transkriptionerna inom
ramen för denna stilanalys. Det är intressant att upptäcka att sådana till synes
svårbegripliga termer inte behöver vara så komplicerade. Framför allt är
flerstämmigheten och samspelet mellan de olika stämmorna något som utmärker
Ekedahls kompositioner. Melodiska och rytmiska linjer som varierar gör musiken
intressant att studera och lyssna på.
Det kan konstateras från de fem transkriptionerna är att Ekedahl väljer enkla
harmoniska och tekniska lösningar i musikskapandet. Undantaget är Koltax - en
medvetet mer komplex komposition.
Ornamenten är få och intonationen avviker inte från standardtonhöjder förutom de
få gånger han bender en sträng för en musikalisk effekt.
Jag upplever Ekedahls kompositioner som att de har fokus på enkelhet i musiken
och inte de tekniska färdigheterna även om dessa också är beundransvärda i sig.
Under min analys så insåg jag också att sättet jag valt att notera musiken på – två
notsystem och en tabulatur – är väldigt användbart. Det är något jag
rekommenderar andra vid gitarrnotation.
Det har varit givande att studera Ekedahls kompostioner och inspirerande för mitt
eget spel. De olika musikaliska verktygen som han använder har jag tagit fasta på
och mitt musikaliska förråd har utökats på ett positivt sätt.
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Beside Me
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Sörens Vals/Glas Och Ram
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Analysschema
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