
I 

Kurs: AG1015 Självständigt arbete 15 p  
2015 
Konstnärlig kandidatexamen i musik 
Institutionen för folkmusik 

 

Handledare: Olof Misgeld 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anna$Rubinsztein$

Examensarbete+violin++
Reflektion$examenskonsert$&$Stilanalysarbete$Stämspel)

*)en)analys)av)Johan)Hedins)spel.$
 
 
 

Skriftlig reflektion inom självständigt arbete  
 

Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat i det 
tryckta exemplaret av denna text på KMH:s bibliotek. 

  



 II 

 +



 III 

Innehållsförteckning+

!

Reflektion över examenskonsert ...........................................................................6!
Tidsplanering: ..................................................................................................................... 7!
Program ............................................................................................................................... 8!

Stämspel - en analys av Johan Hedins spel. .........................................................9!
Inledning – syfte ....................................................................................................................... 9!
Metod ........................................................................................................................................ 9!
Resultat ................................................................................................................................... 10!

Form och Fras ................................................................................................................... 10!
Rytmiska variationer ......................................................................................................... 11!
Klang och harmoni ............................................................................................................ 12!
Samspel och Uttryck ......................................................................................................... 14!

Sammanfattning och reflektion ............................................................................................... 14!
Transkriptioner ........................................................................................................................ 16!

Polska efter Donat ....................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.!
Bröllopsmarsch efter Niklas Bernard Ljunggren .............................................................. 21!
Mandapolskan ................................................................................................................... 25!
Södra Vi ............................................................................................................................ 29!

Analysschema ......................................................................................................................... 34!
Källor ...................................................................................................................................... 34!

 
 



 

 

+ +



 5 

+
 +



 6 

Reflektion+över+examenskonsert+
Jag har spelat fiol så länge jag kan minnas men kom inte i kontakt med 
folkmusiken förrän jag var i 20-års åldern. För mig verkade folkmusiken 
vara något man gjorde tillsammans. Jag tänkte mig att svensk folkmusik var 
ett slags tonspråk och en samspelskultur och jag tror att det var just det som 
gjorde mig så intresserad. Jag blev fascinerad av låtarna och sättet man 
spelade tillsammans. Under min tid på musikhögskolan har jag lärt mig 
mycket om folkmusiken och dess roll genom tiderna och förstått att min bild 
av folkmusiken varit ganska felaktig. Trots det har samspelandet fortsatt 
vara det som står i centrum för mitt intresse.  
 
Att utveckla mitt hantverk som fiolspelare och att spela med andra har varit 
det viktigaste för mig under min tid på musikhögskolan. Det som är så 
häftigt med ensemblespel är att summan av samspelet blir så mycket större 
än delarna tillsammans. Jag har funderat mycket över min roll som musiker 
och hur jag kan vara ärlig mot mig själv oavsett sammanhang. Hur jag ska 
göra för att spela i olika ensembler men alltid spela på mitt sätt och fortsätta 
utmana mig själv. 
 
När jag började planera min examenskonsert kände jag att det viktigaste för 
mig är att det är musiken som står i centrum. Jag tycker om att gå på konsert 
där musiken får ta all plats och det har fått mig att fundera mycket på hur 
jag ska göra en examenskonsert där jag kan utmana mig själv i min roll som 
ensemblemusiker. Min ambition har varit att försöka ge mig själv så stor 
plats som möjligt och samtidigt ge mina medmusiker utrymme. Min 
ledstjärna i processen har varit just att aktivt ta plats och ge plats. Jag och 
Johanna Nolgård har pratat mycket om våra tankar om oss själva som 
musiker. Varför vi vill spela musik och hur vi skulle vilja göra vår konsert. 
Utifrån det har vi tillsammans jobbat fram en form som känns bra för oss 
båda. Under konserten kommer vi båda att spela solo, med varsitt eget 
projekt och ett gemensamt projekt. 
  
Den första delen i konserten som jag ville ha med är en fioltrio med Johanna 
Nolgård och Anna Karlsson som spelar traditionell folkmusik från 
Värmland med omnejd. Vår trio har funnits sedan vi började på KMH och 
vi har spelat mycket ihop. Vi har framförallt hållit på med spel till dans och 
jag brukar spela stämma. Jag ser examenskonserten som ett bra tillfälle för 
oss att vara noggranna och gå in på djupet på det som vi är intresserade av - 
värmländsk låttradition och samspel. 
  
Den andra delen jag ville ha med är trion Folk'Avant där jag spelar 
tillsammans med Anna Wikenius, sång, och Maija Kauhanen, kantele. Vi 
spelade första gången tillsammans för ett år sedan och spelar nyskrivet 
material. Det började på Anna Wikenius initiativ och vi provade några av 
hennes låtar, men nu har vi alla skrivit material som vi använder. Inför 
konserten skrev jag flera låtar för att prova med trion. Det viktigaste med 
Folk'avant är att prova olika idéer och att hitta nya former för samspel.  
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Den tredje delen är solospel. Det är något som jag in i det sista tänkte lämna 
utanför konserten men tillslut bestämde mig för att göra. Jag har jobbat 
mycket med mitt hantverk som fiolspelare men aldrig hittat någon gnista för 
att framträda solo. Mitt val att spela solo på konserten ser jag som ett steg i 
att försöka hitta intresse för solospel. Det är också ett sätt för mig att 
presentera mig själv för min publik och säga välkommen. Det känns viktigt 
för helheten i konserten. 
  
Slutligen medverkar jag även i Johanna Nolgårds projekt Knox Orchestra. 
En sextett som spelar hennes egna kompositioner.  
Både jag och Johanna hade från början tänkt hålla allt så enkelt som möjligt 
men när vi hittade Teater Reflex inbjöd scenen till experiment och vi bjöd in 
två scenografer, Thamine Mossavion och Emili Mahtava Nilsson, och en 
ljudkonstnär, Maria Lindström.Vi har pratat med dem om vår vision med 
konserten och de har jobbat utifrån den.  
 
Vår gemensamma arbetsprocess startade i mitten av januari när vi beslutade 
oss för att göra konserten tillsammans. Vi hittade Teater Reflex och tyckte 
att den passade oss bra. Det tog ett tag att komma fram till en bra form på 
konserten eftersom vi ville att hela konserten skulle vara bådas men 
eftersom vi spelar så mycket ihop jobbade vi så småningom fram en form 
som kändes både organisk och spännande. När lokal och form var satta 
började vi kontakta ljudtekniker, vilket visade sig vara lite svårare än väntat, 
men det löste sig bra tillslut. Slutligen kontaktade vi en fotograf och två 
filmare som kommer att dokumentera konserten. Vi valde att jobba med en 
fotograf som tar analoga bilder.  
 

Tidsplanering:$

Mitten på Januari: mötas och komma överens om känsla och upplägg på 
konserten. 
Slutet på Januari: kontakta lokal, ev. boka, kontakta medverkande 
Början på februari: boka lokal 
Hitta/kontakta ljudtekniker 
Planera det sceniska i detalj: program, ljud/ ljustekniker, scenografi, affisch 
Mitten av februari: göra affisch 
Kontakta scenografer 
Börja med repetitioner (fioltrio och Knox Orhcestra) 
Skriva material till Folk'Avant 
Mitten av mars: Planera dokumentationen, (film + foto) 
Kontakta filmare och fotograf 
Repetitioner och uppföljningsmöten pågår under tiden. 
Mitten av maj: intensiv repetitionsperiod med Knox Orchestra och fioltrio 
Fredag 15 maj-söndag 17 maj intensiv repetitionsperiod Folk'Avant 
Genrep den 18:e maj 
KONSERT DEN 19:e maj 
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Program$

Johanna solo:�  Springar, trad från Norge�  
 
Anna solo: 
Svalulåten/Agnes, trad./Anna Rubinsztein 
�  
Fioltrio: 
Kommen fra Kongsvinger/polska efter Kihlstedt� � Pols efter Henning 
Tröen� �  
 
Folk'Avant: 
Jag minns, Musik: Anna Rubinsztein Text: Anna Wikenius�  
Gryningsland, Anna Wikenius� Instagram poetry, Musik: Maija Kauhanen 
Text: Anna Wikenius (efter Jesper Waldersten)�  
Åkes Hotellåt, Anna Wikenius 
 
PAUS 
 
Knox Orchestra:� Enigma, Johanna Nolgård� Zimmermann Telegram, 
Johanna Nolgård� Dilly, Johanna Nolgård� � The White Spider, Johanna 
Nolgård� �  
Fioltrio:� Snikkarvalsen, efter Ånon Egeland� Polska från Eda, trad. 
Värmland� � Schottis i D-dur, trad. Värmand�  
 +
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Stämspel+<+en+analys+av+Johan+Hedins+
spel.+

Inledning+–+syfte+
När jag tänker på folkmusik tänker jag på samspel.  
När jag började intressera mig för folkmusik tyckte jag att samspel var 
själva kärnan i musiken. Det verkade som att folkmusik var ett slags 
tonspråk och en samspelstradition, men när jag började rota i stämspelets 
historia upptäckte jag att det jag trodde var en djupt rotad tradition snarare 
var något relativt modernt. Spelmanslaget växte fram på 40-talet och från 
tiden innan musiken fick sitt uppsving på 70-talet, har jag bara hittat en liten 
bunt inspelningar av vad man skulle kunna se som grunden till det stämspel 
vi har idag. Folkmusiken var solomusik. Idag finns det otaliga ensembler 
som bygger på samspel mellan melodi och stämma där stämspelet är ett 
konstverk i sig. I det här arbetet har jag valt att analysera Johan Hedins 
stämspel. Vilka verktyg använder han och hur förhåller han sig till låten och 
melodiförare? 
 
Hur stämspelar Johan Hedin? 

Metod+
Jag har valt att analysera fyra låtar från Johan Hedins samspel med Pelle 
Björnlert. Björnlert är fiolspelare från Östergötland och de två har givit ut 
skivan ”Musikanter, polskor och andanter” utgivet av Giga 2006. Från den 
utgåvan har jag hämtat följande material: 
 
Polska av Sven Donat, från år 1798, Ormesberga Socken, Småland 
Bröllopsmarsch efter Nils Bernard Ljunggren, Markaryd, Småland 
Mandapolskan, skriven av Pelle Björnlert 
Södra Vi, ur Carl Johan Johanssons notbok, Småland 
 
Hedin och Björnlerts repertoar på skivan består framförallt av jämna polskor 
men där finns också några marscher och valser. Framförallt kommer låtarna 
från Småland och Östergötland och Björnlert och Hedin förhåller sig ganska 
fritt till materialet. De har bearbetat, lagt till, dragit ifrån och komponerat 
egna delar men håller sig inom ramen för den jämna polskan och med 
tydliga paralleller till 1700-talets barockmusik. Flertalet låtar är också 
hämtade ur notböcker från 1700-talet. Folkmusiken har naturligtvis 
påverkats av hur konstmusiken låtit och från 1700-talet har vi nedtecknad 
musik där gränsen mellan de två inte är helt skarp. Hedin och Björnlerts 
samklang påminner mig mycket om barockmusik. Johan Hedin spelar på en 
tenornyckelharpa. Den har strängarna e1a d G samt resonanssträngar, vilket 
ger honom möjlighet till spel både i fiolens register och ner till en oktav 
lägre än fiolens lägsta g. Hedin har själv tänkt ut och ritat tenorharpan som 
sedan byggts av Peder Källman. I en artikel skriven av honom själv säger 
han att den konstruerats för att möjligheterna till ackords- och flertonsspel 
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ska bli så stora som möjligt, samtidigt som låtar och stämmor från 
fioltraditionen ska vara bekväma på instrumentet. Kroppen är formad så att 
dess klang ska liknar barockinstrumentet gamba. Pelle Björnlert spelar på en 
violino d'amore. Jag kommer i fortsättningen benämna Björnlerts violino 
d'amore som fiol. 
Jag har skrivit ner låtarna i notprogrammet Sibelius. Jag har noterat både 
melodi och stämma men inte varit lika exakt med Björnlerts fiolspel som jag 
varit med Hedins nyckelharpspel. Jag har avsiktligen hoppat över 
fiolstämmans ornamentik och dubbelsträngsspel men noterat alla 
melodivariationer, både tonala och rytmiska. Stämman däremot har jag 
noterat mycket noggrannt. Jag har valt att notera harpstämman helt och 
hållet i G-klav trots att vissa linjer i stämman sträcker sig ner till stora G. 
Jag gjorde det valet för att med hjälp av noterna måla en enkel men tydlig 
bild av hur stämman rör sig. Alternativet hade varit att byta klav under vissa 
partier eller skriva hela stämman i F-klav, men jag tycker att notbilden 
skriven helt och hållet i G-klav ger en enklare bild. 
Jag har arbetat efter följande frågor: vilka verktyg använder Hedin sig av? 
På vilket sätt använder och varierar han dem? Hur förhåller han sig till 
melodin och till Björnlert? Vad innebär detta för lyssnaren? 
 

Resultat++
Hedins spelstil upplever jag som en blandning av traditionellt 
folkmusicerande och barockmusicerande. I sitt stämspel lyckas han måla 
både baslinjer, ackord och slingor som följer melodin. Han spelar 
ekvilibristiskt, men puls och rörelsen framåt står alltid i fokus. Alla tonala 
och rytmiska initiativ och variationer tjänar pulsen som jag upplever som 
överlägset överordnad i samspelet. Här följer några partier som tillsammans 
beskriver Hedins verktyg som stämspelare. 

 

Form$och$Fras$

Samtliga låtar spelas efter formen A-del + B-del, vanligtvis tre hela varv och 
sällan används andra moment som bryter formen. Istället används verktyg 
som förstärker låtens dramaturgi som t.ex frasering. Fraseringar i olika lager 
förekommer frekvent, och kortare och längre fraser överlappar varandra. 
Hedins och Björnlerts frasering bygger tillsammans upp ett berättande som 
blir låtens helhet.  

1.a) utdrag ur polska efter Donat takt 83-84 
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1.b) utdrag ur polska efter Donat takt 75-76 

Här är två takter som fraseras olika. I 1a) leder Hedins frasering fram till 
ettan i takten efter och i 1b) fraserar han mot tredje slaget i sista takten. 
Samtidigt inleder melodin i 1a) en fras som sträcker sig längre än över de 
två takterna. Man skulle också kunna känna tredje slaget i sista takten som 
en slags mellanlandning för frasen. I 1b) fraserar melodin både till tredje 
slaget i sista takten och vidare. De fraserar alltså i olika lager och genom 
detta driver Hedin på melodin. 
 

$

Rytmiska$variationer$$

I notexemplet ovan kan man också se hur Hedin rytmiskt varierar sig utifrån 
hur han och Björnlert vill förhålla sig till pulsen. Rytmiseringarna belyser de 
olika pulslagren som finns i låten. Trots att andrastämman ofta är väldigt 
händelserik är det ändå pulsen och melodin som står i fokus. Här är 
ytterligare ett exempel på rytmisk variation i stämman.  

2.a) utdrag ur polska efter Donat takt 81-82 
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2.b) utdrag ur polska efter Donat takt 89-90 

 
 

2.c) utdrag ur Södra Vi takt 5-6 

 
2.d) utdrag ur Södra Vi takt 61-62 

 
Även om också tonerna förändras i stämman, är den rytmiska variationen 
den som ger låten variation. Som regel är harmoniken tydlig och när Hedin 
gör tonala variationer i stämman, vilket är mer regel än undantag, är dessa 
alltid inom den grundharmonik han har etablerat.  

Klang$och$harmoni$

Tenornyckelharpans möjligheter att spela både ackord och basfunktion 
genomsyrar Hedins hela stämskapande. Han använder sig mycket av 
kontrasten mellan det mörka och ljusa registret. Det faktum att harpan kan 
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spela både i samma register som fiolen och en oktav ner skapar stora 
effekter. I vanliga fall när stämspelaren har ett mörkare register på sitt 
instrument innebär det samtidigt en så pass stor skillnad i klang mellan 
instrumenten att effekten av basregistret inte upplevs så starkt. Däremot 
fiolen (violino d'amoren) och tenorharpans klang ligger så nära varandra att 
när harpan utnyttjar den lägre oktaven får man både den basiga och 
harmoniska upplevelsen utan att förlora samklangen. Självklart gör också 
den lägre oktaven att Hedin kan göra både uppåtgående och nedåtgående 
basgångar utan att behöva byta oktav. Här följer exempel på hur Hedin 
använder de olika oktaverna för att skapa kontrast.  
3.a) utdrag ur Bröllopsmarch efter Nils Bernard Ljunggren takt 33-35 

Takt 34 avslutar B-del och takt 35 inleder nästkommande A-del och Hedin 
gör ett tvåoktavssprång medan melodin ligger ytterligare en oktav upp. 
Trots det stora avståndet upplevs klangen väldigt organisk 
Hedin förhåller sig ganska fritt tonmässigt inom ramen för den etablerade 
harmonin.  

 

3.b) utdrag ut Mandapolskan takt 38-41 

 

3.c) utdrag ur Mandapolskan takt 46-49 
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De två olika varianterna innebär samma harmoniska förlopp, men spelas på 
olika sätt-registermässigt, men också rytmiskt. 

 

Samspel$och$Uttryck$

I alla samspel finns olika ideal och ledord. Olika strävan efter särskilda 
uttryck. Som jag skrivit ovan har Hedin och Björnlert en mängd verktyg de 
använder sig av i sitt samspel. En tydligt etablerad tonal värld som med 
ackord, baslinjer och stämmor i ”spelmansstil” kompar melodin, klang, 
rytmiska variationer och frasering. Med hjälp av dessa verkar Hedin och 
Björnlert alltid sträva efter att spela dansant musik. Kärnan i deras 
musicerande är alltid pulsen, det är den som styr hela interpretationen och 
därmed deras sätt att musicera. Här följer ett exempel på hur Hedin och 
Björnlert turas om att variera sin rytmik utefter pulslagren. Det här är ett bra 
exempel eftersom de två utdragen tonalt nästan är identiska men både 
melodi och stämma spelar rytmiskt olika. Som lyssnare upplever man de två 
olika partiernas karaktär helt olika. 
4.a) utdrag ur Södra Vi, på inspelning från 0:37, i noter takt 23-26 
 

 
 
 
 
4.b) utdrag ur Södra Vi, på inspelning från 0:47, i noter takt 29-32 

 

Sammanfattning+och+reflektion+
Det finns mycket att säga om Johan Hedins stämskapande och jag har 
samlat de enligt mig viktigaste särdragen i hans spel. Men om alla 
stämspelare har ett motiv, någon slags ledstjärna i sitt skapande, skulle jag 
säga att Johan Hedin som stämspelare strävar efter att lyfta melodin. Å ena 
sidan kan det tyckas självklart att stämspel i sin natur finns till just för att 
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lyfta melodi, men å andra sidan tänker jag att det med ”stämkulturens” 
framväxt samtidigt har utvecklats ett nytt perspektiv på stämmans funktion. 
Även om syftet med stämman är att lyfta melodin, har stämmans roll 
utvecklats från att vara en sekundering, till något fristående och likvärdigt 
melodin. Stämspelet har kommit att bli nästan en egen konstform och 
stämman har utvecklats till en självklar del av hur vi tänker och uppfattar 
folkmusik idag. Jag är själv ett praktbevis på det. Jag upptäckte folkmusiken 
på samma sätt som man upptäcker vilken annan musikgenre som helst, på 
skiva på biblioteket, på radio eller på en kompis mp3-spelare och hade ingen 
som helst uppfattning om historia eller kontext. För mig verkade det som att 
om man spelar folkmusikfiol kan man spela stämma eller melodi, ungefär 
som när man sjunger i kör.  
Kanske hänger den här utvecklingen av hur vi musicerar också ihop med att 
folkmusiken numera ofta spelas på scen för en sittande publik. Folkmusiken 
är inte bara funktionsmusik på det sätt den var tidigare. Även om dansen 
fortfarande är en självklar del av de folkmusikaliska sammanhangen och 
låtmaterial hämtas från den tid då de var till för att dansas till, finns många 
samspel som inte främst strävar efter att vara bra dansmusik. Trots att 
begreppet sväng närmast blivit synonymt med kvalitet, finns det andra 
parametrar som vi omsorgsfullt väljer att fokusera på. 
Min djupdykning i stämspel har utvecklat min syn på folkmusik och 
tradition, min bild och känsla för stämspel har utvecklats. Till en viss gräns 
tycker jag det finns något värdefullt i det skapande som blir till utan vetskap 
om historia och tradition, men jag tror att mitt eget stämspelande kommer 
att bli friare av att ha hittat en kontext.   
 

 +
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Transkriptioner+
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Analysschema+
 

Källor+
Hedin, Johan & Björnlert Pelle: Musikanter, polskor och andanter, Giga 
GCD-76, Mockfjärd 2006 
http://johanhedin.com/wp-content/uploads/2012/04/Tenornyckelharpan.pdf 
www.johanhedin.com 
 
Olof Misgeld och Mikael Marin, samtal 

 



 

 

  



 

 

 


