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Reflektion över examenskonsert 18 maj 2016
Teaterstudio Lederman, Stockholm.
Huvudfokus på konserten kommer att ligga på olika typer av sväng och groove. När jag tänker
tillbaka på studietiden på Kungl. Musikhögskolan så var det mycket det som jag utvecklade och
jobbade med. Från början tyckte jag att sväng och timing var något väldigt definitivt men jag har
under åren delvis ändrat åsikt och tycker istället att timing är något mycket plastiskt, organiskt och
svårdefinierat. På gränsen till abstrakt. Jag tycker det rör sig inom ett fält bestående av flera lager
där bland annat timing, dynamik och artikulation finns med som parametrar. I ena änden har vi det
metronomiskt exakta, det dynamiskt statiska och tydligt artikulerade och i andra änden har vi den
rörliga timingen, det dynamiskt varierade och det oartikulerade. I detta fält och i kombinationen
mellan dessa parametrar uppstår groove och sväng. Var någonstans i bägge ändar det uppstår och
upphör är må hända högst subjektivt beroende på tidigare erfarenheter? Jag tror att alla sväng jag
kommer att åstadkomma under denna konsert är mer eller mindre plastiska även om min strävan är
att få dem åt olika håll på ”skalorna”. Jag kommer att ta min utgångspunkt utifrån låtarna på
konserten för jag tycker de innehåller så mycket olika saker som jag har intresserat mig för.
I Hjort-Anders trådpolska (polska efter Pekkos Per) som faller under kategorin jämn 16-polska
med 1-3 betoning uppstår ett ganska plastiskt med inlagda dragningar och något accelererande och
ritarderande tempo. Jag har försökt ta till mig de delar av Ellikas spel som jag gillar och lyckats
klara av att spela. Det jag har lärt mig på att spela denna typen av låtar är att få ut klang med
stråken, artikulera långsamma drillar och gungstråk eller daj-daj-stråk som ibland karaktäriserar
detta spel. Eftersom jag har spelat en hel del slängpolskor ,som ju också är en jämn 16-polska i
formen, kan jag dra vissa paralleller mellan dessa spelstilar. De liknar varandra mycket i sin
tematiska uppbyggnad. fiol GDAE
Polska efter Dräng-Jerk, polska från Boda, fiol GDAE
När jag började på KMH lyssnade jag en del på Röjås-Jonas som ju var en trendsättare vad det
gäller spelet av Boda-låtar. Det som jag gillar med Röjås-Jonas spel är det klangfulla och, till
synes, enkla spelet men framför allt hade han ett fantastiskt driv framåt i låtarna utan få det att låta
stressigt.
Detta med att skapa driv i ett sväng/groove samtidigt som man kan få det att låta ”lay back” är en
av mina stora mål med allt mitt spel oavsett genre. Här handlar det verkligen om minimalism.
Mickro-timing. Detta är något som jag kommer att återkomma till senare.
Farfarspolskan efter August Bohlin, bondpolska, fiol GDAE
Den här låttypen ställer rätt stora krav på tekniken i både vänster och höger hand men framför allt
på att kordinera dem och få en samtidighet i stråkvändningarnas rytmisering och vänsterhandens
byta av fingrar för att få snärt i de punkterade 16-delarna. Något som jag fortfarande övar på. Ett
annan viktigt moment är att spela låten som en jämn polska med 1-3 betoning med stor accent på
2:a utan att den kommer för tidigt. Den här typen av låtar fick mig att förstå att accenter i dynamik
behöver nödvändigtvis inte ha att göra med markering i tiden. Dvs att skilja på att göra en accent
på tvåan i en jämn polska eller att göra den med ”tidig tvåa”. Jag upptäkte att det är lätt hänt att
placera tvåan tidigt bara för att den är mycket accentuerad.
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Polska e Dieg-Anders, Älvdalspolska, cello
Det här typen av spel är kanske med mest extrema vad det gäller, rörlighet, assymetri och
flexibilitet på denna konserten. Det är ett väldigt frasbundet spel där man verkligen kan ta ut
svängarna in absurdum. Jag tycker det är spännande att utforska dessa extrema variabler. Hur
långt kan jag gå? Var behåller jag det mer dansanta ”polskesvänget” och när faller jag ur?
Uppgiften av Anders Löfberg, slängpolska, cello
Detta är en låt som blev till ur en kompositionsuppgift under studietiden. Jag gjorde den på fiol
men eftersom jag på sista åren har börjat leta efter låtspelsrepertoar för cello så tyckte jag att detta
var en passande låt. Kul också att den hade en koppling tillbaka till studietiden på KMH. Att spela
16-delspolskor på cello har och är fortfarande en stor utmaning för mig. Det var inget som jag höll
på med så mycket med på KMH utan är något som jag har börjat med på senare år. Dock använder
jag de kunskaper i cellospel som jag lärde mig på KMH. Det ställer stora krav på artikulationen i
stråkhanden för att få klang i de kortaste tonerna och det är den största utmaningen med den här
typen av låtar på cello tycker jag.
Polska från Södra Flaka, slängpolska, fiol med fem resonanssträngar (AEAE)/trall
Gäst: Pelle Björnlert, fiol med åtta resonanssträngar
Moll och Dur, polska efter A F Andersson
Sidotemat av Pelle Björnlert
fiol med fem resonanssträngar (AEAE)
Pelle Björnlert har ju länge varit en stor förebild för mig och först tänkte jag att huvudfokus för
mina studier på KMH inte skulle vara på min ”hemmarepertoar” och det spelet. Det blev det väl
inte heller. Men jag passade ändå på att ta några lektioner av Pelle eftersom jag vid den tiden inte
spelade så mycket med han. Att utvekla det spelet och samtidigt analysera det kunde man ägna en
hel uppsats åt vilket jag ibland kan känna mig inspirerad till att göra. På ett sätt gör jag det hela
tiden. Jag kan nog våga påstå att slängpolskespelet automatiskt blivit bättre på grund av all annan
reflektion och övning som inte har direkt med det spelet att göra. Jag tycker alltid att jag lär mig
något av Pelle när vi träffas och spelar. På så sätt har han varit en mentor genom livet. Antingen
om det handlar om att prata om musiken vi spelar eller att bara spela ihop och försöka hitta
gemensam timing, frasering och attityd.
Dessa inslag får representera detta och den tradering jag då gör.
Trallandet är en företeelse som jag inte har skolat eller analyserat något vidare hittills även om jag
tog några sånglektioner under studietiden som var väldigt givande och inspirerade mig att förtsätta
utveckla både trall och sång. Det kan också bara vara skönt att bara göra något ganska oreflekterat
och direkt.
Forslundspolskan, Orsapolska, cello BbGDA
Björn Ståbi var en stor inspirationskälla för mig när jag började spela cello något år innan jag kom
in på KMH. Det visade sig att Orsalåtar passade väldigt bra att spela solo på cello. Här har jag
studerat Björns stråkföring och intonation och försöker komma så nära den som möjligt. Även här
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är utmaningen att hitta lugnet men samtidigt ha kvar drivet i låten. Jag har då utgått från en
inspelning av denna låt från Björns soloskiva på Giga.
Jew Piney Mountain med Anna Lindblad, oldtimelåt, fiol GDAE
I och med att jag började på KMH och kom i kontakt med mina lärare, Mikael Marin och Ellika
Frisel, ökade mitt intresse för amerikansk folkmusik. Dessutom var ju Bruce Molsky på KMH vid
två tillfällen och undervisade vilket också gjorde starkt intryck. Jag gillar den timing som finns i
den här musiken som varken är jämnt underdelad eller triolunderdelad utan någonstans
mittemellan. Jag har också kommit till insikt med vad olika stråkmönster gör med svänget. När
man ligger närmare det traditionella och när man ligger längre ifrån. Det påminner om när jag
spelade jazz och spelade åttondelar med olika stuk.
PAUS
Springdans efter Jens Mykland/Springdans efter Torgrim Melås, springdans/Telespringarsväng, hardingfela stämd i H, ADAE
Under studietiden förekom en låt på skolan som jag spårade tillbaka till Ånon Egeland via Mia
Marin (fd Gustavsson) och Mikael Marin. Jag lärde mig låten av Mikael och gjorde även senare
ett besök hos Ånon då jag även lärde mig några andra låtar. Det som var intressant med detta var
att se traderingen av en låt genom flera personer och jag fick ett med tredimmesionellt perspektivt
av hur tradition och vidareförmedling fungerar. Jag lade märke till vad personerna hade tagit till
sig och hur de hade gjort sin egna version av låten. Jag höll även på att lära mig Telespringar på
hardingfela som ju är en assymetrisk tretakt. Jag finner ett stort nöje i att spela dessa assymetriska
tretakter och försöker ständigt närma mig olika spelmäns sväng. Jag lyssnade tex massor på Hauk
Buen och gör fortfarande och försöker hitta hans stadiga spel och driv.
Nils og Jens og Gjeidaug, gangar från Setesdal, hardingfela stämd i H, ADAE
I årskurs två var det dags att göra en stilanalys på en spelman. Jag valde då Torleiv Bjørgum,
spelman från Setesdal i Norge. Det som var en fördel när jag satte igång med arbetet och
transkriptionerna var att jag hade lyssnat på den här musiken intensivt i ungefär ett år innan.
Musiken var alltså på intet sätt ny för mig. Jag hade börjat kunna skilja på låtarna, minnas deras
namn och börjat höra strukturer i den från början ganska abstrakta musik. Tillslut hade jag
transkriberat två gangar. Att ha utfört transkriptionen var en ganska bra grund till att börja spela
låten och börja få flyt i den. Notskriften var ett sätt att få in låten i huvudet och alla de ornament
och dubbelgrepp som den innehöll. Men att kunna spela låten i fullt tempo krävde även det massor
av tid och övning. Det slog mig att det var väldigt svårt att i notskrift få med denna mickrotiming
som ofta uppstår när en människa spelar ett instrument. Särskilt påtagligt i denna typ av musik.
Små dragningar och förändringar i tempot över längre tid var svårare att få på pränt. Där var det
gehöret som fick jobba. Även stråkmönster var ibland svåra att höra. Tex om låten började på upp
eller nerstråk. Torleivs spel innehåller så mycket av detta som jag har nämnt tidigare. Att ha ett
tillbakalutat, avslappnat spel som samtidigt har ett driv frammåt. Ibland kallar jag det för
gummibandseffekten. Något som fascinerar mig och som jag ständigt strävar efter i mycket av det
jag gör. En annan sak som slog mig var att även mitt spel på vanlig fiol blev bättre och jag byggde
sakta upp en grundstyrka och teknik som var användbar i andra sammanhang.
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Sjåheimen av Knut B. Sjåheim,Valdresspringar, hardingfela stämd i H, ADAE
Här är ytterligare ett exempel på tradering men i en lite annan ordning än den med Ånon. Jag
gjorde ett hembesök hos Tore Bolstad, bror-son-son till Torleiv Bolstad, spelman från Östre Slidre
i Valdres, Norge. Jag lärde mig denna låten för första gången av Tore. Jag filmade honom då det
var lättare att se stråkmönstren. När jag började få flyt på låten började jag att lyssna och få upp
öronen för Torleiv som hade en annan attityd. Jag hörde även på Jan Granli Beituhaugens
Valdresspel vilket även det skiljer sig från både Tores och Torleivs spel. Nu senast träffade jag
Sivert Holmen, ung, duktig spelman från Valdres och fick höra hans version av samma låt vilket
tillförde ytterligare en dimension.
Att ha stilanalysen och den teori jag lärde mig på KMH i ryggen har varit till stor hjälp för mig
och mitt musicerande och mitt komponerande i rollen som utövande musiker. Jag har fått uppdrag
som går ut på att t ex komponera en Valdresspringar eller gangar i traditionell stil och utan dessa
studier hade det inte blivit samma djuplodande resultat även om jag känner att jag bara skrapar på
ytan av vad hardingfelespel är och kan vara.
Nordic: (cello)
De första åren förekom ofta någon slags enskillt övande i grupp. Eftersom att alla var ganska nya
på sitt instrument var vi besatta av upptäckarlusta. Vi insåg ganska snabbt att våra instrument
klingade fint ihop och vi spelade musik som vi gillade och som svängde. Genre var mindre viktigt.
Det här bandet var en musikalisk lekstuga och ett forum för att utveckla många sidor hos oss
själva som musiker. Vi upptäckte att spela låtar utanför genren svensk folkmusik som normalt inte
heller spelas på vår sättning gav ett intressant uttryck. Det blev lite av Nordics koncept och är
delvis fortfarande.
Variación Andina av Freddie Pucha
Utifrån min bakgrund som jazzbasisst där jag gillade att spela latinrytmer passade den här låten
utmärkt. Det här var en av de tidigaste låtar vi började spela ihop. Det var även en bra låt för oss
att få ihop gruppens gemensamma timing.
Barriären. Text och musik: Anders Löfberg
Jag kom i kontakt med chopping, denna rytmiska kompteknik på stråkinstrument, på
Bodastämman 2002 då jag för första och enda gången hittills träffade Rushad Eggleston, cellist
från USA. Det mötet gjorde att jag beslöt mig för att köpa en cello och börja öva. Att lära mig
chopping var ett mål med detta. När jag sedan fick Mikael Marin som lärare visade han flera
artister som höll på med detta, bland annat Darol Anger som sedan hade en uppskattad workshop
på KMH. Det förekom en heldel choppande på skolan under denna period och vi var ett gäng som
intresserade oss för detta.
Här är ett bra exempel på hur jag har bakat in fyra olika kompmoment in i ett groove. Eftersom jag
hade ett förflutet som reggae-keybordist så hade jag koll på de olika kompfunktionerna i ett
reggaeband. I detta kompet kan man höra:
* Orgel/gitarrens åttondelar i triolunderdelning på slag 2 och 4 i 4/4-takten i form av flaggioletter
på tredje och fjärde fingret i första läget. Dessa bildar då en mollters i hm och sedan em.
* Bastrummans betoning på slag 3 men som i cellokompet blir närmare en accent i form av ett
chop.
* Hihatens triolunderdelningar placerade lite över allt men framför allt på slag 3
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* Basgången på slag 1 och i synkop från tredje åttondelen i triolen på fjärde slaget och från andra
åttondelen i triolen på första slaget i nästföljande takt.
Ett komp som jag helt och hållet funderat ut på egen hand och förstås är väldigt nöjd över.
Formkombinationen reggae och jigg var ny för oss i Nordic även om andra band hade hunnit före.
Hattvalsen av Anders Löfberg
Jag har alltid varit intresserad av polymetriska fenomen och delar av denna låt är ett exempel på
detta. Det synkoperade pizzikato-komp i mellanspelet kom jag på grunden för under studietiden
även om låten som sådan är förhållandevis nykomponerad av mig. Då var det över fem slag.
Sedan gjorde Erik Rydvall om kompet så att det passade över sex slag så att man kunde hålla kvar
valstakten i mellanspelet. I övrigt håller vi oss till ett vanligare 6/8 komp av typen raka åttondelar
på 1:an och 4:an och offbeat på slag 2, 3, 5 och 6 i takten.
Maciels´samba av Anders Löfberg
Mitt intesse för latinrytmer och klaves presenteras i denna låt. Inspirationen fick jag efter att ha
lyssnat på en musiker vid namn Maciel Salú. Han spelar någon slags fiol med kort stråke och
sjunger ihop med bl a slagverk, gitarr mm. Klaven i detta komp heter kort och gott samba och är
en av de vanligaste rytmerna från Brasilien. Jag har under åren utvecklat ett sätt att spela slagverk
på cellokroppen och undersökt vilka olika ljud som går att få fram. Här är också ett exempel på
hur man kan använda stompbox på en effektivt sätt.
Sigrid och småfolket av Erik Rydvall och Håkan Wirenstrand
Denna låt innehåller två huvudchopgroove baserade på ett 16-delsunderdelat 4/4-groove där
indelningen blir 3, 3, 3, 3, 4 eller 6, 6, 4 om man så vill, med accenter på början av de
indelningarna. På A-delen ett lite uppbrutet groove med chop på 2å och 4 och i B-delen ett
jämnare med chop på 2 och 4. Något som jag kom underfund med när jag undersökte
choptekniken var förståelsen av accenter och betoningar av underdelningar. Tonalt och icke tonalt.
Vilka man kunde hoppa över och vilka man kunde förstärka och vilka man kunde dämpa med
vänsterhanden för att få ett samlat pattern. Jag upptäkte även att man kunde förändra groovet
gradvis när jag började få kontroll på de olika parametrarna och att man dessutom kunde få till
triolghoststrokes genom att få stråken att studsa vid froschen samt att man kunde väva in andra
ljud som uppstod när jag drog stråken i sidled över strängen för att på så sätt få ett mer expressivt
uttryck.
Bruce av Anders Löfberg
Här är återigen inspirationskällan Bruce Molsky. Låten var från början tänkt som en oldtimelåt
men hamnade snabbt i någon slags funkschuffle-stil. Ett annat uttryck som jag kom på under
studietiden och som jag användt mig mycket av är ett slags riccochet-stråk där jag studsar med
stråken i både trioler och 16-delar. De första två åttondelarna är nerstråk och den sista upp och vid
16-delsunderdelning är de första tre ner och sista upp. Detta presenteras i mellanspelets andra hälft
innan sista varvet.
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En stilstudie av

Torleiv H. Bjørgum
Gjord av Anders Löfberg
Våren 2006, KMH
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Stilanalysarbete
Torleiv H. Bjørgum (f. 1921 d. 1990)
Torleiv levde och verkade i samhället Rysstad i Valle kommun i Setesdal, Öst-agder, södra Norge. Där
jobbade han som silversmed i familjeföretaget Sylvartun. Sylvartun finns fortfarande men ägs numer
av Torleivs son Hallvard. Huset tjänar ibland som konsertlokal och där finns även en stor privat
samling av hardingfelor som även den ägs av Hallvard.
Men mest känd var Torleiv som spelman.
Torleiv var bra på flera instrument. Han utövade en speciell sångtradition av typen ”stev” som också
spelas på hardingfela. Han var också en flitig trakterare av vanlig fiol och mungiga.
Torleiv lärde sig spela och sjunga av sin far och mor.
En spelman som troligtvis har betytt mycket för Torleivs spel är Andres K. Rysstad (1893-1984) som i
sin tur hade låtar efter spelmannen Knut Jonsson Heddi (1857-1938). Formerna på de ”slåttar” som
Torleiv spelar är i tradition efter denne Knut, förmedlat via Andres.

Generellt om Gangar
Förutom sången bestod hans repertoar nästan uteslutande av låttypen: ”gangar”. Det speciella för just
Setesdal är att där bara finns gangar. Där finns t ex inte låttypen ”springar” som annars är väldigt
vanlig i hela Norge. Man kan säga att springar är Norges motsvarighet till Sveriges ”Polska”.
Gangar är låtar av i princip samma typ som ”Halling”. Halling och gangar är spridda i stora delar av
Norge. Den stora skillnaden ligger i hur man dansar. Halling är en solodans med mycket akrobatiska
inslag medan gangar är en pardans. Man kan säga att gangar, liksom halling, går i tvåtakt med 6/8
indelning eller 2/4 indelning. Egentligen skulle det vara mer rätt att kalla det entakt även om
huvudtaktarten är tvåtakt. Varför vill jag kalla det entakt?
Jag tror att rent funktionellt och dansmässigt har man ingen direkt nytta av att veta vad som är ”ettan”
och ”tvåan”. Spelmannen spelar på ”puls” hela tiden och de spelade fraserna kan lika gärna vara två
och tre slag långa. Dansen liksom musiken har ingen fast form så till vida att den har jämna takter i A
och B-del som annars är vanligt i Svenska låtar. Låtarna bygger mer på en så kallad ”kedjeform” som
består av olika teman som i sin tur består av små fraser, så kallade ”vek”, som spelas efter varandra
och sedan återkommer. Precis som länkarna i en kedja går fraserna ofta in i varandra. Där en fras
slutar börjar samtidigt nästa. Dessa teman varieras rikligt och utvecklas. Låtarna har heller ingen tydlig
början eller slut. Samma spelman kan börja på olika ställen i låten där det passar bra.
Det finns några saker som verkar vara generellt när det gäller att spela gangar. Låtarna börjar för det
mesta med ett accelerando från ett tempo runt 80 bpm men ökar snart till ett högre, ca 100 bpm, där
det håller sig under resten av låten. Tempot kan dock varieras märkbart mitt i låten. Man slutar låten
på lämpligt ställe genom att runda av med fermat på några betonade traditionstypiska fraser. Något
annat som är typiskt för gangarspelet över lag är ”dubbeltrampet”. Det finns två typer av tramp. Båda
kan liknas vid ett hjärtas dubbelslag. På det ena sättet trampar man med ena foten som upptakt till det
betonade slaget som man trampar med andra foten. På det andra sättet trampar man med ena foten
på det betonade slaget och andra foten strax efter, mindre betonat. I Setesdal används det senare.
Detta sätt att trampa till låtarna hjälper till att skapa ett driv och en riktning i spelet.
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Upprinnelsen till arbetet
I Torleivs spel är driv och riktning några av de centrala begreppen och en av anledningarna till varför
jag valde att fördjupa mig i hans spel. En annan anledning är att norsk folkmusik på hardingfela har
funnits med sedan jag var liten. Då min far, i perioder, flitigt spelade och spelar fortfarande gamla
utnötta kassettband med bland andra just Torleiv Bjørgum. En tredje anledning är att mitt eget
spelideal liknar Torleivs på många sätt. Inte för att jag på något sätt kan eller vill jämföra mig med
honom. Men det är i alla fall en strävan jag har, och även poängen med detta arbete att försöka ta till
mig de uttryckskvaliteter som jag tycker så mycket om i Torleiv Bjørgums spel.

Spelet
Att försöka beskriva Torleivs spel i ord är en utmaning som inte är närmelsevis så stor som att
försöka efterlikna hans spel eller sång. Men jag ska göra ett försök. Jag har lyssnat mest på hans fioloch hardingfelespel, och i transkriptionerna har jag valt två låtar på hardingfela vilket var den största
utmaningen för mig.
Torleivs musik är väldigt uttrycksfull. Det är mycket energi och uppbyggnad. I varje låt finns en linje
och en riktning. Intensiteten är böljande vilket man också kan säga om drivet även om det ofta
upplevs som framåt. Tempot kan ibland ändras märkbart på vissa ställen i låten då intensiteten tilltar
eller avtar. Dynamiken varierar han fint och den följer ofta fraser i låtarna som inbjuder till detta. Han
har ett helhetstänkande med sitt spel, ett flöde av variation och samtidigt ett funktionellt sätt att spela
som passar väldigt bra till dansspel. Det är kanske till och med oundvikligt att utveckla ett sådant spel
vid spel till dans.
Torleiv har en ålderdomlig tonbildning. Jag upplever att han, så att säga, drar stråken översträngarna
istället för att ”få grepp om strängen” Ibland är det klart och fint och ibland är det något som upplevs
som lite ”slarvigare” eller ”skitigare”, ganska långt ifrån polerat och kliniskt. Kvartstoner förekommer
ofta.
I 6/8-taktslåtarna har han en slags ”gummibandsrytmisering”, ett ”häng”, i sättet att rytmisera
melodin. Detta uppstår i stråkvändningarna som då är ganska ”mjuka”. Ansatserna i dessa låtar är
överlag ganska mjuka.
I 2/4-taktslåtarna är stråken mer artikulerade och han lägger ofta accenter i stråkvändningarna.
Ansatserna är i dessa typer av låtar lite mer ”rakt på sak”, ibland brutala.
Jag vill jämföra tonbildningen med en gammal sliten och nött träbänk eller träbit. Då man kan se att
det mjuka träet mellan de hårda årsringarna är nerslitet i fåror.
Accenter är något som kännetecknar Torleivs spel. De är ibland ganska dramatiska. De kommer ofta i
slutet på fraser eller på större delar av låten som att ”sätta punkt” för en avdelning, och görs med
vänster eller högerhanden eller både och. Ofta kan accenterna förekomma i samband med drillar. Han
gör ibland också väldigt dramatiska betoningar t ex i början av en fras.
Drillarna är runda. Ibland är de mer tydliga, ibland ganska ”luddiga” och ”skitiga”. Intervallen i
drillarna kan vara från mindre än en sekund till strax över en liten ters. Det förekommer också
snärtiga ”skaldrillar” från fjärde fingret ner till andra. De kan ofta vara svåra att upptäcka. Man hör
dem som en schablon eller ett ljud.
Förslag och inbundna förslag, alltså de toner som kommer lite innan slaget eller på slaget, är också
mycket vanligt och det blandas friskt mellan dessa. Ibland är det svårt att avgöra var de hamnar. En
figur som är vanlig inte bara i Torleivs spel utan i all hardingfelemusik är då man gör förslag, eller
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inbundet, från tredje till fjärde fingret på t ex D-strängen och sedan drillar med första fingret på Asträngen. Det betyder att man måste spela på båda strängarna samtidigt.
Dubbelsträngspel förekommer i princip hela tiden. Melodin spelas på en sträng medan den andra
strängen blir en bordun och tvärtom. Ibland förekommer det mer ”ackordiska” fraser. Då ligger fokus
mer på rytmisering i stråken än ett melodispel. Ibland kan det hända att tre strängar blir spelade på
samtidigt just för att hardingfelan har ett så flackt stall.
Rent visuellt ser det väldigt lätt ut när han spelar. Alla de uttryck såsom dramatik, accenter, betoningar
och driv som framgår så tydligt när man lyssnar märks inte allt lika tydligt rent visuellt. Han är väldigt
ekonomisk i sitt spel och använder bara så mycket kraft som behövs. Stråken är väldigt logiska och de
följer oftast ett logiskt stråkmönster som passar till de fraser som spelas. Stråken bidrar mycket till
uppbyggnaden av längre fraser eller uppbyggnadsperioder i spelet. Samma fras kan t ex börja med
långa legaton som sedan delas upp och rytmiseras med kortare stråk. Med detta sätt att spela kan man,
ibland på ett suggestivt sätt, bygga upp längre spänningar. Dessa kan leda till dramatiska upplösningar
eller dynamiska avtaganden.
Omtag i stråken är ett sätt att avfrasera t ex vid en sådan upplösning eller vid andra frasslut. I vissa fall
kan de vara svåra att uppfatta enbart vid lyssning. Detta är lättare att se på film, men jag har haft
väldigt lite filmmaterial.

Vad jag har fått ut av arbetet
Det är som sagt en stor utmaning att ge sig i kast med hardingfelespel över huvudtaget. För mig har
det gett mycket träning i framför allt vänsterhanden. Drill med pekfinger har varit det mest tekniskt
svåra. Speciellt att få till en tydlig drill samtidigt som man gör en accent. Fjärde fingret har också fått
jobba mycket. Det förekommer ganska mycket dubbelgrepp och det är dom med fjärde fingret som
var mest ovant. I början tog det ett tag innan jag upptäckte att han överhuvudtaget använde fjärde
fingret på vissa ställen. En annan svår sak har varit att drilla med tredje finger samtidigt som man
håller ner fjärde fingret på en annan sträng.
Hardingfelemusiken bygger mycket på artikulation i vänsterhanden så för mig har det varit och är
väldigt utvecklande träning. Jag har även fått ut mycket av att studera de stråkmönster som finns i
denna musik. Efter som mitt egna spel ibland kan tyckas innehålla ologiska stråk, mest på grund av
mycket variation, har det varit en bra träning att få in vissa stråkmönster där man så att säga alltid
hamnar ”rätt” men ändå kan variera sig.
Det som jag känner att jag har haft nytta av i denna studie är mitt eget fraserande, min tonbildning
och dynamiska helhetstänkande som jag använder mycket annars i framför allt dansspelet.
Det som jag har lagt ner mest arbete på i denna studie är de transkriptioner jag har gjort på ”Nils og
Jens og Gjeigaug” och ”Tveitåen”. Dock var jag ganska bra förberedd då jag hade börjat öva
sporadiskt på ”Nils og Jens og Gjeigaug” kanske ett år innan. Jag kan känna såhär i slutet att jag har
stirrat mig blind på ett begränsat antal inspelningar. Alla är de från skivan ”Skjoldmøyslaget”. Jag hade
kanske fått en bättre bild av Torleivs spel om jag hade valt inspelningar från lite olika tider i hans liv
och lyssnat på ett större urval låtar.
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Det känns bra
Det känns i alla fall väldigt bra att jag gjorde detta. Det känns som om de oändliga timmar med
lyssning, dator och hardingfela har givit ett resultat och en motivation till att försätta fördjupa sig. Om
det nu blir Torleiv Bjørgums spel eller någon annans återstår att se.

Tack
Slutligen vill jag rikta ett tack till Sven Ahlbäck för handledning och goda råd. Tack också till
Folkmusikinstutitionen, för utlåning av hardingfela. Ett tack även till mina grannar och sambor som
verkar ha stått ut med ett evigt stämmande och drillande den senaste månaderna.
Till detta arbete följer även ett undersökningsschema om Torleivs spelsätt och transkriptioner på två
gangar: ”Nils og Jens og Gjeigaug” och ”Tveitåen”.
Anders Löfberg, KMUSf 2
Våren 2006, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
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Analysschema över Torleiv H. Bjørgums spelsätt

Uttryckskvaliteter
Uttrycksfullt!
Varje låt har sina dramatiska vändningar på de ställen där melodin inbjuder.
Mycket energi och uppbyggnad i spelet. Helhetstänkande. Flöde.
Närvarande. Inte fullt så kommunikativt.
Riktning i spelet, Drivande framåt i ”gummibandssväng”.

Gestaltningskvaliteter
Den rytmiska fraseringen kan upplevas som ”släpig” eller med ”häng”.
Tonstyrkedynamiken liksom tempodynamiken är varierad och böljande. Den följer fraserna rytmiskt.
Den melodiska variationen är ett faktum och ibland vet man inte om de är en del av melodin eller en variation.
Drillarna kommer ofta som en bekräftande kommentar med eftertryck till den med övertygelse spelade tonen.

Generella musikaliska kvaliteter
Fyllig ton. Ömsom kärv ömsom klar.
Mjuk attack, men ofta dramatisk med accenter eller betoningar.
Tydliga men runda drillar.
Nästan genomgående dubbeltonsspel med mickrointervall på sina ställen.
Tonbildningen är som en gammal sliten och nött träbänk eller träbit. Då man kan se att det mjuka träet mellan de hårda
årsringarna är nerslitet i fåror.

Tekniska kvaliteter
Ganska lätt stråktryck.
Bra kontroll på klangen, dvs kontakten mellan stråke och sträng.
Stråkmönstret är väldigt logiskt. Mycket repetitiva stråk. Bra stråkdisposition.
Nästan enbart dubbelsträngsspel. Vid betoningar och accenter förekommer spel på tre strängar. Melodin löper mellan
strängarna. Greppspel förekommer ibland då det inte finns någon tydlig melodi. Istället blir det rytmiskt betonade
dubbelgrepp. Ett mer ackordiskt spel.
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Fingertekniken är på en hög nivå. Mycket användande av tredje och fjärde finger. Snabba trillar. Ibland tydliga, ibland
schablonmässiga och oartikulerade.
Accenter gör han ofta med hjälp av både vänster och högerhanden ofta i samband med en drill.

Tekniska förutsättningar
Han håller felan på bröstet. Han sitter alltid ner och spelar. Han trampar ”dubbeltramp”.
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Obs! Musiken är noterad klingande.
Stämning

Nils og Jens og Gjeidaug

Understrängar

Spelad av Torleiv H. Bjørgum på
hardingfela stämd i H
Transkriberad av Anders Löfberg

accel.

5

9

3

13

3

3

3

17

3

3

3

21

3

3

3

3

3

Nils og Jens og Gjeidaug

2

25

3

29

3

5

3

5

32

3

5

36

3

3

40

3

3

44

3
48

3

Nils og Jens og Gjeidaug
3

3

52

3

3

56

3

3

3

60

3

3

64

3

68

3

3

3

3

72

3

3

3

76

3

3

3

Nils og Jens og Gjeidaug

4

80

83

85

3

89

93

3

3

3

3

3

97

3

3

101

3

3

3

3

3

3

Nils og Jens og Gjeidaug
3

105

3

3

3

3

3

3

3

109

3

3

3

3

113

3

117

3

3

121

3
3

125

3

3

3

129

3

3

5

Nils og Jens og Gjeidaug

6

3
132

3

3

136

3

140

3

3

144

3

3

3

148

3

3

3

152

3

3

156

3

3

3

Nils og Jens og Gjeidaug

7

159

163

3

3

166

3

169

172

Tveitåen
Obs! Musiken är noterad klingande!
Stämning

Spelad av Torleiv H. Bjørgum på
hardingfela stämd i H
Transkriberad av Anders Löfberg

Understrängar

3

3

3

4

3

8

3
3

3
3

3

3

3
3
3

12

16

20

24

3

Tveitåen

2
28

32

36

40

44

48

52

56

3

3

Tveitåen
3

60

3

3

3

3

3

64

3

3

68

3
3

3

3
3
3

72

76

80

84

3

88

Tveitåen

4
92

96

100

104

108

112

116

118

