
Hvad er taw’et ?
3 kurser i kulturstationen spejlsalen

(OBS: præsentationen er foreløbig, og vil blive opdateret før 13 januar)

Se også:  Solborgsforedraget om samme emne

http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/SolborgenNovember2019.pdf


Taw’et plan

• Mandag 13 januar
• Polska egne
• Polska

• Boda

• Orsa

• Røros

• Mandag 20 januar
• Gånglåt

• Vals 

• Schottish

• Mandag 27 januar
• At spille rent
• Repetion koncepterne

• Sted Spejlsalen 

• Tag dit instrument med, dette er et praktisk kursus hvor vi skal spille

• Repertoire liste: http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1686 (Kun polskaer, valse, schottish’er og Gånglåtar)

• Polskameter:  http://spillefolk.dk/polskameter/polskameter.htm dette og mere materiale: http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/

http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1686
http://spillefolk.dk/polskameter/polskameter.htm
http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/


”Kendte” spillemandsbyer

Ore



Hvad er tawet?

• En præcis form for rytmisk u-præcision

• Får lytteren til at lytte

• Forekommer i al musik

• Udsagn:
• Taw’et er noget man kan lære
• Det er ikke et krav, at man har taw på folkemusikken
• I FHS spiller man ikke forkert, bare fordi man ikke lige har taw’et
• I FHS kan alle være med
• Men hvis du lyst at blive bedre, så arbejd med Taw’et
• Taw’et er ikke en fast størrelse, men udvikler sig med tiden

For 200 år siden troede man på, at man kunne lære tawet af nøkken 
(på dansk åmanden)
Religiøse kredse forbød spillemandsmusik fordi det var jo i pagt med djævelen
Stavningen ”taw’et”, kommer af Lars Lilholdts sang Krestens Fiol

https://www.youtube.com/watch?v=W4WtbJ6KQY8&t=0m26s
https://www.youtube.com/watch?v=W4WtbJ6KQY8


1984:  Var det pyramide energi ? 
– Nej men biofeedback fra spejlet



Et par udtryk

• ”A-kassen” 
• Spil rent

• Undgå at lave ”En Fleggaard”
• Undgå at gå over grænsen 

• At lave en ”1920”
• Flytte  grænsen



Hvordan får man taw’et
• Ved at lytte på dem som har det, og ”abe efter”

• Lytte på gode indspilninger
• Prøve at stå på skulderen af traditionen

• Og komme videre
• Men målet er ikke at lave en kopi, 

• men levende musik, der lever i nuet
• Det er alligevel ikke muligt at kopiere en spillemand 100%

• Ved at stole på sig selv
• Ved at mærke efter: Svinger det?

• Taw’et opstår nemmere i en gruppe
• Alle hjælper hinanden til at holde rytmen

• Ved at slappe af
• Ved at forbedre sin teknik
• ”Workshop” metoden

• Sæt hastigheden ned 
• Spil et lille stykke ad gangen 

• Ved at spille rent
• Ved at holde takten

Du stå på skulderen af traditionen
Lærer af den
Og komme videre
Spille i nuet



Hvornår man at man har tawet

• Når folk klapper (uden opfordring)

• Du mærker bare at det swinger

• Når folk får lyst til at danse



Taw’et er ikke en magtkamp!

• Vær opmærksom på hinanden
• Giv positiv feedback!!

• Der findes ikke noget mere dræbende for taw’et end negativ feedback

• At spille musik er en nydelse
• ikke en konkurrence om hvem der spiller bedst

• Tawet varierer fra dag til dag, fra person til person, fra egn til egn
• Musik er kunst, ikke absolut videnskab

• Mål din egen fremgang, og være glad for det man selv kan



Musikaliske dialekter

• I Dalarna har hver by sin egen dialekt

• Boda musikken er ret forskellig fra Rättvik som ligger 20 km væk

• Svenske folkemusikere blev i 1990-erne opmærksomme på
at de dialekter som kommer fra Dalarna ikke skulle dominere
opfattelsen af musik i resten af landet

• På næste side en oversigt over midtsvenske og norske 
folkemusik regioner
• Læg mærke til at syd- og vest-norsk musik er domineret af Hardangerfele, 

mens almindelig (”flat”-fele) violin spilles i den østlige del af landet
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Polska

• Vi kommer at fokusere på Boda, Orsa, Røros
• De er ens i Rytmen

• Tidlig 2-er, dvs. 2-slaget er ca. 16% længere end 1 og 3, som er nogenlunde lige lange
• Men udtrykket er forskelligt

• Boda polskaerne er ret simple at lære : 
• Ex: Julottan http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-julottan Ungdoms synden : http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-ungdom

• Orsa polskaer kan være rytmisk meget svære at få hold på 
• Ingen fremmed kan finde ud af dem (og stjæle vores piger)
• Men meget smukke og sjove at spille når man finder ud af det.
• Ex: Sven Grefs :http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-svengref

• Norsk musik er ”sprek” dvs. livlig, frisk
• Ex: Topphuvleken: http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-tophuv Men også

• Prøv at klappe takten (på alle tre) før du spiller
• Ka’ du mærke det?
• Undoms synden analyseret 

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-julottan
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-ungdom
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-svengref
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-tophuv
https://www.youtube.com/watch?v=gMZE3bX6AO8


Kommentar til valg af repertoire liste
• Melodierne er valgte efter

1. Har vi spillet dem før
2. Ligger der en god indspilning

1. Der illustrerer begrebet ‘Taw’

3. Er det melodier, jeg selv kan lide
4. Meningen med kurset er at tage for orkesteret ”kendte” melodier 

1. Sådan at man ikke skal fokusere at lære melodien

• Der er desværre 3 ”ny polskaer” på programmet
• Dvs. vi har ikke spillet dem indenfor det sidste halve års tid
• Men kun Topphuveleken er ”helt ukendt” for orkesteret

• Ikke særlig svær at lære

• Sven Gref er den nemmeste af alle Orsa polskaer
• Mange kender den i forvejen i orkesteret
• Indeholder meget at det, som gør Orsapolskaer karrekteristiske (untagen sværheden)

• Det er mest praktisk at vi starter med det ”sværeste først” (altså polskaerne)
• Giver os længere tid til at lære det til Ramslag

• Repertoiret (og kursus materialet) er sendt ud i god tid før det skal bruges
• Sådan at man kan nå at høre det igennem
• Evt. begynde lære selve melodierne før man kommer på kurset
• At man kan vælge om dette kursus er noget for mig
• Hvis alle har læst foredraget igennem behøver vi måske ikke at snakke så meget, 

Vi kan fokusere på at : Spille



Præsentation 20 januar

• Endnu ikke færdig



Vals - Taw

• Svensk vals 
• ”klämmig” 

• Tilbagelænet

• Et meget specielt swing, der høres specielt godt i Efraim Anderssons vals
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-efraim

• Men også Al Capones : http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-alcapone

• Prøv og lyt

• Hvad er det der får valsen til at svinge?

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-efraim
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=va-alcapone


Schottisch : Taw

• Norsk schottisch
• På norsk: ”Sprek” det vil sige let og livlig
• Exempler: Rendal http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-rendal Sulhusgubben: http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-sulhus

• Svensk Schottish
• Lidt mere tung i det 

• Ex.  Skålmånsarn: http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-skzzzllm

• Beslut om der skal spilles 
• Jævn schottish

• Lannavilles http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-lanna , Glommerstræsk: http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-glommers

• Punkteret 
• Dvs. trioliseret (jazz rytme)

• Blandet det vil sige både jævn og

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-rendal
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-sulhus
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-skzzzllm
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-lanna
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=sc-glommers


Gånglåt

• Læg mærke til hvordan det swinger specielt i Kers Lars Brudmarch
• http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-kerslarsbrud

• Men også Elin Frids http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-elinf

• Læg mærke til hvordan 16-delene ikke altid er helt jævne

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-kerslarsbrud
http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=mg-elinf


Præsentation 27 Januar

• Feedback på de 2 første kurser
• Hvordan synes du det går?
• Hvad skal vi fokusere på i aften?

• Workshop metoden
• Tage små stykker ad gangen
• Hvorfor det er effektivt at sætte hastigheden ned når man lærer
• Hvordan workshop metoden er implementeret i de playere der ligger på spillefolk

• Om at spille rent
• Diskussionen: Tempereret eller ”Just tuning”
• Hvad ligger der i begrebet ”Musik er når overtonerne mødes”

• Bueteknik
• God klang er forudsætning for god rytme
• God rytme er forudsætning for et godt ”taw”



Workshop metoden

• Lær musik med ørene
• Læg noderne til side og lyt
• Taw’et står ikke i noderne!

• Lyt helst til rigtig indspillet musik

• Hjernen lærer ved gentagelser
• Bliv ved med at spille det samme til du kan det
• Godt råd: Lige så snart du ved hvor tonerne er henne, så lær taw’et

• Start langsomt
• Taw’et er der stadig når du skruer ned for hastigheden
• Skru ikke op for hastigheden før du har fanget taw’et!



At spille rent

• Stem violinen rent
• For så klinger den bedre

• Spil tempereret
• Just Tuning: Dvs. Rene tertser kan være sjovt at spille når man f.eks. Farmors 

brudpolska:  http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-farmorsbrud ; se også videoen: http://spillefolk.dk/nodesamling/VisYouTube.php?key=po-farmorsbrud

Men:
• Vestlig musik kultur har været tempereret de sidste 400 år!

• Siden opfindelsen af klaveret
• Siden opfindelsen af violinen

• Når du spiller sammen med harmonika og guitar skal du spille tempereret

• Overtonerne mødes
• Se:  Solborgsforedraget (specielt de sidste slides)

• Prøv at forstå: http://oleviolin.com/violin/generator/GenHarm.htm

http://spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=po-farmorsbrud
http://spillefolk.dk/nodesamling/VisYouTube.php?key=po-farmorsbrud
http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/SolborgenNovember2019.pdf
http://oleviolin.com/violin/generator/GenHarm.htm


At spille rytmisk

• Klap i takt med musikken

• Brug foden til at holde takten

• Få en god start på dine toner
• Klang er tæt forbundet med starten af tonen

• Spil let og luftigt
• Korte toner

• Se de andre musikere i øjnene
• Lad være med at stirre ned i gulvet!!!!
• Luk øjnene op

• Læg mærke til danserne
• Udvælg dig dem der danser godt
• Prøv at kommunikere din rytme til danserne

• Læg mærke til andres buebevægelser


