
Hvad er taw’et ?
Del 2. mandag 20. januar Valse , Gånglåt og Schottis

Repertoire liste: http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1686

materiale: http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/

http://spillefolk.dk/nodesamling/visrepertoire.php?idno=1686


Taw’et?

Hvad er taw’et

• En præcis form for rytmisk u-præcision

Hvordan får man taw’et

• Ved at øve sig

• Ved at lytte

• Ved at ”stå på skulderen af traditionen”

• Ved at stole på sig selv

Hvornår har man taw’et

• Når folk klapper (uden opfordring)

• Du mærker bare at det swinger

• Når folk får lyst til at danse

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 

Vi ”står på skulderen af traditionen”
(Dvs: Man må gerne spille bedre end traditionen)

https://www.youtube.com/watch?v=W4WtbJ6KQY8&t=0m21s
https://www.youtube.com/watch?v=W4WtbJ6KQY8&t=0m20s


• Gentagelser, forsøg fejl
• Langsomt i starten

• Små stykker ad gangen

• Positiv feedback

Hvordan lærer vi?

Neuralt netværk

Hjernecelle (neuron)
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• På harmonikaen: ”Verdens bedste musiker” (Benny Andersson)
(Vi ville ikke indrømme det dengang men ABBA tog bare verden med storm)

• ”Svængig”, ”Klæmmig”
• Smag på hver enkelt tone

• Hvad er det, der får valsen til at 
svinge ?

• Det er ikke nemt at starte
• Giver hele orkesteret mod

• Sving men ikke ”over grænsen”

Dette er bare éen måde at spille det på

Svært

Her får den ”hele armen” (Dog uden at lave ”en Fleggaard”)

Alternativ start

Intro start



• Enkel og let

• Trillen:
• frrrrividi

• divi-gividi

start

Svær vending

”svær”    ”lille”
trille

Græsk: ὀνοματοποιία
Dansk: Onomatopoietikon

http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/Vals_af_Ola_Lans_3_repriseLilleTrille.mp3
http://spillefolk.dk/omos/MandagsUndervisning/taw/Vals_af_Ola_Lans_3_reprise.mp3


Intro start



”smagetoner”
Det vil sige betonede og lange toner

lette toner

Alle andre er ”almindelige”

Alle 1/16-dele er 



• Mønster hele vejen igennem

• Øvesteder= 

Hele ”cluet” i melodien ligger her

Startsteder



Schottisch : Taw

• Mønstre
• Jævn schottish Lanavilles men også Rendals-schottis

• Da-da-da-da

• Punkteret 
• Rang-ki da-da =                                   (men trioliseringen kan ikke læses)

• Rang-ki dat-ten =                      =                           spilles i Rendalsschottis jævnt   

• Norsk schottisch
• På norsk: ”Sprek” det vil sige let og livlig

• Svensk Schottish
• Lidt mere tung i det

Punktering spilles efter humør, 
(dog vigtigt at alle spiller det samme samtidigt)

Græsk: ὀνοματοποιία
Dansk: Onomatopoietikon



• Sulhusgubben er en 
2 repris – schottis som vi har lavet 
overstemmen i 1. reprise til en 2. reprise

• I øvrigt en meget smuk reprise

• Norsk: ”Sprek” dvs. livlig

• Raaang-gi datten

• Husk triolerne
• Men de er svære, måske godt at springe over

• Smagetoner 

• Korte toner

Obs Fede toner (ingen spiller dem)



Dalkopa spiller

(men det har de nok ikke altid gjort)
vi skal ikke lave noden om

”Sprek” (norsk)

Ranki-dat-ten er skide-svært at spille ordentligt



• Rullestrøgene er 
nemme at spille på 
violin

• Flyt 3. finger fra d-streng til 1. 
finger på e-streng

• De andre strenge er løse

• Når man først har lært rulle-strøg 
er disse strøg meget nemme

• Davi-divi davi-divi duvi-divi duvi-divi

• Skålmånsare
betyder ”lad” af 
samme årsag

Rullestrøg


