
Irsk bouzouki 

Av Bjørn- Thore Aastveit 
 

Masteroppgave i musikkvitenskap MUS 4090 

Humanistisk Fakultet, Universitetet i Oslo 

3. Mai 2010 
 

 

 
 

Gjør rede for instrumentet irsk bouzouki. Utdyp hvilke musikalske strømninger 

og lignende instrumenter som kan ha vært avgjørende for dens endelige 

utseende, og drøft på hvilken måte den har blitt vanlig i irsk folkemusikk. 



 2 

Forord 
 

Innledningsvis vil jeg rette en takk til personer som har vært til stor hjelp for å skrive denne 

oppgaven. Først og fremst vil jeg takke min veileder Tellef Kvifte som har gitt meg god og 

konstruktiv veiledning gjennom arbeidet. Jeg vil også rette en stor takk til Irish Traditional 

Music Archive i Dublin som tidlig i arbeidet hjalp meg med å skaffe oversikt over hva som 

finnes av litteratur, musikk og viktige personer knyttet til emnet. Jeg vil takke personer i inn 

og utland som har vært villig til å stille opp til intervju og til å svare på spørsmål. Av dem jeg 

spesielt vil takke er britiske Stefan Sobell, som er en instrumentmaker med stor betydning i 

forhold til utviklingen av irsk bouzouki, amerikaneren Roger Landes, som har gitt meg en god 

oversikt over irsk bouzouki i USA, Björn Bellmann fra Tyskland, som har gitt meg en 

oversikt over nye og mindre kjente etterfølgere av irsk bouzouki bygd for ulike behov og 

ønsker, og nordmannen Ketil Rudjord som har gitt meg en oversikt over irsk bouzouki i 

Norge. I tillegg er det svært mange personer som jeg velger å ikke navngi, som har vært 

avgjørende i forhold til å bli oppmerksom på og komme i kontakt med de nevnte personene 

over, og som har villig gitt meg informasjon om litteratur, musikere og internettsider knyttet 

til arbeidet.  
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Innledning 
 

Bakgrunn for temavalg 
 

Temavalget baserer seg på min interesse for irsk folkemusikk. Jeg har alltid syntes at denne 

musikken er vakker og at det er interessant at den appellerer til så mange som den gjør. Jeg 

har lenge hatt lyst til å studere den grundigere. Innenfor denne sjangeren er det mange 

forkjellige retninger og mulige innfallsvinkler for en masteroppgave. Å skulle skrive om alt 

dette ville det ikke vært plass til her, så en avgrensning var nødvendig. Å skrive om irsk 

bouzouki var et tips fra min veileder, ettersom det var skrevet lite om dette fra før. Når jeg 

startet masterarbeidet hadde jeg svært liten kunnskap om dette instrumentet, men etter å ha 

skaffet meg et overblikk syntes dette å kunne være interessant. I tillegg så jeg at jeg allikevel 

ville komme innom mange av de andre feltene som omhandler irsk musikk ved å studere 

bouzoukien. 

 

 

Formål 
 

Formålet med å skrive om irsk bouzouki, er først og fremst å få større kunnskap om 

instrumentet, hva det er og hvordan det brukes. Det andre og minst like viktige formålet er å 

klargjøre hvordan et instrument fra en fremmed musikktradisjon kan få innpass og bli 

akseptert i en annen fremmed tradisjon. Bouzouki er opprinnelig et gresk instrument med 

røtter i midt Østen og Lille Asia. Instrumentet ble brakt til Irland og ble begynt brukt i irsk 

musikk midt på 1960 tallet. I oppgaven vil jeg drøfte ulike mulige årsaker til hvorfor og 

hvordan dette kunne forekomme. Bruken av gresk bouzouki i irsk musikk førte på 

begynnelsen av 1970 tallet til at man bygde om instrumentet til det man kaller for en irsk 

bouzouki. Denne er nokså annerledes enn den greske på enkelte områder, selv om noen 

likhetstrekk tilsynelatende er ført videre. I tillegg så har den klare likheter med instrumenter i 

mandola familien. Derfor vil jeg også drøfte hvor irsk bouzouki egentlig kommer fra, om det 

er kun en vilkårlig ombygging av en gresk bouzouki, eller om det er hentet inspirasjon fra 

andre instrumenter også. For å kunne finne svar på dette er det viktig å ha en viss innsikt i 

historikken rundt forløperne til irsk bouzouki, og se hvor man finner de klareste slektskap til 
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andre instrumenter. Derfor vil en del av oppgaven dreie seg om irsk musikkhistorie, i tillegg 

til noe gresk og amerikansk historie som er relevant for emnet.   

 

 

Utdyping av problemstilling og metodevalg 
 

Med unntak av innledning og avslutning, så er denne oppgaven grovt sett delt inn i tre 

hoveddeler. Første del skal danne et historisk overblikk, andre del skal gi et teknisk overblikk 

og tredje del er en drøfting av instrumentets popularitet.  

 

 

Del 1 
 

I del en er det hovedsakelig setning to i problemstillingen som skal belyses: Utdyp hvilke 

musikalske strømninger og lignende instrumenter som kan ha vært avgjørende for dens 

endelige utseende. Irsk bouzouki er et relativt nytt instrument, hvis man ser alle verdens 

instrumenter under ett, og har i sin originale form ikke eksistert lengre enn siden 1970. I 

denne første delen vil jeg drøfte likhetene med andre instrumenter. Som nevnt over har irsk 

bouzouki klare likhetstrekk til mandola lignende instrumenter, i tillegg til gresk bouzouki. Jeg 

ønsker derfor å vise til en grovt skissert tidslinje fra lutt, som er alle disse instrumentenes 

opprinnelse, og fram til irsk bouzouki. For å kunne gjøre dette vil jeg skrive litt om 

historikken rundt disse instrumentene, nærmere bestemt hvilken tradisjon de kommer fra. 

Man vil da se at på veien har noen av disse endret form i større eller mindre grad. Likeså 

interessant som selve formen på instrumentet, er hvordan musikere spiller på det. I denne 

oppgavedelen har jeg også foretatt en analyse av hvordan musikere spiller på en irsk 

bouzouki, kontra gresk bouzouki, mandolin og mandola. Jeg har lyttet til kjente utøvere som 

er blant de største å regne på hvert instrument. Ved analysen skal jeg finne likhetstrekk i 

spillemetodene og se hvor musikerne med størst sannsynlighet har hentet sine spillemåter fra. 

Gitar er, i tillegg til de allerede nevnte, et instrument  som musikerne mest sannsynlig også 

har blitt inspirert av, men gitar vil ikke bli omtalt i større grad før i oppgavens del to om 

spilleteknikker og hvordan musikerne spiller.  Irsk bouzouki har beholdt sin opprinnelige 

form, men har i tillegg forgreinet seg til nye varianter. Jeg ønsker også å gi en oversikt over 

de ulike etterkommerne som har irsk bouzouki som utgangspunkt og hvorfor disse endringene 
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har blitt gjort. Del en i oppgaven skal også gi bedre forståelse av hvor irsk bouzouki plasseres 

i den irske musikktradisjonen. Irland har i løpet av de siste århundrene hatt tradisjon for å ta 

inn nye instrumenter fra Europa eller Amerika. Jeg sier ikke at det er enestående for irsk 

musikk, da vi finner dette vanlig i svært mange andre land også. Det som jeg finner 

interessant ved akkurat dette, er å kunne plassere bouzouki som et ledd av denne 

”instrumentimporten”, noe som igjen kan gi en større forståelse for dets aksept. Det andre 

aspektet som jeg kort vil gi et overblikk over, er Irland som musikknasjon. Musikktradisjonen 

har gjennom århundrene vært preget av oppgangstider, og nedgangstider på grunn av krig, 

nød, politisk undertrykking og emigrering. Ikke bare har disse utfordringene ført mye negativt 

med seg, som at musikere har enten dødd eller emigrert, den har også gitt grobunn for mye 

vakker musikk som folk har laget i sine tunge år. De vanskelige årene blir avløst av en 

oppgang som for alvor begynte på 1920 tallet og har utviklet seg videre gjennom hele dette 

århundret. Jeg vil derfor gi en historisk framstilling av hva som skjedde i oppgangstidene, 

samt presentere noen viktige hovedretninger som kom i irsk musikk på 1950 tallet. Den 

viktigste retningen som har hatt størst betydning for bouzoukien, er musikkretningen ”the folk 

revival” som etter å ha etablert seg i USA, ble brakt til Irland ved gruppen ”Tommy Makem 

and The Clancy Broters Folk Group”.1 Denne visepregede og enkle akkompagneringsbaserte 

musikksjangeren, viste seg å være som skapt for det kompeinstrument som bouzouki var først 

brukt som. Ved å forstå disse retningene, vil man lettere forså hvor bouzouki plasserer seg i 

irsk musikktradisjon, i tillegg til at man kan forstå hvorfor instrumentet ble akseptert og brukt 

av irske musikere. Dette historiske tilbakeblikket vil munne ut i et avsnitt som beskriver når 

bouzouki kom til Irland og tiden dette skjedde i. Tiden dette skjedde i er en viktig faktor i 

forhold til at instrumentet ikke bare overlevde, men tok seg opp og utviklet seg i denne 

kulturen. I dette siste avsnittet presenterer jeg for første gang i oppgaven de tre personer som 

har betydd mest for bouzoukiens eksistens i Irland, Johnny Moynihan, Andy Irvine og Donal 

Lunny. Disse tre, spesielt Andy Irvine, vil hyppig bli brakt frem i gjennom hele oppgaven i 

eksempler eller sitater.  

 

 

 

 

 

                                                
1 O´Connor 2001 s. 101 – 105 
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Del 2 

 
Oppgavens andre del er en teknisk og utøvende rettet oppfølging av oppgavens del en, og skal 

ta for seg første setning i problemstillingen: Gjør rede for instrumentet irsk bouzouki. Denne 

delen vil ta for seg hvordan irsk bouzouki er satt sammen, og med hvilke tekniske endringer  

den er blitt ”forbedret” og tilpasset for bruk i irsk folkemusikk. På den tiden da dette ble gjort, 

hadde musikerne meninger om hva som måtte endres i forhold til den greske med tanke på 

bedre spillekomfort og en annerledes lyd som de mente kledde den irske musikken bedre. 

Denne oppgavedelen har en faktaorientert tilnærming og skal gi svar på det første spørsmålet i 

problemstillingen om hva en irsk bouzouki er. For bedre å forstå hvorfor disse utbedringene 

ble gjort vil jeg også gi en kort innføring i de grunnleggende spilleteknikkene på instrumentet. 

Spilleteknikkene vil illustreres med eksempel figurer og forklares hvordan man spiller dem. I 

tillegg er det vedlagte eksempler på en CD som viser hvordan disse ulike teknikkene høres ut. 

Til noen av spilleteknikkene har jeg knyttet opp musikkeksempler av Andy Irvine og Donal 

Lunny for å bedre demonstrere hvordan profesjonelle utøvere utfører disse teknikkene. 

Musikkeksemplene har jeg selv spilt inn på min egen bouzouki, mens eksemplene fra Irvine 

og Lunny blir henvist til diskografien.  

 

 

Del 3 
 

Tredje del av oppgaven knyttes opp til problemstillingens tredje setning: Drøft på hvilken 

måte irsk bouzouki har blitt vanlig i irsk folkemusikk. Her vil jeg ta for meg ulike faktorer som 

kan ha spilt en viktig rolle til hvorfor og hvordan dette har skjedd. Jeg gå mer i dybden og 

finner mulige årsaker til hvordan dette fremmede instrumentet kunne bli akseptert og relativt 

mye brukt i en helt annen musikktradisjon enn i sin opprinnelige.  

 

Det er viktig å presisere at dette fenomenet gjelder for mange andre instrumenter også, og 

uten at jeg skal gå noe inn på det, kan denne drøftingen gi mulige svar på hvordan og hvorfor 

slike ting forekommer. Det er mange ulike faktorer som kan ha spilt inn, som tiden 

instrumentet kom, hvilke musikere som benyttet det, hvilken rolle utbedringen av 

instrumentet hadde, hvilken sjanger det bli brukt i, hvor lett/vanskelig det er å spille, 

påvirkning mellom musikere og hvordan instrumentet har blitt profilert. Drøftingen tar for seg 
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ulike innfallsvinkler til hvorfor instrumentet har blitt vanlig i irsk folkemusikk. Videre tar 

drøftingen også for seg hvorfor irsk bouzouki har spredt seg utover Irlands grenser, og brukes 

av musikere i andre land. Hva er det med dette instrumentet som gjør at musikere i 

Skandinavia, Amerika og Europa velger å benytte seg av det?  

 

 

Avgrensning 
 

Det er mye informasjon som skal med i en masteroppgave. Det er ikke plass til alt som kunne 

vært skrevet, derfor er det mye som er relevant som må utelates eller begrenses. Jeg vil 

påpeke seks punkter hvor mengden informasjon til oppgaven er kortet ned eller utelatt.  

 

1. Det første punktet er den historiske utviklingen av instrumentet lutt, som er 

utgangspunktet for bouzoukiens tilblivelse. Lutt har forgreinet seg i mange ulike 

retninger, og en av disse ble til bouzouki. På dette feltet har jeg skrevet noe, men har 

konsentrert det til det mest vesentlige, og til de instrumentene som er verdt å nevne i 

forhold til irsk bouzouki.  

 

2. Det andre punktet som er avgrenset er gresk musikkhistorie og det som omhandler 

gresk musikk utover bouzki. Jeg har valgt å ta med noe for å kunne gi et lite overblikk 

over tradisjonen instrumentet befant seg i før det kom til Irland, for på den måten å 

bedre kunne finne likheter og forskjeller. Det er også mye interessant og relevant stoff 

om Mikis Theodorakis og hans arbeid for gresk musikk som jeg har valgt å utelate.  

 

3. Det samme gjelder musikkretningen ”the folk revival” i USA. Her har jeg tatt med det 

mest relevante i forhold til hvordan denne sjangeren kom til Irland og hvordan den ble 

stor der. Jeg skriver litt om hvordan revival miljøene utartet seg i New York og 

hvordan denne trenden startet. Noe ytterlige stoff om viktige personer som Woody 

Guthrie og Bob Dylan har jeg begrenset, selv om begge blir omtalt. 

 

4. Musikkhistorien i Irland vil bli nøyere omtalt, selv om en god del vil bli utelatt også 

her. Det er mange flere historiske fakta å si om Irsk histories påvirkning av 
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musikktradisjonen, men jeg har konsentrert dem om det mest vesentlige som har hatt 

betydning for bouzoukien.  

 

5. Når jeg skriver om irsk bouzouki utenfor Irlands grenser, konsentrerer jeg meg om 

USA og Skandinavia. Selv om det er bouzoukimiljøer både i Europa, Australia og 

andre verdensdeler, har det vært enklest å finne informasjon om USA og Skandinavia, 

og jeg anser informasjonen fra disse to regionene som et godt grunnlag for å drøfte 

irsk bouzoukis utbredelse utover Irlands grenser.  

 

6. Avsnittet om tekniske utførelser og spilleteknikker kunne også vært grundigere omtalt. 

Spesielt avsnittet om spilleteknikker, hvor jeg kunne påpekt en mengde flere teknikker 

som utarter seg fra de basisteknikkene jeg beskriver. Jeg finner det likevel ikke 

naturlig å gå så detaljert inn i hvordan disse teknikkene utføres, ettersom dette ikke 

skal være et lærehefte i hvordan man spiller. Avsnittet er ment som en oversikt over 

hvordan man spiller i grove trekk. Mange av teknikkene som er utelatt er også 

tilknyttet bestemte utøveres personlig særpreg, og kan etter min mening ikke regnes 

som de grunnleggende spilleteknikker som jeg ønsker å presentere.  

 

 

Kilder brukt i oppgaven 
 

Det finnes nokså lite skrevet litteratur om emnet irsk bouzouki. Allikevel finnes det samlet 

sett nok til å svare på problemstillingens spørsmål. Bakerst i oppgaven finnes en komplett 

liste over litteratur, artikler, intervjuer, internettsider og diskografi som jeg har brukt i 

oppgaven. Jeg skal ikke nevne alle her, men vil allikevel trekke frem noen som har vært 

vesentlige. Boken ”Soundscapes” av Harry Long har vært en svært oversiktlig og god kilde 

for irsk musikk. Boken er en lærebok og tar for seg hvert instrument, viktige tidsepoker og 

ulike strømninger i irsk musikk mange århundrer tilbake i tid på en kortfattet måte. Colin 

Harper og Trevor Hodgets bok ”Irish Folk, Trad & Blues” gir en svært detaljert oversikt over 

den folk revival inspirerte strømningen i Irland fra 1950 og 1960 tallet og i tiårene som fulgte. 

Boken gir en god presentasjon av gruppen Sweeeney´s Men, som benyttet irsk bouzouki først 

i irsk musikk. Denne boken ble anbefalt av folkemusikkarkivet i Dublin når jeg ba om 

relevant litteratur omkring temaet. De anbefalte også et lite, men godt faglig sammensatt 
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lærehefte av Niall Ó Callanáin og Tommy Walsh som heter ”The Irish Bouzouki”. Dette 

heftet gir et godt innblikk i hvordan instrumentet er satt sammen, grunnleggende 

spilleteknikker, kort historikk samt en presentasjon av de mest betydningsfulle artistene på 

dette instrumentet. En fjerde kilde jeg har benyttet mye er boken ”WOW! Populærmusikkens 

historie” av Yngve Blokhus og Audun Molde. Denne boken tar for seg populærmusikkens 

historie, og gir et godt overblikk på the folk revival trenden som vokste fram i USA på 1950 

tallet og som siden spredte seg til blant annet Irland.  

 

Internettsider blir også brukt i oppgaven og en del stoff som biografi om artister, 

instrumentmakere, musikkforretninger, bilder, diskusjonsforum, faglige artikler og enkelte 

intervjuer er henter fra internett. Spørsmålet om troverdighet til det rent faglige i disse sidene 

melder seg alltid, men mange av disse opplysningene som jeg har funnet ved hjelp av disse 

sidene, hadde jeg nok aldri kommet fram til hvis ikke. Internettstoffet som er brukt er i stor 

grad fra musikkforretninger og artisters offisielle hjemmesider. Intervjuet med Andy Irvine 

fra www.zoukfest.com, regner jeg for troverdig etter å ha vært i kontakt med eieren av denne 

siden, Roger Landes i USA. Landes har også vært til stor hjelp i å kartlegge irsk bouzoukis 

eksistens i Amerika ved intervju. Det skal også nevnes at de fleste personer som jeg har vært i 

kontakt med i forbindelse med spørsmål knyttet til oppgaven, har jeg funnet på internett.  

 

Intervjuer og sitater er en tredje viktig kilde. Intervjuet med Andy Irvine som nevnt over, er 

det eneste jeg ikke har gjort selv, men som jeg allikevel ser så relevant i forhold til oppgaven 

av jeg bruker deler av det. Det hadde etter min mening liten hensikt å lage ett felles intervju 

som jeg skulle stille til ulike personer, snarere rette intervjuene inn mot det disse aktuelle 

personene har kompetanse på. Intervjuet med Roger Landes gir som nevnt over svar på mange 

spørsmål knyttet til irsk bouzouki i Amerika, mens intervjuet med Ketil Rudjord fra Norge gir 

et godt innblikk i hvilken posisjon irsk bouzouki har i Norge. Rudjord er musiker og spiller 

aktivt irsk bouzouki i Norge, og han har kjennskap til flesteparten av de få bouzouki 

instrumentalister vi har her til lands. Jeg ble anbefalt å kontakte Rudjord når jeg foretok en  

ringerunde til aktuelle personer i Norge. Det fjerde intervjuet som har gitt mye nyttig 

informasjon til de tekniske detaljene i oppgaven, er det med Stefan Sobell. Sobell har vært 

instrumentmaker siden bouzoukien kom til Irland. Han er en av de mest brukte av 

profesjonelle musikere, og har stått for byggingen av blant annet gitarbouzoukien til Andy 

Irvine. Sitater fra disse intervjuene kommer fortløpende i kursiv tekst. Det samme gjelde 

sitater fra andre personer som er hentet fra litteratur, CD cover eller nettsider.  
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Del 1: Historisk kontekst og veien til irsk bouzouki 

 

Irsk bouzoukis røtter 
 

Irsk bouzouki har mange likhetstrekk med andre instrumenter, og innledningsvis vil det være 

fornuftig å drøfte om- eller i hvilken stor grad disse instrumentene har hatt innflytelse på dens 

utseende. Hva menes med ordet røtter? I denne sammenhengen omtaler man et instrument 

som kun har hatt sin eksistens i drøye 40 år. Det vil si at i en instrumenthistorisk sammenheng 

er irsk bouzouki et moderne instrument, på lik linje med synthesizer og elektrisk gitar. De 

fleste moderne instrumenter er videreføringer av tidligere instrumenter, hvor man med tiden 

så nødvendigheten av å bearbeide dem til å avgi nye klanger, for bedre å sette dem inn i nye 

sammenhenger og stilarter. Bearbeidingen av instrumenter har i aller høyeste grad også bidratt 

til å skape nye stilretninger og sjangere, som har forgreinet seg videre fra en gjeldende sjanger 

til en ny. El gitar med fuzz er et godt eksempel på det, når man på seint 1960 tall og utover 

1970 tallet skapte tungrocken. Uttrykket i denne sjangeren hadde aldri vært det samme, hadde 

det ikke vært for utviklingen av overstyrt gitarlyd.2 På samme måte har sythesizer gitt 

mulighet til å spille av forskjellige instrumenter, instrumentsammensetninger og nye 

pianolignende klanger, og dermed skape nye toneuttrykk som i mange retninger har skapt nye 

sjangere. Både elektrisk gitar, med strengeantall og hals ganske lik akustisk gitar, og 

synthesizer, med et tangentbrett svært likt et piano, er ”avleggere” av de allerede eksisterende 

instrumentene akustisk gitar og piano. Ordet akustisk er litt misvisende å bruke dersom det 

beskriver ”ikke elektrisk”. For noen tiår tilbake i tid fantes ikke elektriske instrumenter, og 

dermed het de bare gitar og piano. Videreutvikling av instrumenter har forekommet i lange 

tider. Opp gjennom historien har musikere hele tiden hatt en trang til å forske og utvikle sine 

instrumenter for å gjøre dem bedre egnet til sitt bruk og sin musikk. I våre dager ser man at 

instrumenter er i mange sammenhenger utviklet slik at de skal være enklere å bruke. Man ser 

for eksempel på en synthesizer at man får utallige forskjellige lyder som enten simulerer eller 

er en direkte sampling av et originalt instrument. Man kan få mange forskjellige pianolyder, 

samt orgel, fløyte, strengeinstrumenter og utenkelig mange flere. Ettersom utviklingen har 

gått, blir disse lydene mer og mer tro mot originalen. I nye gitarforsterkere får man gjerne 

innbygde effekter som klang, delay og chorus. Mange slike effekter har man tidligere trengt 

                                                
2 Blokhus & Molde 1996 s. 258 - 266 
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ekstrautstyr til for å lage, som effektbokser og på den tiden et avansert studioutstyr. Nå blir 

slike ting mer og mer integrert i utstyret. Man ser også at kraftigere instrumenter blir lettere, 

og at utviklingen i stor grad har gjort at man får samme effekt ut av mindre instrumenter og 

forsterkere. Dette gjelder også innen dataverdenen, i den grad man velger å se en datamaskin 

som et instrument. Det man før trengte store rom, miksebord, effekter, instrumenter og 

båndspillere til, får man nå i en liten bærbar PC. Men dagens mangfold av muligheter innen 

instrumenter hadde aldri sett ut som det gjør hadde det ikke vært for at det kontinuerlig har 

vært en utvikling. En utvikling som en gang startet som en rot i form av et enkelt instrument, 

har gjennom årenes løp vokst og forgreinet seg i ulike retninger. Ordet røtter vil i denne 

sammenhengen bety det samme som opphav, og spørsmålet videre blir: Hva er opphavet og 

hvilke veier har videreføringene av opphavet gått? Irsk bouzouki har som de fleste andre 

instrumenter et opphav, en begynnelse, som av ulike grunner har endret seg i flere retninger 

og reist geografisk i forskjellige retninger. For å lettere forstå dagens irske bouzouki, må man 

også se hvordan utviklingen fra dens opphav har vært. Like viktig er det å forstå hvorfor 

utviklingen har vært slik den har. Utvikling skjer som nevnt over gjerne som en følge av 

ønsket om forbedring. Et ønske om å kunne yte litt mer, eller utøve litt bedre. Denne 

utviklingen har i stor grad forankring i musikerens egne tanker om hvordan man forbedrer seg 

og sin musikk. Det var først etter at en gresk bouzouki ble tatt i bruk av irske musikere i irsk 

musikk, at bouzouki ble et ord man forbandt med irsk musikk. Det var også først etter dette at 

ordet og instrumentet irsk bouzouki ble en realitet, et instrument som på mange måter er 

nokså forskjellig fra sin greske forgjenger. Spørsmålet knyttet til dette er hvorfor irsk og gresk 

bouzouki er forskjellige? Det er her musikernes tanker kommer inn i bildet. Hvorfor forandret 

man dette instrumentet slik man gjorde? Dette spørsmålet blir reist fordi irsk bouzouki har 

langt flere likhetstrekk med andre instrumenter enn med gresk bouzouki, til tross for at navnet 

bouzouki fortsatt brukes. Det interessante i denne sammenhengen er derfor hvilke  

instrumenter som har påvirket irsk bouzoukis nåværende form og utseende.  

 

I dette avsnittet vil det belyses de instrumentene som tilsynelatende er nærmest beslektet, 

nærmere bestemt mandolin, mandola og mandocello. Disse instrumentene er i utseende svært 

like på irsk bouzouki, med unntak av at størrelsen er forskjellig og at stemmingen er noe ulik. 

Irsk bouzouki, mandolin, mandola og mandocello brukes ofte av de samme musikerne. Om en 

musiker spiller mandolin, forekommer det ofte at han også spiller ett av de andre. Artisten 

Andy Irvine, som ofte vil bli omtalt i denne oppgaven, trakterer alle disse instrumentene. 

Irvine er blant de aller fremste artister som har bidratt til å gjøre irsk bouzouki til et kjent og 
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akseptert instrument i irsk folkemusikk.3 Seán Tyrrell er en annen artist som trakterer alle 

instrumentene. Tyrrel spiller også noen ganger bassmandolin, som er et stort tre strengs 

instrument med en stav på nedersiden av kroppen, slik at man kan sette den på gulvet i 

stående stilling som en cello eller kontrabass.4 Bass mandolin forekommer så sjelden i irsk 

musikk at den vil ikke bli nærmere belyst fordi den med sin sjeldenhet antagelig har hatt liten 

eller ingen påvirkningskraft på utviklingen av irsk bouzouki. Da er det heller relevant å 

diskutere likhetene mellom irsk bouzouki og mandola, mandolin og mandocello som alle tre 

sistnevnte i utseende har synlige likhetstrekk med bouzouki. Selv om også noen forskjeller i 

utseende og hvordan de stemmes er tilstede, er likhetene så slående at man ikke kan utelukke 

at man har brukt disse som inspirasjon når man utviklet den irske bouzoukien.  

 

Navnet bouzouki kommer fra den greske varianten som de fleste kilder oppgir å være 

forløperen til den irske. Selv om den irske har langt på vei flere likhetstrekk med mandola, 

mandolin og mandocello enn med gresk bouzouki, regner de fleste at bouzouki æraen i Irland 

fikk sin start ved at den greske ble begynt brukt av irske musikere i irsk musikk på midten av 

1960 tallet. Også fordi at navnet bouzouki er bevart som navnet på instrumentet, faller det 

naturlig å knytte en kobling til den greske. Bouzouki var ikke et alternativ i irsk musikk før i 

siste halvdel av 1900 tallet. Det er også fra slutten av 1960 og begynnelsen av 1970 tallet at 

irsk bouzouki for første gang ble bygget etter irske musikeres ønsker (se avsnittet 

”Bouzoukien kommer til Irland”). Det er også fra denne tiden og framover man kan følge 

instrumentets utvikling både rent teknisk og hvordan man spiller på det.  

 

For å samle de løse trådene omkring opphavet og inspirasjonen til den irske bouzoukien, er 

det fornuftig å gå grundigere inn på hver instrumentgruppe, og se om det finnes historiske 

forklaringer eller andre linker til hvor irsk bouzouki har sitt opphav. Det er også fornuftig å 

finne mulige årsaker til hvorfor den ser ut slik den gjør, og i hvilken grad andre faktorer kan 

ha påvirket til å gi den alternative fasonger og egenskaper.  

 

 

 

 
                                                
3 Long 2005 s. 189 - 190 
4 Long 2005 s. 232 - 233 
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Fra lutt til bouozuki 
 

For å finne den greske bouzoukiens opphav, må man tilbake noen århundrer i tid og til 

sydøstligere deler av Europa. Bouzouki er billedlig fortalt en gren på lutt – treet. Lutt 

forbinder man i Vest Europa med et mellomstort instrument med rund kropp og mange 

strengepar. Men lutt er mer enn bare dette instrumentet. Den har en ”stor familie med mange 

slektninger og etterkommere”,5 og er i følge Hornbostel/Sachs system en fellesbetegnelse på 

alle instrumenter som har hals og resonanskasse.6  

 

 
Lutt7 

 

Ser man billedlig lutt som stammen i et tre, går det en grein ut som heter tanbur. Tanbur er et 

langhalset instrument som opprinnelig stammer fra Øst Europa og Sentral Asia. 

Tanburgreinen forgrener seg videre ut i flere instrumenter, der blant annet en tyrkisk saz er et 

av dem. Det er feil å si at saz er et eget instrument, selv om det er det som har blitt 

kallenavnet. Saz er, for å være helt nøyaktig, en fellesbetegnelse på instrumenter, og ordet i 

seg selv betyr musikk instrument. Navnet som er riktig å bruke på det instrumentet som er 

aktuelt i denne sammenhengen er baglama. Dette instrumentet er fortsatt svært vanlig i Tyrkia 

og spilles aktivt av mange utøvere.8 En baglama har lang, tynn hals som munner ut i en liten 

resonanskasse med flat topp og rund bakside. Instrumentet har 7 strenger fordelt på tre 

grupper. Nederste gruppe har tre strenger stemt i oktav, de øvrige to gruppene ligger parvis.  

                                                
5 Callanáin & Walsh 1989 s. 5 
6 www.banjoroots.com 2010 
7 www.gitarnorge.no 2010 
8 Callanáin & Walsh 1989 s. 5 
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Det som gjør dette instrumentet spesielt i forhold til de vestlige, er at båndene er delt inn i 

kvart toner på enkelte bånd. Eksemplet under viser hvor tonene befinner seg. De båndene med 

liten avstand i mellom er kvarttonene: 9 

 
Hals på en baglama10 

 

Ettersom tyrkere bosatte seg i Hellas, ble grekere gjort kjent med baglamaen. I årenes løp 

endret grekerne fasong og noen tekniske utførelser på den, og den greske baglamaen ble 

skapt. Dette instrumentet utviklet seg videre til bouzouki. Man kan se at bouzouki er en 

etterutvikling av baglama, da disse har mange likhetstrekk i form av lang hals og avrundet 

resonanskasse. Forskjellene ligger i utsmykningen hvor gresk bouozuki er langt rikere 

dekorert. I tillegg er bouzouki er et større instrument og de har seks strenger fordelt på tre 

strengepar. Det er her snakk om de tidligste bouzoukiene med kun tre strengepar. Senere 

utviklet denne seg til en åtte strengs bouzouki. På 1950 tallet la man til et ekstra strengepar for 

å få dypere toner til akkordspill. Grekeren Manolis Hiotis gjorde denne varianten kjent og 

brukte stemmingen C F A D hvor C er dypeste tone. I dag er dette den klart mest brukte 

greske bouzoukien, selv om enkelte fortsatt bruker den gamle seks strengeren.11  

 

Bouzouki blir som en følge av denne utviklingen en del av tanburgreinen. Navnet bouzouki 

kommer opprinnelig av et annet instrument fra tanbur-grenen, kalt bozouk. Disse tanbur- 

instrumentene brukes fortsatt mye, og brukes gjerne i samspill med hverandre, ofte i par ved 

at det ene akkompagnerer mens det andre spiller solo. Det er også vanlig at gresk bouzouki 

spiller solo akkompagnert av et band.12  

                                                
9 Karahasan u.å. s. 6 
10 Karahasan u.å. s. 6  
11 Callanáin & Walsh 1989 s. 5 
12 Callanáin & Walsh 1989 s. 5 
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Gresk bouzouki13 

 

Rebetic er den viktigste greske sjangeren som for alvor ble gjort kjent og populær på 1950 

tallet av Mikis Theodorakis. Theodorakis, som var på vei til å bli en kjent musiker, komponist 

og pedagog innen musikk, valgte å jobbe med musikken fra sitt eget hjemland, framfor den 

langt mer populære utenlandske musikken, hvor tysk og italiensk musikk stod i en særstilling. 

Theodorakis gikk i front for å organisere de ulike retningene og impulsene som gresk musikk 

hadde utviklet seg til å bli gjennom århundrer, spesielt påvirket av den tyrkiske dominans som 

hadde vært i landet i fire hundre år. Han fant fire hovedretninger som til sammen utgjorde den 

han kalte den greske musikken. Den første var bysantinske melodier, som var et melodisk og 

tonalt system fra tiden under Tyrkia. Den andre var acritiske ballader, som var musikk 

dedikert til den gamle bysantinske helten Digenis Acritas fra 800 tallet. Den tredje var gamle 

folkesanger fra Østen, instrumental og vokalinspirert av musikk fra Arabia, Tyrkia og India. 

Og den fjerde var europeisk musikk, impulser fra Europa – spesielt Italia. Alle disse fire 

retninger utgjorde det man kan kalle gresk tradisjons musikk, og Theodirakis ønsket å gjøre 

folk oppdatert på dette og lære dem opp i musikkfaget. Sammen med fire andre greske 

komponister laget han en plan som skulle hjelpe med dette. Planen ble kalt Manifesto of 

Music og tok for seg å lære opp alle nivåer – fra grunnskole til akademier. Den skulle også 

hjelpe greske musikere å komme seg frem og få sin anerkjennelse. Planen møtte blandede 

kritikker, men bidrog sterkt til å fremme gresk musikk.14 

 

 

 

 

                                                
13 www.viseforum.no 2010 
14 Gianharis 1972 s. 105 - 138 
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Rebetic var den sjangeren som ble den ledende musikalske retningen for gresk musikk, og der 

hvor bouzouki virkelig fikk sin anerkjennelse. Sjangeren beskrives som bymusikk fordi den 

vokste fram i byer, gjerne hos fattige på gater eller kafeer.  Hovedinstrumentet i rebetic- dans 

og musikk er bouzouki, og selve retningen blir også ofte kalt bouzouki. I et bouzouki 

ensemble er det ofte flere bouzoukier, baglamaer og andre strengeinstrumenter, vokal og dans. 

På grunn av dansen er det rytmiske aspektet viktig. Av rytmene som benyttes er 9/8 

(rebeticos) og 4/8 (chassapicos) de vanligste, i tillegg til andre mindre vanlige rytmer med 

gammel bysantinsk tradisjon. Musikerne som utøvde rebetic var ikke profilerte musikere i 

begynnelsen, det var vanlige folk, enten arbeidsløse, eller i alminnelige jobber. Det fantes 

heller ikke noen offentlig scene utenom torg og kafeer som disse kunne opptre på før 

Theodorakis tok tak i det. Første skritt ble derfor å få denne musikken publisert, både ved 

konserter i anerkjente konserthaller og over radio – på lik linje med andre artister og 

komponister.15  

 

In the same period when Italy was giving birth to Vivaldi and Rossini, Germany to Bach and 

Mozart, and France to her Couperins, our ”composers” were writing their masterpiesces: 

The dirges of Mani, the Cretan rizitika, the songs and dances of Roumeli, Epiros, and the 

islands. But as our composers were either shepherds and fishermen, it was not expected that 

their technique would go beyond the limits of unsophisticated inspiration. Thus the song 

fermented, hidden amidst the people, remaining forever unknown. (Mikis Theodorakis)16  

 

Andre skritt som Theodorakis tok, var å kombinere tradisjonsmusikken med vestlig 

popmusikk i form av ”moderne” instrumenter i akkompagneringen av bouzouki. Ved å blande 

tradisjonsmusikk og popmusikk, ble gresk musikk plutselig svært populært. I tillegg fikk unge 

mennesker en ny tilnærming til folkemusikken. Bouzouki ble det naturlige hovedinstrumentet 

i denne retningen, og har på den måten blitt det mest brukte og mest kjente greske 

instrumentet.17  

 

 

 

 

                                                
15 Gianharis 1972 s 105 - 138 
16 I følge Gianharis 1972 s 119 
17 Gianharis 1972 s 105 - 138 
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Mandolin, mandola, mandocello og cittern 
 

Mandolinen har nedstammet fra den lutt typen som var mest utbredt på 1500 tallet, kalt 

mandora. På 1700 tallet så det som skulle bli mandolin for første gang dagens lys. Dette 

skjedde i Italia, hvor forskjellige varianter ble bygd. Uten å gå nærmere inn på hvordan alle 

disse variantene så ut, var det ”Nepolitan” varianten som klart skilte seg ut som den vanligste, 

noe som også er tilfelle i dag. Nepolitan mandolinen har en pæreformet og avrundet trekropp 

og ble begynt masseprodusert både i Italia og Tyskland fra sent 1800 tall. I tillegg har den 

båndinndelinger på halsen, fire par med stålstrenger stemt i G – D – A – E (som fiolin) og 

man spiller på den med plekter. Tidlig på 1900 tallet fant den veien til Irland, hvor den her – 

som i andre land – ofte ble brukt i ensembler sammen med mandola, mandocello og cittern.18 

Mandolin var i bruk av irske musikere til irsk musikk før bouzoukien kom til landet, og man 

regner at den er ett av flere ledd som har påvirket resultatet til den irske bouzoukien (Se 

avsnittet ”Irland som musikknasjon”).  

 

              
Mandolin 19     Mandola20    Cittern21 

 

 

 

                                                
18 Long 2005 s. 233 
19 images.google.com 2010 (a) 
20 images.google.com 2010 (b)  
21 he3.magnatune.com 2010 
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Mandola er medlem av mandolinfamilien og ble utviklet siste halvdel av 1800 tallet primært 

til samspill med mandolin. Mandola er bygd på omtrent de samme tekniske prinsipper som 

mandolin, men er av større format og stemmes annerledes. Stemmingen på en mandola er som 

regel C – G – D – A, likt en bratsj. Når man sier som regel, menes dette at det av og til er 

avvik i hvordan de forskjellige musikerne stemmer instrumentene sine. De to dypeste 

strengeparene har lik tykkelse på hvert par, i motsetning til mandolinen hvor de har to 

forskjellige tykkelser stemt med oktavintervall. Irske musikere stemmer ofte A strengen ned 

til G, for lettere å kunne akkompagnere.22 Mandocello er også medlem av mandolinfamilien, 

og ble opprinnelig kalt mandolincello. Den ble utviklet på omtrent samme tid som mandola 

for å brukes i ensembler med mandolin og mandola. Mandocello er større enn mandola og er 

stemt med samme toner, bare en oktav dypere – slik en cello er stemt en oktav under bratsj. 

Disse tre nevnte instrumentene gjenspeilte strykeseksjonen i et orkester både i størrelse og 

stemming. Alle blir benyttet i irsk musikk, hvorav mandolin er det klart mest brukte.23 Det 

fjerde instrumentet med likhetstrekk til irsk bouzouki er et instrument kalt cittern. En cittern 

er en utvikling av et middelaldersk instrument kalt citole, som også kan spores tilbake til 

Hellas. Citole er også etterkommer av lutt, men fra en annen gren enn tanbur- instrumentene, 

og var vanlig over store deler av Europa i middelalderen. Instrumentet utviklet seg i mange 

varianter, blant annet til cittern. Cittern ble også utviklet i til en engelsk variant kalt english 

cittern, også kalt english guitar. Denne varianten var mye bruk i England fram til tidlig 1800 

tall. Den hadde 10 strenger fordelt på fire par og to bass stenger med stemmingen C E G C’ E’ 

G’.24 Fra begynnelsen av 1800 tallet var eneste gjenlevende citternvariant den portugisiske 

gitaren. Helt til den engelske instrumentmaker Stefan Sobell begynte å bygge de gamle 

english cittern- instrumentene igjen på 1960 tallet. Sobell lagde dem med hovedsakelig fire 

eller fem strengepar, og det er denne utgaven som ga inspirasjon til hvordan den greske 

bouzoukien skulle bygges om til irsk i følge Ó Callanáin/Walsh utgivelse ”The Irish 

Bouzouki.25  

 

 

 

 

 
                                                
22 Long 2005 s. 232 - 233 
23 Long 2006 s. 43 - 45 
24 Callanáin & Walsh 1989 s. 6 
25 Callanáin & Walsh 1989 s. 6 
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Hva har gitt irsk bouzouki dens endelige form?  
 

Er det riktig å se irsk bouzoukis tilblivelse i lys av at det er et opprinnelig gresk instrument, 

eller at det har mange likhetstrekk med mandola lignende instrumenter som allerede var i bruk 

i Irland? Man kan fort se at det fins et slektskap mellom de allerede nevnte instrumentene, 

både ved å lese om historikk og utvikling hos dem alle, men også ved å se dem med det blotte 

øye. Opprinnelig var disse instrumentene mer ulike enn de er i dag, men man kan si at de har 

tilnærmet seg hverandre formmessig i Irland.26 Alle instrumentene har til felles at de har 

resonanskasse, båndinndelt hals og doble strengepar. I tillegg til dette, har alle instrumentene, 

inkludert bouzouki, gått fra å ha en avrundet til en flat resonanskasse. I irsk musikk 

forekommer slike instrumenter svært sjelden med avrundet resonanskasse. I følge 

instrumentmaker Stefan Sobell, som bygger slike instrumenter, er det på grunn av at lyden 

blir annerledes at man bygger om kassen. Ved en flat kasse får man en mykere lyd i 

instrumentet, noe musikerne følte passet bedre til irsk musikk (Se avsnittet ”Irsk bouzouki 

kontra gresk”). Setter man en klassisk irsk bouzouki ved siden av en mandola, er likheten så 

klar at de kan ansees å være nært beslektet. De tre største forskjellene er halsens lengde, 

hvilke strenger man bruker og hvordan de stemmes. En bouzouki har lengre hals enn en 

mandola, og gir dermed et større toneomfang. Hvorvidt dette har stor betydning, avhenger av 

hvordan musikerne spiller. Spiller man akkompagnering langt nede på halsen, har ikke dette 

så stor betydning. Men spiller man solo høyt oppe på halsen, vil man på en bouzouki ha flere 

toner å gå på enn på en mandola. Musikerne vil uansett kunne tilpasse instrumentene slik de 

passer dem best ved å stemme dem slik de ønsker. Den andre store forskjellen er hva slags 

strenger man vanligvis benytter, og på hvilken måte disse plasseres. Her kommer likhetene 

med mandolin klart fram i mange tilfeller. Mandola har som regel lik tykkelse på de to 

dypeste strengeparene. Dypeste C og G består av to identiske strenger som er stemt i samme 

tone. Bouzouki derimot, har ofte forskjellig tykkelse på de dypeste strengeparene. I tillegg til 

å ha en tjukk bass streng, er den andre strengen tynnere og stemt en oktav høyere. De to 

nederste strengeparene utgjør da 4 toner i stedet for to i disse tilfellene. Det gir for det første 

en fyldigere lyd enn mandolaen, ettersom man også får inn klangen fra en høyere oktav og 

dermed et bredere toneomfang. Man kan på grunn av dette skape en relativ fyldig 

akkompagnering ved å bare bruke to strengepar, noe som begrenser seg på mandolaens to 

dypeste par. For det andre gjør man det mulig å spille melodi også helt ned på de dypeste 

                                                
26 Long 2006 s 43 - 45 
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strengepar, ettersom den ene strengen er stemt lyst. Det er fullt mulig å spille melodi på 

mandolaens dypeste strenger også, men da vil man kun få en unison klang fra to liktstemte 

strenger, ikke en lys og gjennomtrengende tone som ligger stemt høyere enn resten. Slik 

stemming gir et fyldig lydbilde ved akkompagnering, og gir større åpning for solospill på alle 

strengepar. Den tredje store forskjellen til mandola er stemmingen. Mens mandola stemmes C 

– G – D – A, blir bouzoukien stemt G – D – A – D (dette er standardstemming, andre måter å 

stemme på forekommer også). Man ser at de tre dypeste strengepar på en bouzouki er like 

som de tre nest dypeste på en mandola. Det fjerde D strengepar på en bouzouki er stemt helt 

likt som det andre D paret, og vil med løse strenger ikke utgjøre noen tonemessig forskjell. 

Derfor kan man si at bouzoukiens fire strengepar er identiske med tre av mandolaens. I tillegg 

har mandola en C som dypeste tone. Denne forskjellen utgjør ikke så mye på klangen når man 

spiller en akkord, men den gjør en forskjell på hvordan man holder grep på halsen. Med denne 

forskjellen kan man ikke uten videre bare bytte fra bouzouki til mandola og tro at hvis man 

holder likt, vil man få samme akkord. Hadde bouzouki vært stemt likt som mandolin, G – D – 

A – E, vil man kunne gjøre dette ettersom man da har kvintavstand mellom hvert strengepar 

på begge instrumenter. Forskjellen vil da være at et likt grep på mandola og mandolin, ville 

låte en kvintakkord dypere på mandola.27  

 

Det er uansett mandolinens stemmemåte som har påvirket stemmingen på bouzouki. Johnny 

Moynihan brukte i årene han tok i bruk bouzouki mandolin til å akkompagnere. Moynihan 

gikk sammen med flere bort fra standard G – D – A – E stemming til fordel for G – D – A – 

D. Dette gjorde han slik at han lettere kunne akkompagnere med åpne strenger (Se avsnittet 

”Bouzoukien kommer til Irland”). Denne stemmingen ble videreført når man noen år etter 

utformet og bygde den irske bouzouien, og har fortsatt status som standardstemming. Det er 

hovedsakelig mandolin og mandola som får oppmerksomhet som viktige påvirkningsfaktorer 

til irsk bouzouki. Selv om mandocello også er nært beslektet og er mye brukt i ensembler med 

andre mandola lignende instrumenter, er dette instrumentet større og stemt en oktav under. 

Det er derfor ikke de klare likhetstrekk mellom mandocello og irsk bouzouki som er tilfelle 

hos de to andre og blir derfor ikke drøftet ytterligere.   

 

 

 

                                                
27 Long 2005 s. 48 - 49 
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Irsk bouzouki kontra gresk bouzouki 
 

Som sagt innledningsvis er det påfallende at navnet bouzouki er blitt bevart selv etter at det 

ble ombygd i Irland. Man kan derfor ikke utelukke at det er fra Hellas` nasjonalinstrument 

den største inspirasjonen har kommet fra. De to største forskjellene som fantes opprinnelig 

mellom irsk og gresk bouzouki var de lydmessige følgene av selve formen på intrumentet og 

hvordan stemmingen la ulike spillemåter til grunn. Man har på en irsk bouzouki 

diskantstrenger i alle strengepar. På grunn av det kan man spille melodi med diskant toner 

over hele halsen. Kombinasjonen av bass og diskant strenger er også normalt på en gresk 

bouzouki, så dette gjør seg gjeldende på begge instrumenter. Det er allikevel to vesentlige 

forskjeller på gresk og irsk. Den ene forskjellen på disse to instrumentene er hvordan de er 

strengemessig utstyrt. Mens gresk bouzouki på 1960 tallet bestod av 3 strengepar stemt D A 

D, ble den irske utbygd med et strengepar til. (Se avsnittet: ”Likheter og forskjeller i bruken”) 

I dag er den greske også bygd ut med et ekstra strengepar, men det mest relevante er å se disse 

instrumentene i forhold til hverandre i tiden hvor irsk bouzouki ble utbygd. Ved å legge til det 

fjerde strengeparet en kvint under D, fikk man et bredere tonespekter som gjorde det mulig å 

spille akkorder med større spredning på tonene. I irsk musikk er bouzoukien først og fremst et 

akkompagneringsinstrument, mens i Hellas primært et solo instrument (Se analyse – Irsk 

kontra greske særtrekk i spillemåter). Den andre store forskjellen ligger i formen og utseendet 

på instrumentene. Utseendemessig er en gresk bouzouki langt mer utsmykket og dekorert enn 

en irsk. Denne utsmykningen har større betydning som en kulturell gjenspeiling av gresk 

kunst, enn av praktisk betydning for spillekomfort og toner. Den viktigste forskjellen i 

forbindelse med formen på disse to ligger i ifølge instrumentmaker Stefan Sobell i klangen 

man får ut av resonanskassen. På grunn av deres forskjellige form, avgir de også forskjellig 

lyd. Runde og dype resonanskasser, som man finner på den greske, gir mer resonans til bass 

og mindre til diskant. Å spille melodi på en gresk bouzouki høyt oppe i toneleiet, gir en nasal 

og stakkato lyd, mens spiller man dypt vil lyden låte fyldigere. Flate resonanskasser, som på 

den irske, gir en lavere og jevnere lyd over hele spekteret. Til gjengjeld er denne lyden 

mykere enn den man får av en gresk. Den er også bygd med tanke på stabilitet mellom bass 

og diskantområdet for å bedre kunne akkompagnere og gi en lengre sustain (varighet på 

tonene).  
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Stefan Sobell beskriver forskjellen slik: 

 

 The difference is that the Greek has a brighter sound and less sustain, and the musicians are 

playing more staccato. I think the main difference is that the Irish bouzoukies have a flat 

back, a smoother sound, more sustain and less volume.  

 

Sobell har vært, og er blant de ledende instrumentmakere i England. Han har på mange måter 

vært med på utviklingen av bouzouki fordi han har bygd etter musikernes ønsker, på grunnlag 

av hvordan de har tenkt å bruke instrumentet. Ettersom det i hovedsak har vært 

akkompagnering det har blitt beregnet til, har det blitt vektlagt å skape fram en god sustain: 

 

For accompanying the sustain note is always going to be better. It means you don’t have to 

play tunes “a million miles an hour” to make them sounds good. Because of the sustain they 

could be used in slow music.  

 

På en irsk bouzouki trenger man ikke å spille samme tonen flere ganger for å bevare lyden av 

den. På grunn av resonansen og den gode sustainen, ”henger” tonene lengre enn den gjør i en 

gresk. Som Sobell sier, så er den med flat kropp godt egnet til å spille rolig musikk. Takket 

være sustainen glir tonene inn i hverandre slik at klangen blir av en myk og behagelig 

karakter. Dette kan tilpasses ytterligere ved at man lager resonanskassene større og får enda 

mer sustain – som Sobell og Irvine gjorde da de lagde gitarbouzoukien. Jo større kassen er, jo 

større basslyd, resonans og sustain vil det bli (Se avsnittet Ulike varianter av irsk bouzouki).28  

 

Selv om irsk bouzouki gir en mykere og mer behagelig lyd, er det fortsatt folk som 

foretrekker gresk. En uttalelse om et slikt valg funnet på nettforumet IRTRAD, hvor man kan 

diskutere irsk tradisjonsmusikk, lyder slik: 

I prefer the sound of the Greek bouzouki which is thin and kind of nasty sounding with good 

projection and dept. The citterns, blarges and so called Irish bouzoukies have a fuller and 

more beautiful sound – closer to a classical tone. If you want this type of sound I suggest 

                                                
28 Sobell 2009  
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getting a 12 string guitar which a has an even more fuller sound. I for one do not like these 

instruments because they are “pretty” sounding and I don`t like pretty. I like “guts”.29  

En annen likhet mellom gresk og irsk bouzouki er at lengden på halsen er lengre enn de andre 

beslektede instrumentene. Som nevnt tidligere er det et avvik på dette hvis man ser irsk 

bouzouki i forhold til mandola og mandolin. Dette er en interessant likhet som forteller oss at 

ønsket om å bevare det store toneomfanget man hadde i en gresk bouzouki kan ha vært 

tilstede.  

 

Oppsummert slik vi ser det, har irsk bouzoukis form og utseende likhetstrekk hos andre nært 

beslektede instrumenter. Det kan virke som at når musikerne og instrumentmakerne utformet 

det som ble den opprinnelige irske bouzoukien, hentet de det beste fra hver og skapte et nytt 

instrument. På grunn av dens likhet til de andre instrumentene, er den ofte utsatt for 

forveksling. Enkelte hevder for eksempel at irsk bouzouki og english cittern er det samme 

instrumentet, og de blir begge av noen bare kalt cittern. Det blir ikke riktig i forhold til den 

opprinnelige english cittern, som både hadde kortere hals, flere strenger og en større 

resonanskasse. Den største fellesnevneren her er at bouzouki og cittern har en felles stamfar i 

lutt, og er medlemmer av en instrumentfamilie som har mange fellestrekk. Det er imidlertid 

større likheter til de andre nevnte instrumentene, hvor man til og med kan se direkte likheter. I 

utseende er irsk bouzouki og mandola nesten like store og har den samme fasongen. Dette 

gjør at man lett kan forveksle disse, hvis man ikke ser dem oppstilt ved siden av hverandre. 

Her er det den flatkroppede formen og utseendet vi tar med videre. Likhetene til mandolinen 

er strengeløsningen, med oktavstemte par i bassregisteret og videreføringen av G – D – A – D 

stemmingen. Likheten til gresk bouzouki er som til mandolinens oktavstemte strengepar, men 

først og fremst lengden på halsen er vesentlig. Man kan derfor fastslå at irsk bouzouki er et 

unikt instrument som kan spores helt tilbake til lutt, og at det etter all sannsynlighet er 

inspirert av gresk bouzouki, mandolin og mandola. I den enkle grafiske framstillingen på 

neste side, er bouzoukiens forgjengere understreket. Hovedinspirasjonen kommer fra de tre 

understrekede instrumentene i den fjerde kolonnen.  

 

 

 

 
                                                
29 listserv.heanet.ie 2009 
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     Gresk baglama 
     Gresk bouzouki (4 strengs) 

     Gresk bouzouki (3 strengs) 

   Tyrkisk Baglama 

 Tanbur 
      

Lutt Citole  Cittern  English cittern   Irsk bouzouki 
 

 Mandolin   Irsk Mandolin (GDAD stemming) 

 Mandola    Irsk Mandola (Utseende) 
 Oktavmand.   Mandocello 

 

 

 

Analyser 
 

På grunnlag av at jeg tar utgangspunkt i at irsk bouzouki er et resultat av gresk bouzouki, 

mandola og mandolin, har jeg foretatt en lytteanalyse hvor jeg setter irsk bouzouki opp mot 

disse tre. For å kunne påpeke likheter eller forskjeller og se hovedtendensene i at bouzouki 

spill kan være inspirert også i måten det brukes, har jeg hørt gjennom et knippe sanger fra 

hver tradisjon og koblet dem opp mot den irske. Analysen her blir gjort for å gjenspeile 

spillemåter som kan være med på å klargjøre om irsk bouzouki har videreført noen særtrekk 

fra den greske bouzouki, mandola og mandolin. Med utgangspunkt i en artist/komponist som 

representerer hvert sitt felt, vil analysen i hovedsak ta stilling til hvordan instrumentet blir 

brukt i forholdet solo eller akkompagnering. Gruppen Planxty, som er blant de mest 

betydningsfulle band med irsk bouzouki, blir sammenlignet med Mikis Thodorakis` musikk 

(gresk bouzouki), The Dubliners (mandolin) og Dervish (mandola).   
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Planxty30 
 

1. Arthur McBride 

2. Raggle Taggle Gypsy 

3. Junior Crehan’s Favourite 

4. Merrily Kissed the Quaker 

5. Only Our Rivers 

6. The Jolly Beggar 

7. Sì Bheag, Sì mhòr 

8. Sweet Thames Flow Softly 

9. The West Coast of Claire 

10. The Blacksmith 

 

 

 

Mikis Theodorakis31 

 
1. Aprilis 

2. I Balanda Tou Andrea 

3. Imaste Dio 

4. Ime Kala 

5. Kratisa Ti Zoi Mou 

6. Min Ksehnas Ton Oropo 

7. O Zorbas 

8. Tis Agapis Emata 

9. To Mesineri 

10. Varka Sto Gialo 

 

 

 

 

                                                
30 Planxty 1972 og Planxty 1973 
31 Theodorakis 1995 & Theodorakis 2007 (a) & Theodorakis 2007 (b) 
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The Dubliners32 

 
1. Dirty Old Town 

2. The Irish Rover 

3. Biddy Mulligan 

4. Avondale 

5. The Wild Rover 

 

Dervish33 

 
1. My Bride And I 

2. The Swallows Tail 

3. Boots Of Spanish Leather 

4. Gypsies, Tramps and Thieves 

5. Peigin Mo Chroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Dubliners 2000 
33 Dervish 2001 & Dervish 2007 (a) & Dervish 2007 (b) 
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Likheter og forkjeller i bruken 
 

Irsk 
 

Etter å ha hørt Planxtys’ sanger, hører man bouzoukiens oppgave i musikken. Av de aller 

fleste eksemplene kommer det tydelig fram at dens hovedoppgave er å akkompagnere enten 

vokalist eller andre soloinstrumenter. Både ved å se og høre musikerne i aksjon, kommer den 

rytmiske likheten til akustisk gitar fram. Dette er både i form av strumming over akkorder, 

eller ved fingerspill (strumming og fingerspill forklares nærmere i avsnittet 

”Spilleteknikker”). To av sangene var rolig fingerspill spilt uten plekter, noe som gav en mye 

mykere og lavere lyd enn der man brukte plekter. Irsk bouzouki er også bygd med tanke på 

rytmespill og fingerspill, ettersom resonanskassen gir mye sustain på alle toner. Det kan høres 

bare ved å lytte til eksemplene. Etterklangen henger igjen lenge nok til å kunne få til et mykt 

bakteppe av toner. En annen ting som ofte går igjen er at musikerne legger små fills mellom 

melodifrasene, basert på akkordtonene som blir spilt på det aktuelle tidspunktet (counter 

melodies). Melodispill på irsk bouzouki var i Planxtys` sanger i aller høyeste grad ikke 

uvanlig og de ble gjort på ulike måter. Den ene er som forklart over, med fills mellom 

melodilinjene. En annen måte som ble mye brukt, var å legge en motstemme til melodien som 

et slags kontrapunkt. Med dette menes at det spilles en melodi som er helt annerledes til 

hovedmelodien, men som harmonerer fint sammen med den. Andy Irvine gjør dette mye i 

Planxty, gjerne til sin egen vokal. Unisont spill med hovedmelodi forekommer også enkelte 

steder, og på enkelte av sangene ble det spilt en intro og et mellomspill hvor bouzoukien 

hadde hovedmelodien. Melodiene er som regel basert på toner som vi gjenkjenner fra irsk 

folkemusikk, det være seg mye pentaton skala og rene dur/moll skalaer. Kun et eksempel 

hadde en liten septim tone med, og betydelig bruk av kromatikk forekom ikke. Short roll og 

hammered on teknikken (Se avsnittet om ”Spilleteknikker”) ble brukt mye der hvor det var 

melodi. Tremolo plukking forekommer også, men med et mye mykere anslag enn hva som 

var gjeldende i Theodorakis` musikk. Med tremolo plukking, menes at samme tone blir 

gjentatt mange ganger – ofte i forskjellige rytmefigurer. Oppsummert viste analysen at både 

solist og akkompagnering gjorde seg gjeldende ved bruk av irsk bouzouki, med en klar 

hovedvekt på akkompagnering.  
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Gresk 
 

I gresk musikk ble bouzoukien brukt hovedsakelig til solo og melodi. Melodiene blir i alle 

sangene spilt med plekter ofte høyt oppe på halsen. Ettersom resonanskassen er dyp, gir den 

best resonans på dype toner. Derfor er lyden i tonene høyt oppe på halsen korte. Det at tonene 

er så korte som de er, gir svar på hvorfor man spiller så mye tremolo plukking på samme tone. 

Tonene som hele tiden gjentas, er for å kompensere den korte sustainen som instrumentet gir 

på lyse toner. Det kan også forklares motsatt at man foretrekker et instrument med kort 

sustain fordi spilleteknikken er slik. Da er man inne på en annen problemstilling som tar for 

seg hvorfor gresk bouzouki ble bygget slik den ble, noe jeg ikke skal gå nærmere inn på. Ved 

å repetere tonene, ofte i et svært høyt tempo, fyller man inn tomrommet hvor sustainen 

uteblir. Tremolo plukkingen forekommer både i melodilinjen og i akkompagnementet. På 

noen av sangene ligger en bouzouki i bakgrunnen, gjerne sammen med et band, mens en 

bouzoukisolist spiller melodien. Melodiene varierer i hvilken rytme de bruker, men ofte ligger 

den slik at tonene repeteres jevnt på åttende deler eller sekstendedeler. Stort sett varierer 

rytmen i melodien i løpet av en sang, ved å bryte opp den jevne plukkingen med andre 

rytmefigurer. Kombinasjonen av den korte sustainen og at tonene repeteres så ofte, gjør at 

rytmen på melodien blir svært stakkato. Skalaene som hovedsakelig ble benyttet til melodi, 

var rene dur/moll skalaer. I Theodorakis` rebeticmusikk var dette et fellestrekk så å si i alle 

sangene. I nesten alle sangene hører man harmoni i melodilinjen, enten hele tiden eller 

innimellom. Den mest brukte harmonien er terskobling, som betyr en overstemme som følger 

to trinn over melodistemmen. I enkelte tilfeller spilles det tostemt på ett instrument, men i 

mange tilfeller er det to bouzoukier som spiller sammen. Læreheftet The Irish Bouzouki 

bekrefter også at dette er vanlig: 

 

Gresk bouzouki blir vanligvis spilt i par, der en spiller melodien mens den andre ligger på en 

nær harmoni (oftest ters). Oftest blir dette akkompagnert av piano, trommer og band 

generelt.34  

 

På noen eksempler spilte bouzouki sammen med en vokalist. Bouzoukien gjorde da en enkel 

akkompagnering med tremolo plukking og noen enkelte akkorder innimellom. På noen fraser 

i sangen spilte den unisont med vokalen, men andre steder la den inn fills mellom 

                                                
34 Callanàin & Walsh 1989 s. 5 
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melodilinjene. Av de ti sanger av Theodorakis som ligger til grunn i analysen, er det 

elementer her som viser de store særtrekk i bruken av gresk bouzouki. Først og fremst har 

melodien en dominerende rolle her, og akkompagnering er det få tilfeller av. Melodiene er 

stakkato spilt med mye tremolo plukking og raske/jevne repetisjoner av tonene. Oppsummert 

kan man si at gresk bouzouki hovedsakelig er et soloinstrument med enkelte unntak av 

akkompagnering.  

 

 

Mandolin og mandola 
 

I forhold til mandolin og mandola kunne man høre likhetstrekk med irsk bouzouki. Det betyr 

ikke at klangen i instrumentene nødvendigvis er lik, ettersom mandolin er stemt i høyere 

oktaver enn de to andre. Det er heller måten man bruker instrumentene som var svært lik slik 

Planxty bruker irsk bouzouki. Også her hørte man likhetstrekk med hvordan man spiller på 

akustisk gitar. Det er ut i fra analysen grunn til å tro at akkompagneringsteknikker brukt på 

gitar er blitt videreført til både mandola og mandolin, slik det har blitt på bouzouki. I fire av 

The Dubliners eksempler og alle av Dervish sine eksempler hørte man typiske rytmiske 

særtrekk som man gjør når en gitar holder rytmen. Dervish brukte også mandola aktivt 

sammen med gitar. The Dubliners bruker i stor grad mandolinen til å holde rytme og tempo. 

Mens vokal og andre instrumenter synger og spiller, ligger mandolinen i bunn og holder 

pulsen konstant. I enkelte tilfeller spiller også mandolinen intro, mellomspill og fills mellom 

vokal linjene, noe irsk bouzouki også ofte gjorde i Planxtys musikk. Tremoloplukking 

forekom også av og til. Det er tydeligere likhetstrekk til irsk bouzouki sammenlignet med 

mandolin enn med gresk bouzouki. Det som i begge tilfellene utgjør en forskjell, er at lyden 

er av en annen karakter. Mandola derimot, har en lyd og en klang som ligger svært tett opp til 

irsk bouzouki. Her opplever man også at mandolaen spiller rolig fingerspill slik at klangen fra 

strengene danner et mykt bakteppe av toner. I tillegg til rytme, brukes den også til intro, fills 

og mellomspill av mer solistisk karakter. Men stort sett når det foregår andre ting i lydbildet, 

akkompagnerer den rytmisk som en rytmegitar. Likhetene til både mandolin og mandola var 

klart tydeligere enn hva som var tilfelle med gresk bouzouki. Dette har naturligvis mye med 

musikktradisjonen å gjøre også. Man tilpasser instrumentet slik at det stemmer overens med 

musikken man bruker det i, på samme tid som musikere og musikktradisjonen lærer opp 

musikere i den aktuelle tradisjonen. Det er grunn til å tro at spillemåtene har inspirert hvordan 
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man bruker en irsk bouzouki. Det er imidlertid usikkert om det alltid er disse som har inspirert 

bouzouki, eller om det kan være tilfelle motsatt også. Selv om både mandola og mandolin 

hadde vært i bruk en tid allerede før man begynte å bruke bouzouki, så kan også 

bouzoukisærtrekk ha påvirket tilbake i årene som fulgte med nye ideer og måter å spille på. 

Det er uansett store likheter i hvordan man bruker disse instrumentene og grunn til å tro at det 

har vært en påvirkning er absolutt tilstede.  

 

 

Oppsummering av analysen 
 

Dette blir ikke en fullstendig objektiv analyse, ettersom det kun er 4 artister/komponister som 

er representert. Det kan finnes andre artister som bruker instrumentene på helt andre måter 

enn disse som trekkes frem i analysen. Men de brukte utøverne er uansett blant de fremste på 

sine instrumenter i sin folkemusikk, og derfor velger jeg å anse disse som representative for et 

stort flertall av musikere.  

 

Det er noen likhetstrekk i spillet på alle instrumentene. Den første likheten er bruken av 

plekter, som forekommer på alle instrumentene. Selv om det i enkelte tilfeller spilles kun med 

fingrene i irsk, har hovedtyngden av eksemplene plekter når de spiller. På gresk brukes det 

plekter på alle eksemplene, og også på mandola og mandolin. Man kan da også se noen 

likhetstrekk i hvordan man bruker plekteret i blant annet tremolo plukking som forkommer 

hos begge. For å spille tremolo, må man ha plekter for å få hver tone tydelig fram. Av melodi, 

så har alle ved flere anledninger melodi til intro- og mellomspill og bruker fills mellom 

melodilinjene. Begge bouzoukivariantene har eksempler hvor to bouzoukispillere opptrer 

sammen, hvor den ene har melodi, og begge spiller til tider unison melodi med enten vokalist 

eller et annet soloinstrument. Dette viser at noen av de greske musikktradisjonene kan ha blitt 

videreført til den irske, som gir grunnlag for en teori om at den greske bouzoukien har 

innflytelse på den irske med tanke på bruk. Den store forskjellen i hvordan man bruker 

melodiene, er at i irsk bruk spilles det ofte en motstemme til hovedmelodien. Mens den greske 

ofte følger unisont der hvor det er vokal, spiller den irske mange ganger en annen melodi som 

harmonisk passer inn. Også når melodien spilles, spiller den irske nesten alltid 

akkompagnement med de andre strengene, mens den greske stort sett holder seg på enten en 

streng eller spiller terskobling. Melodiene som brukes på gresk, har et større utvalg av skalaer 
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som brukes. I tillegg til pentaton, dur og moll, brukes noe kromatikk og skalaer hentet fra 

arabisk/persisk musikk. Irsk bruker her vanligvis kun pentaton og dur/moll skalaer. Mens 

gresk plukker hver tone, bruker irsk mye ruller og hammered on teknikken. Mandolin har 

også plukking på hver tone, noe som forklares ved at man må kompensere den korte 

sustainen. Rytmen i melodispillet er også veldig forskjellig, selv om begge bruker hyppig 

tremolo plukking, gjøres det mye raskere og mye mer intenst på den greske. Irsk tremolo 

plukking er mykt og som regel i et lavere tempo. Når det gjelder forskjellene for 

akkompagnering, er den store forskjellen at irsk bruk i stor grad baserer seg på dette, mens det 

i gresk bruk nærmest ikke forekommer. Enkelte steder ligger det en bouzouki bak i lydbildet 

og spiller rask tremolo plukking som et bakteppe til melodien. På ingen av eksemplene ble en 

fast og akkordbasert rytme brukt, slik som er tilfellet i irsk. Denne forskjellen er så tydelig at 

man kan konkludere med at gresk bouzouki ikke brukes som akkompagneringsinstrument. I 

forhold til mandola, var dette helt annerledes. Mandola var et tydelig akkompagnerings 

instrument som både spilte akkorder og rytme. Den siste tydelige forskjellen, som 

sannsynligvis er noe av grunnen til deres hovedbruksområder, er selve lyden i instrumentene. 

Mens mandolaen og den irske bouzoukien har en myk og varm tone og god resonans, har den 

greske en stakkato og ”gjennomtrengende” tone. Selv om den greske har en bedre resonans på 

de dype tonene, som er gode å akkompagnere med, brukes den sjelden til dette. Også 

mandolinen har som en følge av en svært liten resonanskasse en kort sustain, og ligger slik 

sett noe nærmere gresk bouzouki. Selv om analysen viser at det finnes likhetstrekk på noen 

punkter i forholdet irsk og gresk, viser den også at det musikalske uttrykket er ganske 

forskjellig. Det mest nærliggende er å tro at det ikke var gresk bruk som hovedsakelig gav 

inspirasjon til irsk bruk, men bruken av mandolin og mandola ettersom disse var å finne i 

samme musikk kultur.  
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Ulike varianter av irsk bouzouki 
 

I årene som fulgte etter at bouzoukien hadde fått fotfeste i Irland, var det duket for ulike 

eksperimenteringer og videreutviklinger av instrumentet. Tett samarbeid mellom musikere og 

instrumentmakere ga bouzouki nye former og klanger. Den type gresk bouzouki som ble brakt 

til Irland hadde seks strenger fordelt på tre par. Den irske ble aldri seendes ut med seks 

strenger, men med åtte. På omtrent samme tid ble det utviklet en gresk med åtte strenger som 

nå er den vanligste i Hellas. Kun i noen få områder i Hellas spiller musikere fortsatt på seks 

strenger.35 I Irland er det Alec Finn og noen ytterst få til som bruker gresk seksstrenger. De 

færreste velger å ha mindre strenger til rådighet, tvert imot så legger man heller til et par. 

Blant andre Donal Lunny har noen ganger brukt en med ti strenger á fem strengepar.36 Denne 

varianten er ikke helt vanlig, men brukes av noen og kalles for blarge. En blarge er en 

bouzouki med større kropp og bredere hals for å få plass til et ekstra strengepar. Dette ekstra 

strengeparet er en dyp D som ligger under G som vanligvis er dypest på en irsk bouzouki. På 

grunn av større resonanskasse og en kvint med dypere tone, avgir blarge en fyldigere resonans 

og dypere bass.37  

 

Dypere bass har også en variant av åttestrengers bouzouki. Denne typen kalles for 

gitarbouzouki eller Bizzar, og er en oppfinnelse av musikeren Andy Irvine, bygget av Stefan 

Sobell.  

 

When I met Andy Irvine in the late ’60s, he tuned it G D A D, and that open tuning lent it self 

to accompanying songs and playing tunes. It made a lovely sound but without much 

projection. About the same time I got hold of an old Martin C-3 (…) I thought if I could 

combine the big, projecting, clanging tone of the Martin with the shape, feel, and tuning of the 

Portuguese guitar, then I’d really have something (S. Sobell)38  

 

Portugisisk gitar og cittern er teknisk sett ganske like, og derfor refererer Sobell her til den. 

Resonanskassen på gitarbouzoukien er ikke bare på størrelse med en gitar, den er større. Den 

har åtte strenger og stemmes likt som den vanlige, men den låter nært en tolvstrengs akustisk 
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gitar i lyden på grunn av den store resonanskassen. En annen fordel med dette instrumentet, er 

at det med sin gitarform kan hviles på låret når man spiller sittende, og trenger ikke være 

avhengig av å ha skulderreim.39 

 

I gitarverden får man gitarene både elektrisk og med nylonstrenger. Er dette vanlig på 

bouzoukier også? Elektrisk bouzouki finnes. Den kan være elektrisk på den måten at man har 

satt inn en liten mikrofon i resonanskassen, eller at man bruker samme pickupsystem som på 

elektriske gitarer og basser. Newberg Music Center i Oregon, USA, selger bouzoukier uten 

resonanskasse, kun med en flat kropp. Der tonehullet vanligvis befinner seg, er det satt inn 

pickuper (mikrofoner) som fanger opp signalet fra strengene og sender dem ut via en 

forsterker. El- bouzoukiene fås både med humbucker og singlecoil pickuper, og leveres både 

som åttestrengere og tistrengere.40 Musikeren Donal Lunny brukte av og til en el- bouzouki 

når han spilte i gruppen Moving Hearts. Selv om enkelte bruker og har brukt slike varianter, 

er det ikke ofte man ser det. Stefan Sobell, sier: There are electric, but they are not common 

to use. Videre sier han om bouzouki med nylon strenger. No one plays bouzouki with nylon 

strings. They want the” ring”. I følge Sobell vil musikerne ha den klingende lyden man får av 

stålstrengene som ringer i en liten og flat resonanskasse.41 Roger Landes, som er bouzouki 

entusiast og leder av den årlige festivalen ”Zoukfest” i USA, sier også at han aldri har sett 

bouzoukier med nylonstrenger: I have never seen one with nylon strings, other than the 

special extended bass models made by Adin & Ekvall in Sweden - they use heavy nylon core 

bass strings.42 Landes viser til en instrumentmaker i Sverige som lager noe lignende en irsk 

bouzouki med nylonstrenger. Instrumentet Landes viser til er snarere en blarge enn en ordinær 

bouzouki på grunn av sine ti strenger. Uansett så har dette instrumentet nylonstrenger, hvilket 

betyr at de finnes i det formatet også.43  

 

Tyskeren Andreas Köpke har designet ytterligere noen varianter av bouzouki. Den ene er en 

jazz bouzouki, som er en bouzouki med en halvakustisk resonanskasse. Utseendemessig 

ligner kroppen på en Gretsch halvakustisk jazz gitar, som man gjerne forbinder med Chet 

Atkins. Den andre varianten er en mandola/bouzouki variant som kalles Scandola. Dette er et 

relativt nytt instrument som foreløpig finnes i få eksemplarer. Köpke og hans kollega Björn 
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Bellmann utviklet denne med inspirasjon fra en Gibson mandola og en utvikling av den 

svenske instrumentmaker Krister Aadin. Bellmann forklarer nærmere hva slags instrument 

dette er og hva intensjonen er med å utvikle det slik:  

 

The skandola is an invention of the year 2007. With its Gibson like corpus and the Pin-Capo-

System wich is based on a newly invented tradition by Ale Möller and also by Krister Aadin 

(Sweden) it has somehow skandinavian roots. We (Andreas Köpke and me) thought about 

some solution for a nice looking mixture of an octave mandola a deep base (Cello C) and a 

possibility to change fast between open tunings and a usual quint tuning as used normally in 

folk music. In my case I needed an instrument that was able to be used for fine and brilliant 

meldody playin' and also for a profound bass for the band. (B. Bellmann)44 

 

Scandolaen er et tydelig eksempel på hvordan musikere hele tiden søker etter flere muligheter 

og større rammer på instrumentene sine. På den måten er instrumentene alltid i utvikling og 

nye egenskaper åpner seg slik at musikerne kan utføre flere manøvre.  

 

 

Hvorfor folk velger hva 

Irsk bouzouki finnes altså i forskjellige utgaver, og under mange navn. Instrumentet blir 

gjerne navngitt som både bouzouki, irsk bouzouki, mandola, mandocello, cittern, celtic 

cittern, oktavmandolin, blarge eller bizzarr. Noen av disse navnene stemmer, enten ved at de 

faktisk er en bouzouki, eller at de er en forgjenger eller en videreutvikling av en. Alternativt 

så ligner de så mye på en bouzouki at folk forveksler. Det finnes også mange gråsoner, hvor 

folk gjør noen endringer på instrumentene sine, for eksempel ved at de tar designet til en 

spesiell mandola og bruker det på en bouzouki. Det er ikke uvanlig at kreative musikere og 

instrumentbyggere ønsker å forandre på det opprinnelige utseendet. Dette har med tilpasning å 

gjøre, at musikeren får et instrument som er spesielt bygd etter sine ønsker og behov, slik at 

han kan utøve musikken på sin måte. Scandola og jazz bouzouki er gode eksempler på det.  

Hovedsakelig var dette avsnittet ment for å gi en oversikt over instrumentets tilblivelse og 

utvikling i korte trekk. Det var også ment for å synliggjøre hvilke alternativer man har. De 

faktorer som har gjort at instrumentet har utviklet seg ligger i hovedsak på ønsket om større 
                                                
44 Bellmann 2010 
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toneomfang, til hvilket bruk (akkompagnering eller melodi), en bedre fysisk form som er 

bedre å jobbe med og hvilken klang/lyd man ønsker seg. Toneomfanget har utviklet seg i takt 

med at flere strenger har blitt lagt til. Tilfellet på irsk bouzouki er at omfanget har blitt større i 

bassområdet. De ganger det har blitt utvidet med flere strenger er det bass strenger som har 

blitt lagt til. Til irsk bruk er dette forståelig ettersom man i denne musikken oftest bruker 

instrumentet til akkompagnering.  

 

Oppsummering 
 

For å forstå irsk bouzoukis tilblivelse og fortsatte eksistens, må man forstå hvor den har sine 

røtter og hvor folk har tatt inspirasjon til å lage den akkurat slik den har blitt. Både i utseende 

og i spillemåter får man svar på at den er sammensatt av flere faktorer, både tekniske 

løsninger og musikalske aspekter. At irsk bouzouki er en av svært mange grener på det 

enorme lutt treet er det ingen tvil om. Men man kan også si at flere ulike grener fra det samme 

treet har viklet seg sammen og skapt den irske bouzoukien. På samme måte kan man si at 

flere retninger av spille teknikker har påvirket musikerne til den måten de trakterer 

bouzoukien på. Med inspirasjon fra beslektede instrumenter og med inspirasjon fra den 

aktuelle folkemusikk sjangeren instrumentet ble begynt brukt i, kom man fram til et lyd 

uttrykk som særpreger irsk bouzouki alene. Videre ser man at den irske bouzoukien som ble 

laget på 1960/1970 tallet ikke ble det endelige resultatet, men en forløper til ytterligere flere 

retninger. Musikere og instrumentmakere holder fortsatt på med å utvikle og se nye 

muligheter og bruksområder til instrumentet.  
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Irland som musikknasjon 
 

Den irske musikken har en lang tradisjon som strekker seg mange århundrer tilbake i tid. Fra 

kelterne kom til Irland ca 300 – 500 år før Kristus og fram til i dag har kultur og musikk vært i 

kontinuerlig utvikling og endring. I årenes løp har musikken blitt påvirket fra nye innflyttere, 

fra det sentrale Europa og fra andre verdenshjørner. Den har blitt påvirket av impulser fra 

Amerika og endret seg på grunn av hungersnød, krig og politiske epoker. For å bedre forstå 

hvilken musikalsk tradisjon bouzoukien slo seg ned i på midten av 1960 tallet, er det viktig å 

se den i den musikkhistoriske konteksten av hvordan det musikalske landskapet hadde blitt 

formet i tiden før.45  

 

Instrument tradisjonen i Irland er i stor grad preget av ”import” av instrumenter. Med unntak 

av de gamle harpene, fløytene og den gamle sangtradisjonen (Sean nós), har instrumenter som 

for eksempel fele, sekkepipe, nyere typer fløyter, ulike trekkspill varianter og 

strengeinstrumenter blitt hentet inn fra enten Storbritannia, Europa eller Amerika i perioden 

1600 – 1900 tallet. Instrumentene har blitt begynt brukt i irsk tradisjonsmusikk, og har 

gjennom denne prosessen gitt musikken sitt spesielle særpreg.46 Denne villigheten til å 

akseptere nye instrumenter kan ha vært avgjørende for at fremmede instrumenter som 

bouzouki ble akseptert. Instrumentene og sangtradisjonene har satt standarden for irsk musikk 

og lever fortsatt på grunn av at mange aktive folkemusikkgrupper ivaretar arven. Musikken er 

i stadig utvikling og fremføres i dag med både instrumenter vi regner som tradisjonelle og de 

mer moderne instrumenter som man regner hører hjemme i pop/rock musikk.  

 

Musikken har overlevd store utfordringer gjennom århundrene. På 1500 tallet kom Irland 

under Engelsk styre og ble værende der fram til 1922. Dette preget den irske 

musikktradisjonen på en negativ måte, ettersom det kom restriksjoner på i hvor stor grad irene 

hadde lov til å spille sin egen musikk. Til eksempel så stod harpespillet på sitt sterkeste i de 

første unionsårene. Engelske konger og dronninger likte godt det irske harpespillet, men de så 

etter hvert at musikken hadde en for stor nasjonal betydning for irene, og de ble redde for at 

nasjonalfølelsen ble for stor. Derfor ble mange irske kulturelle tradisjoner forbudt, deriblant 
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harpespill. Dronning Elizabeth 1 gikk så langt at hun krevde at alle harper skulle finnes og 

ødelegges. Harpetradisjonen ble derfor kraftig svekket i Irland og holdt nesten på å dø ut. 

Årene 1845 – 1849 er et vendepunkt i irsk historie som også har fått betydning for 

musikkhistorien. I disse årene var den store hungersnøden (The Great Famine) som kom som 

en følge av en parasitt som ødela potetavlingene - og dermed matkilden til mange. Irland led 

stor nød i disse årene og hadde lite mat. I disse årene døde en og en halv millioner mennesker, 

og en million emigrerte til USA, Canada og Storbritannia i håp om et bedre liv.47 Irland mistet 

i disse årene mange musikere som enten emigrerte, eller døde. De som emigrerte tok 

tradisjonen med seg til Amerika, mens de som døde gikk ofte i graven med kunnskaper som 

de ikke hadde rukket å videreføre. Tidligere hadde den gamle harpetradisjonen nesten dødd 

ut, men nå var det også mange folkesanger med opprinnelig irsk tekst, som ble igjen uten 

tekst – fordi tekstinnehaverne døde eller flyttet. Folkemusikktradisjonen gikk bare muntlig 

videre i generasjonene og ble ikke nedskrevet, derfor satte disse årene med hungersnød og 

emigrering spor i irsk musikk.48  

 

 

Musikk livet vokser 
 

Etter mange år med dårlige tider, kom det en vending de første tiårene av 1900 tallet. Gamle 

musikktradisjoner ble på ny hentet frem og brukt. En ny retning kalt The Céilí Bands ble født. 

Céilí Bands var musikkgrupper som var satt sammen for å spille til dans, som reiste rundt og 

organiserte dansekvelder. Første organiserte tilstelning av denne varianten fant sted i 1897, 

mens man regner at starten på denne tradisjonen skjedde på tidlig 1920 – tall. Frank Lee 

organiserte det han kalte et céilí band, bestående av irske musikere som spilte irsk musikk på 

typiske irske instrumenter. Dette skjedde på St. Patric’s Day (den irske nasjonaldagen) i 1918 

i London. Etter dette ble slike grupper svært populære og vanlige over store deler av Irland, 

mye takket være at de ble godt markedsført over den irske radioen. Konseptet oppfordret folk 

til å samles for å danse og ha det moro. Nye grupper kom stadig til og dansehaller ble satt opp 

overalt. Et céilí band bestod oftest av fløyte, fele, trekkspill, piano og trommer. Noen hadde 

også med banjo, sekkepipe, kontrabass og saksofon. Vanligvis var det 8 – 10 musikere med i 

bandet. Cèilì band - tradisjonen vokste seg stor på 1940 – 50 tallet og bandene var blant de 
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første som gjorde irsk dansemusikk kommersiell.49 Nå som folkemusikk igjen var på høyden, 

valgte enkelte å gjøre en innsats for å bedre ta vare på tradisjonen. I 1951 ble musikklivet satt 

i ”system” i en organisasjon kalt Comhaltas Ceoltórí Éireann (CCE), også kalt Musicans 

Organisation of Ireland. Organisasjonen ble etablert for å bevare og synliggjøre den irske 

musikktradisjonen. Festivaler, konserter, musikkskoler, lydopptak og musikk konkurranser 

ble et resultat av dette. En del av dette arbeidet ble å arrangere en årlig musikk og 

dansefestival kalt Fleadh Cheoil Na hÉireann (Festival of Music in Ireland). Denne 

festivalen, som også er en konkurranse, ble første gang ble holdt i Monaghan i 1952 og den 

blir fortsatt arrangert årlig.50  

 

1950 og 60 tallet var også tiden for ytterligere eksperimentering og videreutvikling av den 

irske folkemusikken. I løpet av disse to tiårene forgreinet den seg i to nye retninger som skulle 

vise seg å bli et langt større gjennombrudd for musikkens popularitet enn noen gang tidligere. 

Med forgreining menes at det ble nærmest etablert to nye sjangere som formmessig avviker 

både fra originaltradisjonen og hverandre (Senere ble imidlertid disse to retningene knyttet 

nærmere hverandre). Vi snakker da om Seán Ó Riada retningen og the folk revival retningen. 

Begge retningene bygget på den gamle irske musikktradisjonen, men hentet inspirasjon fra 

andre musikk kulturer og inneholdt andre former for arrangering og fremføring. Selv om 

utgangspunktet var det samme, ble to nye og relativt forskjellige musikalske uttrykk etablert i 

den irske folkemusikken.  

 

Seán Ó Riada retningen ble utviklet på 50- tallet. Ó Riada var en felespiller fra Limerick, med 

musikkutdanning fra Universitetet i Cork. Ó Riada satte en ny standard for arrangering av irsk 

musikk. Med sin klassiske bakgrunn arrangerte han tradisjonelle irske melodier og nye 

melodier inspirert av irsk folkemusikk for større ensembler og for fulle orkestre. 

Folkemusikken som tidligere hadde liten eller ingen grad av nedskrevet materiale, eller noen 

etablerte regler for hvordan man skulle fremføre den, fikk nå se dagens lys ferdig arrangert på 

egne note ark. Ó Riada arrangerte stemmer for hvert instrument slik at hver musiker fikk 

tildelt hva de skulle spille, istedenfor å improvisere eller spille etter hukommelsen slik det 

hadde vært gjort til nå. Denne nye retningen stilte dermed et krav til at musikerne måtte kunne 

spille etter noter, noe som ikke forekom i den gamle folkemusikk tradisjonen. Ó Riada jobbet 

med gruppen Ceoltóirí Chualann, og utviklet her den nye måten å spille irsk tradisjonsmusikk. 
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Musikken, som var arrangert spesielt for hvert instrument, bestod av instrumenter som 

sekkepipe, fløyte, fele, bodhran og trekkspill. Selv spilte han cembalo, som han mente liknet 

på harpen som var vanlig i middelalderen. Ó Riada døde i 1971, bare 40 år gammel, men det 

er liten tvil om at han er en meget viktig person innen utviklingen av irsk musikk. Han ble 

kritisert av noen fordi den arrangerte musikken hans skapte en ”konflikt” mellom irsk musikk 

og europeisk kunstmusikk. Konflikten forklares ved at noen mente at man bør holde disse to 

tradisjonene adskilt. Det kan lett oppfattes som at man setter bånd på hvordan man skal spille 

folkemusikk, slik man gjør når man skriver den ned på noter, og heller følge den muntlige 

tradisjonen slik man alltid har gjort. Dette er uansett subjektive meninger, og ingen 

bestemmer hvordan komponister og artister velger å arrangere og fremføre musikken sin. 

Musikk er hele tiden i utvikling og henter stadig nye impulser fra andre sjangere og retninger. 

Det var artister og band som ble inspirert av denne retningen, og førte Ó Riadas tradisjon 

videre. The Chieftains kan regnes som en direkte videreføring av denne musikkforgreiningen. 

I og med at store deler av Chieftains besetning hadde jobbet med Seán Ó Riada, og blitt 

inspirert av hans klassiske retning å arrangere musikk på.51 Chieftains er kjent for å 

samarbeide med artister innen rock og pop som Mark Knopfler, Sinnead O´Connor, Mick 

Jagger, Van Morrison og mange flere. Ved å bruke allerede kjente artister til å fronte irsk 

musikk, gjorde de både seg selv og musikken kjent over hele verden.52  

 

Etter opprettelsen av CCE, økte interessen for irsk folkemusikk betraktelig utover i 1950 – 

årene. Men fortsatt var hovedtyngden av den irske musikken å finne i de lokale miljøene, med 

unntak av Céilí Bandene som tok musikken ut til et bredere publikum både i Irland, 

Storbritannia og til irske grupperinger i USA. Irsk musikk var utbredt i enkelte deler av 

Amerika som en følge av stor emigrering. Det fantes - og finnes fortsatt - miljøer hvor irsk 

musikk står sterkt. I 50 årene grodde det fram en ny gren av den amerikanske folkemusikken i 

USA, kalt The Folk Revival. Sangenes form var enkle, med gitar, munnspill og sang som ofte 

ble flerstemmig arrangert.53 Denne retningen skulle noen år etter få et solid fotfeste i Irland og 

var en betydelig inspirasjon som har ført til at irsk musikk høres ut som den gjør i dag. Det er 

også i denne musikksjangeren bouzouki første gang ble brukt og siden videreutviklet, derfor 

finner jeg det nødvendig å utdype denne tradisjonen ytterligere. 
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The Folk Revival var en renessanse av folkemusikken i USA, som i stor grad dreier seg om 

country, bluegrass, blues og viser. Den amerikanske folkemusikken var ”farget” av flere 

nasjoner og flere forskjellige kulturers musikk kulturer, i størst grad afrikansk og europeisk. 

Irsk og britisk musikk er en sterk faktor i forhold til countrymusikken og visesangen i USA. I 

1958, mens rock´n roll var enormt populær, gikk gruppen ”The Kingston Trio” til topps på 

hitlistene med sangen ”Tom Dooley”. Dette er en enkel folkevise, som de fremførte med 

akustisk akkompagnement og flerstemt koring. Populariteten til Tom Dooley bidro til at 

mange flere artister kastet seg på og utga musikk i samme sjanger. Utgivelsen gav 

folkemusikken en rennesanse og en økt interesse for enkle sanger med et fortellende budskap. 

Gamle artister innen blues og country som Robert Johnson, John Lee Hooker og Bill Monroe 

ble populære igjen, lenge etter at de hadde slått gjennom for første gang. Med dette ble 

folkemusikken populær i byene også, og den nye hvite generasjonen av folkesangere som 

etablerte seg der, fikk betegnelsen ”urban folk”. Urban folk var i størst grad preget av 

politiske protester og sosiale ytringer. Det var ikke først og fremst musikken som skulle 

formidles, men budskapet. Selv om det var The Kingston Trio som satte det hele i gang, er det 

poeten og låtskriveren Woody Guthrie som for alvor satte i gang urban folk i USA. Guthrie 

skrev sanger av ulike typer, men de fleste bar preg av hans engasjement mot sosial 

urettferdighet. Han var selv engasjert i politikkens sosialistiske fløy, og var tydelig i sitt 

budskap om menneskers rett og rettferdighet i USA og resten av verden. Han skrev også 

sangen ”This Land Is Your Land”, en sang som av mange blir regnet som USAs andre 

nasjonalsang. Guthrie turnerte over hele USA og opptrådte der hvor folk var, og han ble etter 

hvert en stor inspirator for andre musikere og poeter som fulgte i hans fotspor. Guthrie ble 

innlagt på sykehus med en uhelbredelig nervesykdom i 1962 og ble liggende her i 15 år før 

han døde. Mens han lå her fikk han se at The Folk Revival bølgen vokste seg stor. Han hadde 

stor betydning for denne retningen, og mange av hans fans besøkte ham på sykehuset.54 Flere 

amerikanske poeter og musikere var inspirert av Guthrie og denne nye Folk Revival 

tradisjonen som vokste fram. Bob Dylan (Robert Allen Zimmermann) fra Minnesota er en av 

dem, og han er en av de fremste som førte sjangeren videre. Dylan reiste til New York for å 

treffe sitt store forbilde, Guthrie, og for å engasjere seg i det betydelige urban folk miljøet 

som vokste frem her. I bydelen Greenwich Village, på Manhattans sørligste del, samlet 

studenter seg på kafeer og opptrådte for hverandre. Dette ble et viktig amatørmusikermiljø 

hvor terskelen var lav for å opptre, og hvor mange fikk ytret fram sine samfunnskritiske 
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budskaper. Musikksjangeren som i all hovedsak eksisterte her, var en enkel form, ofte kun en 

musiker med gitarakkompagnering som innimellom blåste litt i et munnspill. Noen var flere i 

gruppen og fremførte sangene sine flestemt. Sangene som ble fremført var ofte Woody 

Guthrie låter, men mange fremførte også egne sanger skrevet i samme fortellende sjanger. 

Kjente artister som Joan Baez, Peter Seeger og allerede nevnte Bob Dylan, bidro med eget låt 

materiale og fikk en sterk innflytelse hos folk. Om Dylan ble det sagt at det ikke var hans 

musikalske talent som fenget publikum, snarere var det hans evne til å formidle sitt budskap 

som gikk inn i hjertet til folk. Dylan hadde en sterk bevissthet om verden omkring seg, noe 

som kom tydelig fram i tekstene hans. Folk hadde på denne tiden en trang til å få ut ønsket om 

en sosial forandring i USA, både med tanke på raseproblemene i sørstatene og den iskalde 

spenningen mellom USA og Sovjetunionen.55  

 

Folk Revival bølgen som vokste seg stor i USA, fikk også stor betydning for den andre 

forgreiningen i irsk musikk, i tillegg til Ó Riadas. Men en slik endring skjer ikke bare uten 

videre uten at det er noe som påvirker eller inspirerer til en forandring. Linken mellom 

amerikansk revival musikk og irsk musikk er gruppen ”The Clancy Brothers and Tommy 

Makem Folk Group”. Brødrene Liam, Tom og Paddy Clancy hadde i 1947 emigrert fra Irland 

til New York.56 De begynte å vanke i Greenwich Village og kom i kontakt med urban folk 

miljøet her. Sammen med Tommy Makem, begynte de ikke lenge etter å opptre der de også. 

Til forskjell fra de andre som opptrådte her, sang The Clancy Brothers sanger fra Irlands 

gamle sangskatt. De brukte tradisjonelle irske folkesanger og fremførte dem i tonedrakten til 

urban folk, med gitar, banjo og flerstemt sang. Irske sanger baserte seg på alt fra Irlands 

blodige historie til hyggelige hverdagslige viser. Slik hadde aldri noen fremført denne gamle 

folkemusikken før The Clancy Brothers gjorde det. Begrepet folkemusikk i denne forstand var 

også relativt ukjent, men fenomenet økte i popularitet, og deres bruk av irske viser slo godt an 

hos det amerikanske publikumet som aldri hadde hørt disse sangene før.  

 

In order to pay the rent we did midnight folk concerts; they were about the only thing we 

knew, and we had invited our friends who had told us we were folk singers. We didn´t know 

we were folk singers, we were just singing all Irish songs. They liked them. (Tom Clancy)57 
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Here we were with this vast repertoire of songs that most of the folk singers and folk people 

had not heard in this country, and none of the songs were learned from books, or from 

recordings; they were all from the oral tradition we had. (Tommy Makem)58 

Gruppen ble på mange måter en viktig og populær ambassadør av irsk folkemusikk i USA, og 

var blant de første folk revival artistene generelt som fikk en betydelig platekontrakt med et 

stort plateselskap (Columbia Records). Samme år spilte de inn sin første LP, ”Irish Songs of 

Rebellion”, og senere på året kom også oppfølgeren ”Come Fill Your Glass With Us”, hvorav 

alle sangene var kjente viser fra Irland. Tommy Makem var sterkt inspirert av Peter Seeger og 

hans banjospill, og tok etter hvert i bruk femstrengs banjo i gruppen sin. Fra før hadde banjo 

vært brukt i cèilì bands, nærmere bestemt firestrengs banjo. Tommy Makem regnes som den 

første til å bruke fem strengs banjo i irsk musikk. Man skulle tro at irsk amerikanerne satte 

stor pris på at irsk musikk nå var blitt populært og lett tilgjengelig i USA. Men den første 

tiden var ikke dette en realitet. De viste ikke videre interesse for denne nye språkdrakten som 

Makem og Clancybrødrene presenterte irsk musikk i. Ikke før de opptrådte på amerikansk 

TV, begynte irer i USA å få øynene opp for dem. I 1961 spilte gruppen på en av New Yorks 

største nattklubber, ”The Blue Angel”, og ble her oppdaget av en speider fra USAs største TV 

show på denne tiden, ”The Ed Sullivan Show”. De ble booket til et innslag i showet, som ble 

sett av rundt 80 millioner mennesker. I showet fikk de hele atten minutters spilletid, og gjorde 

seg dermed godt bemerket på TV skjermen for hele USA. Etter denne opptredenen fikk de et 

stort gjennombrudd, og også blant irsk amerikanerne ble de nå populære. Ryktet om dem 

spredte seg raskt over Atlanteren til hjemlandet, og ikke lenge etter var det en irsk 

radioreporter på plass i USA for å gjøre et opptak av dem til statskanalen Radio Eireann. 

Radiokanalen startet å spille musikken deres for det irske publikumet, og gruppen fikk med 

det gjennombrudd i Irland. I kjølvannet av dette reiste de hjem på en turne i Irland, hvor de 

trakk fulle hus på konsertene sine. Musikken deres var å finne på manges lepper og forfatteren 

av boken” Bringing It All Back Home”, Nuala O´Connor sier: Any child growing up in 

Ireland in the sixties knew at least one of The Clancy Brothers Songs. Musikken til Makem og 

Clancy brødrene var så populær at mange av versjonene deres av gamle viser har blitt 

standard sanger i repertoaret hos folkemusikere i Irland. Følgende av deres popularitet i Irland 

førte til at mange lignende grupper ble etablert. Denne blandingen av irske folkeviser og 

amerikansk urban folk musikk, gikk rett hjem hos folk, og det utviklet seg raskt til å bli en 
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folkekjær sjanger. Samtidig med gjennombruddet, ble også denne musikksjangeren vanlig på 

puber, og den irske og meget populære ”musikk på pub” kulturen var født.59  

 

Pubene erstattet på 1960 tallet vanlige konsertsteder, og irske musikere begynte i større grad å 

spille profesjonelt her. Musikere begynte også i mye større grad å satse på denne nye 

musikkformen, noe som førte til at céilí band tradisjonen ble redusert i forhold til folk revival 

inspirert musikk. De tradisjonelle stilartene som céilí band representerte av dansbare reel, jig 

og hornpipe ble også byttet ut til viser og ballader hvor det fortellende elementet var i fokus. 

Folk revival ekspanderingen i irsk musikkliv, førte også til en betydelig økning av 

rytmegitarister og andre strengebaserte akkompagneringsmusikere. Folk revival sjangerens 

popularitet åpnet nå dørene for nye grupper som Sweeney’s Men og The Dubliners, som 

etablerte seg i årene som fulgte.60 

 

Det mest kjente av slike revival inspirerte band er The Dubliners. De ble dannet i 1962 spilte 

en musikksjanger som var sammensatt av tradisjonelle sanger og dansemusikk og satt 

nærmest standarden for irsk pubmusikk. Gruppen brukte  i tillegg tradisjonelle irske 

folkeinstrumenter som fele og fløyte og ble raskt populære på de britiske øyer og over store 

deler av Europa. Albumet A Drop of the Hard Stuff fra 1967 solgte 25 000 eksemplarer på 

kun 3 uker – noe som slo alle rekorder innen folkemusikk. I tillegg var singelen Seven 

Drunken Nights på platen, som ble nr 5 på britiske lister. Dette var et enormt gjennombrudd 

både for gruppen og for irsk musikk generelt, som aldri hadde nådd så høyt på noen lister før. 

Sangen har et noe vulgært budskap som omtaler både sex og fyll, noe som førte til at den ble 

bannlyst fra irske radioer, selv om publikum elsket den. Bandet har spilt en viktig rolle i å 

sette Dublin på verdenskartet som en viktig tradisjonsmusikk by. I tillegg har de bidratt sterkt 

til å blåse liv i gamle irske sanger og gjøre dem kjent.61 Sweeney´s Men var det bandet som 

for første gang brukte bouzouki i irsk musikk, og er i denne oppgavens sammenheng det 

viktigste bandet. Dette skjedde midt i tiden hvor musikerne for alvor begynte å jobbe kreativt 

og eksperimentelt, og alt lå derfor til rette for at bouzouki skulle få en real sjanse til å etablere 

seg som et irsk instrument.  
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Bouzoukien kommer til Irland 
 

Etter at Tommy Makem og The Clancy brothers hadde tatt Irsk musikkliv med storm, vokste 

det fram mange nye grupper som fremførte tradisjonssangene i en slik stil. The folk revival 

bølgen var sterk i Irland, som i andre europeiske land, og musikk ble i betydelig større grad 

påvirket av denne trenden. På denne tiden var også populærmusikken i sterk vekst, hvor Elvis 

Presley og The Beatles var i nærheten av høydene i sine karrierer. Men i tillegg den store 

rock´n roll interessen, så ble det også en betydelig økt interesse for folkemusikk. Som en følge 

av the folk revival og Sèan Ó Riada merket likeså folk som musikere at musikken var i 

endring. Det var i ferd med å skje noe nytt, folk eksperimenterte mer med musikk og prøvde 

ut nye elementer fra fremmede tradisjoner. Musikken gikk fra å være dansemusikk til mer 

lyttbar underholdningsmusikk som man kunne oppleve på en pub mens man nøt en pint 

Guinness. I dette avsnittet vil jeg utdype hvor og av hvem bouzoukien for første gang ble 

brukt i irsk musikk. Det viktigste band i den forbindelse er gruppen Sweeney´s Men, og 

bandmedlemmene Andy Irvine og Johnny Moynihan.  

 

”The first bouzouki I ever clapped eyes on was at the stage door of the opera house in Corc 

City around the year 1965 (…) Sweeney’s Men’s music was a mixture of music; it was music 

from America, it was old Irish traditional songs and it was new ballads written for the band 

(…) Their instrumentation was mandolins, guitars, mandocellos, lutes, Portugeese Guitars 

and the bouzouki. Sweeney’s Men used the bouzouki to accompany Irish traditional tunes and 

songs. This was a very exciting time for the music – it was changing”.  

         Philip King62 
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Sweeney’s Men 
 

Bandet ble til på midten av 60 tallet av de unge musikerne Andy Irvine, Johnny Moynihan og 

Joe Dolan som møtte hverandre i Dublin. Det var foreløpig ikke så vanlig med musikk på 

pubene i Dublin tidlig på 60- tallet, så fattige musikere og kunstnere fant hverandre på et sted 

kalt ”O’Donoghues” et lokale drevet av musikerorganisasjonen CCE. Mye på grunn av dette 

stedet og CCE ble et musikermiljø etablert i Dublin, som skulle vise seg å være starten for 

mange store og viktige navn innen irsk folkemusikk.63  
 

It was pretty segregated. Traditional music was something you had to seek out in Dublin at 

that time. Music was not allowed in pubs. That’s what made O’Donoghues special. 

Traditional music was mainly played in places like The Pipers Club (Na Piobairi Uilleann, in 

Henrietta Street). Most of the musicians being country people who were working in Dublin. 

(Irvine)64 

           

Inspirert the folk revival som The Clancy Brothers hadde tatt med seg fra USA, var trenden 

med ta fram gamle tradisjonssanger godt i gang. Sammenkomsten og musikkmiljøet på 

O’Donoghues la grunnlaget for en ny trend kalt ”Pub Sessions”. Trenden bestod ganske 

enkelt av sosialt samvær og musikk. The ceíllí bands hadde opprettholdt dette i mange år 

allerede ved å reise rundt og spille til dans i dansehaller. Denne trenden ble på 60 tallet 

gradvis erstattet eller supplert av de unge og kreative musikerne som holdt til på 

O’Donoghues. Musikk ble på denne tiden vanligere på puber, og mange vil hevde at det var 

The ceillí bands som flyttet ut av dansehallene og inn på pubene. I stor grad er dette riktig, 

men musikken som ble vanlig på pubene var annerledes en ”ren” ceillí band musikk. 

Musikerne spilte irsk tradisjonsmusikk på en annerledes måte, hvor de tok i bruk instrumenter 

som på den tiden var uvanlige i irsk musikk. Riktignok ble en del av instrumentene fra ceillí 

band sjangeren videreført, men den hadde et annet uttrykk, spesielt i hvordan den ble 

akkompagnert.  Musikken kunne derfor sies å være en blanding av ceíllí band- stilen, the folk 

revival- stilen og nye instrumenter som til da ikke var brukt før. Nå var blant annet gitar langt 

på vei det viktigste akkompagneringsinstrumentet, sammen med mandolin og mandola. 

Musikkmiljøet blomstret, og musikerne fikk flere scener å opptre på i Dublins puber. 
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Sweeney´s Men var et resultat av dette gryende musiker livet på 1960 tallet.65 Andy Irvine var 

derfor en del av det voksende musikermiljøet i Dublin på denne tiden. Han skildrer her 

hvordan det var: 

 

We listened to the Clancy Brothers and thought the songs good but the performance stagey 

and over the top. ‘Strokey’ was the word we used in those days. (…) I was also playing the 

mandolin at this time and was influenced by Johnny Moynihan, whose musical taste was as 

quirky as mine. We sang long ballads that we learned from the Child Collection, we sang 

songs from the "Radio ballads" that Ewan McColl, Peggy Seeger and Charles Parker had 

made for the BBC, we sang Old Timey songs from the American tradition and we sang and 

played songs and tunes that we heard on Radio Eireann.(Irvine, Dublin – early 1960s)66 

 

Det er to påstander om hvem som skal ha æren for introduksjonen av bouzouki i Irland. 

Musikeren Johnny Moynihan er med i dem begge, hvorav den ene påstanden er høyst 

unøyaktig: Moynihan overtok et instrument med flat resonanskasse tidlig på 1960 tallet. Dette 

var et instrument som instrumentmaker John Baily hadde fått i oppdrag å bygge for musikeren 

John Pearce. Pearce brukte dette foreløpig navnløse instrumentet som et alternativ til gresk 

bouzouki, og beholdt samme stemming og spillemåte. Pearce hevdet at dette var historiens 

første irske bouzouki, men folk flest er skeptiske til det siden han ikke brukte det i irsk 

folkemusikk. Når Johnny Moynihan overtok dette instrumentet er ikke kjent, og denne 

vinklingen er ikke den folk flest mener er riktig.67 Teorien de aller fleste kildene oppgir, er at 

bouzoukien ble kjent via Sweeney’s Men i 1966. Johnny Moynihan hadde etter en tur til 

Hellas tatt med seg et instrument hjem - noen kilder sier også at han overtok det av en venn 

som hadde tatt det med fra Hellas. Han introduserte det for bandets Andy Irvine, som etter 

kort tid begynte å spille dette instrumentet han også. Moynihan brukte allerede en mandolin 

som han hadde fått av The Dubliners’ Ronnie Drew, men nå hadde han et instrument som 

ingen hadde brukt til folkemusikk i offentligheten før: 
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 Johnny was the first person to play the bouzouki in Ireland. There may have been a 

mysterious Greek player somewhere but as nobody ever heard him, I think it’s safe to say 

Johnny was the first. We – Joe Dolan and I – were not impressed with it when he took it out at 

a session in The Enda Hotel in Galway in 1966. (Irvine)  

 

Irvine og de andre medlemmene i Sweeney’s Men var ikke så begeistret for bouzoukien i 

første omgang. Han sier: Moynihan (…) had just introduced us to the Greek Bouzouki, not 

that we were very impressed at first…Irvine hadde fra før brukt en åpent stemt mandolin til å 

akkompagnere, men følte etter hvert at han ønsket at instrumentet trengte litt mer størrelse for 

bedre spillekomfort og for å utvikle stilen sin. Later, a desire to add a little more body and 

depth to the music led me to the bouzouki. My style developed further with that 

instrument.(Irvine)68 Han gikk derfor over til å bruke en gresk bouzouki sammen med 

Moynihan. Sammen skapte de en klang og et lydbilde som var helt nytt i irsk musikk. Dette 

var en rytmisk og strengebasert musikk, men avvek i forhold til The Clancy Brothers klang. 

Forskjellen var at Sweeny´s Men hadde bouzouki og mandolin fremfor gitar og banjo. Dette 

var en forskjell som ga en mye ”spinklere” klang, og som også krevde en annen måte å spille 

på. Folk likte måten de spilte sammen på. Samtidig ble musikken deres sett på som mer 

avansert enn den andre band spilte, og bare det i seg selv skapte en interesse rundt dem.69  

There is a timeline between The Clancy Brothers and The Pogues. And you can slap a lot of 

the Irish groups of that time somewhere along it. The Dubliners would be three quarters of 

the way there. But The Sweeney’s Men didn’t seem to fall along that line, they were off to one 

side (Bill Leader)70 

Sweeney’s Men satte med dette standarden for en mer strengebasert musikk i tillegg til å gjøre 

den mer avansert. De viste også nok en gang i irsk musikkhistorie at det går an å ta i bruk nye 

impulser og retninger som ingen har prøvd før. I tillegg til irsk musikk varierte de repertoaret 

sitt med amerikanske sanger som Tom Dooley og annen folk revival musikk. Bandet vokste 

seg stort og fikk et kjent navn i Irland. Siste halvdel av 1960 årene turnerte de over store deler 

av landet, fram til de ble oppløst på tidlig 1970 tall.71  
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Bouzouki etter Sweeney’s Men 

Da Sweeney’s Men var oppløst, gikk medlemmene hvert til sitt og startet nye prosjekter. 

Moynihan startet De Danann sammen med en annen kjent bouzoukispiller, Alec Finn. Irvine 

gikk sammen med Donal Lunny, Liam O`Flynn og Christy Moore og startet den 

verdenskjente gruppa Planxty. Donal Lunny hadde fra før vært med i 

tradisjonsmusikkgruppen Emmet Spiceland og var aktiv i Prosperous. Nå var det hans tur til å 

bli introdusert for bouzoukien av Andy Irvine. Donal picked up my round back Greek 

bouzouki in my flat one day in 1970. He got good sounds out of it so quickly that I gave it to 

him then and there!(Irvine)72 Lunny ble presentert for den greske bouzoukien i 1970, og 

brukte den på en plateinnspilling med “Prosperous” i 1971.” Lunny viste fort at han trakterte 

instrumentet, men han var ikke fornøyd med verken klangen eller formen på det. Han tok 

kontakt med instrumentmakeren Peter Abnett og fikk han til å utbedre og tilpasse instrumentet 

etter Lunnys ønske. Slik ble det bedre egnet til det bruket han ville ha det til. Endringene som 

ble gjort var å bytte ut den runde kroppen med en flat i tillegg til at halsen ble bedre tilpasset å 

ta ”grep” på. Instrumentet skulle hovedsakelig brukes til å akkompagnere, og derfor la Abnett 

til et ekstra strengepar. Den greske bouzoukien hadde som nevnt tidligere på den tiden kun 3 

par med strenger og var mest brukt til melodispill. Til irsk musikk ønsket Lunny og Irvine en 

bouzouki som var bedre egnet til å spille rytmisk og akkompagnerende. Endringene ble utført 

og den irske bouzoukien var et faktum i 1970. Takket være Donal Lunny fikk bouzoukien sitt 

nåværende utseende, og Peter Abnett er den første instrumentmaker som noensinne har laget 

et slikt instrument.73  

Mye på grunn av Planxty’s suksess, bidro Irvine og Lunny til at bouzoukien ble et kjent 

instrument både i Irland og i andre land. Planxty var aktive fra 1972 til 1983. De hadde noen 

utskiftninger i løpet av tiden, blant annet var Johnny Moynihan med en periode. Når bandet 

ble oppløst startet medlemmene på nye prosjekter med andre artister. De ble gjenforent med 

de opprinnelige medlemmene i 2000 til stor begeistring hos publikum. Planxty are now 

effectively seen as The Beatles of the moderen celtic-music movement. (Colin Harper)74 I 

2004 ga de ut en konsert- DVD/CD. Produsenten av denne utgivelsen, Philip King, beskriver 

gruppen slik:  
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I knew then that Planxty were vital links in the chain of transmission of our music taking us 

back and driving us forward. Their songs and tunes span generations, centurys even, but 

uniquely it is still new and relevant. (King)75  

Andy Irvine og Donal Lunny har vært en stor del av irsk musikk kultur fra de startet og til nå. 

De har jobbet mye sammen, men har også jobbet mye hver for seg og med soloprosjekter. 

Irvine har hatt mange turneer utenfor Irland, hvorav mange av dem fant sted i Øst Europas 

Bulgaria, Romania og gamle Jugoslavia. Han har turnert som solo artist og sammen med 

forskjellige irske artister over store deler av Europa, USA, Nicaragua og Australia. I 1996 gav 

han ut albumet East Wind som er musikk inspirert av toner fra Balkan. Produsent på dette 

albumet var Bill Wheland, som også er kjent for å ha produsert det kjente 

musikk/danseshowet Riverdance. Lunny og Irvine eide en klubb i sammen hvor de hadde live 

musikk med forskjellige utøvere. Klubben het The Mug’s Gig, og første gjesteartist var 

Ronnie Drew. Etter at Lunny forlot Planxty i 1973, gikk han for en periode med i gruppen 

Seachtar, før han i 1975 startet The Bothy Band. I 1981 startet han bandet Moving Hearts, 

sammen med blant andre Christy Moore. Her brukte han noen ganger en elektrisk bouzouki, 

som var en videreutvikling av den originale irske. Lunny har spilt med, backet og produsert 

for mange artister og har i likhet med Irvine turnert store deler av verden. Han regnes som den 

artisten med lengst CV i irsk musikk, og har siden 1970 gjort irsk bouzouki til et kjent 

instrument.76 Sommeren 2009 var Lunny lærer på BLAS Sommerschool, et folkemusikalsk 

sommerprosjekt ved Universitetet i Limerick. Her underviste han i trad musikk og i 

bouzouki.77  

Etter oppløsningen av Sweeney’s Men startet Johnny Moynihan et samarbeid med gitaristen 

Alec Finn. Sammen med Frankie Gavin, Charlie Piggott og Ringo McDonagh grunnla de 

gruppen De Dannan i 1975. Finn var opprinnelig fra England, men reiste til Dublin på tidlig 

1960 tall og ble en del av den musikkutviklingen som fant sted der. Han reiste til byen 

Galway på vestkysten og innledet her samarbeidet med felespilleren Frankie Gavin. De ble 

svært ettertraktet på klubber og puber over store deler av landet.78 I Galway ble Finn eier av 

en gresk bouzouki, litt tilfeldig fordi det var en lutt han egentlig hadde bestilt.79 Han ble fort 

dyktig på dette instrumentet og begynte å bruke det på sine konserter. I De Dannan valgte 
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Moynihan å gå tilbake til mandolin, siden Finn brukte bouzouki så aktivt. Finn fant opp sin 

egen spillestil som skulle være en erstatning for piano. Når han spilte, kombinerte han 

melodier og akkorder sammen med en god porsjon rytme, noe som gjorde at Finns uttrykk 

ikke var til å ta feil av. Et interessant faktum ved Alec Finn, er at han i motsetning til nesten 

alle andre bouzoukispillere i Irland, valgte å fortsette å bruke gresk bouzouki. Han er den 

eneste kjente artisten som ikke har gått over til irsk.80   

Om det var på grunn av tilfeldigheter eller fordi folket hungret etter nye impulser, så ble irsk 

bouzouki i løpet av kort tid akseptert i den irske folkemusikken. Mulige årsaker til dette vil bli 

drøftet senere i oppgaven, hvor jeg skal ta for meg ulike innfallsvinkler som kan ha ført til 

dens gjennombrudd.   
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Del 2: Utvikling og tekniske løsninger 

 

Hvordan irsk bouzouki er satt sammen 
 

Dette avsnittet er for å gi en beskrivelse av hvordan en standard irsk bouzouki er bygd opp. 

Dette blir en oppfølging til avsnittet ”Fra lutt til bouzouki”, som tok for seg likheter og 

utvikling ut ifra beslektede instrumenter og gresk bouzouki. Mens det første avsnittet 

drøftingsmessig tok for seg hva som i hovedsak ble videreført når man konstruerte en irsk 

bouzouki, er dette et mer faktaorientert avsnitt som beskriver instrumentet slik det er.  

 

Kroppen på den irske bouzoukien er en flat resonanskasse med et rundt eller ovalt lydhull. Av 

hensyn til den ønskede klangen ble kroppen flat, og ikke rund slik den er originalt på en gresk. 

Kroppen har en ”pæreformet” fasong, slik en mandola har. I noen tilfeller er det satt på et 

plekterbrett på kroppen på undersiden av lydhullet for å ta imot plekterslag så ikke man 

skraper opp lakken og treverket. En slik oppskraping utgjør stort sett ikke større betydning 

enn det rent visuelle. Halsen er som på den greske lang og utstyrt med bånd av metall som 

deler den inn i halvtoner. Oppå halsen ligger et fingerbrett, der man trykker fingrene på 

strengene. Dette er en tynn plate hvor båndene er festet. Denne platen er som regel mørk i 

fargen, i forhold til lokket, og er laget av et hardt treslag. Det er ikke fargen i treslaget som er 

det viktigste, men hardheten. Vanlige harde treslag som benyttes til fingerbrett er enten 

rosentre, ibenholt eller kokospalme. Når gripebrettet er av et hardt materiale, forlenges 

sustainen og tonene varer lenger. Båndene er merket med prikker som angir intervallene ters, 

kvart, kvint, sekst og oktav. Oktav er merket med to prikker. Disse merkene gjør det enklere å 

holde oversikt mens man spiller – spesielt hvis man spiller med stor avstand ned til hodet, slik 

at man da slipper å telle til hvilket bånd man skal trykke i mens man spiller.81  
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 82 
Kropp     Hals med prikker til å angi bånd 

 

Hodet befinner seg på toppen av halsen. For at ikke hodet skal knekke på grunn av 

belastningen når man strammer strengene, er hode og hals formet i samme trestykke. Hodet 

har i tillegg en bøy bakover for bedre å tåle strengetrykket. Tresort som brukes til dette er 

hovedsaklig også harde treslag som rosentre eller lønn. I tillegg blir hals og hode forsterket 

med en metallstang gjennom halsen slik at de holdes stabilt. På hodet sitter strengefester i 

metall og skruer man kan stramme eller slakke til å stemme instrumentet med. 

 

 83 
Hode med stemmeskruer    Hele instrumentet 

 

Treverket som brukes til å bygge en bouzouki bør ideelt sett ha en tørketid på femten til tjue 

år. Man bruker ulike tresorter. Lokket på resonanskassen er oftest enten av balkansk gran, 

sveitsisk furu, sedertre eller valnøtt tre. Disse tresortene har et fint utseende med fine kurver i 

treverket, og egner seg til front. Lokket blir formet svakt kurvet ute ved kantene for å hindre 

at det gir etter når man strammer strengene. Sidene og bunnen er av enten av mahogni, 

rosentre eller lønn. Disse tresortene er sterke og harde og gir en god resonans og forsterkning 

av lyden. Bouzoukien blir lakkert for å beskytte treverket mot fukt og skader. Til slutt legges 

det på ett til to lag med olje for ekstra beskyttelse og for at utseendet på instrumentet skal bli 

finere.84 
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Inni resonanskassen settes det inn støtter som blir festet i kryss. Disse støttene har to 

funksjoner: Den ene er å stabilisere resonanskassen slik at den holder seg stiv og i riktig 

posisjon. Den andre er å tilpasse lyden fra strengene slik at de klinger med et nokså likt 

volum. Støttene er smalere under bass strengene, dette gjør at bass strengene dempes noe i 

lydstyrke, og dermed klinger med samme lydstyrke som de andre, tynnere strengene. På den 

måten får man en jevn lydstyrke over alle strengene.85  

 

 86 
Innvendig bunn og sider. Strekene markerer støtter      Støttene i forskjellig tykkelse justert etter 

som holder kroppen stiv og stabil                                  strengene som er over 

 

Broen, hvor strengene ligger strekt over for å heve dem fra resten av instrumentet, er laget i 

ibenholt, bein eller imitert elfenben. Det samme er sadelen som strengene er strekt over i 

overgangen mellom hals og hode. Avstanden mellom bro og sadel er viktig at er justert riktig i 

forhold til lengde og høyde, ellers vil instrumentet være vanskelig å få stemt rent. Strengene 

sitter stramt festet mellom stemmeskruene og halestykket som er utført i nikkel. Men det er 

mellom sadel og bro at tonene finstemmes. Denne avstanden er nøye beregnet, og den skal 

også passe med bånd inndelingen. Når man slår på strengen og den vibrerer, lager den lyd. 

Avhengig av tykkelsen på strengen og hvor stramt den er festet, går det an å tilpasse strengen 

den tonen man vil ha. Når man trykker inn i bånd lenger oppe på halsen, vil avstanden 

forkortes ned til broa. Det resulterer i at vibrasjonene på strengen blir raskere og tonene blir 

lysere.87  
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På mange strengeinstrumenter er halsen delt inn i bånd. Båndene indikerer hvor neste tone 

befinner seg, og man kan lett finne fram. Enkelte instrumenter som fiolin og fretless bass, som 

ikke har bånd, krever en mye nøyere presisjon av musikeren for å treffe nøyaktig i riktig tone. 

Den mest brukte båndinndelingen er i halvtoner, selv om det finnes instrumenter hvor det er 

delt inn enkelte kvart toner også (baglama). En irsk bouzouki har kun halvtoneinndeling i 

båndene, noe som gir tolv bånd i en oktav. Toneomfanget på en irsk bouzouki regnes ut fra 

den dypeste åpne tonen på G- paret til den lyseste tonen det er mulig å trykke på D’ streng. 

Toneomfanget blir da to fulle oktaver pluss seks halvtoner. Toneintervallene finnes ved å vite 

nummer på bånd i forhold til åpen streng, hvis man regner åpen streng som grunntonen på 

hver streng.  

 

 

Strengene 
 

Bouzoukien har som strengeinstrumenter flest forskjellige strengetyper for bass og diskant. 

Det som utgjør forskjellen er tykkelsen, utførelsen og metalltypen. Diskant strengene er laget i 

tynt og slett stål, og egner seg godt til spill i lyse toner. Til bass strengene bruker man tykkere 

og tvinnede strenger i bronse eller nikkel. På en irsk bouzouki har man oktavintervall i hvert 

strengepar på de to bassparene. Strengene som ligger parvis, oftest i fire par, har disse 

standardtykkelsene:  

 

Første par D har mellom 0.11” og 0.13” tykkelse 

Andre par A har mellom  0.16” og 0.20” tykkelse 

Tredje par D har mellom 0.28” og 0.32” tykkelse 

Fjerde par G har mellom  0.40” og 0.42” tykkelse 

eller  A har mellom 0.38” og 0.42” tykkelse88 
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Stemming 
 

Vanligste stemming på en irsk bouzouki er G - D - A - D eller A - D - A - D, fra dypest tone 

til lysest. De to dypeste strengepar er stemt i oktav G G’ og D D’ og utgjør bass strengene på 

instrumentet.  Noen ganger stemmes parene i kvinter - som på en mandolin G - D - A - E, og 

enkelte få ganger stemmes den likt deler av en gitar. D - G – H - E. Dette er som de fire 

øverste strengene på en vanlig gitarstemming, og da kan man holde akkorder som man gjør på 

en gitar på disse strengene. Til sammenligning har en gresk bouzouki en C - F - A - D 

stemming på en 8 strenger og D - A - D på en seks strenger. Grunnen til at man stemmer 

forskjellig er for at den enkelte musiker tilpasser instrumentet slik de ønsker å spille på det. 

Ulike spilleteknikker har ulike måter å plassere fingrene på halsen, og for å gjøre dette enklest 

mulig stemmer man instrumentet etter slik man helst vil spille på det.89  

 

 

Spilleteknikker 
 

Til nå i oppgaven har det dreid seg mest om hva en irsk bouzouki er, hvordan den er bygd 

opp, og hvem som brakte den til Irland. I dette avsnittet skal jeg gå nærmere inn på hvordan 

man i praksis spiller på instrumentet. Dette er ikke ment som et lærebokpreget avsnitt, men 

snarere for å gi et mer helhetlig perspektiv om hva slags instrument dette er. I og med at irsk 

bouzouki ikke har eksistert så lenge, og heller ikke er så utbredt, er det ikke samme mangfold 

av lærebøker om spilleteknikker og tips slik man for eksempel har til gitar og piano. Det er 

som ved mange andre instrumenter mye opp til musikerne selv å forske seg fram på 

instrumentet for å finne sine egne metoder. De første musikerne som begynte å bruke 

bouzouki i irsk musikk, hadde tidligere spilt mandolin, mandola eller gitar. Mange veksler 

fortsatt mellom disse instrumentene og trakterer dem alle sammen. Som nevnt tidligere er irsk 

bouzouki først og fremst et akkompagneringsinstrument, men brukes en del også til melodi og 

fills. Dette gjør seg gjeldende på de andre nevnte instrumentene også, og man kan, som nevnt 

i første avsnitt, klart se at spilleteknikker har blitt overført fra dem og til bouzouki. Før jeg 

gikk til anskaffelse av en irsk bouzouki selv, hadde jeg spilt en del mandolin og mye gitar. Jeg 

begynte automatisk å tenke både gitar og mandolin når jeg begynte å spille. Dette faller nokså 

naturlig ettersom likhetene er så vesentlige. Likheten til mandolin er hovedsakelig de doble 
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strengeparene og hvor man trykker på halsen. Likheten til gitar er at instrumentet er nært i 

størrelse, og klangen i bouzoukien ligger nær gitar. Når jeg i avsnittet ”Fra lutt til bouzouki”  

analyserte hvordan man spiller bouzouki sammenlignet med de beslektede instrumentene, skal 

jeg her kun gå grundigere inn i hvordan man spiller irsk bouzouki.  

 

Det finnes noen lærehefter og nettsider som gir gode innføringer i de mest brukte 

spilleteknikkene, blant annet ”Learn to play the Irish Bouzouki” av Zan McLead90 og ”The 

Irish Bouzouki” av Ò Callanáin og Walsh. På tross av sin korte eksistens i instrumenthistorisk 

sammenheng, er det utviklet noen standardteknikker. Jeg tar utgangspunkt i læreheftet ”The 

Irish Bouzouki” til Ò Callanáin og Walsh, og nettsiden til nederlenderen Han Speek91, for å få 

representert både lærebok og nettlæring. Som gitarlærer erfarer jeg at musikkelever ofte går 

på nettet når de vil lære seg nye ting. Internett er blitt et viktig supplement til ordinær 

undervisning, og derfor tar jeg med noen tips derifra også. Figurene som brukes til eksempler 

er i tabulaturform og er hentet fra Han Speeks nettsted som gir basis 

rytme/akkompagneringsmetoder som er vanlig i irsk folkemusikk. Speek bruker eksempler i 

form av tradisjonelle irske danserytmer som reel, jig og hornpipe. Selv om irsk bouzouki ikke 

først og fremst alltid blir assosiert med dansemusikktradisjonen, gir disse eksemplene et godt 

overblikk i hvordan man kan spille i ulike taktarter. Tabulaturene viser strengeparene G - D - 

A – D, hvor G er nederst og den dypest klingende strengen. Pilene opp og ned beskriver 

hvilken vei man drar plekteret over strengene i strumming eksemplene, og de eksemplene 

hvor det er plassert små prikker mellom de inntegnede båndstrekene, viser hvor man skal 

trykke fingrene når man holder akkorder. Jeg henviser til musikkeksempler på vedlagt CD. 

Musikkeksemplene har jeg selv spilt inn på grunnlag av de basistipsene som læreboken og 

nettstedet gir. I tillegg vil jeg vise til musikkeksempler fra forskjellige bouzoukiutøvere på 

hvordan de utfører noen av disse teknikkene. Musikkeksemplene fra disse vil bli henvist til 

diskografiene bak i oppgaven.  

 

Jeg tar gjennom hele dette avsnittet utgangspunkt i høyrehendt holding. Man holder 

bouzoukien ved at man legger halsen mellom tommelfinger og pekefinger på venstre hånd. På 

den måten har man frigjort alle fingrene til bruk, samtidig som man enkelt kan forflytte 

hånden opp og ned langs halsen. Tommelen er fri til å spille på bass strengen og resten av 

fingrene brukes på de andre strengene. Høyre arm skal holdes omtrent på langs over 
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halestykket og broa, slik at hånden med plekteret blir værende over lydhullet. Det er en fordel 

å ha skulder reim for å få bedre ballanse på instrumentet, og for å kunne spille stående, med 

mindre man har en gitarbouzouki  eller andre varianter som har en kropp som er formet til å 

kunne støttes på låret.92  

 

 

Strumming 
 

Strumming er en akkordspilleteknikk hvor men bruker plekter. Direkte oversatt til norsk betyr 

strumming klimpring. Men teknikkene og eksemplene som kommer videre i avsnittet viser at 

dette er mer avansert enn bare å klimpre. Her skal man rytmisk spille på flere eller alle 

strenger for å legge et akkompagnerende grunnlag for solister og flere instrumenter. Derfor 

beholdes den engelske betegnelsen strumming videre i dette avsnittet.  

 

Strumming foregår ved at plekteret holdes i ca 45 graders vinkel med tuppen oppovervendt. 

Man drar plekteret forsiktig opp og ned over strengene ved å kun bruke håndleddet. Det er 

viktig å ikke gjøre dette for hardt eller for nært kroppen av bouzoukien, da dette vil forringe 

lyden. Slår man for hardt over strengene, vil man miste den mykheten og varmen i lyden som 

instrumentet i utgangspunktet er konstruert til å gi. Derfor er det anbefalt å ikke bruke arm og 

albue aktivt, men la bevegelsene være løse og avslappede rytmer i håndleddet. Ved å gjøre 

dette, forhindrer også musikeren at han blir sliten i armen. Blir man sliten, mister man rytmisk 

kontroll over spillet og man vil få problemer hvis man skal spille lenge.93  
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Strummingeksempel 1 
 

Når man spiller strumming, skal man treffe strengene på eneren i takten på vei ned (dype 

strenger mot lyse), og dras hardt over resten av strengene på vei opp (lyse strenger mot dype) 

tilbake på fireren. Dette varierer etter hvilken rytme man spiller innenfor hver taktart. Jig er 

en mye brukt taktart og danserytme i irsk musikk. Den fins i 3 varianter, single- jig som går i 

12/8 takt eller 6/8 takt, slip- jig som går i 9/8 takt og den vanligste dobbel- jig som går i 6/8 

takt. Hvis man deler opp takten i en dobbel- jig som har seks slag, er det fornuftig å tenke to 

grupper på tre slag. På samme måte som slip- jig har tre grupper og single- jig har fire grupper 

på tre slag. Eksemplet under er fra en dobbel- jig med seks slag.94  

 

CD eksempel nr 1 

 

På illustrasjonene er tonen G laveste tone (basstonen) og den øverste horisontalt på bouzouki 

halsen. Pilene markerer hvilken vei man skal dra plekteret over strengene. Pil opp betyr derfor 

downstroke (dra nedover) og pil ned betyr upstroke (dra oppover). Jeg velger å bruke de 

engelske termene for enkelthetens skyld.  

 

Dette eksemplet viser en måte man kan spille en jig. Plekteret skal i løpet av en takt gå ned-

opp-ned ned-opp-ned. Dette gir en følelse av 3/4 takt ettersom man drar plekteret nedover 

igjen på slag 4. Ved å dra nedover får man en tydelig bruk av bass strengene, slik at det kan 

oppfattes som en ener i ei ny takt. Man spiller som regel hardere på downstroke enn upstroke, 

fordi man fysisk naturlig gir større kraft når man slår nedover. Denne varianten brukes, men 

kan være komplisert å bruke ettersom man så tydelig bryter det jevne ned-opp mønsteret på 

slag fire. Det som også kompliserer er at både slag 3 og 4 skal dras nedover, uten noe oppover 

slag i mellom. Man kan derfor oppleve et tidsproblem ettersom at hånden må være klar øverst 

igjen når neste slag kommer. Spiller man i et raskt tempo, vil musikeren kunne få et problem 

med å gjøre slag fire tidsnok, noe som gir en ustabil puls i sangen. Dette avhenger også av om 

musikeren er dyktig nok til å klare dette eller ikke. En del foretrekker derfor en modell hvor 

slagene går opp og ned annenhver gang i takten slik eksempel 2 viser.  

                                                
94 www.xs4all.nl (c) 2010 
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Strummingeksempel 2 
 

CD eksempel nr 2 

 

Ved å bruke metoden over, vil musikeren legge slagene sine i en jevn puls uten noen rytmiske 

variasjoner. Det er derfor viktig at eneren slaget i hver takt får en mer markert lyd, slik at man 

holder rede på hvor hver nye takt begynner. Man kan også markere slag 4 på upstroke hvis 

man vil ha en enda stødigere rytme.95 En trommeslager vil i en slik takt som regel slå 

basstromme på eneren og skarptromme på fireren. Man kan imitere dette på bouzouki ved å 

legge litt ekstra trykk på slag en og fire. Ønsker man å gjøre strummingen noe mer avansert 

og rytmisk, kan man legge til en underdeling mellom to slag, eller man kan som i eksempel 3, 

fjerne et slag. Donal Lunny bruker denne teknikken i sangen ”Before The Deluge”96 med 

gruppen Moving Hearts. Her ligger denne åttendedelsbaserte rytmefiguren jevnt langt bak i 

lydbildet. Mens andre instrumenter varierer når de kommer ut og inn av lydbildet og varierer i 

dynamikk, ligger bouzouken der som en jevn puls gjennom hele sangen.  

 

Strummingeksempel 3 
 

CD eksempel nr 3 

 

I eksempel 3 velger man å utelate et slag, for å skape ”luft” i rytmen, og for å variere med å 

ikke spille på hvert slag. Man kan utelate andre eller flere slag også for å variere 

akkompagneringen. Som nevnt over er slag en og fire to viktige og grunnleggende slag i 6/8 

takt, så disse bør ikke utelates. Fordelen for selve spillingen ved å utelate et slag er å bruke 

dette pauseslaget til å bevege hånden klar i posisjon til neste slag. I eksemplet over brukes 

hånden i slag to på samme måte som vanlig, bare at den ikke berører strengene. Man kan 

                                                
95 www.xs4all.nl (c) 2010 
96 Lunny 2007 (a) 



 62 

velge om man vil gjøre dette stakkato, at man da demper strengene i pausen så man får en 

total stillhet, eller man kan velge å la strengene klinge i pausen for å få jevn flyt.97   

 

 

Strummingeksempel 4 
 

Man kan også spille annenhver takt ulik for å hele tiden skape variasjon i sangen. I dette 

eksemplet spiller man helt jevnt en takt, men utelater slag to, fire og seks i takten som følger. 

Ved å gjøre dette, får man hele tiden en ”bevegelse” i rytmen, selv om taktarten går 

uforandret.   

 

CD eksempel nr 4 

 

Uansett i hvilken av de tre taktartene man spiller jig, kan man bruke metodene som vist i 

eksemplene over. Men det er som sagt en fordel å tenke oppdeling i grupper på tre slag i hver. 

Tenker man en oppdeling på to slag, vil man få 2/4 følelsen som kan kollidere med melodien 

eller dansen som skal utøves til musikken. I 9/8 Jig vil heller ikke regnestykket togangen gå 

opp slik at siste gruppe da kun hadde blitt ett slag før neste takt begynner.98  
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Strummingeksempel 5 
 

Reel og hornpipe går vanligvis i 4/4 takt. Det er likevel normalt å bruke 8 slag når man spiller 

rytmen. Strumming til disse taktene kan gjøres, som man gjør på en jig i eksempel to, at man 

bruker opp-ned-opp-ned figur som vist på eksempelet under.  
 

 

CD eksempel nr 5 

 

Man kan også gjøre som i eksempel 3, at man utelater ett eller flere slag for å lage en mer 

rytmisk figur. Forskjellen på Reel og Hornpipe er at Reel her spilles med lange slag både opp 

og ned, mens Hornpipe oftest spilles litt mer stakkato med lange slag ned og korte opp. En 

Polka går i 2/4 takt og spilles som regel med ned-opp-ned-opp figuren. Polka går ofte så fort 

at det ikke er tid til å spille annerledes enn denne teknikken.99  

 

 

Akkordene som brukes i strumming 
 

Når man spiller strumming, gjøres det ved at man holder akkorder med venstrehånda på 

halsen. Disse varieres ved å endre fingersettingen i båndene. Det er mulig å legge til flere 

toner til akkorden for å gjøre den fyldigere. Man kan også velge å utelate tersen og kan bruke 

grunntone, kvint og oktav. Ettersom bouzoukien er stemt G D A D, vil dette oftest ligge 

naturlig for musikeren; å kun spille tonene prim (grunntone) – kvint (5. trinn) – oktav (8. 

trinn) i en akkord. Da vil det være åpent om akkorden går i dur eller moll, og en solist vil 

kunne velge om han legger melodien i dur eller moll. 

 

 

 

 

                                                
99 www.xs4all.nl (c) 



 64 

 It (bouzoukien) was more accepted than the guitar by the tune players because of the modal 

nature of the tunes. The conventional ‘folk’ guitar chords usually define quite strongly the 

difference between major and minor, whereas many of the melodies don’t. The bouzouki lends 

itself to ‘vaguer’ chord shapes that seem to suit the Irish music better100 (Kevin Burke, 

felemusiker)  

 

Det kan også være andre instrumenter i samspillet som legger akkorder hvor tersen er med, og 

kan da markere dur eller moll i klangbildet. 

 

Akkordene velges ut i fra hvilken toneart melodien går i. Går melodien i skalaen G dur, vil det 

være naturlig at grunntonearten er G dur. Akkordene skifter etter hvert som melodien varierer 

i tonebruken. For variasjonens del går det an å re- harmonisere akkordrekken. F eks kan man 

starte første gang i grunntonen, men man starter i parallell tonearten andre gang temaet spilles 

og går til alternative akkorder som styres av hvilken tone melodien har.101 Hør CD eksempel 

nr 13. 

 

Eksempel på hvordan vanlige akkorder tas på bouzouki. Fra øverst er det akkordene D, G, Em 

og C. De største prikkene angir hvor man skal trykke fingrene. Det er ikke angitt hvilke 

fingrer som skal benyttes på de gitte plassene, fordi det av egen erfaring er mulig å gjøre dette 

på mange måter, avhengig av hvordan man skal spille.102  
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Plukking 
 

Alternativt til strumming, kan man spille plukking. Mens man i strumming drar over alle 

strengene samtidig, slår man et og et strengepar i akkorden når man bruker plukking. For å 

unngå strumming effekten, lar man plekteret jobbe ned-opp-ned-opp når hvert strengepar 

berøres. På denne måten markerer man tydelig at man ønsker å få fram tone for tone og ikke 

alle tonene på likt.  

 

Plukke eksempel 1 
 

CD eksempel nr 6 

 

Selv om man spiller tone for tone, er det vanlig å la de strengene man har slått på henge til 

neste gang man slår. På den måten vil det alltid ligge lyd som klinger med de andre tonene 

som blir spilt. Bytter man toneart bør man være oppmerksom på at de strengene som ligger og 

lager lyd harmonerer med den nye tonearten. Eksemplet over viser hvordan man spiller en og 

en tone. Til akkompagnering kan en slik figur ligge i en sløyfe, som et gjentagende ostinat, 

gjennom hele sangen. Man må da endre tonene når akkordene skifter. Andy Irvine gjør dette 

blant annet i sangen ”The Highwayman”103. Her spiller han en jevn sløyfe av toner, som 

ligger og danner et rytmisk og klangmessig grunnlag for sin egen vokal. En slik figur kan 

også være et supplement til andre rytmeinstrumenter, for eksempel en annen bouzouki, eller 

det kan brukes som et fills mellom to vokal linjer.104  
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Plukke eksempel 2 
 

 

CD eksempel nr 7 

 

En annen variant av plukking er å innlemme litt strumming som en variasjon til plukkingen. 

Her slår man på en streng på slag en, to, fire og seks, men man slår på to strenger på slag tre 

og fem. Ved å markere enkelte slag kan får man et annet uttrykk i rytmen.105 I sangen ”False 

Fly”106 med Moving Hearts, spiller Donal Lunny slik. Spesielt tydelig er det under introen av 

sangen, hvor han veksler mellom å slå en og flere strenger av gangen over en synthpad som 

ligger helt rolig i bakgrunnen. Introen får dermed et preg av melodi, samtidig som det spilles 

rytme. Når vokalisten kommer inn, går han imidlertid over til mer rytme og mindre melodi i 

spillet sitt. 

 

 

Plukke eksempel 3 
 

CD eksempel nr 8 

 

Her varieres takten ved at man i første halvdel bruker strumming på slag tre, mens i andre 

halvdel plukkes det på alle fire slag.107 Hvis man ønsker en mer stakkato variant, kan man 

dempe strengene rett etter hvert slag. Dette er mer teknisk krevende og gjøres enten ved at 

                                                
105 www.xs4all.nl (c) 2010 
106 Lunny 1998 (b) 
107 www.xs4all.nl (c) 2010 
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man lar høyrehånda ligge så vidt inntil strengene slik at de slutter å vibrere rett etter at slaget 

er tatt, eller at man løfter fingrene på venstrehånda opp fra halsen rett etter at slaget er tatt. 

Det vil da bli en kort pause mellom slagene noe som skaper en perkusjonsaktig lyd. Det går 

an å gjøre sangen i sin helhet mer dynamisk og variert ved å for eksempel dempe slagene på 

vers og løse de opp på refrenget.   

 

 

Plukke eksempel 4 
 

Mer melodiske varianter kan gjøres i akkorden når man bruker picking metoden. I eksemplet 

på neste side er det en sus4 variant, hvor man varierer med bånd fire og 5 som er dur tersen og 

sus4 i D akkorden som spilles. Ofte gjøres dette hvis man skal ligge lenge på samme akkorden 

uten at noe annet skjer, for eksempel under sangens intro eller mellomspill. Det kan varieres 

med andre toner enn sus4 toner, slik Andy Irvine gjør i sangen ”Rude Awakening”108. Her går 

en variert gjentakelse over en rekke toner i en akkord. Med variert gjentakelse menes at 

grunnstrukturen er den samme hele tiden, men tonene varieres i hver runde. 

CD eksempel nr 9 

 

Slag to i dette eksemplet er ikke merket med pil opp eller ned, men med en H. Dette 

symboliserer en teknikk som kalles hammered on, og utføres ved at man slår fingeren hardt på 

det anviste bånd, slik at det lager lyd. Lyden som oppstår da er annerledes enn om man slår 

med plekteret. Denne teknikken er vanligere i melodi og solospill når man gjør en short roll.  

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Irvine 2006 
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Short Roll 
 

En short roll utføres ved at man gjør en rask opp-ned bevegelse på samme tone. Dette er et 

kjent fenomen i irsk musikk og utføres av mange solist instrumenter.  

 

 
      CD eksempel nr 10 

 

For å utføre en short roll, slår man en tone med plekteret, man bruker hammered on på et av 

båndene ved siden og drar i strengen slik at man lager lyd igjen når man er tilbake til 

utgangspunktet. Denne manøveren utføres på samme streng og man lar fingeren ligge i det 

båndet hvor den tonen man i utgangspunktet spiller, mens man hamrer og drar raskt i båndet 

ved siden. Ved en utført short roll, har man spilt samme tonen to ganger uten å gjøre noe 

aktivt med høyrehånden. Dette skal utføres på samme tid som tonen opprinnelig var ment å 

vare, derfor må man kutte i lengden på tonen for å få plass til å gjøre dette. Eksemplet over 

viser at en short roll er det samme som en triol, hvor man forminsker varigheten på tonene for 

å få dem innenfor det korte tidsaspektet de skal spilles i. Til forskjell fra en triol, så noteres en 

short roll kun med tonen som er utgangspunktet med tegn over.109 

 

Plekter og capo 
 

For å få den gode og klingende lyden bruker man plekter. Plektrene er små trekantede stykker 

av enten plast eller nylon. Tykkelse på plekter varierer etter hva den enkelte musiker er mest 

komfortabel med, og til hvilket bruk. Skal man spille rytme, er det best å bruke et mykt 

plekter for at det lett skal gli over strengene. Skal man spille melodier og plukking på hver 

                                                
109 www.xs4all.nl (c) 2010 
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streng, er et hardt plekter å foretrekke. Mange musikere foretrekker et plekter som har 

forskjellig tykkelse på hvert av de 3 hjørnene, mykt, medium og hardt.  

 

Capo er en slags flyttbar sadel, som man kan feste til bånd lenger oppe på halsen og 

forminske lengden på strengene. Når man gjør dette, transponerer man instrumentet til en 

annen toneart og man kan holde akkorder på vanlig måte. Med capo har man mulighet til å 

spille med åpne strenger på akkorder man i utgangspunktet ikke har mulighet til. Capoen 

festes stramt rundt halsen i det foretrukne båndet. Hvis man setter en capo i bånd 4 ved vanlig 

stemming G D A D, vil nå den nye stemmingen bli H F# C# F#. Hvis man nå drar over de 

åpne strengene uten å trykke inn noen bånd, vil tonearten F# sus4 klinge. Ved å bruke capo på 

bouzouki, får man en mye lysere tone i instrumentet og man kommer nærmere mandolin lyd 

jo lenger opp man flytter den.110 Capo er brukt på CD eksempel nr 11. 

 

   
Bruk av capo     Spill med plekter  

 

 

Melodi og fingerspill 
 

Selv om irsk bouzouki i størst grad blir brukt til ulike akkompagneringer, er ikke uvanlig å 

spille melodier på den også. Når man skal spille melodi blir man anbefalt å spille nær broa 

(nedre strengefestet på kroppen) for å få tonene klart fram. Her nede er strengene stivere og 

det kreves litt mer kraft for å dra plekteret over dem. På den måten blir det mer energi og 

tonene klinger skarpere.111  

 

I CD eksempel nr 12 spiller jeg en liten melodi uten akkompagnement, mens i CD eksempel 

13 spiller jeg en melodi akkompagnert av bouzouki. For å få til dette kreves det to 

                                                
110 Callanàin & Walsh 1989 s. 12 
111 www.xs4all.nl (c) 2010 
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instrumenter, ett til akkompagnement og ett til melodi. Men man kan også gjøre begge deler 

på en gang ved å spille fingerspill. Ved den type fingerspill som omtales her brukes ikke 

plekter. Man kan bruke fingerplekter som festes rundt tuppen av fingeren, som vanligvis 

brukes til banjo og akustisk gitar. Her skal man spille enkle melodier akkompagnert av de 

andre strengene som er ledige og som passer til melodien. For å gjøre dette bruker man 

tommel til å spille bass og toner til å fylle inn, mens pekefinger spiller melodi – primært på 

nederste strengepar. Fingerspill beskrevet her er altså en blanding av plukking og melodispill. 

Mens melodien går, spilles akkompagneringen samtidig. Et godt eksempel på denne 

teknikken er sangen ”Irish Ways And Irish Laws”112 av Donal Lunny. Her spiller han et rolig 

fingerspill over akkordene i sangen, mens han av og til spiller små melodifraser i tillegg til 

akkompagneringen. Fingerspillet i bunn og holder stemningen og roen i sangen konstant, 

mens resten av besetningen i bandet gjør forskjellige ting. Denne teknikken er til 

sammenligning svært ofte brukt på akustisk gitar. Det som gjør det vanskelig å bruke plekter i 

denne teknikken, er at man stort sett spiller på strenger som ikke ligger ved siden av 

hverandre, og at akkompagneringstonene spilles helt samtidig med noen av tonene i melodien. 

Det er mulig om man spiller melodi som passer til de åpne strengene, da får man en melodi 

mens man spiller strumming. Eksempel på fingerspill er på CD eksempel nr 14.  

 

 

Hvordan utøvere spiller 
 

Musikere har som regel egne særtrekk i måten de spiller på. Det vil si at de har tilegnet seg en 

metode og et uttrykk som er særegent hos hver av dem. Andy Irvine spiller bouzouki på en 

veldig melodisk måte og bruker mye sustain. Han er også kjent for å eksperimentere med nye 

spilleteknikker, som f eks å finne nye akkorder og formasjoner.113 Ved å skape mye sustain, 

slår han på strengene en og en av gangen og lar dem klinge mens han slår akkorder. Ofte 

spiller han en melodifrase på en streng, mens han akkompagnerer på resten av strengene. Som 

regel går melodien på lyseste strengepar, men noen ganger går den på dypere strenger også. 

Da legger han enkelte ganger inn noen ”kling” på lyseste par som henger over melodien han 

spiller på de andre strengene. Irvine har mye melodiøst over spillet og legger ofte inn små 

melodifraser mens han akkompagnerer. Noen ganger spiller han unisont melodien sammen 

med vokal, og noen ganger spiller han en motstemme til vokalmelodien. Nesten hele tiden 
                                                
112 Lunny 2007 
113 Callanáin & Walsh 1989 s. 38 



 71 

mens han spiller strumming, legger han inn fills som fyller ut lydbildet. Alle disse tingene 

gjør at Irvine’s spilleteknikk er svært avansert. Man ser at venstrehånda jobber nesten 

konstant opp og ned på halsen når han akkompagnerer og legger inn små melodifraser – ofte 

mens han enten synger eller spiller munnspill samtidig. På samme måte har han en avansert 

teknikk å bruke høyrehånda på. Høyrehånda går i tillegg til opp og ned vertikalt over 

strengene, ut og inn for å kun treffe de strengene som han vi ha lyd i. Siden han bruker vanlig 

plekter må han være nøye på å ikke treffe feil strenger, da tonene fra disse kan lage 

dissonanser i lyden. Dette krever stor presisjon for å få til, og det er ikke uten grunn at han av 

mange blir regnet som den største utøver på dette instrumentet.114 Irvine har ofte konserter 

alene, og ved å mestre denne teknikken, lager han et bredt og fyldig lydbilde uten hjelp fra 

andre musikere 

 

Donal Lunny var først gitarist, og man kan se på måten han veldig ofte spiller på at det er 

gitarteknikk han benytter. Veldig ofte ser man at han bruker strumming og spiller rytmisk som 

man gjerne gjør på akustisk gitar. I samspill med gitar, spiller han ofte samme akkorder og 

bruker samme rytme som gitaristen gjør. Teknikken hans kan sies at er mer perkusiv, og 

armen hans jobber med store bevegelser opp og ned.  Spilleteknikkene hans er varierte, hvor 

han spilte melodisk i ”Planxty”, og mer rytmisk i ”Bothy Band” og ”Moving Hearts”. Han 

bruker også av og til motmelodier i akkordspillet sitt og legger inn små fills og fraser for å 

”krydre” lydbildet.115  

 

Manus Lunny og Tom McDonagh er også tidligere gitarister som senere begynte å spille 

bouzouki. Spillestilen til Manus Lunny er veldig variert, hvor han veksler fra kraftig perkussiv 

strumming til rolig melodispill. Ofte når han spiller, demper han strengene med venstre hånd 

mens han strummer plekteret opp og ned, og lager på den måten en ”klikkende” og perkussiv 

effekt. Lunny bruker også effekt pedaler, som volumpedal, chorus og delay – noe som gir 

spillet hans en lyd som minner om en synthesizer. McDonagh har også en rytmisk og 

gitarlignende stil over spillet sitt. I tillegg til å spille perkussivt, eksperimenterer han også 

med å spille fingerspill uten plekter. 116  

 

                                                
114 Planxty 2004 (egen studie av A.I. spilleteknikker) 
115 Callanáin & Walsh 1989 s. 37  
116 Callanáin & Walsh 1989 s. 30 og 42 
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Niall Ó Callanán Begynte å spille bouzouki I 1979, først på en gresk 6 strenger men gikk etter 

hvert over til en irsk 8 strenger. Også Ó Callanán’s spilleteknikk bærer preg av at han er 

tidligere gitarist. Han har tatt med seg ”attacket” og uttrykket man har på en gitar over på 

bouzoukien. Han spiller rytme, og det meste av musikken hans er akkordbasert. Han bruker 

ofte åpne akkorder, som betyr at han holder på bass strengene, men har diskant strengene 

åpne. Dette gir en større og mer åpen klang i lyden. Han spiller også, i likhet med Irvine, 

melodier på treble strengene mens han spiller akkorder med bass strengene. Når han spiller 

bruker han av og til to capoer for å lettere kunne transponere under sangen. Den ene, plassert 

høyere oppe på halsen, kan lett tas av slik at instrumentet raskt blir transponert til en annen 

toneart.117  

 

Dette var noen eksempler på hvordan man vanligvis spiller på en irsk bouzouki. Man kan 

gjerne kalle eksemplene for standardmetoder, men det er vanskelig å helt nøyaktig kunne lage 

en definisjon på det. Etter å ha hørt et uvisst antall sanger hvor irsk bouzouki er representert, 

har jeg hørt utallige mange forskjellige måter å traktere den på. Eksemplene i dette avsnittet 

kan heller regnes som en basis for videre utvikling. Det er uansett interessant å se at det etter 

ca 40 års eksistens allerede har blitt et så allmenn nyttig instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
117 Callanáin & Walsh 1989 s. 26 
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Del 3: Hvordan har bouzouki blitt vanlig i Irland? 
 

Det er normalt at trender og tradisjoner påvirker hverandre. Vår verden er i kontinuerlig 

utvikling og forandrer seg gradvis i ulike retninger ettersom nye ting kommer på markedet. 

Dette gjør seg gjeldende for nærmest alt, det handler mye om å bli inspirert av andre og ta i 

bruk det man mener er et godt tilskudd. Ta industrien som et eksempel. Når en produsent 

lanserer et nytt design eller leverer en ny praktisk eller sikkerhetsmessig løsning som faller i 

smak hos kjøperne, vil andre produsenter følge etter om ikke lenge. Innen popmusikkhistorien 

er det på akkurat samme måte. Man kjenner til at på 60 tallet var det rock´n  roll som gjaldt, 

på samme måte som tungrock og progrock var vanlig på 70 tallet mens synthesizer og el- 

trommer gjaldt på 80 tallet. Dette var trender som noen startet fordi de torde å tenke nytt, og 

som mange i stor grad ble inspirert av og lot seg påvirke av til sin egen musikk.  

 

Irsk musikk har også vært utsatt for påvirkninger i løpet av historien. Som nevnt i første del 

av oppgaven har det vært mange sosiale utfordringer som har formet musikktradisjonen. Man 

kan se av tekster at musikken har preget folks liv, samtidig som man ser at folks liv har preget 

musikken, ettersom tekstene handler om alt fra hverdagslige ting til krig og nød. Menneskene 

som lagde disse sangene var naturligvis opptatt av sin egen hverdag og sin egen historie og 

brukte musikken til å få ut sine tanker, noe som igjen inspirerte flere til å gjøre det samme. Så 

lenge det er en eller flere tenkende og utforskende hjerner tilstede, vil musikken alltid være i 

stand til å la seg inspirere av andre, og til å inspirere andre. Dette viser at det er en gjensidig 

påvirkning, at musikken former folk og at folk former musikken.  

 

 

Hva menes med vanlig? 
 

Det er relativt å si at bouzouki er blitt et vanlig instrument, ettersom man ikke klart kan 

definere hva ordet vanlig betyr i denne sammenhengen. Sier man at vanlige instrumenter er de 

instrumentene man først tenker på, eller de som er dokumentert mest brukt?  

 

I 2010 er det nesten vanskeligere å finne instrumenter som ikke brukes i denne sjangeren, vel 

og merke av de som brukes i den vestlige verden. Artisten Enya bruker like godt synthesizer 

som om hun skulle brukt en bardic harp, og Dave Bainbridge i gruppen Iona bruker el- gitar 
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til soloene sine der en tin whistle vanligvis ville ha blitt brukt. Det er i dag et mangfold av 

forskjellige instrumenter som har funnet sin plass i den irske musikken, derfor er det 

vanskelig å definere hva som er et vanlig instrument i vår tid. På samme tid kan man spørre 

seg hva slags instrumenter det er ”tillatt” å spille folkemusikk på, for at man kan regne den 

musikken som utøves som folkemusikk? Er det folkemusikk om man spiller ”Danny Boy” 

melodien på en el bass, eller om man akkompagnerer ”The Trip to Sligo” med moderne 

slagverk? Rytmen og melodien kan være i tråd med originalen, men utrykket blir annerledes 

fordi man bruker instrumenter som ikke i utgangspunktet assosieres med denne type 

folkemusikk. Om dette er tillatt, er det opp til hver enkelt subjektive mening å avgjøre, men i 

denne sammenhengen kan man konkludere med at å bruke slike instrumenter på sangene 

nevnt over er uvanlig sett i lys av tradisjonen. Det som derimot er blitt mer vanlig er å 

kombinere de såkalte vanlige med de uvanlige instrumentene. Popgruppen The Corrs 

besetning består av fele, fløyte, bodhran, el gitar, el bass og slagverk. Det finnes utallige andre 

artister også som kombinerer pop og rock instrumenter med tradisjonelle irske instrumenter. 

Musikken som fremføres er i stor grad utelukkende popmusikk, men man hører at 

tradisjonsmusikken kommer inn i små glimt innimellom på de tradisjonelle instrumentene. 

Det er instrumenter som regnes for typiske tradisjonelle innen irsk musikk, hvorav fele, 

fløyte, bodhran og sekkepipe nok er de første man tenker på. Dette er akustiske instrumenter 

som har vært i bruk lenge og har vært med på å gi denne musikken sin egenart og sound 

gjennom århundrer. Det vil derfor være naturlig å plassere disse under begrepet vanlig. 

 

Bouzouki kan derfor sies å ha blitt et vanlig instrument innen den akustiske instrument 

gruppen – fra tiden før de moderne og elektriske instrumentene for alvor tok steget inn i 

folkemusikken. Det andre spørsmålet knyttet til ordet vanlig, er hvor hyppig man finner det 

brukt. Uten noen nøyaktig analyse vet man ganske sikkert at som akkompagneringsinstrument 

er akustisk gitar det klart mest brukte. Bouzouki kommer et stykke lenger ned på denne listen 

over strengeinstrumenter sammen med blant andre banjo og mandolin. Den foreløpige 

konklusjonen man kan trekke av det er at bouzouki ikke er vanligst, men heller ikke et uvanlig 

instrument. Så bør det også tilføyes at den irske bouzoukien er laget og tilpasset på en slik 

måte at den skal kunne kle irsk folkemusikk på en god måte. Den er ett av få instrumenter 

som er spesiallaget for akkurat denne musikksjangeren, sett i lys av hvordan den ble tilpasset. 

Det er uvanlig å høre irsk bouzouki i andre musikksjangere enn den irske, og derfor kan man 

konkludere med at det er i denne sjangeren irsk bouzouki er vanlig.  
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Et fremmed instrument i en sterk musikktradisjon 
 

Hvordan kan et instrument som kommer fra en musikk kultur fra andre siden av Europa klare 

å bli integrert i en helt fremmed musikktradisjon? Bouzoukien er hovedinstrumentet for 

melodi i den greske musikken, med sitt harde og nasale sound som trenger gjennom lydbildet. 

Dette er gresk musikktradisjons viktigste element, med røtter i arabisk og midt Østens 

musikk. Hvordan skulle den klare å etablere seg i en musikk hvor majoriteten av repertoaret 

var ballademusikk og helt annerledes melodifraseringer og som i tilegg var full av solist 

instrumenter fra før? Irsk musikktradisjon var godt etablert og i stor vekst. For at et nytt 

instrument skulle overleve, måtte det flere rammefaktorer til. 

 

Rett tid 
 

Det å treffe i rett tid når publikum er mottakelige er en av nøklene til bouzoukiens suksess. 

Det kan være en tilfeldighet som utløser suksessen, hvor personen som i det små setter 

prosessen i gang ikke har som formål å forandre en godt etablert orden. Det at en gresk 

bouzouki havnet hos en relativt ukjent musiker i Irland er å regne som en tilfeldighet. Det kan 

ha vært ulike årsaker til at han anskaffet seg en, enten at han var nysgjerrig på instrumentet, 

eller at han ønsket å prøve noe nytt i den eksisterende musikken. Det var imidlertid ikke 

uvanlig å ta inn nye instrumenter. De fleste instrumentene som man i dag regner som typisk 

irske er på ett tidspunkt blitt importert fra Europa eller Amerika. Denne tradisjonen har pågått 

jevnt siden 1600 tallet når fiolinen (fiddle) ble introdusert. 1900 tallet var på mange måter en 

revolusjon for instrumenter ”utenfra” til å bi integrert i Irland, så at bouzouki også var ett av 

dem er ikke noe særtilfelle.118 Dette skjedde også i en tid hvor det var store forandringer i 

musikk livet. En tid hvor man fikk egne subkulturer av unge musikere som kun spilte 

folkemusikk. Dette var grupperinger som kom både i kjølvannet av Céillí Band tradisjonen, 

som hadde etablert irsk musikk i et samspill i større ensembler, og ikke minst på grunn av the 

folk revivals enorme innflytelse på denne tiden. Musikerne samlet seg til sosialt lag for å 

drikke og spille sammen og eksperimentere med musikken – ofte på O´Donoghuges i Dublin. 

Musikken var satt i system av organisasjonen CCE slik at samlingssteder var lagt mer til rette 

for musikerne.  

 

                                                
118 Long 2006 s. 13 - 54 
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1960 tallet når bouzoukien kom til Irland var en tid hvor man i stor grad var i gang med å 

prøve ut nye ting. Publikummet og musikerne var mottakelige for de nye og uutforskede 

musikalske supplementer. Det var også en tid hvor man hentet impulser fra Amerika og puttet 

det inn i egen musikk. Musikken var blitt populær, mye takket være spredning over radioen, 

men også fordi folket signaliserte interessen, kunne musikerne bygge opp under dens 

popularitet og tillate seg å være kreative. Kreativiteten hadde på 1960 tallet allerede delt seg i 

ulike musikalske forgreininger, hovedsakelig Ó Riáda´s retning og retningen inspirert fra the 

folk revival. Med andre ord var det stor aksept blant dem som drev med musikk å tenke nytt. 

Tiden var også mer moden for å gjøre musikken avansert. Når en musiker lytter til musikk er 

ofte fokus på de musikalske løsningene like viktig som det å nyte den. En musiker forstår i 

mye større grad om det som spilles er krevende å utføre. Sweeney´s Mens musikk ble på den 

tiden ansett som avansert.119 Både på grunn av at musikerne var dyktige og at et nytt 

instrument var i bruk. Tiden var der også for sjangeren Sweeney´s Men representerte. En tid 

der gitarbasert rock var svært populær og folkesjangeren var stor i Europas største 

inspirasjonskilde – USA. Det var ungdomsopprør og folkesanger med samfunnsrettet og 

politisk kritiske budskap som gjorde denne sjangeren populær. Irske artister brukte denne 

sjangeren også til å ta frem gamle sanger fra ballade repertoaret i irsk musikk, noe som bygde 

opp under folks interesse.120 Sweeney´s Men slo igjennom i tiden etter at The Dubliners hadde 

fått sitt gjennombrudd med ”Seven Drunken Nights” og hadde gjort sjangeren kjent langt 

utenfor Irlands grenser.121 Folk var da mottakelige for deres type musikk og samtidig var 

bouzouki en del av deres besetning.  

 

 

Brukt av rett musikere 
 

For at et musikkinstrument skal oppnå en popularitet har ofte produsentene gjort avtaler med 

stjerner innen den aktuelle instrumentgruppen for å profilere produktet sitt med god 

avkastning. Fender har dratt god nytte av at Eric Clapton spiller på deres produkt122, på 

samme måte som Gibson har gjort det godt på at Slash spiller på en av deres Les Paul 

gitarer.123 Man henvender seg til markedet og vet at unge musikere gjerne vil assosiere seg 

                                                
119 Harper & Hodget 2004 s. 7 - 34 
120 Sounes 2001 s. 89 - 104 
121 Long 2006 s. 108 - 110 
122 www.fender.com 2010 
123 www.gibson.com 2010 
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med sine helter og derfor kjøper de produktene som forbildene deres spiller på. Det blir litt på 

siden å hevde at det er slik interessen rundt irsk bouzouki har ekspandert, ettersom man ikke 

har bouzouki helter i den grad man har gitar helter. Allikevel vil man kunne dra en viktig 

parallell. Musikken som utøver instrumentet blir lagt merke til. Der folk liker en sjanger, blir 

man interessert i å forske videre under overflaten. Musikerne som representerer denne 

musikken vil på en eller annen måte få en status hos tilhengerne på en positiv måte. Ved at 

musikerne har en positiv status hos sine tilhengere, vil også hva de foretar seg bli tatt opp og 

ofte gjort av publikum også. Førsteinntrykket av instrumentet når Johnny Moynihan 

presenterte det for sine musiker kolleger var som nevnt ikke det beste. Bouzouki tradisjonen i 

Irland kunne fort blitt stoppet her, hadde det ikke vært for at man ga instrumentet flere sjanser 

og forsket på hvordan man best kunne bruke det i den aktuelle sjangeren. I sin opprinnelige 

form var den ikke så godt egnet til å spille melodier på i et ensemble som framførte irsk 

musikk. På grunn av kroppens runde bakside ble tonene av slik karakter at de virket fremmed 

for sjangeren. Moynihan og Irvine begynte derfor å eksperimentere med å bruke instrumentet 

på en slik måte at det passet bedre, og de fant fram til at det egnet seg best til 

akkompagnering. Musikken til Sweeny´s Men var i stor grad basert på 

strengeakkompagnement.124 Bouzouki ikke ble derfor ikke så fremmed i deres musikk ved å 

bruke det på denne måten. Det er sannsynlig at ved å kun bruke det til melodi, ville det ikke 

fått lang levetid i irsk musikk – selv om man aldri vil få et sikkert svar på den påstanden. Det 

er også sannsynlig at hvis ”feil” musikere hadde fått muligheten til å utprøve instrumentet, 

kunne de fort ha gitt det opp og forkastet det. Det er ikke sikkert at andre musikere ville gitt 

det den sjansen som Moynihan, Lunny og Irvine gjorde. Med sine innspillinger og turneer 

fikk det irske folk for første gang oppleve bouzouki som et instrument i irsk folkemusikk både 

som et supplement eller som en erstatning til gitar. Ved å komme i hendene på musikere som 

så potensialet i instrumentet, og som i tillegg gjorde det kjent ved å bruke det i sitt populære 

band, bør være to viktige faktorer for integrering.  

 

Kjente irske musikere har altså bevisst eller ubevisst brukt sin egen popularitet til å gjøre 

bouzouki populær i irsk musikk. Et annet sted hvor irsk musikk er noe utbredt, er i enkelte 

kretser i USA. Irsk musikk lever og utvikler seg i irsk ættede områder og følger de trendene 

som kommer fra moderlandet. Irsk musikk regnes også for å være en hovedingrediens i 

bluegrass og countrymusikk.125 Amerikaneren Roger Landes er en person som vier mye tid 
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for bouzoukien i USA. Det er først og fremst av egen interesse han gjør det, men han er 

allikevel en betydelig person i denne sammenhengen. Landes arrangerer hvert år en egen 

festival for bouzouki tilhengere verden over, og han har en bred oversikt over instrumentets 

eksistens i USA. Instrumentet kom til Amerika like etter at det var blitt kjent i Irland, og 

enkelte musikere gikk straks i gang med å få en bygd. Landes har tall på over 30 

instrumentmakere i Nord Amerika som bygger bouzoukier, i tillegg har enkelte artister falt for 

instrumentet og bruker det aktivt i sin musikk.126 Enkeltpersonene er derfor et betydelig 

bidrag til at bouzouki har blitt et vanlig instrument i irsk folkemusikk. Det hjelper lite å ha et 

instrument hvis ingen vil bruke det. Når det i tillegg er betydningfulle artister som bruker det, 

gjør det saken enda bedre. Personene er også viktig i forhold til å utforske instrumentet og i 

det hele tatt ta sjansen på å bruke det.  

 

 

Utbedringen 
 

Hva menes med utbedring? Vanligvis snakker man om utbedring når man ser feil og mangler 

på et objekt som hindrer brukeren i å bruke det på en så god måte som mulig. Man kan også si 

det om en prototyp av en oppfinnelse, hvor man ser at man må justere noen detaljer ytterligere 

for å kunne oppnå maksimal ytelse av den. Eller man kan gjøre utbedringer for å tilpasse et 

objekt til et annerledes bruksområde enn det i utgangspunktet var. Det å utbedre må ikke 

nødvendigvis dreie seg om å forbedre noe som er dårlig, snarere se at justeringer noen ganger 

må være nødvendig for å kunne muliggjøre et større mangfold av bruksområder. For 

eksempel består alle biler av fire hjul, en motor og et karosseri. Men hver bil blir utbedret for 

å tilpasse hvert sitt bruksområde, enten det er til gatekjøring, varetransport eller i ulendt 

terreng. Teknologi er en viktig faktor for menneskenes hverdag. Det har den alltid vært, dog 

er den blitt langt mer avansert enn fra menneskehetens tidligste tider. Menneskeheten har 

alltid utviklet redskaper og utstyr, slik at de på en best mulig måte kan utføre deres oppgaver. 

Utviklingen av disse redskapene ble forbedret fordi mennesket med sin tenkende hjerne, 

forkastet de dårlige sidene og bevarte og videreutviklet de gode. Professor i forskning og 

teknologi Wiebe E. Bijker sier i artikkelen ”Vulnerability in Technological Cultures”, at ved å 

studere vår materielle verdens sårbarhet, finner vi nye måter å gjøre den sterkere. Og ved 

utvikling og anskaffelse av ny teknologi, blir menneskene tvunget til å tenke nytt: 
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 Technologies do not merely assist us in our everyday lives; they are also powerful forces 

acting to reshape human activities and their meanings. When a sophisticated new technique 

or instrument is adopted in medical practice, it transforms not only what doctors do, but also 

the way patients, nurses, doctors think about health, illness and medical care.127  

 

For bouzoukiens del, var ikke det noe dårlig instrument i den tradisjonen det hørte hjemme, 

men for å få rett klang og brukervennlighet gjorde man enkelte utbedringer for å tilpasse det 

den nye tradisjonen. Bouzouki var nå blitt akseptert i enkelte kretser, og folk likte lyden. Men 

enkelte musikere så begrensningene i instrumentet i forhold til å bruke det i irsk musikk. 

Donal Lunny gjorde sammen med Peter Abnett noen utbedringer på instrumentet som kan 

være avgjørende i forhold til at det overlevde som folkeinstrument. Takket være disse 

utbedringene ble instrumentet mer riktig til dets bruksområde. Bouzoukibygger Stefan Sobell 

sier at musikere innen irsk folkemusikk foretrekker irsk framfor gresk på grunn av den myke 

tonen og den lange sustainen. Til rolige ballader kunne man spille rolig fingerspill uten å 

måtte slå for ofte på strengene for å opprettholde lyden. I dag bruker så godt som ingen gresk 

bouzouki i irsk musikk, med unntak av Alec Finn i DeDannan.128 Man kan spørre seg om det 

hadde vært slik uten utbedringene og om gresk bouzouki ville ha blitt brukt i like stor grad i 

dag dersom den irske ikke fantes.  

 

 

Brukt rett i rett sjanger 
 

I en musikkverden som var i gang med en voldsom ekspansjon og forgreininger til ulike 

sjangere, er det vanskelig å se at en sjanger skulle bli den rette for instrumentet å utvikle seg i. 

Pop og Rock interessen hadde også nådd Irland, og de gruppene som vi vet var store på 1960 

tallet, var store også her. I et mangfold av blant annet pop, rock, klassisk, visesang og 

folkemusikk ville det vel være likegyldig hvilken av disse sjangrene bouzoukien skulle bli 

brukt? Av de sjangerne var det folkemusikken som ble valget. Man tenker i første rekke at et 

folkeinstrument bør brukes i folkemusikk. Selv om bouzouki i de senere år har blitt benyttet i 

andre sjangere også, er det her det hører hjemme. Med utgangspunkt i at instrumentet kledde 

sjangeren ypperlig, var dette også en sjanger som betydde mye for folk. Denne musikktypen 
                                                
127 Bijker 08.01.2009  
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er en stor kulturskatt hos et hvert folkeslag i alle land, og ansees som en viktig del av 

folkesjela. At noe får innpass og blir akseptert i noe som folket har så kjært, gir et godt 

grunnlag for overlevelse.  

 

Det er en ting at det havnet i rett sjanger, men har det noe å si om det brukes rett i sjangeren? 

Det fins mange alternativer til hvordan man trakterer et instrument og det er ikke alle måter 

som vil gi like god avkastning. Hadde man tatt med de greske trekk fra folkemusikken inn i 

den irske, ville dette på mange måter ha avveket fra sjangeren. Selv om vi ser ut fra analysen 

av gresk og irsk bruk at der finnes likhetstrekk, hvor tremoloplukkingen er en fellesnevner, 

kunne dette fort blitt en kollisjon av to forskjellige stilarter. Det er opp til musikernes 

dyktighet og evne til å bruke sitt musikalske gehør som avgjør om instrumentet brukes i tråd 

med sjangeren. Med det menes ikke at forskjellige sjangere ikke kan inspireres av hverandre, 

noe som er svært vanlig og som er mye av grunnen til at musikken forgreiner seg som den 

gjør. Snarere menes det å gjøre dette med måte, slik at man er tro mot den retningen man 

representerer.  

 

Man kan spørre seg om andre instrumenter hadde blitt akseptert på samme måte som 

bouzouki. Kunne for eksempel en sitar fått en like god integrering? Det som er avgjørende i 

denne sammenhengen er hvordan det brukes i sjangeren det ankommer, og man skulle tro at 

et hvert instrument bør kunne benyttes bare musikeren er bevisst på hvilken måte det trakteres 

i forhold til tradisjonen det kommer til. Mange nye instrumenter har funnet veien til irsk 

musikk i årenes løp, og er tilpasset på en slik måte at publikum vet hvilken sjanger som er 

utgangspunktet. Å blande folkemusikk med rock er blitt en suksess for band som The Pogues 

og The Corrs.129 Å la en synthesizer legge en myk bindende stringslyd som et teppe for en 

gammel folketone, gjerne spilt på el gitar med moderne slagverk som holder rytmen er 

allment akseptert og gjort mye de seinere år.  

 

 

 

 

 

 

                                                
129 Long 2005 s. 315 – 317  
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Lett å spille 
 

Ordet lett er i denne sammenheng noe upresist å bruke. Det er opp til hver enkelt subjektive 

mening å avgjøre om noe er lett eller vanskelig. Det å skulle bruke et redskap for første gang 

uten kjennskap til hvordan det håndteres, byr på utfordringer for de fleste. Ordet lett tar i 

denne sammenheng utgangspunkt i hvilke manøvere som må utføres for å kunne oppnå et 

akseptert resultat. Irsk bouzoukis standard stemminger er A D A D og G D A D. Sistnevnte er 

den klart mest brukte og legges til grunn for dette eksemplet. Ved kun å dra plekteret over de 

åpne strengene vil man kunne oppnå en hørbar G add9 akkord. En person som overhodet ikke 

har kunnskap om musikk vil kunne høre at dette høres fint ut. I utgangspunktet kan hvem som 

helst lage fin lyd i en bouzouki, så lenge instrumentet er stemt. For å utvikle dette videre kan 

man lære seg enkle grep ved hjelp av hjelpefigurer med tegninger av halsen som indikerer 

hvor man skal plassere fingrene (som vist i avsnittet ”Spilleteknikker”). Man trenger ikke å 

forstå akkordenes oppbygning eller noen utdypende musikkteoretiske regler. ”Trykker man 

slik, får man denne akkorden”. Akkurat slik læres også de første gitargrep, og mange av 

prinsippene på bouzouki er de samme på gitar i den første fasen av læringen. De fleste av de 

fremste bouzouki utøverne har som nevnt tidligere konvertert fra gitar, og har grunnleggende 

gitar teknikker i bunn når de spiller bouzouki. Dette gjør at det er enkelt å oppnå en viss 

dyktighet og få det til å høres bra ut når man spiller på den. I tillegg til at den er en slags 

videreføring av mandolin, gjør at det er mer interessant for musikere med kjennskap til 

mandolin å prøve seg på den. Ved å lære seg de mest nødvendige grep og ta med seg 

rytmeteknikkene fra gitar og mandolin, kan man spille bra bouzouki.  

 

For viderekommende åpner det seg mange muligheter. Med de grunnleggende kunnskapene i 

bunn, kan de videreutvikle seg på det rytmiske og det melodiøse plan. Å spille melodi på en 

bouzouki er absolutt mulig og det gjøres av mange. Av dem som har kjennskap til hvordan 

man spiller melodi på gitar, er de to nederste strengene på en bouzouki stemt med like stort 

intervall som på en gitar. Merking og båndinndeling er også identisk, og mulighet for å 

transponere ved hjelp av capo er også til stede. Med litt trening kan man spille melodi mens 

man akkompagnerer på de åpne strengene, og med litt kreativitet kan man sette sammen toner 

til nye grep man syns klinger godt. Man kan også stemme instrumentet slik man ønsker for å 

kunne utføre helt spesielle metoder på en god måte. På et så ”ungt” instrument som irsk 

bouzouki er, er det fortsatt mye uutforsket terreng, og det er opp til musikerens vilje, 
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kreativitet og dyktighet hvor god man ønsker å bli. Det er kanskje denne utforskningsfaktoren 

som gjør instrumentet så spennende for en del musikere. Det å ta instrumentet videre og bruke 

det på måter ingen har gjort før er en motiverende faktor.  

 

En årsak til at bouzouki brukes i større grad, er fordi folk enkelt kan traktere instrumentet. 

Man kan lære seg det på egenhånd, enten ved å bruke lærehefter, nettsider, eller ved å 

utforske det på sin egen måte. Man kan også sitte i grupper og utforske instrumentet sammen 

med musikerkolleger og finne ut av hvordan man spiller. Mestring er ofte veien til interesse, 

og ved å lett kunne mestre et instrument, vil også interessen for dette øke.  

 

 

Flere gjør det 
 

Det er ikke til å legge skjul på at ”folk smitter folk”. Når mennesker ser andre mennesker 

driver med noe, er det lettere for dem å henge seg på. Mange søker etter felleskap og finner 

sin plass i eksisterende grupper. Ta barneidrett som ett eksempel. Når barn ser venner eller 

andre barn har det godt i et fotball lag, er det lettere for dem å ta steget inn selv. Både fordi de 

ønsker å være i en gruppering hvor andre er, og fordi idretten de driver er akseptert og 

tiltrekkende. For mange mennesker er en felleskapsfølelse viktig, og de aller fleste av oss 

søker inn i allerede eksisterende grupper. Veldig få etablerer nye grupper, og det er ofte 

vanskelig å få en slik gruppe til å bli drivedyktig. Men heldigvis fins det gründere og pionerer 

som tør å sprenge noen barrierer fra tid til annen slik at den verdenen vi lever i utvikler seg.  

 

Det er et langt sprang fra barneidrett til bouzouki spillere, men man kan allikevel se noen 

likhetstrekk med begrepet folk smitter folk. Takket være det faktum at noen var først og 

hadde tro på instrumentet, lot det til at andre musikere turte å ta sjansen på å satse selv. Man 

oppnår på den måten en smitteeffekt, hvor man så at noen hadde akseptert den nye og gav det 

en sjanse. En slik smitteeffekt akselerer fortere jo flere utøvere som verves. Iherdige musikere 

følger alltid med i tiden og prøver å sikre seg de nyeste impulser som er å oppdrive for å holde 

seg oppdatert. Noen har et ønske om å alltid ligge foran andre, og å være først ute med de litt 

utradisjonelle instrumentene. Selv om bouzouki langt i fra er det mest utbredte instrumentet i 

irsk musikk, ser man tydelig at det er akseptert. Når folk ser at det er akseptert, er det lettere 

for dem selv å akseptere det.  
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I noen miljøer har folk til vane å ville skille seg ut fra det øvrige samfunnet. Man får i det man 

kaller subkulturer eller ofte mindre grupperinger av folk som driver med noe helt egenartet 

som er en avart av en hovedretning.130 Mange musikksjangere har sitt utspring i slike 

subkulturer, som siden blir hentet ut til det ”vanlige” samfunnet. Man kan si at bouzouki 

kommer fra en slik subkultur, ettersom musikere ofte lever i slike kulturer hvor de kun er få 

samlet og driver med ting som majoriteten av samfunnet ikke driver med. Allikevel skjer det 

en ekspandering av musikere som tar den i bruk. Folk smitter folk også i disse kulturene, og 

etter hvert trakk instrumentet ut av kulturen. I Irland er det nok fortsatt få som for første gang 

de kjøper seg et instrument for å lære å spille, kjøper en bouzouki. Men flere ser nok på den 

som et godt bi instrument i tillegg til gitar og mandolin.  

 

For at et nytt fenomen skal overleve, er det viktig at det kommer seg bærekraftig forbi første 

generasjon. I bouzoukiens tilfelle, skjedde dette samtidig som at grunnleggerne hele tiden har 

holdt på og dermed skapt kontinuitet gjennom de kommende generasjonene også. Når andre 

generasjon kommer til, kommer de til noe som allerede er, og det er lettere for dem å ha dette 

som et alternativ. Ved hjelp av smitteeffekten og kjentgjøring via artister, bekjente og venner, 

ble bouzoukiens eksistens kjent for de neste generasjonene. Etter hvert som flere kommer til, 

vil man se at behovet vokser for å produsere flere instrumenter, utvikle enkle læringsteorier 

og at et akademisk lærebehov kommer. Egne miljøer og grupperinger blir dannet og antall 

musikere spesialisert innenfor dette ene fagfeltet vokser. Etter hvert så er det mange kanaler 

som driver frem kjentgjøringen av bouzoukien.  

 

 

Media 
 

Medias makt og mulighet til å påvirke er enorm. Gjennom media kan vi både få direkte 

nyheter fra andre siden av jordkloden og oppleve film, musikk, serier, vitenskap og sladder fra 

alle verdens hjørner. Media er den største kanalen vi har for markedsføring og profilering av 

produkter, organisasjoner eller begivenheter. I vår tid finns det ikke tall på hvor mange tv og 

radiokanaler, aviser og tidsskrifter eller nettsteder som finnes. Bilder av reklameprodukter 
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dukker opp over alt, og viktige personer og hendelser blir presentert med ulike vinklinger. 

Media skaper helter og syndebukker, avhengig av med hvilken vinkling de blir presentert. 

 

For bouzoukiens del har media bidratt til å profilere og markedsføre artistene som utøver 

instrumentet. Media forteller oss når Donal Lunny gir ut en ny plate, og tid og sted for neste 

konsert. Media gir oss også referat fra artistenes utgivelser, konserter eller andre prosjekter. I 

bouzoukiens tidligste år, bidro radioen i Irland betydelig til å kjentgjøre instrumentet ved å 

profilere artistene som trakterte den, senere også TV. Plateutgivelser bidrar til at musikken 

blir spredt rundt og gjør publikum oppmerksom på musikken deres.  

 

De siste 20 årene har internett blitt den viktigste mediekanalen folk har for å skaffe seg 

kunnskap og informasjon om omtrent alt. På internett kan man lese om bouzoukien som 

instrument og man kan få de siste nyheter som er publisert. Selv om informasjon er begrenset 

foreløpig, får man 86 100 treff i google om man søker på irish bouzouki. Man finner 

diskusjonsforumer hvor instrumentet blir debattert, hvor ulike musikere verden over ”samles” 

for å utveksle ideer og meninger om instrumentet. I slike forum, får man et større innblikk i 

hvordan virkeligheten fortoner seg for en ukjent bouzouki spiller. Man kan lett finne stoff om 

de store stjernene, men det kan være like interessant å få kjennskap til det store flertallet av 

amatører og hobbymusikere og hvilke utfordringer de møter på, og hva som er viktig for dem. 

Her kan de også legge ut undervisningstips for nybegynnere og viderekommende. På 

nettsteder som myspace og youtube kan musikere legge ut sin egen musikk, og dele den med 

resten av verden. Via nettet kan man laste ned musikk av kjente artister for å raskt skaffe seg 

tilgang til musikken deres. Selv om det finnes både lovlige og ulovlige metoder for å gjøre 

dette, er det fullt mulig for alle med tilgang på internett. 
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Irsk bouzouki Utenfor Irlands grenser 
 

Bruken av irsk bouzouki har forsiktig spredt seg utover Irlands grenser. Det er to 

hovedårsaker til dette. Den ene er at instrumentet har fulgt irsk musikk. Med det menes at der 

hvor band og musikere spiller irsk folkemusikk, blir ofte de typiske irske instrumentene også 

tatt med. Den andre er at mange musikere har oppdaget hvilken klang og særpreg dette 

instrumentet kan tilføre musikken deres. Det er ikke bare irske grupper som har tatt 

bouzoukien inn i band besetningen. Som de fleste andre instrumenter, har dette også blitt 

utforsket og utprøvd i nye ensembler og sjangere. Instrumentet begynner å få aksept i deler av 

Europa og i enkelte andre hjørner av verden. I dette avsnittet vil USA og Skandinavia bli 

prioritert.  

 

 

Amerika 
 

Første gang irsk bouzouki var å høre i USA, var når Planxtys første plate nådde landet rundt 

år 1970. Ikke lenge etter var første bouzouki på vei over, og Stanley Greental skal angivelig 

ha vært den første som eide et slikt instrument i Amerika. Første irske bouzouki som ble 

bygget i USA skjedde også tidlig på 1970 tallet. Dette ble gjort av instrumentmaker Rick 

Westman. Westman hadde ingen arbeidstegninger å bygge etter, så måten han gjorde det på 

var å bruke et bilde av Donal Lunny’s bouzouki på Planxtys album ”The Well Below the 

Valley”. Dette lyktes han med – resultatet ble så bra at han solgte det til 

instrumentforhandleren Lark Street Music, som siden solgte instrumentet videre. Lark Street 

Music har vært aktiv leverandør av bouzouki og andre litt uvanlige instrumenter siden 1970 

tallet, og de ble på mange måter ansvarlige i å skaffe musikerne instrumenter. Forretningen er 

fortsatt i drift, og interessen for bouzouki er stor i enkelte kretser.131  

 

Amerikanske musikere var også inne i en tid hvor de eksperimenterte mye med musikk og 

med nye instrumenter. Gjennom 1960 tallet hadde de begynt å eksperimentere med gresk 

bouzouki og baglama i både amerikansk tradisjons musikk og i andre sjangere, sammen med 

gitar, banjo og slide gitar. Irsk musikk var godt kjent i USA, både på grunn av tidligere 

emigranter med sterke bånd til hjemlandet, og på grunn av the folk revival. The folk revival 
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som hadde sitt utspring i USA, inspirerte til etableringen av mange nye grupper i Europa. 

Mange av de grupper og artister som kom til, ble også populære i USA. Band som Planxty, 

Bothy Band og De Dannan ble kjente navn i USA, og bouzouki ble derfor fort lagt merke til 

og akseptert. Ikke lenge etter begynte amerikanske gitarister å falle for lyden i dette nye 

instrumentet. De så nye muligheter i klangen og den noe annerledes lyden det avga, og at 

dette i tillegg var et instrument som kunne brukes til solo. Gerald Trimble, som sannsynligvis 

var den første i USA som brukte bouzouki som solo instrument på plateutgivelsene ”First 

Flight” og ”Heartland Messenger” på 1980 tallet, sier:  

 

I tried to make it an instrument that could play more than just backup. I wanted to be able to 

improvice, play leads, and take the instrument to a new dimension.132  

 

Musikeren Joseph Sobol sier: It’s like the combination of all the fretted instruments with a 

little bit of harpsichord. Chipper Thompson fra Alabama satt en ny standard ved å bruke slide 

på bouzouki.133  

 

Den økende interessen var tydelig og i 1998 gjorde musikeren Roger Landes, som hadde spilt 

bouzouki siden 1980 tallet, et søk på dette. Interessen var stor og det resulterte i et bouzouki 

treff/festival samme år. Dette treffet fikk navnet Zoukfest, og samlet 25 musikere første gang i 

Missouri. Musikerne kom fra USA, Canada, Irland, Skottland, England, Tyskland, Australia 

og New Zealand. Siden har dette treffet skjedd årlig på forskjellige steder. I 2001 til 2003 ble 

det holdt i New Mexico. I 2008 var Andy Irvine æresgjest under treffet. Den store interessen 

har ført til at mange instrumentmakere har begynt å produsere bouzoukier i forskjellige 

fasonger. John Stump lagde en hvor han tok designet fra en Gibson Mandocella, mens Dusty 

Strings Co i Seattle lagde en tolv strengs gitar som fikk en tonekarakteristikk som i en 

bouzouki. Roger Landes gjorde nylig en undersøkelse på hvor mange bouzouki byggere som 

finnes i USA og Canada og kom raskt til over 30 stk.134   

 

 

 

 

                                                
132 I følge Kotapish 2000 
133 I følge Kotapish 2000 
134 Landes 2009 
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Skandinavia 
  

I Norge og Skandinavia er irsk bouzouki lite utbredt og et nokså ukjent instrument. Ketil 

Rudjord fra Trondheim er en av de få som bruker instrumentet aktivt og er blant dem som har 

mest innsikt om det i Norge. Han vet om få her til lands og ellers i Skandinavia som spiller 

bouzouki. Det er en så liten gruppe musikere som bor spredt rundt i hele landet, at man 

nærmest ikke kan kalle det et miljø. Selv om de fleste av musikerne vet om hverandre og 

møtes med jevne mellomrom, er det ikke flere enn at det er noen ytterst få i hver landsdel det 

er snakk om.135 I Sverige er Ale Möller den mest kjente. Han bruker bouzouki stort sett i 

world musikk og noen ganger til folkemusikk. Også folke og visesangeren Sofia Karlsson 

bruker buouzouki aktivt i sin musikk. Hun bruker gitarbouzouki med original irsk tuning G D 

A D, som er spesialbygd for henne.136 I sentral Europa er den også lite utbredt, men er 

allikevel litt mer kjent enn i Skandinavia. Stort sett brukes bouzoukier i norske band som 

spiller irsk folkemusikk. Av og til brukes den til norsk folkemusikk og en sjelden gang til pop 

musikk. Også her til lands brukes den primært som et akkompagneringsinstrument, gjerne til å 

akkompagnere andre vanlige irske soloinstrumenter. Noen ganger brukes den som melodi, da 

sammen med andre akkompagneringsinstrumenter. Rudjord sier at hvordan den er stemt, ofte 

avgjør hvordan man spiller på den. Man kan spille med ulike stemminger, avhengig av 

hvordan man skal spille. Capo er også vanlig for å kunne spille åpent lenger opp på halsen. 

Bouzoukimusikerne i Norge er, som i Irland, ofte gitarister som ser bouzoukien som en 

mulighet til å utvide horisonten og sine bruksområder. Det fins ingen offisiell undervisning i 

Norge, musikerne lærer seg instrumentet selv og deler erfaringer med hverandre.137  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
135 Rudjord 2010 
136 www.sofiakarlsson.com 2010 
137 Rudjord 2010 
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Hvorfor er bouzouki tatt inn i andre land og sjangere? 
 

Det er et faktum at irsk bouzouki er et ganske ukjent instrument for folk flest. I alle fall hvis 

man sammenligner hele verdens instrumentgruppe under ett. Flere har nok hørt om gresk 

bouzouki, gjerne etter ferieturer til Hellas, men få mennesker som ikke har spesiell interesse 

kjenner til den irske. Som nevnt er det i gjennomsnitt få musikere i Irland også som spiller 

bouzouki, sammenlignet med de tradisjonelle instrumentene. Hvordan kan det da ha seg at 

den beveger seg ut over landegrensene og bli brukt av musikere i andre land? Når Roger 

Landes inviterte til Zoukfest første gang, kom det bouzoukispillere fra hele kloden. Selv om 

de ikke var mange, var det musikere fra Amerika, Australia og Europa tilstede. Dette forteller 

oss at utbredelsen er stor, selv om brukergruppen er lav. Man kan si at dette nærmest er et lite 

verdensomspennende fenomen, som vier stor interesse i små musikermiljøer. Hva er årsaken 

til dette, og hvilke bruksområder dekker den? 

 

En skandinavisk ungdom som vil begynne å spille et instrument, ville sannsynligvis aldri ha 

debutert på en irsk bouzouki. Han ville ha tenk på de instrumentene som han allerede kjenner 

til, og som han vet hvordan han kan bruke på en måte han interesserer seg for. Sett at han 

kjøper seg en gitar, så vet han at han på sikt kan spille rock med kameratene sine. Dette 

handler mye om hva denne ungdommen blir eksponert for gjennom ulike påvirkningskanaler. 

Man vet om en ting og hører om det så mye at man til slutt får en interesse for det. Interessen 

for musikk kommer ofte gjennom populære artister som spiller en musikksjanger som 

appellerer til oss. Veien videre for mange er å skaffe seg et instrument og prøve selv. 

Artistene blir idoler, som musikerne prøver å tilnærme seg så godt som mulig. Selv om det 

finnes virtuoser på bouzouki, har man ikke bouzoukihelter på lik linje med gitarhelter. Det er 

langt færre bouzoukiemusikere enn gitarmusikere, og man opererer med et helt annet image 

som rockegitarist som ofte appellerer raskere til folk. Derfor vet svært få om at dette finnes. 

Det er også et vanskelig instrument å bli gjort oppmerksom på, ettersom det er uvanlig å selge 

det i skandinaviske instrumentbutikker. Det fører igjen til at det er vanskelig å få tak i for 

skandinaver. Det er absolutt mulig å skaffe seg en på internett, men uten å ha prøvd 

instrumentet, og uten å helt vite hvordan og til hva man skal bruke det, er det få som gjør det. 

Veldig lite ligger til rette for at bouzouki har en sjanse her, allikevel har enkelte tatt den i 

bruk.  
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Musikere er i mye større grad eksponert for ny musikk og musikk ikke så mange har hørt om. 

De har ofte interesse for det faglige aspektet, og vil gjerne utforske dypere og finne nye veier, 

framfor bare å lytte. Det er derfor større sjanse for en musiker som allerede er i miljøet å bli 

gjort oppmerksom på bouzouki. Det viser seg også fra flere kilder at gitarister er den 

hyppigste instrumentalistgruppen som enten konverterer til, eller supplerer med irsk 

bouzouki. I følge musiker Ketil Rudgjord fins instrumentet kun i enkelte besetninger i Norge. 

Dette er oftest grupper som spiller irsk musikk, men de er i utgangspunktet så få 

sammenlignet med andre grupper, at man kan regne dem som en sub gruppe. På samme tid er 

irsk musikk relativt kjent og populært i Norge, noe som igjen fører til at disse gruppene får 

vist bouzoukien for det norske publikum. Musikere er de beste markedsførerne, og ved å 

bruke det live lar de folk få oppleve instrumentet, føle klangen og se muligheter ved det. På 

den måten smitter interessen over på andre musikere som selv ønsker å skaffe seg et.  

 

Instrumentet kan ha flere bruksområder, og det har musikerne forstått. Enkelte musikere 

bruker det til folkemusikk, enten det er svensk eller norsk. Mye ligger til rette for at det skal 

kunne brukes til folkemusikk. For det første har irsk folkemusikk mange likhetstrekk til 

skandinavisk musikk. Likhetene gjenspeiler seg både i enkelte instrumenter og enkelte 

sjangere som ligner på hverandre. Det vil derfor være naturlig at ettersom den passer til irsk 

musikk, vil den også kunne passe til norsk.  

 

For det andre er klangen i en bouzouki spilt med åpne strenger ganske lik på klangen i en 

langeleik. Det er den spinkle og krispe lyden som gir assosiasjoner til dette, spesielt når man 

lar tre av strengeparene klinge åpent mens man spiller melodi på det fjerde. Med denne 

likheten vil ikke lyden virke frastøtende i ei besetning som spiller norsk folkemusikk. For det 

tredje er det et akustisk instrument som egner seg godt til akkompagnering av hardingfele, 

nøkkelharpe og fløyte.   

 

Visesangere og world musikere i Skandinavia har begynt å ta seg opp. Instrumentet passer fint 

inn i norsk og svensk visetradisjon. Det er et fint alternativ til akustisk gitar for visesangere 

som ønsker en litt annerledes klang. Sofia Karlsson som bruker en buizar/gitarbouzouki, 

skriver på hjemmesiden sin: 
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När jag fick den var det kärlek vid första ögonblicket, tårar fyllde mina ögon när jag drog de 

första ackorden i Mikaels verkstad på Nääs (…)Jag har haft med min Buizar jämt och 

ständigt sedan jag fick den och har haft underbara spelmöten, jamsessions, tv-framträdanden, 

konserter och ensamma stunder i dess sällskap. Att ha ett sådant kärt, slitstarkt och vackert 

instrument är för mig ovärderligt138 

 

Visesangere har man lenge hatt, men de siste tiårene har world musikere og grupper som 

bruker elementer fra andre musikk kulturer blitt populært. I world musikken bruker man 

instrumenter fra alle kanter av verden, og skaper en samklang som kan assosieres med mange 

ulike kulturer. Bouzouki har funnet sin plass i besetningen til Ale Möller som er en kjent 

svensk worldmusiker. Möller har også brukt bouzouki sammen med Nordmannen Gunnar 

Stubseid på hardingfele på platen ”Reisaren” fra 1997. Her brukes hardingfele og en type 

bouzouki som gjerne kalles skandinavisk bouzouki sammen.139 Det fins altså ulike 

bruksområder i Skandinavia, og det finnes ulike musikere som bruker bouzoukien i sitt 

musikalske uttrykk.  

 

I USA fins det langt flere bouzoukiespillere enn i Skandinavia. Dette skyldes først og fremst 

at det bor mange flere mennesker der, og det er derfor større sannsynlighet for at noen velger 

litt annerledes. USA er også et flerkulturelt samfunn som er satt sammen av store 

folkegrupper fra hele kloden. Det gjør det lettere å akseptere nye impulser og retninger. USA 

er landet hvor mange av våre mest kjente musikalske retninger har sitt utspring, og landet kan 

regnes som et foregangsland for populærmusikken, jazz, blues, rock, gospel og country. Alle 

disse sjangrene er i slekt med hverandre ettersom de alle har røtter i svart storbymusikk.140 I 

løpet av tiårene gjorde musikken ulike forgreininger etter påvirkning fra andre kulturer. Irsk 

musikk kultur står sterkt i deler av USA, som en følge av den store innvandringen. Bluegrass 

og countrymusikken har klare likhetstrekk til blant annet irsk musikk. Ved å høre en musiker 

spille bluegrass, hører man fort at disse sjangrene må være i slekt. Besetningene til en 

bluegrass gruppe og en irsk trad gruppe, er ofte svært like, hvor fele, mandolin og gitar går 

igjen begge plasser i tillegg til at musikken også er nokså lik. Med disse likhetstrekkene og 

med en så sterk forankring i den irske musikken, vil det være mer naturlig for amerikanere å 

                                                
138 www.sofiakarlsson.com 2010 
139 Stubseid 1997 
140 Blokhus & Molde 1996 s. 68 - 165 
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akseptere flere impulser fra denne kulturen, noe som kan ha gjort bouzoukiens vei til aksept 

kortere.   

 

Også i USA har man visesangere, gjerne av det slaget hvor en person med gitar er den hele 

besetningen. Man opplever at man kan spille akkorder som på en mandolin hvis man stemmer 

den likt og man holder rytmen som på en gitar. Dette passer like godt inn i visekulturen som i 

bluegrass og country kulturen. Visesangere likte bouzoukien spseielt godt fordi man så lett 

kunne spille akkorder og melodi på samme tid. Med bare en stemme og et instrument, kan det 

være fint å fylle inn med litt melodilinjer mellom versene.  

 

Det som gjør at bouzouki tas inn i nye sjangere har derfor både en kulturell og en brukeregnet 

forklaring. Man kan vise til innvandringsaspektet i USA og irenes integrering i amerikansk 

folkemusikk og likhetstrekkene mellom folkemusikk kulturene som fins i Skandinavia. I den 

kulturelle forklaringen viser det seg at lyden av instrumentet passer inn i disse landenes 

musikksjangre. Forklaringen om brukervennlighet forteller oss at musikere lett behersker 

instrumentet og klarer å få fin musikk ut av det. Det ligner på instrumenter de kan fra før, og 

derfor er veien kort for å lære seg det. I tillegg ønsker musikerne å utvide sine bruksområder 

og av nysgjerrighet eksperimenterer og prøver de ut nye klanger i musikken sin. Mange søker 

nye utfordringer og ser en tilfredsstillelse av å bruke et instrument som flertallet ikke bruker. 

Men den viktigste grunnen er at den enkelte musiker ser at bouzouki lyden kler deres musikk, 

og at de velger å bruke den som et bedre alternativ til andre instrumenter i deres musikk. 

Interessen og begeistringen gir instrumentet den muligheten det trenger til å overleve i ulike 

kulturer og musikksjangere.  
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Avslutning 
 

For å oppsummere hva en irsk bouzouki er og hvor den kommer fra, vil jeg trekke frem 

hovedpunktene av oppgavens del en og del to.  Selve instrumentets form og utseende har etter 

all sannsynlighet blitt inspirert av flere instrumenter. Det er naturlig å først trekke en parallell 

til gresk bouzouki, mens i realiteten er disse to instrumentene nokså forskjellige. Men å si at 

gresk bouzouki var starten på irsk bouzouki æraen, er heller riktig. På tross av forskjellene, 

ser man allikevel at enkelte særtrekk er tatt med videre, da først og fremst navnet og den lange 

båndinndelte halsen. Men det er ikke gresk bouzouki alene som har gitt grunnlag til den irske. 

Mye tyder på at musikerne og instrumentmakerne har hentet nyttige egenskaper fra både 

mandolin og mandola også, det være seg fasong, utseende og stemmemåte. Setter man 

sammen likhetstrekkene fra disse tre instrumentene kan man oppsummere med at en irsk 

bouzouki satt sammen av halsen til en gresk bouzouki, kroppen til en irsk mandola og 

løsningen med fire strengepar stemt G – D – A – D fra irsk mandolin. Også på det rent 

spilletekniske ser man likheten til disse instrumentene, hvor likheten til mandolin og mandola 

i tillegg til akustisk gitar er fremtredende, framfor gresk bouzouki. Analysen ga en indikasjon 

på at man spiller på en irsk bouzouki mer likt disse to, sannsynligvis fordi det er hovedsakelig 

til akkompagnering disse instrumentene blir brukt. En irsk bouzouki kan man derfor anse som 

sammensatt av både deler og spilleteknikker fra flere instrumenter, noe som oppsummert har 

blitt et svært allsidig instrument som blir benyttet i mange sjangere.  

 

Det andre aspektet i problemstillingen er hvordan ulike musikalske strømninger har påvirket 

irsk bouzoukis eksistens og overlevelse i irsk musikk, og siden også i musikk utenfor Irlands 

grenser. Dette blir en oppfølging av hva irsk bouzouki er, og man må se disse to aspektene i 

sammenheng. Jeg mener at musikktradisjonen er vesentlig i denne sammenhengen. Det at irsk 

musikk alltid har vært åpne for å ta inn nye musikalske strømninger, og har latt seg påvirke 

fra nabolands og fjernere lands musikk kulturer har etter mitt skjønn stor betydning. I årenes 

løp importerte man instrumenter som fele, trekkspill og banjo, for å nevne noen, og brukte 

dem i irsk folkemusikk. Dette forteller oss at det alltid har vært aksept for å tenke nytt 

innenfor de folkemusikalske rammene. Med det mener jeg at ikke at musikktradisjonen har 

endret seg radikalt, men med nye instrumenter blir de presentert i nye ”tonedrakter”. På 

bakgrunn av dette var det derfor ikke så merkelig at også bouzouki ble akseptert både av 

musikere og tilhørere. Sett i lys av hvilken tid dette skjedde i, vet man også at 1950 og 1960 
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tallet var en spesiell periode musikalsk sett. Da våknet det en betydelig interesse av å 

eksperimentere med musikken, både ved å supplere med nye instrumenter og ved å ta 

musikken ut i nye retninger. Slik sett er det derfor ikke unaturlig at bouzouki også kunne være 

en av de eksperimentelle faktorene. Etter mitt syn var det svært gunstig at the folk revival 

sjangeren og bouzoukien nærmest kom samtidig. At man brukte bouzouki i denne sjangeren 

på akkurat dette tidspunktet fikk trolig et avgjørende utfall. Denne retningen ga bouzouki den 

sjangeren som den tilsynelatende passet best inn i. Ved at den i tillegg ble brukt slik den ble 

av musikere som hadde tro på instrumentet, og at disse musikerne var villige til å gjøre 

tilpasninger av den, slik at den ble best mulig egnet til irsk musikk, hadde også mye å si. 

Selvfølgelig er disse aspektene klare for mer drøfting, og man kan velge å dra forklaringen i 

andre retninger også. Samtidig ser man av de ulike aspektene i drøftingen at veldig mange 

fordeler var tilstede for at irsk bouzouki kunne utvikle seg til å bli et vanlig instrument i irsk 

musikk. Man kan egentlig si at tiden var rett, sett i forhold til alt. Det var aksept for 

nytenkning og eksperimentering, det var en ny musikalsk strømning som instrumentet passet 

godt inn i, det var mennesker som hadde tro på instrumentet, og gjorde en betydelig innsats i 

både å gjøre det brukervennlig og å tilpasse det irsk musikk. De samme menneskene gjorde 

også en betydelig innsats i å bruke instrumentet på en så tilfredsstillende måte at klangen av 

det appellerte til tilhørerne. Og de samme menneskene har vært stabile på å profilere 

instrumentet gjennom de mediekanaler som hele tiden har dukket opp gjennom hele 

instrumentets eksistens så langt. På den måten har det funnet veien til nye musikere både i 

Irland og i resten av verden. Oppsummert vil jeg derfor si at tiden, menneskene og 

kontinuiteten er konklusjonen på hvordan irsk bouzouki ser ut og hvorfor den har blitt vanlig i 

irsk folkemusikk.  
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Dervish Traveling Show (Whirling Discs 2007) (b) 

Dubliners, The Seven Drunken Nights & Other Favourites (IMC MUSIC LTD 2000) 

Irvine, Andy Rude Awakenings (Green Linnet 2006) 

Irvine, Andy Way Out of Younder (Applessed Recordings 2001) 

Lunny, Donal Coolfin (Blue Note 1998) (a) 

Lunny, Donald Donal Lunny´s Definitive Moving Hearts (WM Ireland/WMI 2007) 

Lunny, Donal Suil A Ruin (1998) (b) 

Planxty (1972) 

Planxty Shanachie (1973)  

Planxty – LIVE DVD (Columbia Sony Music 2004)  

Stubseid, Gunnar Reisaren (Grappa 1997) 

Theodorakis, Mikis For Ever (FM Records SA 2007) (a) 

Theodorakis, Mikis Roots of Greek Music (FM Records SA 1992) 

Theodorakis, Mikis The Very Best Of (FM Records SA 2007) (b) 

 


