
EN NYGAMMAL VISBOK

Vad är en visbok på nätet?
1994 kom den första upplagan av ”Med blåtoner och krus” ut. Det var då ett tunnt häfte i vanlig 
pappersform som innehöll ett blygsamt antal sånger och några artiklar om sångsätt och sångare, 
kompletterat med ett kassettband.

Den nya versionen av ”Med blåtoner och krus” är betydligt omarbetat och utbyggd. Förutom att 
visboken har ökat i storlek är den nya versionen av "Med blåtoner och krus" tänkt att vara en visbok 
som du når via din webbläsare på nätet.

Vad är fördelarna med en visbok på nätet?
Fördelarna, jämfört med en tryckt dito, är att noten och inspelning finns på samma ställe vilket gör att 
du samtidigt kan lyssna på inspelningen, läsa noten och läsa om visan och sångaren. Eftersom boken 
ligger på internet så kan du också nå den varhelst du har tillgång till en dator med internetuppkoppling.
Det är också enkelt att komplettera och uppdatera en webb-baserad visbok, vilket inte är lika enkelt 
med en tryckt. Visboken blir s a s aldrig färdig utan nya spännande visor och sångare m.m. tillkommer. 

Vad är nackdelarna med en visbok på nätet?
Nackdelarna med en visbok på nätet är väl just att den är - på nätet - och att den därför inte går att 
bläddra och hålla i och ta med sig som en vanlig visbok. Udda Toner ger därför också ut "Med blåtoner 
och krus" i bokform och det kommer också att gå att beställa "nätvisboken" på separat dvd-skiva 
framöver.

INTRODUKTION

Här följer en liten introduktion till hur boken är uppbyggd och några exempel på hur det kan se ut när 
du klickar på de olika rubrikerna.

Med blåtoner och krus är uppdelad i olika kapitel precis som en vanlig bok. Varje kapitel nås enkelt 
genom att du klickar i  listen i överkanten på sidan. Listen syns hela tiden oavsett var i boken du 
befinner dig.

Genom den kan du enkelt och intuitivt klicka dig mellan olika rubriker:

REGISTER
SÅNGARE
VISGENRER
RÖSTUPPVÄRMNING
FOLKLIGT SÅNGSÄTT

Dessutom finns det ett förord med lite praktiska förklaringar och tips och några olika förteckningar , 
t.ex. vissamlingar, cd-skivor, länkar. 
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Med blåtoner och krus

Av Susanne Rosenberg
- din visbok på nätet -



REGISTER

Visboken innehåller för närvarande ca 75 visor efter ca 40 sångare. För att du enkelt ska kunna hitta 
olika sånger och sångare finns det fyra olika sätt att söka:

- Visgenre 
- Sångare 
- Landskap 
- textbörjan 

Genom att klicka på den visa eller sångare du söker kommer du direkt till den platsen där visan/
sångaren finns presenterad.

Så här ser början på registersidan ut:

Varje ny sång och sångare som tillkommer hamnar i registret. 
Registret är ett bra ställe att börja när du vill lära känna visboken!
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SÅNGARE och VISOR
Huvudidén men visboken är att sångaren är i centrum. Visorna har därför sin naturliga hemvist hos 
den sångare som sjungit den. Genom rubriker som finns i huvudlisten hittar man lätt de olika sångare 
bara man vet vad de heter i efternamn! Rubriken sångare har i nuläget (januari 2005 ) fyra rubriker. 
Vid varje sångare kan de se ut så här:

Varje sångare 
är i möjligaste mån presenterad i en speciell ruta till höger. Presentationen är oftast ganska enkel och 
kort och innehåller lite som sångsättet och om sångarens bakgrund och levnadsfakta.

Varje visa finns presenterad med:. 
- Uppteckning/ Not. En enkel eller mer komplex uppteckning i orginalläge 

(Om uppteckningen inte är presenterad i orginalläge står det angivet)

- Sångtexten, med de antal verser som  sjungs

- Information om visan historia

- traditionsinspelning av första versen i mp3 format ( 64 kb format). 

- Nyinspelning  i mp3 format ( 64 kb format).

- Inspelning av noten i midifil

- Information om inspelningen som uppteckningen baserar sig på 
och var inspelningen ev. finns publicerad (för att t.ex. kunna lyssna på flera 
verser) och vilken typ av visa det är. 

Så här kan en sida se ut: 
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Tradinspelning

midiinspelning

Nyinspelning



VISGENRER
Under rubriken visgenrer finns en guide till olika visgenrer. 

RÖSTUPPVÄRMNING
Under rubriken röstuppvärmning finns det dels övningar för uppvärmning av rösten i allmänhet och 
folksång i synnerhet. Detta kapitel kommer inom kort att kompletteras med inspelningar och fler 
övningar.
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FOLKLIGT SÅNGSÄTT
Här finns ”folksångsgrammatik” och en sammanfattning av några ”verktyg” att använda om man vill för 
den som är intresserad.

Vad kostar visboken
"Med blåtoner och krus - din visbok på nätet" är tills vidare HELT GRATIS! Det enda som vi på Udda 
Toner kräver i motprestation är att du anmäler dig till 

Info@uddatoner.com

Vi kommer då och då att skicka ut ett nyhetsbrev till dig om vad som händer på folksångfronten.

Vilken webbläsare skall jag använda?
Vi rekommenderar ingen speciell webbläsare men visboken fungerar bara optimalt om du kan ställa in 
din webbläsare så att de länkade ljudfilerna öppnas i separat fönster. Först då kan du få den unika 
fördelen där du samtidigt kan se noten och texten samtidigt som ljudfilen spelas upp. 

Finns det support för visboksanvändare?
Nej. det finns ingen support. 
Visboken är gratis och vi har tyvärr inga resurser att lägga på support. Däremot blir vi väldigt glada om 
du vill dela med dig av dina erfarenheter av hur boken fungerar för just dig! Skicka synpunkter, 
reflektioner, felaktigheter, idéer m.m. till

Info@uddatoner.com

När vi har tid så försöker vi rätta till allt som inte fungerar eller förbättra och uppdatera innehållet.

Välkommen till din nya visbok på nätet!
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