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Gensvaret blev enormt när Ingmar Bergman i radioprogrammet
Sommar år 2004 ställde frågan ”Varifrån kommer musiken?” och
därefter utvecklade varför livet utan musik vore otänkbart. Hellre
förlora synen än hörseln, förklarade Bergman, till mångas häpnad.
Bidragen i denna bok kretsar kring musikens mysterium, dess
omstridda roll i evolutionsteorin, musikens olika uttrycksformer
och inte minst musikens makt över människan. Det finns inte en
människa utan relation till musiken, egenvald eller påtvingad, samtidigt som det finns en stor spännvidd i människors musikaliska
förmåga. Musiken har i alla tider utnyttjats av makthavare för
att visa människan hennes tillåtna plats i systemet. Musiken har
använts i identitetsstärkande syfte och bidragit till att skapa identiteter. Musiken har visat sig kunna fylla olika kulturella, sociala
och psykologiska funktioner samt ha hälsobringande effekter.
Musiken har dessutom blivit en viktig exportvara. Svensk pop
musik har täljt guld från och med succén med ABBA; bland de
internationella succéerna ingår numera svensk-islamisk pop, som
Jonas Otterbeck lyfter fram, och Gunnel Fagius beskriver hur den
svenska körmusiken utvecklats till ett starkt internationellt varumärke.
Av musikens många olika funktioner följer att ämnet musik kan
studeras ur många olika discipliners perspektiv och mångdiscipli
närt. Under åren har Riksbankens Jubileumsfond finansierat ett
stort antal musikprojekt med olika primära, disciplinära hemorter.
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I de pågående stora programsatsningarna ingår det av Fredrik Ullén
ledda och i boken presenterade projektet ”Den musicerande männi
skan”, om vad som styr utvecklingen av musikalitet och kreativitet,
med Sveriges internationellt sett unika tvillingregister som viktigt
underlag.
Ämnet för RJ:s årsbok 2018 är således nära knutet till av fonden
finansierad forskning. Men den valda tematiken finner även en
annan förklaring. Musiken är beroende av och bekräftas av den som
lyssnar, sjunger och spelar, påpekar Ulrik Volgsten. Fondens vid
årsskiftet 2018/2019 avgående verkställande direktör Göran
Blomqvist är en musikalisk allätare, en njutare inom särskilt den
klassiska musikens sfär, som i det privata gärna nynnar spontant
egentextad och egenkomponerad musik, inspirerad (enligt vittnes
mål) av bland annat Lundaspexen och svenska sommarpsalmer. Ja,
musicerandet tar sig mångfaldiga uttryck. Sålunda fanns det, enligt
Gunilla Iversen, mer än hundra sätt att sjunga (liturgier) redan
under Karl den skalliges tid på 800-talet. Karin Strinnholm Lager
gren berättar i sin tur om musikens betydelse i den heliga Birgittas
klosterorden med det säregna att musiken var avsedd att endast
framföras av kvinnor.
Årsboken är dedicerad till Göran, som ett litet tack för en fantastisk gärning inom fondens tjänst. Eftersom Göran (än så länge)
har avböjt alla former av hyllningar får jag, i ett högst legitimt syfte,
citera en av hans många användbara anekdoter: ”Hellre be om
förlåtelse än om tillåtelse”. Tack, Göran, på hela styrelsens och det
svenska forskarsamhällets vägnar!
Maarit Jänterä-Jareborg
Ordförande för RJ:s styrelse 2014–2018

Inledning
Jenny Björkman & Arne Jarrick
Musik förstärker känslor – positiva som negativa. Bröllop, dop och
begravningar inramas av musik – liksom krig och auktoritära förkunnelser som manar till underkastelse. Musik kan göra det lättare
att träna, roligare att städa, och för en del behövs musik för koncentrationens skull. Musik förlöser sorg: många är vi som gråtit till
musik. Lika många har dansat till den, försjunkit i den, blivit förälskade eller bestämt sig till musik. Men musiken förlöser också
mänskligt destruktiva initiativ.
Redan det lilla spädbarnet gungar spontant till organiserat rytmiska ljud. Det verkar som om det gör det av en oemotståndlig
impuls; det är ingen inlärd rörelse förmedlad av andra. Snarare
brukar vi som håller barnet i famnen märka hur det där gungandet
sätter igång utan att vi ens hunnit vare sig förutse eller be om det.
Så snart det sker känner vi dock igen det som något helt bekant.
När sådana ljudvågor träffar barnets öron och retar dess sinnen,
sätter det alldeles av sig själv igång med denna så bekanta vaggan
de rörelse.
Men barnet inte bara konsumerar ljud att gunga till, utan börjar
redan tidigt att själv producera dem, alstra sådana ljud som andra
kan röra sig till, eller välja att låta bli att röra sig till och antingen
bara avnjuta eller stänga ute från sina sinnen. Alla attraheras ju inte
av alla tonföljder – musikaliska eller ej.
Allteftersom blir produktionen av musikljud alltmer medveten,
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ofta reproduktiv – barn lär sig snabbt – och med tiden kanske till
och med kreativ, för vissa på ett alltmer stilmedvetet sätt, ibland
till och med som avsiktliga stilbrott. Det börjar tidigt såväl i en
människas liv som i det mänskliga samhällets historia. På så sätt tar
människan makten över musiken och via den också över andra
människor – och djur. För det växande barnet sker det säkert utan
några bestämda avsikter. För de vuxna ljudproducenterna i historiens gryning kunde ”musiken” ha en avsiktligt mobiliserande
funktion – samlande, varnande, beskyddande, skrämmande – men
utvecklades också tidigt till ett njutningsmedel.
Musik, eller organiserat ljud som kan associeras till musik, återfinns bland alla människor i alla samhällen i alla tider. Därmed är
musiken att betrakta som ett fundamentalt inslag i den mänskliga
kulturen. Därför är det också naturligt att människor länge nyfiket
funderat över denna sin egen unika kulturprodukt, såsom männi
skor reflekterar över det mesta i tillvaron. På så sätt har musiken,
som andra fenomen, blivit föremål för vetenskaplig forskning. Hur
skapas den? Under vilka begränsningar sker det, självvalda som
påtvingade? Vad syftar den till? Vilka är dess effekter? Vad säger
den om samhällets allmänna utveckling? Och så vidare.
Betraktar man musiken nyktert blir det nödvändigt att erkänna
att den kan användas som instrument för både mänskligt uppbyggliga och mänskligt nedbrytande syften. Den kan vara både fri
görande och förtryckande. Ser man till de faktiska betraktelserna
och den faktiska forskningen, framstår musiken dock allra främst
som en positiv och hälsobringande kraft i människors liv.
Enligt Platon ger musik inte bara själ till universum utan också
glädje och liv till allt. Så betraktad intar musiken onekligen en
maktposition. Glädjebringande eller ej – musiken har alltid spelat
och spelar också i dag en viktig roll för oss som människor. Kanske
är den särskilt viktig i vårt nästan aldrig tysta urbana samhälle, där
musikliknande ljud kan höras ständigt och i det närmaste överallt.
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I en undersökning fick människor frågan vad de menar ger dem
mest tillfredsställelse. En majoritet värderade musik som viktigare
än pengar, mat och konst. Forskare som närmare undersökt musikens påverkan på oss människor menar att musik berör oss på
samma sätt som droger och sex. Den ger oss samma tillfredsställelse och inverkar på samma funktioner i hjärnan, hävdar de här
forskarna, samtidigt som de understryker att musiken därmed har
inflytande på alla slags känslor, både positiva och negativa.1 Det
senare är inte oviktigt – musiken gör oss alltså inte bara gladare och
lugnare, den utlöser också aggressivitet och sorg. Anders Behring
Breivik hade musik i sina lurar när han utförde sitt terrordåd, och
det finns forskning som visar att hejarklackarnas högljudda sjungande triggar aggressiviteten hos dem som sjunger.2 Men varför
musik berör oss i så hög grad, det vet forskare ännu inte. Däremot
finns det en rad studier som konkretiserar hur den påverkar oss.
Musik kan minska ångest, mildra depressioner, bidra till att sänka
blodtrycket och till och med ta udden av smärta.3 I en vetenskaplig
studie kunde det visas att en halvtimmes lyssnande på det som där
kallades familjär musik gav en 50-procentig minskning av smärtan
hos 42 procent av den grupp som undersöktes.4 Enligt vissa studier
återställs patienter som genomgått kirurgi snabbare om de lyssnar
på musik. Åter andra studier tyder på att människor som lider av
demens blir mindre agiterade och upprörda om de får lyssna på
musik som de tycker om. Likaså verkar barn som är rädda för tandläkare bli lugnade av just musik.5
Att musik har en effekt på hur vi mår är en ganska gammal uppfattning. Redan för hundra år sedan hävdade läkare nyttan av så
kallade fonografer i operationssalar. Orsaken tros vara att musik
reducerar stress.6 Trots denna relativt gamla lärdom finns det dock
många oklarheter kring musikens roll för hälsan. Spelar det roll
vilken musik som spelas för att den ska ha en positiv effekt? Ja,
troligen, eftersom musik som uppfattas som dålig eller okänd inte
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sällan upplevs som störande. Spelar det roll om det är hög eller låg
volym? Det vet vi inte.
Att musiken har makt över oss människor råder det däremot
inget tvivel om. Till exempel kan den hjälpa människor att somna,
därför att den avskärmar den sömnlösa från störande ljud, både ljud
utifrån och ljud inifrån, som tinnitus. Däremot verkar vi inte bli
smartare av att lyssna till musik; det tycks inte finnas någon så
kallad Mozarteffekt – i varje fall inte för barn. Det hindrar inte att
barn mår bra av att lära sig spela ett instrument, eller att många
blir mer läraktiga av att få ägna sig åt konst, musik och drama, även
om effekterna är små.7 Ett starkare samband finns mellan musik
och språkinlärning.8
Det är också klarlagt att i synnerhet gemensam sång, det vill säga
körsång, har en positiv effekt på dem som sjunger; det har visats i
bland annat svensk forskning. Töres Theorell, som medverkar i
årsboken, har förklarat att körsången bidrar till en förhöjd endorfinnivå, möjligen till följd av den fysiska ansträngning som sjungandet innebär. Därtill ökar ämnen som oxytocin, som dämpar oro
och ångest. Det finns således både fysiska och psykiska fördelar med
att sjunga ihop. Körsången stärker därtill de sociala banden, funge
rar som inbrytare och binder ihop gruppen som sjunger.9 Möjligen
kan det också motverka demens hos äldre körsångare. Det finns
även studier som ger stöd för att de som lider av psykiska sjukdomar
kan känna sig bättre och mer väl till mods genom att sjunga ihop.10
De endorfiner (och andra ämnen) som musiken frigör har använts länge för helande, det vet man. Det är således inte så konstigt
att helare över hela världen har använt sig av olika musikaliska
inslag för att påverka hälsan och upplevelsen av boten.
Musiken tycks lika gammal som mänskligheten och har därför
varit viktig för samhällsutvecklingen. Dess evolutionära roll är dock
omstridd, vilket diskuteras av Jan Fagius i årsboken. Musikvetaren
och neurobiologen Aniruddh Patel menar att det var språket och
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musiken som gjorde oss till människor, medan den evolutionärt
orienterade psykologen Steven Pinker menar att musiken snarast
var en biprodukt till språket, varför den inte har haft en självständig
roll i evolutionen.
Oavsett vilken särskild roll musiken spelat i den kulturella evolu
tionen har den makt över oss. Och som alla maktmedel har musiken
använts både för att undertrycka och för att befria människor. Som
framgår av några bidrag i årsboken har musiken utnyttjats av makthavare inom många samhällssektorer, inte minst av kyrkan. Musik
har blivit maktens instrument för att samla massorna, för att få dem
att både bokstavligt och bildligt trampa i takt. Men musik har
också varit de ungas, underklassens och revolutionärernas sätt att
samla sig och att protestera. Därför är det inte förvånande att de
flesta av 1900-talets ungdomsrörelser har använt sig av musik för
sina syften, ibland tillsammans med droger och sådan sexuell aktivitet som skapat moralpanik. Under 1900-talet har musiken också
utnyttjats av såväl nazism som kommunism. Musik har eldat massorna till att delta i folkmord. Musik har använts som tortyr, just
därför att den är ett så effektivt sätt att mobilisera känslor.
Kort sagt: Musiken är ett centralt inslag i mänskligt liv och behöver därför belysas och studeras. I den här årsboken har vi därför
bett ett antal forskare att presentera sin forskning om olika sidor
av musikens makt. Tillsammans representerar bidragen ett rikt
axplock av svensk forskning om musiken, utan att för den skull på
långa vägar uttömma vad som har sagts eller kan sägas i frågan.
*
1. Adiel Mallik, Mona Lisa Chanda & Daniel J. Levitin, ”Anhedonia to
music and mu-opioids: Evidence from the administration of naltrexone”,
Scientific Reports, nr 7, 2017, www.nature.com/articles/srep41952.
2. Jeanette Bicknell, ”Music and aggression: Can communal chanting
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contribute to violence?”, Psychology Today, 7 december 2011, www.psycho
logytoday.com/blog/why-music-moves-us/201112/music-and-aggression.
3. Don Knox, ”How music can relieve chronic pain”, The Conversation, 10
september 2015, https://theconversation.com/how-music-can-help-relievechronic-pain-47302.
4. Just den här studien citeras av Don Knox i artikeln från 2015 och är
utförd av S. T. Huang, M. Good och J. A. Zausziewskj under rubriken ”The
effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: A randomized
controlled trial”.
5. Studierna citeras i Knox 2015.
6. Conrad Claudius, ”Music for healing: From magic to medicine”, The
Lancet, vol. 376, nr 9757, 2010, s. 1980, DOI: 10.1016/S0140-6736(10)
62251-9.
7. Dawn Rose, ”How music benefits children”, The Conversation, 17 februari
2017, https://theconversation.com/how-music-benefits-children-69682; se
även Beng Huat Se, ”Arts education may be important but the academic
benefits are unproven”, The Conversation, 17 november 2015, https://theconversation.com/arts-education-may-be-important-but-the-academicbenefits-are-unproven-50496 eller Giovanni Sala & Fernand Gobet, ”No
proof music lessons make children any smarter”, The Conversation, 9 januari, 2017, https://theconversation.com/no-proof-music-lessons-make-children-any-smarter-70766.
8. Reyna Gordon, ”Rhythm and grammar in children”, 9 september
2014, www.youtube.com/watch?v=_lO692qHDNg&feature=youtu.be.
9. Jacques Launay & Eiluned Pearce, ”Choir singing improves health,
happiness and is the perfect icebreaker”, The Conversation, 28 oktober 2015,
https://theconversation.com/choir-singing-improves-health-happinessand-is-the-perfect-icebreaker-47619.
10. Sonja Aalbers m.fl., ”Music therapy for depression”, Cochrane Reviews,
16 november 2017, DOI: 10.1002/14651858.CD004517.pub3.
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Musik –
ett evolutionens barn?
Jan Fagius
Viljan till musik tycks vara inbyggd i människan. Men varifrån kommer
musiken och vilken roll har den spelat i evolutionen? Möjligen är
musiken faktiskt bara en bieffekt av annan evolutionär utveckling.

I begynnelsen var Ordet, heter det i den poetiskt skimrande in
ledningen till Johannesevangeliet. I begynnelsen var icke ordet,
skriver Rolf Edberg i sin likaså poetiskt skimrande långa essä om
människans evolution, Vid trädets fot från 1971. Med största respekt
för evangelistens metafor, så får vi givetvis ge Edberg rätt.
I begynnelsen fanns heller inte musiken. För att försöka förstå
dess ursprung blir vi också hänvisade till att fundera över den
evolution som ligger till grund för Homo sapiens och alla hennes
förmågor, göranden och låtanden – dit musiken hör som ett kvalitetshöjande och välsignelsebringande fenomen.
Viljan till musik tycks inbyggd i människan. Alla mänskliga
kulturer innehåller musik i organiserad form. Musikvetaren JonRoar Bjørkvold har i Den musiske menniske (1989) diskuterat vår
vilja till musikyttringar och likställer den med barnets tvingande
vilja till lek. Och människan har ju också en leklust – hon är en
Homo ludens – livet igenom, även om den lusten tenderar att anta
stelare former med åren.
I Athanasius Kirchers Musurgia Universalis (1650)
framställs fåglar som naturligt musikaliska, förutom
papegojan, som härmar människan.
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Musiketnologen John Blacking beskrev i How Musical is Man?
(1973) hur det sydafrikanska Vendafolket – vad som då kallades en
primitiv folkstam som bildade ett etniskt och geografiskt avgränsat
samhälle – var genomsyrat av musiktradition, vilken syntes utgöra
ett viktigt socialt kitt. Ett liknande exempel återfinns hos Mekranoti-indianerna i Amazonas, där gemensam sång med åtföljande
rituella kroppsrörelser ägnas ett par timmar dagligen under delar
av året. Musiken tycks vara betydligt mera än lek och ”underhållning” i sådana samhällen.
I den moderna världen är musikutbudet ofantligt i konsertsalar,
arenor, medier, musikanläggningar i hem och hörsnäckor – ja, man
överöses även oönskat av musik i butiker, på allmänna platser och
som vinjetter till snart sagt varje radio- och tv-program.
”varifrån kommer musiken?”
Frågan om musikens ursprung uppstår osökt mot den ovan
beskrivna bakgrunden. Och Ingmar Bergmans enkla, men svår
besvarade, fråga som citeras i rubriken, har långt innan han ställde
den i sitt Sommar-program 2004 stimulerat tänkande och spekulationer.
Allt sedan 1859 då Darwin publicerade Om arternas uppkomst är vi
hänvisade till evolutionsteorin i våra försök att förklara växters,
djurs och människors beteenden – och därmed även musikens ursprung. Men hur evolutionen har gett oss musiken är föremål för
olika åsikter. Är den ett rent umgängesfenomen, uppkommet som
följd av människans sociala instinkt? Rör det sig därmed om en
renodlat historisk, kulturell utveckling, sedan människan utvecklade den kognitiva kompetens, som medfört att vi gett oss den
stolta benämningen sapiens? Eller är musiken – liksom rimligen
språkförmågan – en egen biologisk egenskap (liksom syn, hörsel
och så vidare), selekterad av evolutionen? Och är den i så fall
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 edärvd därför att den medför en ökad överlevnadspotential för
n
vår art, det vill säga är musikförmågan en primär evolutionär
anpassning, eller adaptiv egenskap som den evolutionstekniska
termen lyder? Eller rör det sig om en välsignelsebringande bieffekt
av hjärnans övriga – givetvis evolutionärt grundade – utveckling?
Hur förhåller sig musiken till språket? Kom någon av dessa för
mågor före den andra eller har de utvecklats parallellt?
Författaren och astronomen Peter Nilson skrev i romanen Rymdväktaren (1995): ”Att det finns musik, är något jag aldrig begripit,
fast jag har spelat i hela mitt liv. Varför har naturen gett oss en
egenskap vi inte behöver?” Där finner han en nyckelfråga beträffande musikens ursprung: är musik livsnödvändig ur krass, evolutionär överlevnadssynpunkt?
Darwin själv skrev i Människans ursprung (The Descent of Man,
1871) att musiken ”måste räknas som den mest mystiska förmåga
människan äger”. Men han skrev också att, liksom för fåglarna,
sång skulle kunna vara mannens (hannens) lockelser för att erövra
en hona, för att i sin tur föra sina gener vidare. Det blir ett rent
evolutionärt argument, som dock numera är övergivet, främst därför att det i så fall borde finnas en tydlig skillnad mellan mäns och
kvinnors musikalitet, till mannens fördel. Så är inte fallet, trots den
manliga dominansen i västerlandets musikhistoria!
språk och sång – släktskap och skillnader
Mänskliga språk är uppbyggda av ett ganska litet antal ljud som
kopplas ihop till betydelsebärande enheter med symbolfunktion,
ord. De saknar (med ett fåtal onomatopoetiska undantag) ljudlikhet med sin betydelse. Det normalutvecklade barnets hjärna är så
att säga förberedd för att tillägna sig varje språk – barnet härmar
sin talande omgivning med en häpnadsväckande inlärningsför
måga; det kan inte undvika att lära sig modersmålet flytande. Detta
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flyt innebär en virtuositet så till vida att elementär kommunikation
på modersmålet – det vill säga oavsett språklig sofistikation – går
helt besvärsfritt.
Musikljud kan också presteras av den mänskliga rösten i form av
sång. Samma ljudapparat, ett samarbete mellan lungor, strup
huvud, svalg, läppar och tunga, står för prestationen. Men toner
saknar ordens symbolvärde, musiken har i så måtto ingen mening
– en ”egenskap vi inte behöver”, med Peter Nilsons ord.
Barnet härmar även omgivande sång och spontansjunger. Barns
egenhändigt uppfunna, melodiliknande slingor är noggrant studerade av musikforskare och psykologer. Majoriteten av mänsklig
heten sjunger skapligt bra – men den genomsnittliga förmågan är
inte lika virtuos som för språket. De flesta vuxna människor kan
hålla en melodi hyggligt rensjungande – men spännvidden mellan
den högsta ekvilibristiken och den lägsta nivån är större än för
språket. Det finns människor utan tecken till hjärnskada av något
slag, som uppvisar kongenital amusi, det vill säga medfödd tondövhet. Av en slumpvis utvald grupp vuxna personer kunde 85 procent
särskilja tonhöjder på 1/16 av ett halvtonsteg (ett halvt tonsteg kan
beskrivas som avståndet mellan en vit och en svart tangent på pianot) och nära 100 procent klarade avståndet ¼ halvtonsteg. Den
som är medfött tondöv behöver en halvton och ibland ett helt tonsteg för att höra skillnaden; han eller hon kan heller inte alls sjunga
en enkel melodi rent eller ibland inte alls känna igen melodier.
Vissa av dessa saknar intresse för musik (och stoltserar ibland med
sitt ointresse!) medan flertalet faktiskt är lyssnare, åtminstone i vår
tid med musiktillgång i varje hörn av tillvaron. Forskare har vid
noggrann avbildning av sådana personers hjärnor påvisat en minimal substansdefekt i undre delen av höger pannlob – men de medfött tondöva fungerar synnerligen normalt i varje annat sammanhang i livet. (Detaljer om detta och mera om hjärnans förhållande
till musik kan återfinnas i min bok Hemisfärernas musik.)
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Kan de här skillnaderna mellan normalpersoners språkliga och
sångliga förmåga vara ett uttryck för att evolutionen prioriterat
språket och sångförmågan olika?
de sjungande djuren
Några djurarter frambringar ljud som för människoörat låter som
musik. För vissa fåglar är detta så markant att vi har vänt på metaforen och kallar en välsjungande person för sångfågel. Andra djur
som uppmärksammats för sin sång är knölvalarna, vars hannar på
långa avstånd söker sig honor genom att attrahera med tonräckor,
som också nybildas i sådan utsträckning att man beskrivit deras
aktivitet som det närmaste en djurart kommer ”komposition”. De
monogama gibbonerna inleder rutinmässigt dagen med en inomäktenskaplig ”duettkonsert”. Gibbonen är en apa som på utvecklingsträdet befinner sig på behörigt avstånd från människan – långt
före människoaporna schimpans, gorilla och orangutang (vars ljud
vi inte vill kalla sång).
Är dessa faunans sångare kanske ett argument för den mänskliga
musikens adaptiva grund? Svaret måste bli nej – detta är inte musik,
endast signaler med en karaktär som för vår tanke till den lek med
ljuden vi kallar musik. Signaler för att attrahera en partner, markera sitt revir och ibland för att varna för fara. De stora avstånden
mellan människan och de nämnda djurarterna, med mellanliggande
icke-sångare, är ett otvetydigt motargument. Likaså att fåglarnas
struphuvud har en markant annorlunda anatomi än vårt.
Detta innebär också en bärande invändning mot själve Darwins
fundering om vi människor har musiken för att främja sexuellt
urval.
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sjungande neandertalare?
Homo sapiens anses ha existerat i cirka 200 000 år; symbolfunk
tionen språket bör därmed ha funnits minst så länge. En intressant släkting utgör Homo neanderthalensis, sannolikt uppkommen
100 000 år före sapiens men utdöd för 35 000 år sedan. Neandertalaren
hade ungefär lika stor hjärna som sapiens. Paleontologen Steven
Mithen har frågat sig vad de hade den till och lanserade år 2005 en
fantasieggande teori i boken The Singing Neanderthals. Han hävdar
att de saknade språklig kommunikationsförmåga, bland annat
baserat på slutsatser från anatomiska skelettfynd och på att symbolartefakter (avbildningar, figuriner) saknas efter neandertalare.
Den stora hjärnan medförde i stället, hävdar Mithen, ett ”holistiskt” kommunikationssystem av musikalisk karaktär, där vissa
tonföljder och tonhöjder stod för ett visst avgränsat meddelande
(analogt med dagens många ikoner, som informerar om hissar, wc,
rökförbud, rastplatser och så vidare). Tack vare absolut gehör och
stor melodisk talang blev en symbolkommunikation möjlig, och
den föregick Homo sapiens språk! Med ett gott humör sammanfattar
Mithen sin hypotes med termen ”hmmmmm”, som står för ”Holis
tisk, MultiModal, Manipulativ (det vill säga en given signal medför
en specifik reaktion), Musikalisk och Mimetisk” (han inbegriper
även kroppsspråkliga moment).
”I believe that all modern humans are relatively limited in their
musical abilities compared with the Neanderthals”, hävdar Mithen.
Därmed menar han att sången/musiken utvecklades före språket
och var en förutsättning för språket – och då givetvis med en evolutionär anpassning som medför förbättrad överlevnadspotential
för arten!
Mithen menar att denna musikkommunikation var utvecklad
hos förmänniskorna, hominiderna, innan neandertalaren och sapiens
lämnade den afrikanska kontinenten var för sig med kanske 100 000
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års mellanrum. Även sapiens föregångare skulle därmed ha haft
samma musical abilities som neandertalarna. Vad hände i så fall med
denna generella förmåga, då vi fick vårt språk?
Här associerar Mithen till fenomenen spädbarnsriktat tal, på
engelska motherese – en god svensk term vore mödriska! – och vaggsång. Mödriskan är den ljusa ton vi spontant väljer då vi tilltalar
spädbarn, med hög diskant initialt och snabbt fallande prosodi: Du
lilla gumma! Såväl mödriskan som vaggsången är universella fenomen, med större rogivande effekt på spädbarnet än ”vuxet” tilltal
– och detta gäller oavsett språkligt innehåll. Det nyfödda barnet
känner igen det modersmål det hört i mammas mage och reagerar
starkare på modersmålet än på främmande språkljud – men r eagerar
likartat på mödriska och vaggsång oavsett vilket språk som ljuder.
”The melody is the message”, har det sagts. För Mithen framstår
mödriska och vaggsång som rester av hominidernas och neandertalarnas sångliga kommunikation och att i övrigt en övergång skett
till den lek med ljuden som sapiens roar sig med och som utvecklats
till det globala fenomenet musik.
Men neandertalarna kanske hade språk?? De senaste årens rön,
bland annat från den svenske genetikforskaren Svante Pääbo,
stöder den tanken. Om så är, faller Mithens kittlande men spekulativa hypotes samman som ett korthus.
vad är musik?
Om vi vill föreställa oss ursprunget till och evolutionen bakom vårt
musicerande, måste vi först definiera vad vi menar med musik. De
sjungande djuren måste uteslutas, liksom musikliknande naturljud
som vindens tonbildning i bergsskrevor och sjungande ökensand
då nattligt avkylda sandkorn rasslar ned utmed dynerna.
Vi måste rimligen avgränsa sökandet efter musikens ursprung
till människan, Homo sapiens, och ge tonsättaren Gunnar Valkare
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rätt när han i sin bok Varifrån kommer musiken? (2016; Bergmans
fråga igen, som synes) hävdar att musik måste uppfattas som ”ett
mänskligt beteende”. Och då blir vissa av naturens ljud för våra
begrepp musikliknande, därför att de för våra tankar till den lek vi
idkar med ljuden och kallar musik.
Hur länge har då människan haft musiken i den mening vi lägger
i begreppet i dag? Alltså nyskapade tonförlopp och tonkombinatio
ner som avviker från de intuitiva oartikulerade naturljud vi delvis
har gemensamt med övriga primater? En förutsättning för tankar
na bör också vara att ursprungsmusicerandet inte bestod av utövare
och lyssnare, som i vår tid, utan utgjorde en gemensam verksamhet
(och ibland kanske en högst individuell, som då vi gnolar medan
vi torkar disken). Historiska utgrävningsfynd, artefakter, som distinkt illustrerar musikens utveckling, är fåtaliga. Musik finns omnämnd allt sedan skrivkonsten utvecklades till beskrivande litteratur, främst i det antika Grekland, och framstår i sådana texter som
en självklar del av mänskligt liv. Notskrift, som visar hur musiken
faktiskt lät, tillkom först på 700-talet i vår tideräkning.
Att människan utövat musik sedan mycket lång tid tillbaka är
dock dokumenterat. Det äldsta övertygande exemplet på musik
instrument, en benflöjt påträffad i Ulm i Tyskland, är omkring
35 000 år gammalt. Den visar indirekt att ”musikutövningen” pågått långt tidigare än så: man hade upptäckt att olika längd på
tonröret ger olika tonhöjd och förstått att det går att manipulera
längden på ett och samma rör med hjälp av hål som täcks med
fingrarna. Man kan tänka sig att flera tiotusen års utveckling ligger
bakom den insikten.
bara en bakelse?
Vi återvänder till argumenten för och emot musiken som en primärt adaptiv mänsklig förmåga. Ett dilemma vid argumenteringen
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kan vara att den främst förs av musikälskare, som naturligt nog
gärna vill tillskriva musiken högre syften och betydelser än ren
underhållning.
Det finns därmed en risk för vetenskapliga felslut.
Kognitionsforskaren vid Harvarduniversitetet Steven Pinker, av
allt att döma inte musikälskare, tillät sig i storsäljaren How the Mind
Works (1996) avfärda musiken som ett av de tydligaste exemplen
på en mänsklig verksamhet som inte är primärt selekterad och som
vi gott kunde klara oss utan:
Biologiskt är musik utan värde! Musikalisk finessrikedom [sophistication] varierar mellan individer, kulturer och historiska perioder i
en omfattning som språket inte gör. Musik [är] ren förlustelse, en
cocktail av stimulantia [recreational drugs] som vi intar via örat för
att stimulera [hjärnans] belöningsstrukturer, […] en bakelse [cheese
cake]. Musiken [utgör] det tydligaste exemplet på ett icke adaptivt
fenomen.

En förkastelsedom, besläktad med den finlandssvenske Nobelpristagaren Ragnar Granits påstådda utsaga att musiken som fenomen
är tillräcklig ofarligt för att inte ha blivit bortsorterat av evolutionen!
Pinker mötte stark opposition från många musikbiologiska
forskare – och stark opposition bland musikälskare i allmänhet.
Den musikälskande lekmannen opponerar med uttryck som ”musi
ken har så tydliga positiva effekter i varje människas liv, att den
måste ha gynnats primärt av evolutionen”. Musikbiologerna framför vetenskapligt tyngre argument.
Ett av de starkare argumenten är de musiketnologiska iakttagelserna, exemplifierade i inledningen av denna text, att vissa avgränsade folkstammars markanta inslag av gemensam musik (och dans)
tycks vara gemenskapsstärkande. Det skulle kunna innebära att
individen och därmed stammen, och i slutändan arten, genom
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 usiken fick bättre möjligheter att motstå tillvarons risker och
m
därmed fortleva. Ett motargument kan vara att de folkstammar där
man observerat denna tradition är få och små minoriteter; de
kanske utgör särarter. Det finns heller inga moderna data som visar
att sång/musik är nödvändig för en normal individuell social anpassning.
Gunnar Valkare är tonsättare, musikvetare och hör rimligen till
kategorin musikälskare. Han hävdar i sin ovannämnda bok med
kraft musikens (och dansens, som han utvecklingsmässigt likställer
med musiken) evolutionärt adaptiva ursprung. Men han begår det
formalistiska misstaget att utgå från att det är så och resonerar sig
sedan fram till sin utgångspunkt. Tillvägagångssättet kan medföra
risk för obalans i värdering av argument för och emot.
Det andra starka argumentet för musikens primärt adaptiva utveckling är de många studier som påvisat musikalisk förmåga hos
spädbarn. Till och med det nyss ur moderlivet framträdda barnet
kan i viss mening känna igen melodier och reagerar med tecken till
acceptans eller obehag på oväntade förändringar i harmoniskt enkla
musikaliska förlopp. Sådana iakttagelser, liksom ”mödriskans” och
vaggsångens rogivande effekt på spädbarnet, har tagits till intäkter
för att musiken faktiskt är uttryck för en evolutionär anpassning.
I en samlingsvolym från 2003, The Cognitive Neuroscience of Music
(under redaktion av de musikbiologiska forskarna Isabelle Peretz
och Robert Zatorre) formulerade Sandra Trehub sin övertygelse,
baserad på flera års undersökningar av barnets musikaliska varseblivning, på detta sätt:
Om man ser till hur moderns sång optimerar barnets stämnings
läge, kan den bidra till barnets utveckling genom att underlätta
näringsintag, sömn och även inlärning […]. Sannolikt torde den
friska och välmående avkomman till sjungande mödrar ha större
chans att vidareföra sina gener än avkomman till icke-sjungande
mödrar.
Jesu födelse i H-initial. Ur en liturgisk sångbok
från Florens, andra hälften av 1400-talet.
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Ett mycket starkt evolutionärt påstående – av en person som
uppenbarligen älskar musik.
skulle vi klara oss utan musik?
Försöken till svar på frågan om musikens ursprung förblir i mångt
och mycket hypotetiska. Synen på musikens evolutionära status är
ganska distinkt uppdelad i två läger: några som med varierande
emfas hävdar att evolutionen vaskat fram musikförmågan på grund
av dess överlevnadspotential för arten, andra som hävdar motsatsen
utan att som Pinker reducera musikens livskvalitetshöjande värde.
Författaren till dessa rader ansluter sig, trots stark kärlek till musiken, till den senare kategorin.
Ett argument är den ovan beskrivna stora spännvidden i musikalisk förmåga mellan individer – om musiken hade stor över
levnadsbetydelse borde vi alla kunna sjunga rent och uppfatta även
mycket små tonhöjdsskillnader. Ett annat är att förlorad musik
förmåga medför ringa ”biologisk kostnad”: det går utmärkt att
fortleva på ett okomplicerat sätt utan musikförmågan, till skillnad
från förlust av språk, afasi, syn, hörsel eller rörelseförmåga. Musikälskaren som till följd av hjärnskada förlorar sin förmåga att utöva
eller uppskatta musik erfar förstås en förlust av livskvalitet, men
den praktiska fortlevnaden påverkas inte.
Nedsatt musikförmåga, amusi, kan liksom afasi uppkomma efter
lokal hjärnskada. Detta har några tolkat som att hjärnan har specia
liserade musikcentra (som man dock aldrig kunnat påvisa) och
därmed anfört som argument för musikens evolutionära prioritering. Symtomet kan dock förklaras som en effekt av skadad förbindelse, disconnection syndrome, som innebär ett brott på en nödvändig
förbindelse mellan två funktionslokaler, som gjort en tredje effekt
möjlig (jämför värmepannan och termostaten, som via en för
bindelse kan åstadkomma den tredje effekten temperaturbalans).
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en bieffekt?
Man kan faktiskt uppfatta musiken som en storslagen bieffekt av
evolutionens danande av den mänskliga hjärnan, utan att reducera
dess många goda effekter för människan och hennes livskvalitet.
Övergripande är förstås all mänsklig verksamhet ett resultat av
evolution, eftersom Homo sapiens är det. Men många av våra för
mågor är inte direkta evolutionseffekter utan konsekvenser av
människans unika möjlighet till abstrakt tänkande, vår kognitiva
kapacitet. Få försöker hävda att vår förmåga att hantera elden (ett
oerhört genombrott i människans förändring av sin tillvaro!), odla
vete eller bygga broar, järnvägar och rymdraketer är evolutionärt
adaptiva egenskaper.
I grunden är förstås förmågan att uppfatta och särskilja ljud –
deras längd, frekvens (det vill säga tonhöjd) och intensitet – evolutionär, liksom förmågan att producera ljud med sådana karaktärer.
Vi delar dessa basala förmågor med många andra djur. Här finns
en elementär och nödvändig förutsättning för språket, vilket innebär att ljud med karaktär som vi i dag inbegriper i fenomenet musik
har funnits före språket – så till vida kan vi hävda att en grund
läggande musikalitet drivits fram av evolutionen. Men därefter kan
utvecklingen ha varit parallell, med språket som adaptiv egenskap
och musiken som medföljare.
Homo är som nämnts inledningsvis inte bara sapiens utan också
ludens, den lekande människan. Vi tycker om att leka, och vi b
 örjade nog leka med ljuden. Med vår kognitiva och konstruktiva
rustning följde också möjligheter att tillverka ljudapparater, som
vi i dag kallar instrument, och vi kunde vidga leken och skapa ett
regelverk för den – så kan det vi kallar musik ha uppstått. Ljudleken har fått oerhörd betydelse för människan, och i vissa av
seenden blivit djupt allvarlig (liksom många andra lekar, exempelvis med boll), men med detta synsätt blir den förståelig som en
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enastående bieffekt av den enastående mänskliga hjärnans för
mågor.
Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould associerar i en analys av
direkta och indirekta effekter av evolutionen till The Spandrels of San
Marco (1979), det vill säga Markuskatedralen i Venedig. Spandriller
eller bågsvicklar är de taksegment som uppkommer – som en ”bi
effekt” – mellan bärande valvbågar: de saknar egen grundfunktion
(dock håller de regnet borta), men de kan dekoreras! Och får därmed ett från grundkonstruktionen fristående egenvärde. Likaså,
menar Gould, kan vissa evolutionärt utvecklade förmågor medföra
bieffekter som kan utvecklas i egen riktning. För musikutvecklingens del kan hans tes innebära att hörsel, ljudalstring, nyfikenhet,
uppfinningsförmåga och övrig kognitiv rustning har gett grunden
för det som vi kallar musik och som Homo sapiens sedan vidare
utvecklat till ett slags behov för sin livskvalitet.
Musikvetaren och neurobiologen Aniruddh Patel, författare till
Music, Language, and the Brain (2008), sammanfattar sin syn på
följande sätt:
Valet mellan evolutionär adaptation och ren utsmyckning är en felaktig tudelning. Homo sapiens är unik bland alla levande varelser i sin
förmåga att uppfinna ting som förvandlar dess egen existens. Skrift
språk är ett exempel […] flygplan och internet är andra. […] Jag
menar att musiken kan bli begriplig när den betraktas inom ett
sådant ramverk […] någonting vi uppfann som förvandlar mänskligt liv.

Frågan om musikens ursprung är tanke- och fantasieggande; svaren
förblir hypotetiska. Att se musiken som en bieffekt är inte att förringa dess värde, snarare en uppskattning av den märkvärdiga utveckling som gett Homo sapiens förmågan att förvandla och förädla
sin egen existens.
*
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Om känslor och musik
studier på tvillingar

Töres Theorell & Fredrik Ullén
Att kunna tolka och förmedla känslor är viktigt för att vi människor ska
förstå varandra. Nu visar tvillingstudier att den som håller på med
musik tycks bli bättre både på att förmedla egna känslor och förstå
andras.

Att musikupplevelser kan framkalla olika känslor och att de även
kan förstärka känslor som råkar finnas just när man lyssnar på
musik är något som de flesta skulle hålla med om.1 Men en lite
annorlunda fråga är ju om upprepade musikupplevelser skulle
kunna påverka vår emotionella ”skicklighet”, det vill säga förmågan
att särskilja, sätta namn på och förmedla känslor, på längre sikt. Vi
vill i denna text belysa och diskutera den typen av frågeställningar
och även vilken betydelse ett eventuellt sådant samband mellan
upprepade musikupplevelser och känslohanteringsförmåga skulle
kunna ha för hälsa och kreativitet. Man skulle kunna formulera
huvudfrågan annorlunda och enklare:
Finns det något samband mellan ett liv med mycket musik och
förmåga att hantera känslor?
Och kan man vidga detta till att gälla även andra kulturella
aktiviteter: skrivande, bildkonst, teater och dans?
Kapitelinledningen, uppläst
och omvandlad till ljudgrafik.
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Att särskilja och tolka samt beskriva och förmedla känslor har stor
betydelse för en människas kommunikation med omgivningen.
Den som till exempel inte kan skilja på ilska och ledsenhet hos sig
själv kan inte förväntas tolka sådana känslor rätt hos omgivningen.
Ledsna känslor kanske tolkas som arga. Då blir det fel i samspelet
– den som blir arg tillbaka på någon som egentligen är ledsen ställer
till emotionella problem och kan sätta igång konflikter helt i
onödan. Detta är förstås av betydelse överallt där människor ska
fungera i grupp, som hemma i familjen, i skolan och på arbets
platsen. Oförmåga att hantera känslor i dessa avseenden kallas
alexitymi, en term som infördes på 1970-talet av den grekisk-amerikanske psykiatriforskaren Peter Sifneos. A-lexi-tymi skulle kunna
översättas med ungefär ”icke läsa känslor”. Vanligen mäter man
alexitymi med ett frågeformulär som har 20 frågor, Toronto Alexi
thymia Survey 20, förkortat tas20. Så länge vi har att göra med
personer som inte är psykotiska fungerar detta formulär ganska bra
i jämförelse med mera objektiva metoder (att rätt särskilja ansiktsuttryck som visas på en skärm, till exempel glada, arga, ledsna och
oroliga). Detta kan synas paradoxalt. Den som är ”dålig på känslor”
borde ju inte själv ha någon uppfattning om detta! Men förmod
ligen är det så att personer i omgivningen – både arbetskamrater
och närstående – då och då kommenterar ens förmåga att hantera
känslor.
Alexitymi har varit föremål för en rad delstudier i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Den
musicerande människan” som baseras på det svenska tvillingregistret. Detta stora register, ett av de äldsta i världen i sitt slag, kan ses
som en befolkningsstudie och i flera delstudier har vi också använt
vår egen datainsamling just som en sådan studie. Men i andra
analyser har vi även utnyttjat möjligheten att undersöka hur stor
del av de samband vi ser som kan vara ärftligt betingade.

Om känslor och musik

kulturaktivitet och förmåga
att hantera känslor
I den första gruppen av undersökningar var syftet att undersöka
hur starkt samband det finns mellan kulturaktiviteter, i synnerhet
musikaliska sådana, och alexitymi. Som mått på musikaktivitet
använde vi en skattning som deltagarna själva gjorde av det antal
timmar som de ägnat åt att spela instrument eller sjunga under
olika åldersperioder (6–11, 12–17 och 18 år eller äldre). En fråga som
vi tyckte var viktig var om musikutövningen hade skett tillsammans med andra (ensemble) eller ej. Detta eftersom det förefaller
troligt att förmågan att läsa av och hantera känslor blir särskilt
viktig när man musicerar med andra.
Deltagarna var mellan 27 och 54 år när undersökningen gjordes.
På grund av denna spridning i ålder gjordes en justering för ålder i
alla analyser. Svaren på frågorna skrevs i en internetbaserad enkät.
Enkäten innehöll också frågor om andra saker, till exempel hur
deltagarna placerade sig själva på en sjugradig skala med avseende
på kulturaktivitet, från 1 = ingen aktivitet alls till 7 = professionell
med uppträdanden inför publik och recensioner i massmedia.
Denna form av skattning gjordes för skrivande, musik, bildkonst,
teater och dans.
I enkäten fanns frågor om utbildning och ett allmänt intelligenstest, wmt (Wiener Matrizen Test). Dessa svar användes som kontrollvariabler i vissa av analyserna. För att undersökningen skulle
kunna fungera som en befolkningsundersökning krävdes det också
att vi slumpmässigt tog bort en tvillingpartner ur alla fullständiga
par. Annars skulle samband ha kunnat snedvridas av likheterna
inom tvillingparen. När dessa begränsningar gjordes var det 1 500
män och 2 500 kvinnor som ingick i analyserna. I de genetiska
analyserna ingick 1 755 kompletta par, 851 enäggstvillingpar och
845 tvåäggstvillingpar. Analyserna gjordes separat för män respektive kvinnor.
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Alexitymi var vanligare bland män än bland kvinnor.2 Men
analyserna av sambanden mellan antalet musiktimmar och alexitymi visade att sambanden var av samma storleksordning för
kvinnor som för män. Om musicerandet hade förekommit i en
sembleform bidrog det också till sambanden. Om man jämförde
den översta och den nedersta tredjedelen av fördelningarna för
antal musiktimmar och dessutom tog in ensemblemusicerandet i
beräkningen, visade det sig att de som spelat minst och inte heller
hade erfarenhet av ensemblespel hade nästan en halv standard
avvikelse högre poäng på alexitymiskalan (det vill säga hade mer
svårigheter att hantera känslor) än de som spelat mest och dessutom gjort det tillsammans med andra. Sambanden med grad av
framgång i musikaktiviteten (den sjugradiga skalan) var av samma
storleksordning och i samma riktning som sambandet med antal
musiktimmar. Utbildning uppvisade ett ganska starkt samband
med alexitymi – ju högre utbildning, desto mindre alexitymi – men
kunde inte bortförklara sambandet mellan antal musikövnings
timmar och grad av alexitymi.
De genetiska analyserna visade att hela sambandet mellan antalet timmar med musikutövning och graden av alexitymi kunde
förklaras av att överlappande genetiska faktorer bidrog både till
alexitymi och till antal musikutövningstimmar. Ungefär 30 procent
av variationen i alexitymi berodde i detta dataset på genetiska
influenser, vilket kan ses som ett relativt lågt värde jämfört med
vad man i tvillingstudier typiskt finner för exempelvis kroppsliga
och psykologiska variabler.3
Det bör dock påpekas att dessa 30 procent inte ska ses som ett
exakt, uppmätt värde utan är en skattning baserad på statistisk
modellering. Det är inte ovanligt att man ser en viss variation i
sådana ärftlighetsskattningar mellan studier och populationer. En
källa till variation är till exempel mätfel, som i tvillingmodellering
hamnar i skattningen av miljöbidraget (non shared environment). I
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vår studie innefattar de 70 procenten av variansen i alexitymi som
inte förklaras av genetik alltså sannolikt både reella icke-genetiska
effekter och feltermer. Emellertid, när man analyserade sambanden
i en enda modell med hjälp av klassisk tvillingmodellering visade
det sig att sambandet mellan antalet musiktimmar och alexitymi
väsentligen kunde förklaras av genetiska faktorer, så kallad pleiotropi.
Vi kan alltså inte säga att aktivt musikutövande orsakar god
känslohanteringsförmåga, bara att dessa faktorer har samband med
varandra. Det kan låta pessimistiskt ur ett folkhälsoperspektiv, men
för att vi ska kunna bedöma sådana aspekter behöver vi göra goda
interventionsstudier med goda utvärderingar. Att sambanden
påverkas av genetik innebär att man måste använda stora grupper
för att kunna påvisa orsakssamband. Det är viktigt att vi inte har
orealistiska förväntningar.
Man ska också komma ihåg att de genetiska faktorerna spelar oss
spratt i befolkningsundersökningar. Föräldrar väljer i stor utsträckning åt sina barn och det gör att man i en befolkningsundersökning
med fria ”kulturval” ofta får korrelationer mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer, vilket komplicerar analyserna. Sedan kan
man argumentera för att ett välutvecklat samhälle bör ta hand om
personer med ovanligt väl utvecklad emotionell förmåga. Om det
finns resurser i samhället så att dessa individer kan få hjälp att
utveckla sin musikalitet, kan detta vara till gagn inte bara för dem
själva utan för hela samhället. Och detta motsäger inte heller att
människor med mindre fallenhet för musik har glädje av att få
musikerfarenheter och att samhället har ansvar även för detta.
Tondövhet är mycket ovanligt; enligt flera mätningar förekommer
den hos omkring 4 procent i normalbefolkningen.
I två andra undersökningar har vi i samma material belyst vad
andra kulturella aktiviteter kan ha för samband med alexitymi. I
den första undersökningen ställde vi först frågan om var och en av
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de kulturella aktiviteterna skrivande, musik, bildkonst, teater och
dans (med den sjugradiga skalan) oberoende av varandra skulle
kunna statistiskt förklara någon del av variationen i alexitymi.4 För
det andra frågade vi oss om samtidig förekomst av ett par eller
flera av dessa skulle göra att en person blir ännu bättre på att hantera känslor. Är den som är författare, musiker och bildkonstnär i
en och samma person extra ”bra på känslor”?
Svaret var (från 2 279 män och 3 152 kvinnor) på den första
frågan att både skrivande och musik hade ett statistiskt prediktionsvärde oberoende av de andra aktiviteterna (och även oberoende av
ålder och utbildning) när det gällde poäng på alexitymiskalan både
för män och för kvinnor. Ju mer professionell författare/poet eller
musiker, desto lägre alexitymipoäng (alltså bättre känslohantering). Dessutom hade bildkonst, för männen, och teater, för kvinnorna, på motsvarande sätt oberoende statistiskt förklaringsvärde
för alexitymi. Svaret på den andra frågan var att den som låg högt
samtidigt i ett par eller flera kulturaktiviteter (”multikulturell”)
faktiskt var extra bra på känslor. De professionella utgör en så liten
del av de undersökta att det mest meningsfulla är att jämföra gruppen helt inaktiva med amatörer när det gäller de enskilda kulturella områdena. När det gäller summan av kulturella aktiviteter är
situationen annorlunda. I den analysen jämförde vi den översta
tredjedelen med den nedersta.
I runda tal var skillnaden mellan amatörerna och de helt inaktiva
för var och en av de fyra kulturaktiviteterna – skrivande, musik,
bildkonst och teater – en fjärdedels standardavvikelse på alexitymiskalan för såväl män som kvinnor. När det gäller de summerade
kulturella aktiviteterna var skillnaden mellan den översta och den
nedersta ”kultur”-tredjedelen nästan en halv standardavvikelse på
alexitymiskalan. Det fanns alltså fog för antagandet att aktivitet på
flera kulturområden har samband med extra bra känslohanteringsförmåga. ”Multikulturella” aktiviteter hade ungefär samma statis-
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tiska effekt på känslohanteringen som omfattande erfarenhet av
ensemblemusik.
När vi talar om skillnader i storleksordningen en kvarts till en
halv standardavvikelse kanske någon tycker att de är små. Jo, det
är sant. Graden av exempelvis musikerfarenhet förklarar bara
någon procent av variationen i grad av alexitymi i befolkningen.
Men när vi diskuterar samband på befolkningsnivå är det mycket.
Det handlar om tusentals människor. Dessutom ska man komma
ihåg att även relativt måttliga skillnader i medelvärde kan få stora
effekter i kanterna av fördelningen, alltså om vi tittar på hur många
som har riktigt höga eller låga alexitymipoäng. Inom befolkningsforskning talar vi om attribuerbar eller etiologisk fraktion. Dessa
begrepp tar hänsyn både till hur vanlig en företeelse (i detta fall
musikutövning) är och till hur stark oddskvoten (styrkan i sambandet mellan musikutövning och känslokompetens) för den företeelsen är.
Hur var det då med dans? Dans verkade ju inte spela någon roll
i de analyser vi redovisat hittills. När man beräknar den totala
alexitymipoängen (som vi hittills diskuterat) räknas alla tre aspekterna av känslohantering ihop, nämligen förmåga att särskilja, att
sätta ord på och att förmedla känslor. Dansen är speciellt betydelse
full för den sista delfunktionen, förmedlandet av känslor. Det verkar rimligt. Dansen går ju till stor del ut på att med kroppsrörelser
uttrycka känslor. Därför har vi analyserat denna funktion separat
i förhållande till dans. Deldimensionen heter i formuläret Externally Oriented Thinking (eot). En hög ”alexitym” poäng innebär att
man inte riktar så mycket uppmärksamhet mot sina egna känslor
och undviker att prata om dem med andra. Ett påstående att ta
ställning till i skalan är till exempel: ”Jag föredrar att prata med
folk om deras vardagsaktiviteter snarare än om deras känslor.” Ju
mer man bejakade detta på en femgradig skala, desto högre poäng
fick man i eot-skalan. I vår undersökning visade sig eot-skalan
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ha ett tydligt samband med danserfarenhet. Avancerade amatörer
och professionella dansare var mycket mera benägna att prata om
känslor med omgivningen än människor som inte hade erfarenhet
av dans, och det gällde både män och kvinnor.5
tvillingpar med stor skillnad
i erfarenhet av musik
Eftersom genetiska faktorer spelar en stor roll i relationen mellan
musikerfarenhet (och kulturella erfarenheter i största allmänhet) å
ena sidan och förmågan att hantera känslor å den andra, var det
viktigt för oss att analysera en situation med fullständig kontroll
av de genetiska faktorerna. Det vi gjorde var att intervjua enäggstvillingpar i vilka den ena tvillingen hade spelat mycket piano i livet
– dock ingen på professionell nivå – och den andra gjort detta i
mycket liten utsträckning (minst 1000 timmars skillnad, som i fortsättningen kallas pianodiskordans). Vi fick tio sådana par att delta
i mer omfattande undersökningar.6 Skillnaden i spelade timmar
innebar att den ena tvillingen hade ägnat sig åt en hel del amatörmusicerande medan den andra tvillingen börjat spela som barn
men ganska snart slutat.
En intervju gjordes separat med varje ”pianodiskordant” enäggstvilling. Intervjun hade fyra temata. I det första temat pratade man
om skälen till att det blev så stor olikhet i musikerfarenhet inom
paret. I det andra diskuterade man olikheter mellan tvillingsyskonen i musikmiljön under barndomen mera specifikt. I det tredje
temat diskuterade man starka musikminnen och i det fjärde vad
musiken kommit att betyda i livet och för hälsan i vid mening. I ett
femte avsnitt därefter diskuterade man ett ”musikneutralt” ämne,
nämligen språkintresse. Svaren tydde inte på att det fanns syste
matiska omgivningsskillnader mellan den spelande och den icke-
spelande tvillingen. Det var en mängd olika förklaringar som
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 resenterades och skillnaderna verkade i princip unika för varje
p
par.
Exempel på orsaker till skillnaden i pianospel som angavs var
tillgång till piano, attityder till de musikgenrer som det under
visades i, upplevt behov av konstnärlig hobby, sociala aktiviteter
och musikintressen bland vänner, inställning till pianoläraren och
inställning till musikutövning som uttryck för religiös tro. En
pianospelande tvilling nämnde att en musicerande förälder hade
påverkat hennes eget spelande fastän något motsvarande inte förekom i de övriga nio tvillingparen. I ett par hade en musikintresserad
mamma varit ett föredöme för den ena tvillingen mer än den andra.
I ett tredje par hade den spelande tvillingen under barndomen uppträtt med pianospel mer för publik än den andra tvillingen hade
gjort. En icke-spelande tvilling berättade under musikminnes
diskussionen om ett misslyckat publikframträdande.
En faktor som föreföll viktig för skillnaderna mellan tvillingarna
var hur ofta de hade psykologiska så kallade flow-upplevelser i samband med musik. Det psykologiska tillståndet flow är en positiv
upplevelse av att helt gå upp i den aktivitet man utför på ett sådant
sätt att man ”glömmer” sig själv och förblir i ett tillstånd av hög
men avspänd koncentration på själva uppgiften. Att uppleva flow i
aktiviteter verkar generellt hänga starkt samman med långsiktig
motivation och engagemang. I tvillingstudien ställde vi standardfrågor om hur ofta tvillingarna upplevde flow specifikt i samband
med musik. I jämförelser mellan tvillingarna fann vi inte oväntat
att de spelande tvillingarna hade högre poäng på denna skala än
sina icke-spelande syskon. I linje med detta fann vi också att den
pianospelande tvillingen hade mycket mer specifika och rika svar
på frågorna om vad musiken betytt i deras liv och för deras hälsa.
Dessa precisa svar innehöll fler referenser till flow-upplevelser och
kreativitet än svaren från de icke-spelande tvillingarna, vars svar
var mer konventionella och inte så preciserade.
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Att prata om musikerfarenheter i ”pianodiskordanta”
enäggstvillingpar – inomparsskillnader i fysiologisk uppvarvning
(figur publicerad i Töres Theorell, Laszlo Harmat, Helene Eriksson & Fredrik
Ullén, ”Talking about childhood music: A twin study”, 2018)8
LF (log2) diﬀerence score for MZ twins pair discordant
(musician minus non-musician)
2

1

0

Figur och figurtext har reviderats
för denna pdf-upplaga av boken.

Kontinuerlig ekg-registrering gjordes under tvillingintervjuer
na. En tydlig skillnad uppstod redan i början av intervjun: den
icke-spelande tvillingpartnern använde signifikant mer tid på att
diskutera den första frågan (2,2 minuter i jämförelse med 1,4
minuter). Den första frågan handlade ju om varför skillnaden i
musikutövning uppstod. Uppenbarligen hade den icke-spelande
tvillingen svårare att hitta orsaken. Under de övriga avsnitten i
intervjun fanns ingen sådan skillnad. I analyserna av ekg-registreringarna visade det sig också att det fanns en statistiskt säkerställd
och stor skillnad under denna första del av intervjun. Skillnaden
bestod i att variationen i hjärtfrekvensen skilde sig inom paren: den
icke-spelande tvillingen hade en signifikant kraftigare aktivering
av hjärtfrekvensvariationer med low frequency.7 I detta speciella fall
kan vi med säkerhet säga att det berodde på en kraftigare aktivering
av det sympatiska nervsystemet, det som höjer tempot i kroppen
och som kallas arousal i engelskspråkig vetenskaplig litteratur.
Däremot fann vi inte några som helst skillnader i genomsnittlig
pulsfrekvens under de olika avsnitten i intervjun.
Skillnaden i aktivering av det sympatiska nervsystemet kunde vi
konstatera därför att vi analyserade hjärtfrekvensvariationen, som
är en känsligare indikator på uppvarvning än enbart den genomsnittliga pulsfrekvensen. Kanske blev den icke-spelande tvillingen
mer emotionellt engagerad av denna första fråga i intervjun? Man
kunde i så fall spekulera i att detta återspeglar att förekomsten
respektive avsaknaden av musikutövning har gjort avtryck i livet.
Intervjun har kanske påmint den icke-spelande tvillingen om något
i barndomen som har varit känsligt men sällan eller aldrig diskuterats. Mer allmänt kan man också tänka sig att en intervju kring
ett område där ens tvillingsyskon utmärkt sig mer än en själv kan
ge upphov till en känslomässig reaktion.
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Figuren baseras på tio ”pianodiskordanta” enäggstvillingpar. På
y-axeln visas medelskillnaden inom paren (den spelande tvillingens
värde minus den icke-spelandes). Värdena baseras på 2-logarit
merna av aktiviteten i en viss del av hjärtfrekvensvariationen (low
frequency = lf). –1 betyder att lf (som i detta fall speglar fysiologisk
uppvarvning) hos den icke-spelande tvillingen ligger en enhet
högre än hos den spelande. På x-axeln presenteras de olika delarna
av intervjun med de olika diskussionerna. Viloperioden före intervjuns start = lf baseline; lf q1 = orsaker till olikheten i spelerfarenhet; lf q2 = upplevda skillnader inom paren med avseende på
musikmiljö; lf q3 = starka musikminnen; lf q4 = betydelsen av
musik i livet och för att må bra; lf q5 = språkintresse.
kreativa yrken
En fråga som hänger ihop med diskussionen här ovan är om musikalitet och förmåga att hantera känslor har samband med arbete i
kreativa yrken.9 För att belysa den frågan gjorde vi ytterligare en
undersökning på tvillingregistret med samma ”befolkningsansats”,
det vill säga i detta fall fenotypisk analys, som i de andra alexitymi-
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undersökningarna ovan. Tvillingarna blev undersökta med ett
datoriserat test av musikaliskt gehör, the Swedish Musical Discrimination Test (smdt), som har tre delar: tonhöjd, rytm och melo
di. Tonhöjdstestet visar hur bra individen är på att särskilja enstaka
toner med mycket små skillnader i tonhöjd, i rytmtestet får man en
uppfattning om hur bra individen är på att urskilja olika rytmer
och i meloditestet prövas förmågan att särskilja melodier.10 I analyserna användes också resultaten från ett intelligenstest, wmt,
som ingick, liksom utbildningsnivå. Utfallet i undersökningen av
kreativa yrken baserades på den beskrivning med egna ord som
deltagarna gjorde av sitt yrke. Detta kodades sedan enligt ett yrkesklassifikationssystem (o*net) i vilket varje yrke grupperas med en
tresiffrig kod. Detta system svarar mot ett internationellt system
av skattningar, som människor i olika yrken liksom experter och
analytiker har gjort av olika egenskaper hos yrken. I den här under
sökningen använde man skattningar av hur mycket kreativt tänkande som krävs i yrket. Ett sådant klassifikationssystem brukar
kallas för Job Exposure Matrix (jem). I vår undersökning är det
viktigt att framhålla att det inte är deltagarna i tvillingunder
sökningen som gjort skattningarna utan det är skattningar hämtade från o*net, ett slags objektiva internationella data, som vi
ställer våra deltagares möjliga individuella förklaringsvariabler
mot, nämligen musikalitet, alexitymi, utbildningsnivå och allmänintelligens. Det ingick 43 musiker i materialet och de inkluderades
inte i analyserna, eftersom vi ville belysa om musikalitet har
betydelse för arbete i kreativa yrken i största allmänhet.
Multivariata analyser (multipel lineär regression) gjordes separat
för män och kvinnor eftersom vi misstänkte att sambanden kunde
vara delvis könsspecifika. Så till exempel har vi ju ovan sett att
alexitymi är vanligare hos män än hos kvinnor. Kvinnors och mäns
arbetsmarknader är också olika eftersom kvinnor i större utsträckning än män arbetar i relationsyrken, såsom skola och vård.
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Förklaringsvariablerna i våra ekvationer var de tre aspekterna på
musikalitet (tonhöjd, rytm och melodi) liksom ålder, utbildning,
allmänintelligens enligt wmt-testet och grad av alexitymi.
Bland männen (n = 1 327) hade hög poäng på tonhöjdstestet
samband med ökad sannolikhet att arbeta i ett yrke med höga krav
på kreativitet. Detta samband var robust även när man tagit hänsyn
till de andra variablerna. Bland kvinnorna (n = 1 908) hade låg
poäng på alexitymiskalan (det vill säga god förmåga att hantera
känslor) och hög poäng på rytmtestet samband med arbete i ett
kreativt yrke. Men när man tog hänsyn till allmänintelligens hade
rytmtestet inte längre något eget förklaringsvärde, medan alexi
tymipoängen fortfarande hade ett oberoende förklaringsvärde.
Som väntat hade både män och kvinnor med hög allmänintelli
gens och hög utbildningsnivå stor oberoende sannolikhet att a rbeta
i ett kreativt yrke.
Våra resultat visar alltså att bland män har ett bra musikaliskt
gehör samband med arbete i ett kreativt yrke, även när man tagit
hänsyn till ålder, utbildning, allmänintelligens och känslomässig
förmåga. Bland kvinnorna fanns ett motsvarande samband för
rytmisk förmåga, men detta förklarades av att rytmförmåga har ett
tydligt samband med allmänintelligens, och när man justerade för
det sambandet hade inte rytmkänsla något eget förklaringsvärde.
Däremot ökade god känslomässig förmåga sannolikheten bland
kvinnorna att arbeta i ett kreativt yrke.
Om en person arbetar i ett kreativt yrke eller ej bestäms ju dels
av hur rekryteringen har gått till, dels av om individen stannar
kvar i det kreativa yrket eller ej. Omvända samband kan uppstå.
Exempelvis kanske relationsyrken med kreativa inslag kan stimulera den känslomässiga utvecklingen hos en individ. Vissa kreativa
yrken skulle kunna bidra till utveckling av gehör. I varje fall kan vi
säga att sambanden inte är triviala på det sättet att det handlar om
musiker (ett av många kreativa yrken) som självfallet rekryteras
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bland musikorienterade personer. Dessa uteslöt vi ur analyserna, som nämndes ovan. Vad vi har analyserat är kreativa yrken i
största allmänhet. Bland yrken med hög kreativitetspoäng ingår
till exempel arbetsterapeut, krukmakare, kosmetolog, skulptör,
modedesigner, producent, datasystemmanager, webbadministratör, grafisk designer, medicinsk forskare och mikrobiolog.
För lärarna i skolan kan vi alltså med de här resultaten bekräfta
det som många anat, nämligen att elever som visar fallenhet för
musik och har god känslohanteringsförmåga har ökad sannolikhet
som vuxna att arbeta i kreativa yrken. Sambandet med känslo
mässig begåvning gäller dock endast flickor. I pojkarnas fall gäller
det gehör, i flickornas rytm, fastän det i de senares fall förmodligen
handlar om att bra rytmkänsla också har samband med allmän
intelligens.
barn som fortsätter med musik
Oavsett vad sambanden mellan musikaliskt engagemang och
känslomässig förmåga beror på är det ett problem att så många som
är aktiva musikutövare som barn slutar med musik som vuxna.
Därför är det viktigt att ta reda på vilka förhållanden som gör att
musikutövning fortsätter upp i vuxenåren.11 Även för denna undersökning använde vi 27–54-åringar i tvillingregistret för fenotypiska
analyser, vilket betyder att endast den ena tvillingen i fullständiga
tvillingpar (slumpvald) fick vara med. Vi intresserade oss i första
hand för de individer som rapporterade att de haft extra musik
undervisning (sång eller instrumentspel) utöver den reguljära
musikundervisningen i skolan. Vi ställde en rad frågor om den e xtra
musikundervisningen och kunde i multivariat analys identifiera ett
antal förhållanden som oberoende av varandra förutsade ökad
sannolikhet att fortsätta med musikutövning till vuxenåren. Här
följer en lista över sådana förhållanden som både var statistiskt
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säkerställda och som gav minst 50 procents ökad sannolikhet att
fortsätta i vuxenlivet (ålder 27–54). Detta gäller deltagare med extra
musikundervisning under barnaåren i det svenska tvillingregistret
(n = 3 820). Variablerna är justerade för varandra och för ålder.
Faktorer som ökar sannolikheten att fortsätta med musikutövning
• Att vara pojke
• Förekomst av fler än fem musikutövande personer i familjen/
bland vänner
• Klassisk musik eller popmusik
• Musikklass
• Kyrkligt sammanhang
• Privat undervisning
• Eget val av instrument (eller sång)
• Lektioner oftare än en gång i veckan
• Tidig start
Det var nästan dubbelt så många kvinnor som män bland de deltagare som rapporterade att de som barn haft extra musikundervisning utöver den vanliga skolundervisningen. Men det var dubbelt
så vanligt bland de musikutövande pojkarna än bland flickorna att
fortsätta med musikutövning till vuxenåren. De relativt få pojkar
som började hade sannolikt större motivation, vilket gav utslag.
Om vi bortser från manligt kön kan man säga att alla de faktorer
som vi fann i vår analys är möjliga att påverka. Man kan se till att
barn börjar med musik tidigt. För varje förseningsår från 6 till 17
års ålder minskade sannolikheten att en individ skulle fortsätta med
musik som vuxen med 7 procent. Man kan stimulera barnet att
välja instrument (eller sång). Och det är i varje fall i teorin möjligt
att ge lektioner oftare än en gång i veckan. Musikklass, kyrkligt
sammanhang och privat undervisning är exempel på s pecialmiljöer
som kan vara mycket musikstimulerande. Själva noterade vi att
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klassisk musik hade en nästan lika stark fortsättningsstimulerande
effekt som popmusik. Samspel mellan gener och omgivning är
förmodligen avgörande i utvecklingen av musikalitet.12 Man kan
sammanfatta undersökningarna i den här artikeln med att säga
att musikalitet och den förmåga att hantera känslor som är kopplad till musikaliteten måste odlas och vårdas av omgivningen. I
barn-vuxenstudien kunde vi identifiera flera sådana omgivningsfaktorer.
Att aktiv musikutövning på amatörnivå kan få stor betydelse för
individens ”flowkapital” i livet illustrerades förstås av de relativt
starka samband vi ser mellan flow under musicerande och hur
mycket tid man lägger på musikaliska aktiviteter, liksom av intervjustudien, som också visade att enbart ”prat om musik” kan vara
fysiologiskt laddat för den som inte fått så mycket aktiva musikupplevelser (den ”icke-spelande” enäggstvillingen i de diskordanta
paren). I våra undersökningar såg vi att även andra konstarter eller
former av kulturutövning såsom skrivande, bildkonst och teater
har samband med förmåga att hantera känslor och att den som är
duktig dansare är bra på att förmedla känslor till andra. En ytter
ligare observation var att de som var bra i flera konstarter också var
särskilt bra på känslor!
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Affekt, minne och identifikation
om makten över musikens makt

Ulrik Volgsten
Musiken är ett känslornas språk som har makt att påverka oss som
hör den. Men hur går det till? Och finns det något positivt sätt att ta
tillvara musikens makt på?

vardagslivets musikalisering
Vi lever i en tid präglad av en allt mer långtgående musikalisering
av tillvaron. Musik finns tillgänglig så gott som överallt, alltid och
för alla att höra. Musik är allestädes närvarande. Om vi för tillfället
inte hör musik, är den ofta bara ett knapptryck bort. Fenomenet är
påtagligt i dagens digitaliserade värld, men är resultatet av en process som pågått under lång tid. Uttrycket musikalisering beskriver
den process genom vilken musikens roll förändrats, från att i det
förmoderna samhället ha varit i hög grad funktionellt förutbestämd
och omedelbar, till den elektroniskt förmedlade musik vi kan bära
med oss för att höra i stort sett överallt och alltid, i enlighet med
behov vi som individuella lyssnare själva avgör i stunden.1 Har vi
den inte med oss så finns den, som sagt, i regel redan där, i hög
talarsystem bortom vår omedelbara kontroll.
Den situation vi befinner oss i vid slutet av 2000-talets andra
decennium präglas av musikaliseringens landvinningar. Musik
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stämmer in i allt fler sammanhang. Den ackompanjerar inte bara
andra elektroniskt medierade företeelser som filmer, dataspel, nätsidor, nyhets-, sport-, natur- och barnprogram; därtill möts vi av
musik i varuhus, mataffärer, väntrum, caféer och restauranger. Hör
vi den inte på det sätt någon annan utformat den så är det ofta för
att vi själva bär på våra portabla musikmaskiner, integrerade med
telefoner och datorer i våra handväskor eller innerfickor, vars hörlurar effektivt utesluter oönskade ljud till förmån för våra egna mer
eller mindre självvalda musikaliska gestaltningar av eller bakgrunder till vår vardagstillvaro. Musikaliseringen av tillvaron har alltså
lösgjort musiken från dess traditionellt förutbestämda funktioner,
och samtidigt möjliggjort vad som kan beskrivas som en maktkamp: om vi inte själva tar kontroll över musiken så gör någon
annan det åt oss. Denna maktkamp innebär inte bara en kamp om
makten över musiken, utan också en kamp om musikens makt. Hur
kan vi förstå musikens makt? Vad är det musik gör med lyssnaren?
Och vad kan det innebära att ha den typen av kontroll som här
kommer att omtalas som makt över musikens makt?
musik som maktmedel
Historien är full av exempel på hur musik fungerat som maktmedel,
från myten om Orfeus och berättelsen om Odysseus och sirenerna,
via Platons och Augustinus restriktiva förmaningar, till 1800-talsromantikern E. T. A. Hoffmanns lovsång över musikens möjlighet
att öppna portarna till det översinnliga. Ett mer prosaiskt exempel
från dagens musikpsykologiska forskning visar hur kunderna i ett
varuhus tenderar att välja vin från samma land som den diskreta
musiken i varuhusets högtalarsystem härrör från. Även om kunderna vid kontroll sade sig vara ovetande om den musik de hört, så
förutsätter exemplet att kunderna på förhand är bekanta med de
kulturella konventioner som karaktäriserar de olika ländernas
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 usik, såväl som typer av vin. Inte desto mindre är skillnaden i
m
utfall i förhållande till musikval statistiskt signifikant och den
motiverande faktorn är den lustkänsla som uppstår när musikens
känslomässiga karaktär och typen av vin (samt möjligen upplevelsen av att dricka vinet, även om det inte uttalades i undersök
ningen) kan inordnas under en gemensam kategori.2
Gemensamt för dessa exempel är att de betonar hur musik kan
användas som medel att påverka lyssnaren. Musik används av en
för att påverka en annan. Men det finns också sociologiska undersökningar som visar hur nutidens lyssnare medvetet nyttjar musik
för sitt eget välbefinnande. Det kan gälla hur människor använder
sig av musik i hörlurar på väg till och från jobbet, när de motionerar på gym eller går stavgång i parken.3 Musiken kan också användas på ett djupare plan än att bara bidra med en behaglig ljudfond
till de aktiviteter som utgör den huvudsakliga orsaken till intresset.
Forskning om ungdomars musiklyssnande har till exempel visat att
musik kan fungera som starka känslomässiga rum eller bilder, i
eller kring vilka tillfälliga självbilder och självförståelser kan jämkas
och avstämmas.4 Även senare i livet kan musikens känslomässiga
verkan fylla en identitetsstärkande funktion.5
Musikens identitetsstärkande funktion är viktig, inte bara för
individen, utan också på kollektiv nivå. Man markerar att man
tillhör en särskild grupp genom att lyssna på en särskild sorts
musik, till exempel hårdrock, punk eller hiphop. Jazz, blues och soul
är musikstilar som inte bara förknippas med afroamerikaner, de har
i hög grad uppstått och utvecklats bland afroamerikaner, som o
 ckså
ser musiken som ”sin”.6 På liknande sätt har Hugo Alfvéns ”Mid
sommarvaka” för många i Sverige varit ett exempel på ”svenskhet”
i musiken, även om låtar som ABBA:s ”Dancing Queen” eller Ulf
Lundells ”Öppna landskap” förmodligen sedan länge övertagit den
rollen. Musik, mer eller mindre institutionaliserad och kanoni
serad, kan på så vis fungera som ett slags kollektivt minne, med
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särskilda repertoarer som viktiga gemensamma samlingspunkter
över generationer och geografiska gränser. Men även när musiken
inte är kanoniserad på det sättet, utan stadd i utveckling och förändring, kan den fungera som sammanhållande kitt för mindre
grupper under kortare perioder.7
Vad musikpsykologin, sociologin och olika kulturteoretiska studier visar är att musik påverkar lyssnaren och att musik fyller olika
kulturella, sociala och psykologiska funktioner. För att få svar på
hur musik kan fylla dessa funktioner får vi vända oss till andra
forskningsfält, som kognitionsforskning, medvetandefilosofi och
musikestetik. Jag vill här kort presentera en estetisk teori som utgår
från rön inom utvecklingspsykologi, affektteori och fenomenologi.8
Det är en estetisk teori om musik som gör anspråk på att förklara
de olika roller och funktioner som beskrivits ovan, särskilt de som
rör musikens förmåga att a) gestalta och ge upphov till känslor,
b) stärka identiteter och fungera som kommunikationsmedel, samt
c) artikulera och vara en del av olika individers och gruppers personliga och kollektiva minnen.
Teorin är ett svar på och samtidigt ett avståndstagande från andra
teoribildningar inom såväl musikestetik som kognitionsforskning,
vilka å ena sidan förklarar musikens känslomässiga karaktär som
ett slags metaforiskt eller ”extramusikaliskt” utanverk på den
egentliga musikupplevelsen, å andra sidan avfärdar musikens existensberättigande som ett slags kognitiv ”cheesecake”.9 Det är en
teori om musikens makt över människan och hur individer och
grupper kan få kontroll eller makt över denna musikens makt. Som
historien har visat behöver resultaten av musikaliska maktinnehav
inte nödvändigtvis vara av godo. 10 Som motvikt presenteras därför
avslutningsvis ett par positiva exempel på hur människor kan ta
makten över musikens makt.
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musik som känslornas språk: affekt
En återkommande fråga inom musikestetiken är hur man kan förklara musikens känslomässiga kraft. Dels har musiken förmågan
att ge uttryck för känslor, dels kan musiken ge upphov till och påverka känslor hos lyssnaren. Olika namn för typer av känslor är
emotioner, stämningar och affekter. Även om terminologin i
många fall är densamma så skiljer sig innebörderna åt mellan olika
forskningsinriktningar och genom historien. Den typ av känsla som
särskilt intresserar oss här – affekten – ska exempelvis inte förväxlas
med det som beskrevs i barockteoretikernas affektläror.
Vad är då en affekt? Affekten skiljer sig från emotionen genom
att inte vara ”riktad” mot något särskilt fenomen eller objekt, den
är inte kognitivt bestämd, och till skillnad från känslostämningen
är den ofta kontinuerligt föränderlig. Affekten artikulerar ett tidsförlopp. Vi kan jämföra med hur vi känner med huden när någon
berör oss. Det känns inte likadant hela tiden. Vi känner också med
hörseln när vi hör något. Även om vi kanske inte brukar säga att vi
känner musiken, så är musiken ett slags känsloerfarenhet. Att höra
ett stycke musik känns på ett speciellt sätt. Varje affekt är unik. Den
är utsträckt i tiden och förändras allt eftersom vi hör musiken.
Ibland kan affekten vara ungefär som en berg-och-dalbana och ge
en hisnande känsla i maggropen. Ibland är den mer som en kork
som ligger och guppar på ett stilla vatten. Varje affekt har en egen
kontur. Vi känner förstås affekt också då vi upplever stämningar
eller emotioner, men de förra är inte vad som bestämmer och identifierar de senare.
I neurofysiologiska termer kan affekt förklaras som mönster av
nervcellers signaler, orsakade av yttre stimuli (till exempel ljud
vågor) såväl som inre stimuli (till exempel minnen).11 Man kan med
andra ord tala om både en fysiologisk och en fenomenologisk sida
av affekten. Att vi ändå kan uppleva samma musik olika från gång
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till gång beror på att olika sorters känslor ofta inträffar samtidigt.
Även om affektens kontur är likartad när vi hör samma musik en
gång till, så kanske vi befinner oss i en annan sinnesstämning än
tidigare, med resultatet att den totala musikupplevelsen blir annor
lunda. Vi kan komma att tänka på olika saker som inte nödvändigtvis behöver ha med musiken att göra, med resultatet att vi upplever
en känsla som inte fanns där förra gången vi lyssnade. Den klingande musiken är ju också ett komplext fenomen. Det en person
uppmärksammar i ljudbilden är inte alltid detsamma som någon
annan uppmärksammar. Kanske lär vi oss att iaktta nya detaljer och
nyanser i musiken i takt med att vi lär känna den. Den affektiva
upplevelsen kan därför variera beroende på vilka detaljer i musiken
vi uppmärksammar.
Inte desto mindre är det affektiva innehåll musiken erbjuder
något som kan upplevas gemensamt. Musiken kan fungera som ett
slags affektiv förmedlare över både geografiska och generationsmässiga gränser. Framför allt är det genom sitt affektiva innehåll
musiken kan ge struktur till både individuella och kollektiva minnen och därigenom också ingå i de identifikationer som minnena
bär upp. Häri ligger en nyckel till makten över musikens makt.
självets proto-musikaliska artikulering
Förutom att affekt är en viktig del av musikupplevelsen är affektiv
påverkan, som utvecklingspsykologen Daniel Stern har visat, ett av
människans allra första medel att kommunicera med.12 Vi kommunicerar med vår omgivning med ljudåtbörder och andra kroppsliga beteenden, långt innan vi har tillägnat oss ett verbalt språk.
Och omgivningen kommunicerar tillbaka. Själva kommunikatio
nen är för-språklig. Det spelar med andra ord ingen roll vilket språk
vi talar; när det gäller rösten tycks vissa tonfall gå igen i alla språk
och påverka oss på likartat sätt. Vissa tonfall fångar vår uppmärk-
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samhet, andra tonfall uppmuntrar eller skrämmer. Gemensamt är
att det är tonfallens affektiva kvaliteter vi uppfattar och reagerar
på. För spädbarnet, som ännu inte tillägnat sig ett språk, fungerar
de affektiva kvaliteterna i en förälders röst – variationer i rytm,
intensitet, skepnad och timing – dessutom som ett slags öar av igenkännbar ordning i en annars kaotisk yttervärld. Successivt lär sig
barnet härma och därmed också påverka och (i ökande mån) kontrollera sin omgivning med liknande åtbörder. Upplevelsen av att
själv kunna utföra vissa affektivt laddade handlingar men inte
andra blir en tidig gränsdragning mellan ”själv” och ”andra” i ens
omvärld.
Det är genom denna typ av kommunikation med vår omgivning
vi blir till subjektiva varelser inför varandra. Spädbarnet uttrycker
affektiva laddade åtbörder och får respons i form av motsvarande
åtbörder, i ett slags affektiv resonans som Stern kallar för affekt
intoning eller affektavstämning (affect attunement). Det är en kommunikation som kan beskrivas som ett slags dialogliknande växelsång. Men snarare än en identisk spegling eller imitation av den
andres åtbörder kan avstämningen beskrivas som ett slags variationer över ett gemensamt tema, där den övergripande gemensamma
kontur som kommunikationen formar blir en affektiv fond mot
vilken ”jag” och ”du” artikuleras. Processen skiljer sig från vad
som beskrivits i tidigare utvecklingspsykologiska teorier (Freud,
Lacan, Piaget) genom att det inte är frågan om något förutbestämt
självförverkligande i exklusiva stadier, utan om ett framväxande
(emergence) av självet och den andre, betingat av ömsesidig affekt
avstämning.
Givet Sterns teori står känslan av ett enhetligt själv, utifrån
vilken människan successivt formar sin identitet, på känslomässig
grund – närmare bestämt på den typ av känslomässig kommunikation som Stern kallar för affektavstämning. Vad som är särskilt
intressant är att detta sker genom variationer i rytm, intensitet,
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skepnad och timing, det vill säga genom proto-musikaliska para
metrar som artikulerar ett tidsförlopp. Musiken exploaterar just de
affektiva kvaliteter med hjälp av vilka människan grundlägger sin
känsla av identitet och av ett enhetligt själv. Musik kan mot
bakgrund av detta faktum till betydande del sägas vara formaliserade, kulturspecifika sätt att kontrollera individers och gruppers
självkänsla och identitetsskapande genom affektiv avstämning.13
Faktum är att musiken är lika beroende av att bekräftas av dem
som hör den (de som lyssnar, sjunger och spelar), som vice versa.
På samma sätt som ”jag” och ”du”, är musik och lyssnare ömse
sidigt beroende. I linje med att musiken liksom det subjektiva jaget
efter hand inbegrips i en språklig reflexivitet – vilket för den subjektiva individen handlar om de verbala berättelser som identifierar
en själv – följer att musik med estetiska kvaliteter av något som
helst kulturspecifikt slag förutsätter lyssnare för vilka tillskrivandet
av dessa kvaliteter är del av begreppsliggörandet av de känslor som
en affektiv avstämning givit upphov till.14
När den begreppsliggjorts kulturellt kan musiken så bli del av
vårt individuella och kollektiva minne, i form av mer eller mindre
kanoniserade och institutionaliserade repertoarer. Musiken kan
därtill fungera som minne, utan att ta omvägen över det begreppsliga, i det att den kan utgöra ett slags affektiv allmänning, mot
vilken individuella minnen och erfarenheter kan stämmas av och
stämma in. En viss sång, melodi eller annan musikupplevelse kan,
som bekant, för en lyssnare artikulera ett särskilt minne, medan
samma musik för en annan lyssnare artikulerar ett helt annat
minne. Det som gör musiken speciell i sådana fall är att det medel
med vilket respektive minne artikuleras är affektens specifika kontur, dess specifika rytm, intensitet, skepnad och timing. Det är en
kontur utsträckt i tiden som bär på samma känslomässiga kvaliteter som de som artikulerar människans allra tidigaste sociala interaktion och identifikation. Detta är vad musikens makt handlar om:
Ludwig van Beethovens arbete med variationer
i rytm, intensitet och timing i skissboken
till hans violinsonat nr 10 i G-dur.
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dess affektiva resurs, så att säga. Detta är också vad man har makt
över, när man har makt över musikens makt.
musikens makt: två positiva exempel
Söndagen den nionde april 2017, två dagar efter den fruktansvärda
terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm, framför Miriam
Bryant låten ”Ett sista glas” inför ett hav av människor på Sergels
torg. Man har samlats för att visa avsky inför dådet och medkänsla
med de drabbade. Men framför allt handlar manifestationen, som
även inbegrep andra artister än Bryant och som direktsändes i tv,
om att visa att omsorgen om varandra är starkare än avskyn:
kärleken är större än hatet. Texten, till en irländsk folkmelodi, är
skriven av Lars Forssell och handlar om avsked, eller snarare om
avsked som aldrig blev av innan det var för sent – ett slags eftertänksamt postumt avsked. Hösten 2015 hade Bryant framfört låten
som hyllning till Sven-Bertil Taube, uppbackad av ett raffinerat
men kraftfullt kompband i tv-programmet Så mycket bättre. Inför
Taube som uppenbart berörd åhörare fick framförandet ett privat
uttryck, av sorg, ett farväl till någon man känt. Nästan som om
Bryant låter texten handla om henne själv och Taube. Samma låt
ett och ett halvt år senare, med Bryant sparsamt ackompanjerad
inför tusentals åhörare, ger ett annorlunda intryck. Ett tungt avsked, ja, men samtidigt en känsla helt motsatt det vemod eller den
sorg som präglar ett sista farväl. I stället blir Bryants framförande
av låten en gemensam upplevelse av samhörighet. Tusentals individuella erfarenheter tycks allteftersom Bryant sjunger smälta samman till en enda. Det sparsamma ackompanjemanget – som får
artisten att framstå som oändligt liten i förhållande till folkmassan
– står i bjärt kontrast till den kraftfulla känsla som frammanas.
Gemensamt för de båda framförandena är sången, framförd med
Bryants särpräglade röst. Här finns en affektiv kontur som förenar
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de båda framförandena, även om Bryant subtilt varierar både
timing och intensitet. Musikens affektiva kontur är vad som förenar, inte bara de olika versionerna, utan också Bryant med sin
publik. Samtidigt skiljer Bryants variationer av melodin de båda
framförandena åt, variationer som utgör Bryants respons på och
affektiva avstämning med situationen och publiken. Bryant investerar, kan vi anta, sina egna erfarenheter och sina egna mer eller
mindre latenta minnen i en melodisk struktur och en text vars
innehåll publiken bjuds in att själv affektivt stämma in i eller avfärda. I båda fallen får hon publiken med sig. Men varje enskild
lyssnare har också sina egna erfarenheter och sina egna personliga
minnen som grund för instämmande, det vill säga den affektiva
avstämning som bekräftar både lyssnare och artist som subjektiva
deltagare i en ritual där det som sjungs samtidigt bekräftas som
musik – något som inte minst applåderna intygar.
Låt oss ta ett annat, mer privat exempel. Här står varken artist
eller publik i centrum. En kvinna i 20-årsåldern med kurdisk bakgrund berättar i en intervju hösten 2014 hur musiken hjälpt henne
att relatera till sin pappa.15 Pappan är före detta soldat i Kurdistan
och kom till Sverige redan innan dottern föddes. Till skillnad från
den glada musik som mamman föredrar finns ett sorgligt drag i
pappans musik, som dottern beskriver det. Den sorgliga musiken,
säger hon, ”det var den som var pappa”.
Min pappa var ju en soldat så han hade ju flytt från Turkiet. Mamma
kom först till Sverige och så hade pappa kommit lite efter det. …
Min pappa hade ju varit i olika städer, olika berg … han sjunger för
sig själv då och då … det är lite mer sorglig musik om man säger så.
Sen har han, han har ju andra typer av låtar, lite mer dans, lite mer
glädje. Men de växte inte vi upp med. Det var lite mer den sorgliga,
det var den som var pappa. … jag tror att hans låtar berättar mycket,
kanske som det är att leva som kurd eller hur det är att känna olika
saker i Turkiet, att vara kurd i Turkiet. Jag tror att pappa och nästan
alla kurder kan känna igen sig i en sådan situation, men jag tror
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också att pappa blev extra påverkad därför att han hade någon form
av hemlängtan också till hemlandet, så han satte på de här låtarna
när han var i Sverige. Och jag tror att det var det som fick honom
att känna att han fortfarande hade ett band eller kontakt med hemlandet.

Kvinnan berättar hur hennes pappa varit oförmögen att närmare
återge de ”starka grejer” han genomlidit och hur dessa erfarenheter,
som gjort honom sårbar, även påverkar henne. Men hon kommenterar också att likartade minnen präglar många andra föräldrar med
liknande erfarenheter som de har svårt att sätta ord på.
Det är tystnad. De håller det inom sig och sen det är också det att
det är någonting de inte kan förklara liksom. Och det är ändå på ett
sätt som jag vill förstå. Jag vet att jag aldrig kommer att kunna, jag
kommer inte att vilja uppleva det, behöver förhoppningsvis inte
uppleva det, men jag vill ändå försöka förstå hur det har varit, varför
är det som det är, finns det någonting vi kan förändra …

Det intressanta i den här berättelsen är, vad musiken beträffar, att
även om pappan aldrig berättar om sina känslor eller vad han varit
med om som soldat i ett blodigt krig, så pusslar dottern ihop s kärvor
och fragment av minnen med de ofta sorgliga sånger som pappan
brukade sjunga för sig själv. Dottern intonerar affektivt med en
musik hon förstått att pappan redan investerat sina minnen och
erfarenheter i. Resultatet blir att hon upplever sig komma närmare
sin pappa och förstå honom på en känslomässig nivå och i för
längningen också sig själv och sina egna rötter. Musiken för dem
samman.
makt över musiken
Än sen då, frågar sig nu den kritiska läsaren: skulle inte vad som
helst kunna fungera som mötespunkt för en förälder och ett barn
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som vill komma varandra närmare och minnas den tid som flytt?
Typ en madeleinekaka (som i Marcel Prousts välkända exempel),
ett glas vin (som i varuhusundersökningen ovan), eller vad som
helst? Vad är det som gör musiken så speciell?
För pappans del, kan vi anta, handlar det inte så mycket om att
väcka minnen till liv, eller om att kommunicera minnen, utan mer
om att relatera till sina egna levande minnen. Och då krävs mer än
en klingande association, då krävs ett affektivt förlopp att tona in
med, en musik utsträckt i tiden. Musikens affektiva konturer (det
är flera olika sånger som pappan sjunger) fungerar som en känslomässig summering av de många minnen han har. Pappan bär på
sina krigsminnen i form av ett affektivt bagage, som får konkret
gestalt i den musik han sjunger och lyssnar till och där tidsaspekten, utsträckningen och utvecklingen i tiden, är a och o. Samma
musikaliska förlopp kan dottern sedan relatera till med en aldrig så
liten aning om specifika händelser, men med en desto rikare känslo
erfarenhet och sympati. Musikens affektiva innehåll blir på så sätt
ett innehåll med en specifik avsändare, i det här fallet pappan, som
dottern kan intonera affektivt med – i en process som bekräftar
både den specifika musiken som personlig minnesbärare och dem
båda som subjektiva individer.
I Bryants framföranden sker liknande processer. Här ser vi dessutom hur affektavstämningen samtidigt påverkar både publiken
och artisten i hennes framförande av musiken. I och med den
affektavstämning som kommer till stånd lyckas Bryant låta ”Ett
sista glas” artikulera en gemensam upplevelse med ett explicit budskap för tusenhövdad publik. Om ”Ett sista glas” därmed också
kommer att uppnå status av kanoniserat kollektivt minne återstår
dock för framtiden att utvisa.
I exemplen ser vi hur artister och publik likaväl som människor
i rena vardagssituationer tar makten över musikens makt. Detta
kan ses som ett tecken på den tilltagande musikalisering vi lever i.

63

64

Ulrik Volgsten

Affekt, minne och identifikation

Vi ser också att musikens makt rör både individuella och kollektiva
minnen. Men vi kan även föreställa oss exempel på hur denna makt
skulle kunna inskränkas av yttre krafter som blundar för musikens
beroende av sina lyssnare. Bryants framföranden sändes i tv och
finns i skrivande stund tillgängliga på internet, men de är samtidigt
beroende av upphovsrättsliga villkor. Dessa skulle ha kunnat hindra
att framförandena alls sändes och de skulle kunna begränsa musikens fortsatta tillgänglighet i olika medier. Upphovsrätt och äganderätt till mediekanaler kan också styra och begränsa tillgången till
musik, till förmån för ett fåtal på bekostnad av flertalet.
Musikaliseringen av tillvaron är underställd både ekonomisk och
politisk makt. Vad gäller det kurdiska exemplet har framförande av
kurdiska sånger periodvis varit förbjudet i Turkiet. Detta har knappast hindrat pappan i exemplet från att sjunga sina sånger, men
censur, i vilken form det än må vara, är av förklarliga skäl ett
allvarligt hinder för etableringen av kollektiva minnen. En hämmande makt kan med andra ord verka både genom demokratiskt
instiftade upphovsrättsprinciper och genom diktatorisk censur. Att
sådan inskränkning inte är något att bagatellisera bör vid det här
laget stå ganska klart. Musiken är mer än en Prousts madeleinekaka och den kan inte bortförklaras som kognitiv cheesecake.
Musiken är ett samspel som innebär bekräftelse, både av lyssnarna
som lyssnare, artisten som artist och av musiken som musik, genom
den affektiva avstämning och intoning den erbjuder. Musiken
möjliggör på så sätt ett delande av erfarenheter på ett abstrakt
känslomässigt plan, samtidigt som dess beståndsdelar, dess protomusikaliska kvaliteter – rytm, intensitet, skepnad och timing – är
oundgängliga komponenter i människans elementära socialiserings-, subjektiverings- och identifikationsprocesser. I detta av
seende finns alltid möjligheten för den lilla människan att själv ta
makten över musikens makt.
*
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Musikens
dödliga egenskaper
Peter Bryngelsson
Musik är en uråldrig aktivitet som ibland tjänat till mänsklig uppbyg
gelse, men lika ofta eller kanske oftare tjänat destruktiva syften: ibland
som tortyrredskap, ibland som verktyg för att disciplinera soldater i
krig och bidra till att göra deras insats maximalt slagkraftig och för
ödande för fienden.

De flesta människor tänker säkert att de inte är kapabla att döda
eller skada andra, och mot bakgrund av det färgas berättelser om
ond bråd död av distanserad fascination eller avståndstagande
moralism. Samtidigt är de flesta noga med att framhålla hur mycket
musik och annan kultur fyller livet med genuin njutning och en
känsla av djup empati med det mänskliga varandet, i bjärt kontrast
till krig och mord. Många hävdar också just musikens goda egenskaper med hänvisning till ”Mozart-effekten”, som är de ovetenskapligt påstådda positiva effekter på människor, djur och till och
med växter som musik av Mozart anses ge.
Att de presumtiva motsatserna krig kontra musik genom historien ingått en sammanflätad allians verkar otroligt och närmast
omöjligt att acceptera. Men just detta har i närmare tio år varit ett
av mina forskningsämnen, och jag har stött på många vittnesmål
från personer som upplevt krig och konflikter och som redogjort
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för musikens betydelse i allt från kommunikation och koordinering
till motivation och ideologisk ammunition. Kort sagt: musiken har
en roll i nästan varje del av krigets genomförande.
musikens evolutionära historia
Musik är en unikt mänsklig företeelse som har sitt ursprung före
språket. Enligt historikern William McNeill kunde musikaliska
signaler kommunicera olika typer av kontakt i flocken hos samlarfolken genom tjut, tonala rop, fotstamp eller koordinerade läten.
När röstresurser och kroppsliga ljud inte räckte till var steget inte
långt till att använda olika typer av redskap, vilket var början till
musikinstrument. Med rytmisk koordination av mångas röster,
handklapp eller fotsteg kunde också ljudet bli starkare och dessutom manövrera hela folksamlingar i arbeten, dans eller krigs
insatser. I boken Keeping Together in Time: Dance and Drill in Human
History (1995) för McNeill fram den vågade teorin att musiken kom
först, sedan dansen och först därefter det talade språket. Han dristar sig till och med att föreslå att en av orsakerna till människans
unika expansion och anpassning över jordklotet var just förmågan
att uppfatta, koordinera och röra sig till rytm. McNeill menar att
när stora människohopar rörde sig tillsammans till samma rytm
genererades energi och känsla av sammanhållning som sedan kunde bli ett vinnande koncept i kampen för överlevnad. Både svåra
och tunga kroppsarbeten, långa marscher och magisk dans kan intensifieras och samordnas med hjälp av musikens förmåga att få oss
att röra oss tillsammans. Detta kan iakttas i varje marsch, fotbollsmatch, massmöte eller popkonsert.
Historiskt har musiken sedan utvecklats steg för steg och kommit
att bli en rik väv av toner och harmonier med möjlighet att symboliskt gestalta den känslomässiga komplexitet människan besitter.
Enligt medie- och musikforskaren Ulf Wilhelmsson är musik i sin
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enklaste form möjlig att förstå genom den uppresta människans
naturliga längtan efter att sträcka på sig för att uppnå sina önskemål
och kura ihop sig vid rädsla eller besvikelse. På det sättet blir uppåtgående musikaliska fraser positiva och omvänt tolkas nedåt
gående som negativa. Eller som det uttrycks i Leonard Cohens
”Hallelujah”:
Now I heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this, the fourth, the fifth,
The minor fall, the major lift …

innebörden av tonal böjning och rytm
Detta finns också naturligt i vårt talade språk där varje tonfall samtidigt med orden uttrycker önskemål eller besvikelse genom den
tonala böjningen. Uppåt uttrycker positiva signaler medan nedåtgående uttrycker negativa. Till exempel innebär det att om man
säger något i grunden positivt men med fallande tonal böjning
kommer det att uppfattas på två sätt: positivt och negativt. Detsamma gäller för rytm, där ökande tempo inger energi medan
fallande hastighet bromsar flödet. Detta är effekter som i decennier
iakttagits av filmmusikforskare som Claudia Gorbman, Michel
Chion eller Caryl Flinn. Med musikens ökande komplexitet blir
musikbetydelsen mer mångbottnad och svårutredd, men fort
farande finns de grundläggande funktionerna kvar i musikens inre
kärna: att kunna låta på så hög ljudnivå så att signaler kan nå
människor långt från varandra, att genom rytm och tonala markeringar samla individer till sammansvetsade enheter med förmåga
att fira, dyrka, jaga, hota eller kriga samt att kunna formulera u
 topi
eller fasa. Där finns inom musiken också en möjlighet att genom
spröda och undersköna klanger nå innanför människors pansar av
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vrede och hämnd och i stället förmå dem att känna medkänsla och
misskund.
Framför allt har det varit rytmen, pulsen och takten som på ett
förbluffande effektivt sätt genom sin envetna undertext till varje
mänsklig syssla har tvingat oss att övervinna våra fysiska och psykiska begränsningar. De sammanvävda rytmerna har löpt parallellt
med det mänskliga varandet och genom synkrona markeringar,
synkoper och mot-rytmer har de på ett subtilt sätt besegrat extrema
väderlekar, stora fysiska påfrestningar samt hunger och umbäranden. Denna unika förmåga har nog alla människor i dag konkret
erfarenhet av, eftersom vi nu exempelvis kan motionera eller utföra fysiskt arbete till musik i hörlurar, och det är då lätt att observera hur väsensskilt det är att jobba ”i rytm” jämfört med att göra
det mot rytm.
kriget och musiken i äldre tid
Krigets brokiga upplevelsesfär var en av de verksamheter som
många människor tidigare i historien hade konkret erfarenhet av
under sin livstid och som var mest krävande då det gällde att övervinna fysiska begränsningar. I kriget var folk med om unika upplevelser, som att segla över stora hav på gigantiska fartyg, besöka
främmande kontinenter eller höra ljudet av flera tusen människor
och hästar på en och samma plats.
De enorma ansamlingarna av individer som var vana vid helt
andra livsbetingelser kunde lätt ha spårat ur om man inte hade haft
strikta strukturer för hur de stora skarorna skulle hanteras och diri
geras. Ett extremt strängt regelverk med dödsstraff för merparten
av överträdelserna och en rigorös hierarki utgjorde det fundament
varpå krigets alla moment vilade. För dessa ganska komplicerade
funktioner var musik i forntidens krig fullkomligt nödvändig.
Enligt historikern Alf Åbergs listor över karolinernas uppställning
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inför ett slag utgjorde musiker (trummor, flöjter, trumpeter, oboe)
3–4 procent av den samlade härskaran, det vill säga cirka 300–400
av ungefär 10 000.
Struktur och noggrann planering samt effektiv förmedling
av samlande signaler var av yttersta vikt för den som ville lyckas
med ett krigsföretag. Musiken utgjorde kommunikationsapparat, akustisk fanborg, ideologisk igenkänning, audiell barriär mot
krigets mer kaotiska och potentiellt panikalstrande läten av ond
bråd död. Rent konkret utgjorde trumrytmen marschtakten för
avancemang eller reträtt. Det vill säga den utgjorde den hastighet
i kontrollerad marschordning varmed varje moment skulle genomföras kontra den befarade paniska flykt eller det besinningslösa kaos
som striderna lätt kunde urarta i. Historikern Peter Englund har
på ett förtjänstfullt sätt genom flera böcker förmedlat hur oöverskådligt ett forntida krigsföretag kunde vara, med all den krutrök
som redan efter den första sammandrabbningen spred sig på
slagfältet. Om man dessutom betänker att det före 1700 inte var
så vanligt med klart åtskilda uniformer, och att närstrid gjorde att
stridslinjer krossades, blandades och utplånades, är det lätt att
förstå att musikens förmåga att samla, driva på, identifiera och
återsamla var fundamental. Framför allt eftersom de flesta män
niskor i arbetet erfarit hur musik via gemensamma sånger effektivt
kunde driva på det evinnerliga slitet på åkrar och fält i bondelivets
vardag.
Det hade snarare varit absurt på gränsen till galet att genomföra
ett fältslag utan musik, eftersom dåtidens vapen inte kunde leda till
massförstörelse såvida de inte koordinerades. En musköts avskjutande åstadkom inte stor skada, medan däremot trehundra musköter i en samordnad salva hade närmast samma effekt som dagens
maskin- eller automatgevär. Även pikenerarnas insatser behövde
samordnas för att de i grupp skulle bli den sammansvetsade stridsvagn de var tänkta att fungera som. Musikaliska signaler förmådde
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alltså varje enskild soldat att gjutas om till en effektiv kollektiv
dödsmaskin. I musiksoldaten Gustaf Blidströms anteckningar
(Skara musikarkiv) över musiken han spelade i fält under stora
nordiska kriget kan man få en aning om hur musiken lät, vilka
instrument som ingick och en del av funktionerna.
musiken i moderna krig
I senare krig och konflikter har musiken förvandlats från konkret
kommunikationsapparat till ideologisk propagandacentral. När
musiken inte längre behövde koordinera krigets funktioner kom
den att symbolisera en ideologisk positiv värdeskala i motsats till
motståndarens föreställt negativa. Här kan en del gå fel. Ett exempel på det är den israeliske före detta fallskärmssoldaten Dror
Feilers vittnesmål om att egyptierna spelade musik med sångerskan
Umm Kulthum (Oum Kalsoum) från högtalare i skyttevärnen
1970, i tron att israelerna hatade detta. De visste inte att det var
tvärtom. Eller som i Bosnien, då serberna spelade musik av sånger
skan Ceca (Svetlana Ražnatović) för de inringade Sarajevoborna
utan att förstå att även de gillade denna musik.
hur skapas musikens makt?
Så här långt undrar läsaren säkert hur den musikaliska parlören ser
ut och hur musiken konkret kan styra våra känslor i riktning mot
såväl gott som ont. Först ska sägas att toner och rytmer tolkas en
aning olika i olika delar av världen, även om dessa skillnader i dag
är mindre än de brukade vara. Men fundamentala betydelser är
likadana varhelst man vuxit upp, till exempel att toner som går upp
tolkas positivt och omvänt. Skalans mörka och ljusa toner tolkas
också likadant över hela världen. Stora tonala hopp (intervaller)
tolkas generellt som överraskande och riskabla men hoppingivande,
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medan små rörelser ringar in avgränsade områden. Detta kan sägas
vara självklarheter, men betyder ändå mycket i tolkningen av
musik.
De först använda tonerna var naturtoner: grundtonen (fundament eller hemvist) samt kvarten och kvinten (Cohens ”fourth”
och ”fifth”), som befinner sig på ungefär halva avståndet från
grundtonen och ändå i relativ harmoni med den. Så småningom
börjar man utnyttja fler toner mellan dessa noder med större och
mer mångbottnad betydelse i förhållande till harmoni – eller disharmoni, dess relativa motsats. Hela skalans spridning erbjuder ett
fält av tonala spänningar i relation till varandra men skalans uttolkning som harmonisk eller disharmonisk är konstant i förändring
och kulturell utveckling. I den orientaliska musiken förekommer
till exempel fler toner mellan våra västerländska så kallade kvartstoner samt en delvis annan rytmisk indelning. Ändå tycks vissa
toner genom historien konstant uttolkas som presumtivt ”onda”,
såsom minus 5 (förminskad kvint, som exempelvis i förhållande till
grundtonen C blir F#).
musik som tortyr
Vad man än må säga om dessa toners innebörd utgör de en sorts
affektpalett, som genom vår gemensamma längtan efter harmoni,
bort från disharmoni, kan förmå en person att handla utan att
tänka. Denna subtila påverkan kan observeras i krig, film, fotbollshuliganism eller tortyr.
Musikens koppling till och användning som tortyr är nog det
mest överraskande men ändå tydligaste exemplet på hur musikens
kraft kan användas i så kallade onda syften. Jag har intervjuat ett
tjugotal tortyroffer och förövare om den musik som använts. Bland
alla förövarna är det enbart de från Argentina som uppgivit att de
inte använt musik vid så kallade hårda förhör. Annars är exemplen

73

74

Peter Bryngelsson

otaliga på hur man i USA, Kina, England, Frankrike, Tyskland,
Iran, Irak, Syrien, Egypten, Uruguay och Chile använt musik som
påtryckningsmedel. Till och med i Sverige har man inom tolk
utbildningen på Försvarshögskolan under 1970- och 80-talet då och
då simulerat tortyrliknande situationer med musik. Generellt kan
man säga att musik i tortyr har flera funktioner. Nestor Peralta,
som var medlem i gerillarörelsen Tupamaros och satt fängslad i
Uruguay i 15 år, beskriver det så här:
1. Förövarna kommer undan Amnestys och FN:s regler mot tortyr.
2. Om det spelas på extremt hög volym och i mer än 8 timmar har
det mer psykologisk effekt än kroppslig smärta.
3. Om målet är att få information kan man genom musik lura fången
att uppge sådan utan att förstå hur det gått till.
4. Musiken kan isolera och inge känslan av extrem utsatthet genom
sin förmåga att borra sig innanför alla själsliga sköldar.

Dessa effekter av så kallad musiktortyr konfirmeras av musikforskaren Suzanne Cusick. Hon delar in metoden i två faser – en förberedelsefas som kallas sensory deprivation: att genom användning
av ögonbindel, total tystnad, ingen mat, ingen sömn etc. försöka
hindra tortyroffrets hjärna från att få sinnesupplevelser. Denna fas
följs av sensory bombardation: audiell tortyr genom uppspelande av
hög musik, kattskrik, flera musikstycken på samma gång etc. Denna
fas pågår i upp till 16 timmar.
maktens utnyttjande av musiken
I olika tidsepoker har musiken tilldelats olika användningsom
råden. Så utnyttjade nazisterna under andra världskriget musik av
de tyska ”stora” kompositörerna i koncentrationslägren för att
ytterligare markera sin kulturella särställning samt rent konkret
underlätta själva hanteringen och inslussningen av fångar i gaskam-
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rar. Detta noterades noga av SS-mannen Kurt Gerstein vid en inspektion han gjorde på eget initiativ.
Under Vietnamkriget kom den västerländska underhållningsmusiken att utgöra symbolen för den amerikanska viljan att stödja
de moderata krafterna i Sydvietnam, medan den nya psykedeliska
rockmusiken kom att stå för den växande oviljan mot USA:s krigföring. Sedan USA efter 11 september inledde kriget mot terro
rismen har musiken ännu mer kommit att utkristallisera sig i
motsatser. Västerländsk rockmusik betyder generellt demokratisk
kapitalism medan arabisk korantrogen musik symboliserar det mer
eller mindre fundamentalistiska motståndet mot just detta. IS har
sin egen propagandamusik, en variant av den arabiska musik
formen nashid. Den är en helt och hållet vokal musikform, eftersom musikinstrument anses vara haram (synd). Irans ayatollah
Khomeini var den förste att i modern tid utmåla all musik utom
den från Koranen som djävulens hantverk, och Usama bin Ladin
var inte så mycket senare med en bannbulla över musik.
I motsats härtill har amerikanerna musikbombat städer och byar
med musik av Eminem, Metallica – och konstigt nog ”Born in the
USA” av Bruce Springsteen, trots att han i refrängen är öppet
kritisk mot amerikansk politik. Samma sak gäller för Neil Youngs
”Rockin’ in the Free World”, som också gång på gång använts i
musikkriget. Den ironiska refrängen skulle visserligen kunna tolkas
pro-amerikanskt, men versen är öppet kritisk.
Det mest explicita och något märkliga vittnesbördet om musikens användning som tortyr kommer från menige soldaten Javal S.
Davis, som var den som valde ut musiken i Abu Ghraib-fängelset.
Han uppger i en intervju att han fick order om att ständigt spela
musik för fångarna för att hålla dem vakna och inge en känsla av
utsatthet. Han spelade först Metallica, men förvånades över att
flera unga interner började digga musiken. Därför provade han med
rap, vilket inte heller fungerade då fångarna började göra moves

75

76

Musikens dödliga egenskaper

Peter Bryngelsson

som de troligen sett på Youtube. Då bytte Davis till countrymusik,
vilket alla de arabiska fångarna avskydde och därmed hade mest
effekt.
förövaren eggas av musik
Rytmens, pulsens och taktens förmåga att styra vår andning, våra
steg och vårt utdelande av det potentiellt ödesdigra slaget kan inte
nog betonas. Massmördaren Anders Behring Breivik hade enligt
brittiska Times under hela sitt dåd hörlurar med musik i öronen
för att övervinna tvivel eller isolera sig själv bortom empati och
medkänsla. Man vet till och med vad det var för musik, eftersom
Breivik lade upp den på nätet några dagar före dådet. Man vet dock
inte om han spelade hela listan av låtar eller bara vissa i en evig
loop. Förvånande nog var det inte musik som många lyssnare skulle uppleva som ”ondskefull”, utan till exempel Clint Mansells
soundtrack till den utmärkta filmen Requiem for a Dream – musik
som användes i trailern för filmen Sagan om de två tornen vars korstågsriddartema låg i linje med Breiviks ambitioner. Mansells musik
är i alla fall ödesmättad och lågintensiv i ganska makligt tempo,
vilket troligen stämde med Breiviks tanke om ett metodiskt massmord.
Anton Lundin Pettersson i Trollhättan använde på samma sätt
musik i hörlurar vid sitt attentat, medan Peter Mangs i Malmö inte
lyssnade på musik vid sina skjutningar; han var själv en driven
musiker, så för honom hade musiken säkerligen distraherat.
musik kan användas till vad som helst
Sammantaget kan man säga att musik inte tjänar någon specifik
ideologi, eller rättare sagt – ingen ideologi alls. Den har inget inneboende samvete utan ger energi till vem som än lyssnar, och vi kan
Richard Wagners utkast till 3:e akten av Lohengrin, som Adolf Hitler i
Mein Kampf nämner att han såg vid tolv års ålder: ”Jag blev eld och lågor.
Min ungdomliga hänförelse för mästaren i Bayreuth kände inga gränser.”
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inte räkna med att om man spelar exempelvis Mozart eller Bach för
en massmördare skulle denne plötsligt inse hur sjukt han handlat
och komma på andra, mer empatiska tankar. Förövaren kan lika
gärna omvandla den vackra musiken till ett stöd för vilka handlingar som helst och se hur väl tonerna stämmer med våldet, blodet,
vapnen.
Hemligheten ligger i att de flesta ser sina egna handlingar som
logiska, rimliga och försvarbara svar på en sjuk och absurd omvärld. Den mycket musikaliske och konstnärlige Adolf Hitler är ett
utmärkt exempel på detta. Eftervärlden har försökt förminska
musikens betydelse och presumtiva del i Hitlers tankevärld genom
att utmåla honom som obegåvad amatör, men faktum var att han
läste partitur utan större problem, provade på att komponera och
grundade mycket av sin ideologi på musik och konst. Han var dessutom omgiven av en stab av musikälskare, där Reinhard Heydrich
var den främste, som fiolvirtuos och Schubert-uttolkare. En av de
värsta massmördarna var således en mycket driven musiker – precis
som Josef Stalin var en utmärkt sångare.
Musiken är en trolös ledsagare, som kan fungera som ideologiskt
stöd för vilken tankeflora som helst.

I musiken
sådan ljuv besatthet bor
om rytm, sväng, attraktion
och musikens ursprung

Guy Madison
Var och en som lyssnar på musik har nog märkt att det svänger bara
ibland. Så varifrån kommer svänget och varför svänger det inte alltid?
Det handlar inte enbart – som man skulle kunna tro – om rytm.

Källargången är svagt upplyst. Anton låser upp ett hänglås och
lyfter ner en järnbalk som korsar plåtdörren. Inne i rummet
glimmar förstärkare, cymbaler och förkromade stativ i dunklet.
Tunna strimmor av dagsljus letar sig ner på golvets lager av omaka
mattor genom glipor i filtarna som täcker fönstergluggarna. Vi
ska hämta ett trumset och köra det i min bil till en annan repetitionslokal.
När delarna är nedpackade i sina lådor kommer en kille och två
tjejer. Anton hejar med handen och går bort till ett annat trumset
som står uppställt, sätter sig, och börjar spela. Bastrummans massiva slag känns i magen, virveltrummans sejarmatta snärtar mot
underskinnets piccoloklang och cymbalerna klingar disharmoniskt
i den högsta diskanten. Hörselsinnets sensationer väger dock lätt
mot det som händer över tid. Fjärdedelar, åttondelar och sexton-
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delar avlöser varandra och blandas samtidigt, lämnar plats för en
virvel – är det trettiotvå- eller sextiofjärdedelar? Det är nog sextio
fjärdedelstrioler, för nu känner man gungandet av tre mot fyra, att
tiden samtidigt delas upp i tre och fyra intervaller.
Antons rörelser är avslappnade och ser ut att vara helt utan ansträngning. Vänsterbenet rör sig stadigt upp och ner, högerbenet
pumpar i staccato på bastrummans pedal, och armarna med trumstockarna rör sig mjukt som fjärilsvingar över pukorna, cymbalerna
och virveltrumman. Det är svårt att koppla denna gracila dans till
virvlarnas kulsprutesmattrande militära precision och till dynamiken mellan de smärtsamt starkaste ljuden och de knappt hörbara.
Mitt i all komplexitet och kreativitet känner man ändå en tydlig
puls som återskapas i kroppen och får sitt uttryck i huvudets gungande eller fotens stampande. Varje ljud passar exakt in i metrikens
rutnät, och ger virvlarna en kontinuerlig kvalitet som beljuger att
de faktiskt är serier av separata slag.
Det har hänt att tårarna börjat strömma vid sådana här tillfällen,
oftare vid levande än inspelad musik. Kanske av bävan och hän
förelse över vad som är mänskligt möjligt och det enorma arbete
och de uppoffringar som krävts, eller på grund av hjärnans intensiva arbete på gränsen av sin förmåga med att organisera och tolka
en oerhört rik signal. Att sträva mot och befinna sig i detta gränsland är en viktig motivation för att lyssna på, spela och skapa musik.
Jag vänder blicken mot de nytillkomna. De unga kvinnorna stirrar som förhäxade på trummorna och dess dockmästare. När Anton
är färdig med sin uppvisning är relationerna mellan de fyra helt
annorlunda än en kvart tidigare. Tjejerna var antagligen imponerade av killen som tog dem hit, som också spelar något instrument,
och hade inte träffat Anton tidigare. Men nu är Anton suverän och
sällskapets självklara centrum.
Den här berättelsen rymmer tre inflytanden som musik har. Att
känna en puls och röra oss till den, vilket är förutsättningen för allt
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musikaliskt samspel, att attraheras av personer som kan imponera
genom musik, samt en oproportionerligt stark motivation att
engagera oss i musik i relation till den nytta vi tycks kunna få ut av
det. Jag kommer här mest att uppehålla mig vid motivationen att
röra sig, därför att vår forskargrupp här kan redovisa en hyfsat sammanhängande historia. Men när vi lärde oss mer om vilka fysiska
egenskaper i musiken som ger känslan av att vilja röra sig tonade
en bild fram där dessa tre saker verkar hänga samman.
verkligheten väcker frågor
Var och en som lyssnar på musik har nog märkt att den ibland får
en att vilja röra sig. Gillar man att dansa väljer man musik som är
så rörelseskapande som möjligt – svängig musik. Gillar man att
lyssna på textens budskap föredrar man kanske ballader, där takten
mest är ett sätt att ta sig vidare till nästa ord och mening. Men det
handlar inte bara om genre. Olika utföranden av samma låt kan
vara mer eller mindre svängiga. Ett klassiskt exempel är den fantas
tiska inspelningen av ”Mack the Knife” med Ella Fitzgerald och
Duke Ellington från 1964, som är klart mer svängig än andra
versioner av samma låt.
En musiker bör kunna få det att svänga om man spelar till dans,
men även en sittande publik uppskattar att det svänger. När huvuden, fötter och händer rör sig i takt med musiken har man givit
publiken åtminstone en sak som den uppskattar. Men här kommer
det märkliga: Ingen musiker tycks kunna förklara hur man gör
för att det ska svänga. Titta på Youtube, till exempel, där musiker
pratar om feel, om att ”ligga före” eller ”ligga efter”, eller att spela
ett groove. Men detta är bara metaforer för det som antas ske i
ljudsignalen, den fysiska realitet som finns där i en helt vanlig ljudinspelning. Det hjälper inte den som vill veta vad som faktiskt
händer eller lära sig hur man gör. Musikerna tycks inte själva veta,
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fast de bevisligen är bra på att själva göra det. Detta är ett vanligt
fenomen som kallas för tyst kunskap (tacit knowledge).
Som amatörmusiker och nybliven doktor i psykologi började jag
2001 omsätta min musikaliska nyfikenhet i handling.1 Avsaknaden
av tidigare studier kunde vara ett tecken på fundamentala problem,
så jag visste inte om frågorna skulle gå att besvara. Kanske är upplevelsen av sväng huvudsakligen individuell, och vad en person
tycker är svängigt håller en annan inte med om. Ett första steg var
att definiera fenomenet tillräckligt exakt och konkret för att lyssnare åtminstone skulle vara överens om vilken fråga de svarade på,
även om de inte var överens om svaret. Resultatet blev rörelseskapande: ”upplevelsen av att vilja röra någon del av kroppen i relation
till någon rytmisk aspekt av musiken”. Med andra ord behöver man
inte faktiskt röra sig, det räcker med att vilja göra det, och rörelsen
behöver inte slaviskt följa takten, men ska inte vara helt oberoende
av rytmen. Man kan ju uppleva pulsen i halva eller dubbla noterade tempot, och själva rörelserna kanske markerar tvåan och fyran
i takten, eller någon annan taktdel. Men lyssnarna får också skatta
ordet svängig, eftersom det är ett etablerat begrepp på svenska.
Jag lät en grupp lyssnare skatta 14 ord på en skala från 1 till 10
för vart och ett av 64 musikexempel, tillräckligt många för att omfatta stor variation i tempo, genre och kulturellt och geografiskt
ursprung. Hur svängiga exemplen var kunde jag inte styra över,
men de motsvarade förstås den naturliga variationen i populationen som exemplen dragits från. Utöver svängig och rörelseskapande
inkluderade skalorna studsande, drivande, stadig, glad och andra ord
som visat sig relaterade till upplevelser av rytm i tidigare studier.2
Vid statistisk analys visade sig skattningarna av rörelseskapande
samvariera mycket starkt med sväng, och måttligt med många av
de andra orden. Rörelseskapande gick bra att relatera till alla musik
exempel, från alla olika genrer, medan sväng tycktes förknippas
starkare med jazz. Lyssnarna var så pass överens att de med statis-
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tisk säkerhet kunde diskriminera mellan knappt fyra nivåer av rörelseskapande, trots att de skilde sig åt när det gällde vilken sorts
musik de tyckte om och hade erfarenhet av.3 Helt klart är begreppet
rörelseskapande en realitet för lyssnarna, och det är korrelerat med
glädje, gillande och positiva känslor.4 Men hur skulle jag kunna
koppla det till fysiska egenskaper i musiksignalen, när jag inte visste vilka de var?
Varken litteraturen eller förståsigpåarna på Youtube erbjöd
någon teori eller hypotes som var konkret nog för att prövas experimentellt. En idé som lades fram av musiketnologen Charles Keil
var att musiker i en ensemble kommunicerar med varandra genom
avvikelser från metronomisk exakthet, och att det uppfattas som
svängigt.5 Eftersom den idén bygger på samspel mellan musiker är
den inte relevant för musik som framförs av en ensam musiker eller
en maskin, och då utesluter man den stora andel av dagens musik
som är programmerad med sequencers. Även sådan musik svänger
naturligtvis mer eller mindre, och det verkar vara en dålig teori som
inte kan förklara denna variation. Ett annat problem med Keils idé
är hur man ska kunna skilja mellan olika typer av avvikelser, eftersom vartenda ljud som spelas av en människa avviker från metronomisk exakthet.6 En del av dessa avvikelser är ofrivilliga och beror
på brus i nervsystemet och musklerna, och en del är omedvetna och
beror på hjärnans automatiska reaktioner på musikens struktur.
Ytterligare en del kan ha en estetisk eller expressiv funktion, det
vill säga utgöra musikerns sätt att tillföra eller uttrycka något utöver
musikens struktur. Det är svårt att i detta sammelsurium av avvikel
ser med olika ursprung avgöra vilka som är expressiva och som i så
fall skulle bidra till sväng. Som teori betraktad är Keils idé så vagt
formulerad att den knappast går att testa.
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ringa in och beskriv fenomenet
Det finns flera sätt att närma sig fenomen som man inte har tillräcklig kunskap om för att kunna pröva dem experimentellt. Först
prövade jag en deskriptiv design, där jag lät några musiker lyssna
på musikexempel med olika mycket sväng, och efter varje exempel
berätta vilka egenskaper i utförandet som de ansåg var förknippat
med sväng. De nämnde abstrakta saker som ”tempot”, ”rytmen”,
”spänningen mellan rytmiska fraser” och ”en återhållen känsla”,
så det fungerade inte alls för att identifiera egenskaper tillräckligt
konkreta att testa.
Ett annat sätt är att explorativt leta efter samband mellan olika
variabler, i det här fallet mellan rörelseskapande och ett antal egenskaper hos musiken. En av svårigheterna är att ”musik” har många
egenskaper samtidigt, och att dessa inte är oberoende av varandra.
Även det enklaste exempel på musik har åtminstone något mer än
ett ljud eller en ton. Var och en av dem är i någon mening en egenskap, men det är den specifika kombinationen av dem som utgör
de ”högre ordningens” egenskaper som utan tvivel framför allt
formar vår upplevelse av exempelvis sväng. Ljud i en viss sekvens
upplevs som rytm, flera tonhöjder tillsammans bildar en harmoni,
och så vidare. Det är formella beskrivningar av dessa kombinationer av fysiska egenskaper som är relevanta för lyssnarens u
 pplevelse,
snarare än de direkt mätbara detaljerna i signalen. Tekniker för att
identifiera sådana egenskaper är ständigt under utveckling.
Rhythm Perception and Production Workshop är en konferens i
det lilla format som är idealiskt för att prata och utbyta idéer. Jag
presenterade vad vi gjort 2005, och fick höra Fabien Gouyon, en
fransk ingenjör som då var doktorand vid Universitat Pompeu
Fabra i Spanien, berätta hur han kan hitta ”takten” i inspelningar
av riktig musik med maskininlärning (machine learning), en metod
som själv lär sig vilka signifikanta egenskaper som finns i signalen.
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Detta verkade perfekt för våra ändamål, så jag bad honom utveckla
algoritmer för att hitta även andra, mer komplexa rytmiska egenska
per. För att få med ett representativt urval av rytmiska egenskaper
i vår undersökning behövdes många musikexempel. Dessutom
misstänkte vi att sambanden mellan rörelseskapande och fysiska
egenskaper skulle kunna skilja sig åt mellan musik från olika histo
riska traditioner. Även om vi antar att sväng är så generellt att
musiker strävar efter det över hela världen så kan de mycket väl ha
åstadkommit detta med olika medel. Vi valde 20 exempel var från
samba, jazz, och grekisk, indisk, och västafrikansk folkmusik, därför
att dessa under lång tid utvecklats geografiskt isolerade från var
andra och från andra stilar.
Fabien utvecklade ett trettiotal så kallade deskriptorer, en uppsättning algoritmer som manipulerar signalen, utför beräkningar
och i slutändan levererar ett värde för den aktuella egenskapen.
Man kan se en deskriptor som ett nät med en viss storlek eller form
på maskorna, som vi kastar ut i varje musikexempel för att se hur
mycket som fångas upp. Eftersom vi själva konstruerar maskorna
begränsar det vad man kan fånga. Å andra sidan hade vi många nät,
baserat på vad som visat sig vara viktiga egenskaper i tidigare forskning, och många av dem fångade upp ganska generella rytmiska
egenskaper. En del av dem var dessutom baserade på maskininlärning. Dessa egenskaper får man sedan hitta på lämpliga verbala
beskrivningar på, till exempel densitet (antalet ljud per tidsenhet)
och snabba metriska nivåer. Vi skapade också deskriptorer för att
fånga upp de avvikelser från metronomisk exakthet som Keil pratat
om, så kallad mikrotiming.
Mikrotiming är små tidsmässiga avvikelser från den metriska
strukturen, givet ett metronomiskt exakt tempo. Den metriska
strukturen är det som reflekteras i notsystemet: att det finns ett
antal notvärden som har exakta heltalsrelationer till varandra, med
mera. Åttondelstrioler är exakt en tredjedel så långa som en fjärde-
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delsnot, och en helnot är exakt 64 gånger så lång som en sextondelsnot, till exempel. Det finns ingen absolut gräns mellan ett
mycket litet notvärde och mikrotiming, men mikrotiming är rimligtvis avvikelser som är mindre än det kortaste notvärde som används i det aktuella sammanhanget.7 Mikrotiming förekommer i
allt mänskligt utförande av musik, men det är som sagt svårt att
avgöra om den är avsiktlig och om den fyller någon funktion. Om
mikrotiming-avvikelserna är systematiska och uppvisar ett mönster
som upprepar sig över ett antal takter kan vi i alla fall vara säkra på
att de inte bara beror på nervsystemets bristande precision; alltså
kan de utgöra något slags kommunikation. Vi utvecklade därför en
deskriptor som just detekterade sådana mönster och beräknade
deras styrka. Styrkan på den variation som återstod sedan vi tagit
bort den systematiska mikrotimingen beräknades med en annan
deskriptor, som vi kallade osystematisk mikrotiming.
Över de 100 musikexemplen hade rörelseskapande ett positivt
samband med densitet, snabba metriska nivåer och pulstydlighet. Densi
tet är antalet ljud per tidsenhet, oavsett om de stämmer med den
metriska strukturen eller inte. Densiteten är därför korrelerad med
snabba metriska nivåer, som specifikt fångar in ljud som bidrar till
att förmedla till exempel åttondels- och sextondelsnivån, om takten
ligger på fjärdedelarna. Pulstydlighet är enkelt uttryckt styrkan av
repetitiva rytmiska mönster i tempi som är bekväma att röra sig
till. Dessa samband gällde för alla musikstilar, med undantag för
snabba metriska nivåer för jazz och grekisk folkmusik, och densitet för
afrikansk musik. För jazz kan anledningen vara att variationen i
skattningarna av rörelseskapande var för liten, det vill säga att exemp
len uppfattades som ungefär lika rörelseskapande, och har man
ingen varians i en variabel kan man givetvis inte få någon korrelation med en annan variabel. På samma sätt varierade den grekiska
musiken väldigt lite i snabba metriska nivåer, även om skattningarna
av sväng varierade jämförbart med de andra musikstilarna. Den
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afrikanska musiken hade dubbelt så många snabba metriska nivåer
som de andra stilarna, vilket troligen ledde till att lyssnarna inte
uppfattade någon skillnad mellan många och ännu fler metriska
nivåer.8 För osystematisk mikrotiming fanns inga samband alls. Mellan
rörelseskapande och systematisk mikrotiming fanns ett positivt samband för samba och ett negativt för grekisk folkmusik. Det första
skulle kunna bero på att det ska vara olika intervaller mellan vissa
slag i takten i många dialekter av samba, och att det på något sätt
skulle vara mer rörelseskapande. En annan möjlighet är att de bästa sambaorkestrarna både spelar mer rörelseskapande och idiomatiskt rätt eftersom de är skickligare. Jag har ingen bra förklaring till
den grekiska musiken, men inspelningarna ger intryck av att vara
gjorda på fältet och tycks fånga en genuin folktradition som bärs
av amatörmusiker. Om de inte är skickliga nog att undvika oavsiktliga men hörbara avvikelser så kan dessa leda till lägre skattningar
av rörelseskapande. Men detta samband kan vara skenbart, precis
som för samban, och bero på att vissa musikexempel både är mer
svängiga och har mindre avvikelser därför att de spelas av skickligare musiker. Dessa alternativa tolkningar är exempel på problem
som följer med en icke-experimentell design, då resultaten bygger
på samband och att man därför inte kan avgöra vad som orsakar vad.
en teori tar form
Ett sätt att komma närmare orsak och verkan är att med en deskriptiv design helt enkelt be musiker spela svängigt och se vad de gör.
Två masterstudenter komponerade sex enkla melodier som skulle
ge utrymme att öka svänget. Vi passade också på att låta musikerna
göra tvärtom. För att ge dem utrymme att minska svänget hade vi
sex mer komplexa, ganska svängiga melodier. Professionella musiker fick lära sig melodierna utantill, och när de kom till labbet fick
de först spela dem ”naturligt” och instruerades sedan att spela med
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så mycket och så lite sväng som möjligt. Tid, anslagsstyrka och
tonhöjd för varje tangenttryckning registrerades via ett midi-keyboard. Vid ett senare tillfälle fick en grupp lyssnare skatta varje
utförande, vilket bekräftade att musikerna lyckades öka svänget
rejält för de enkla melodierna, och minska svänget för några av de
komplexa melodierna. Svänget ökades framför allt med synkopering, det vill säga genom att spela vissa toner en åttondel eller sextondel tidigare eller senare än noterat. En synkop kan definieras
som betoning av en svagare taktdel, i det här fallet att flytta toner
från pulsen (fjärdedelarna) till åttondels- eller sextondelsnivån.
Svänget minskades framför allt genom att man minskade antalet
toner och tog bort synkoper (flyttade toner från svaga till starka
taktdelar).9 Nu hade vi ett antal kausala hypoteser som vi kunde
testa experimentellt med hjälp av externa bidrag och fler medarbetare både i Sverige och i Portugal, där Fabien numera arbetade.
Först testade vi om mikrotiming kunde öka svänget. Vi utgick
från väldokumenterade exempel på systematisk mikrotiming i
samba, jazz och funk. Dessa mönster av avvikelser kopierades till
syntetiska musikexempel, som presenterades med mindre, samma
eller större avvikelsemönster (copy synthesis). Resultatet var glasklart. Mikrotiming hade ingen effekt så länge den inte märktes,
men från 20 ms och uppåt minskade den skattningarna av rörelseskapande över alla musikstilar. Även en betingelse med osystematisk
mikrotiming minskade skattningarna.10
Därefter testade vi om synkopering ökar svänget, vilket både
studien med deskriptorerna och med musikerna som blev instrue
rade antydde. Fler synkoper borde nämligen leda till både densitet
och snabba metriska nivåer, vilka ju hade ett samband med rörelse
skapande. Vi tillverkade syntetiska musikexempel baserade på ett
dussintal melodier tagna från folk- och populärmusik, som syn
koperades på flera olika sätt. Att musikerna synkoperade utesluter
inte att densitet och snabba metriska nivåer i sig skulle kunna öka
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rörelseskapande. Därför ingick också betingelser som bara hade fler
toner, jämnt fördelade över både starka och svaga taktdelar. Skattningarna av rörelseskapande var lägst när alla toner var på starka
taktdelar, högre för fler toner, och högst för synkoperade toner.11
Nu började våra resultat forma ett tydligt mönster. Alla tillägg
och manipulationer av musiksignalen som ytterligare markerar den
metriska strukturen ökar rörelseskapande, och alla som bryter mot
den metriska strukturen minskar rörelseskapande. Med andra ord
ökar upplevelsen av att vilja röra sig ju rikare och mer otvetydig
information man får om en metronomiskt exakt takt. Detta stämmer perfekt med att målet skulle vara att synkronisera eller koordinera sina rörelser med andra människors rörelser, vilket förstås
går bäst om man har en gemensam modell som låter en predicera
när nästa rörelse kommer att ske med största möjliga precision. Den
enklaste modellen är en sekvens med exakt lika långa intervaller,
eftersom den tillåter mest exakt prediktion, medan varje form av
avvikelse gör det svårare att predicera. Men samtidigt har vi uppen
barligen en medfödd ”metrisk modell” i hjärnan, som låter oss
inkorporera ljud som inte i och för sig har lika långa intervaller
mellan sig, men som har intervaller som är heltalskvoter eller
multiplar av takten.12 Denna modell har vi kopierat när vi skapat
det metriska systemet för att strukturera och representera musi
kalisk tid, som syns på vartenda notblad. Det är denna modell
som gör att vi verkar kunna utnyttja synkoperna för att ytterligare
befästa takten och öka den tidsmässiga precisionen i vår representation av tiden.
Men varför gav synkoperna mer sväng än när alla metriska n
 ivåer
hördes hela tiden? Det vet vi inte säkert, men en rimlig förklaring
är att det skulle överbelasta vårt perceptuella system med för
mycket ljud som ändå inte tillför ny information. Kanske utgör en
liten proportion av alla möjliga åttondelar och sextondelar en
optimal balans, enligt klassisk informationsteori.13 Många skulle
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säkert tänka att det är av estetiska skäl, att rytm och musik som är
överlastad och statisk låter dåligt. Men det leder omedelbart till
följdfrågan varför vi tycker att vissa saker är mer estetiskt till
talande. Det kanske är just för att de fungerar sämre för att, i det
här fallet, synkronisera sina rörelser till en gemensam ljudsignal.
varför finns musik?
evolutionära perspektiv
Musik är glädje och njutning för de allra flesta. I länder med hög
levnadsstandard är det jämförelsevis många som spelar något
instrument på fritiden, sjunger i kör, eller som Anton, satsar
ordentligt med tid på att bli riktigt skickliga. Ju mer fritid att disponera och ju mer pengar man har till instrument och andra prylar,
desto större andel av befolkningen sysslar med musik, verkar det
som. Sverige som har mycket av bägge dessa förutsättningar har
inte bara flest körsångare per capita, utan också många interna
tionellt framstående musiker, producenter och hitmakare i för
hållande till folkmängden. Det verkar alltså finnas en universell
motivation att syssla med musik. Hur kan det komma sig?
Charles Darwin beklagade sig över att musik inte tycktes ha någon adaptiv funktion, och därför utgjorde ett av de få fenomen som
utmanade evolutionsteorin.14 Han noterade dock att ”the vocal
organs [of animals of all kinds] were primarily used and perfected
in relation to the propagation of the species” (s. 875), och speku
lerade i att ”musical tones and rhythm were used by our half-human
ancestors, during the season of courtship” (s. 880). Det råder inga
tvivel om att musikalisk skicklighet är attraktivt, och det är säkert
ingen slump att många förhållanden börjat på dansgolvet. Populära artister har fler potentiella partners än den genomsnittliga
medborgaren. Vad som är orsak och verkan är svårare att reda ut.
Social exponering och all form av framgång tenderar att öka social
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status, vilket i sig också är attraktivt. En kritisk fråga är därför om
just musik har någon specifik roll eller funktion i samband med
människors partnerval, en roll som inte lika väl skulle kunna fyllas
av, säg, sport eller bildkonst. Till den änden kan man testa om kvinnors och mäns skattningar av presumtiva partners utifrån deras
spelskicklighet följer prediktioner baserade på evolutionär teori.15
Man kan också undersöka om musikalisk förmåga och adaptiva
egenskaper, som intelligens och antal barn, har gemensamma gene
tiska influenser.16
Det stora mysteriet med musik är att det är ett så specifikt fenomen, med så många egenskaper som är universella över vitt skilda
kulturer och över historisk tid. Dit hör att all musik använder
diskreta tonhöjder och tidsintervaller, i motsats till kontinuerlig
tonhöjd och tid, och att den delar upp oktaven i ett litet antal (5–7)
steg som är mycket större än den skillnad i tonhöjd vi kan upp
fatta.17 Inga av dessa egenskaper förekommer i språket, den adaptiva förmåga som ofta föreslagits vara musikens grund. Att musik
skulle vara en bieffekt av språket verkar därför mindre troligt. Det
faktum att vi också är så starkt motiverade att musicera indikerar
starkt en evolutionär grund för fenomenet i sig, samtidigt som det
självfallet tar sig mycket olikartade uttryck inom dessa ramar be
roende på dess unika historia i olika kulturer och delar av världen.
Överallt utförs musik huvudsakligen i grupp, ofta i samband med
kroppsrörelse och ritualer. Det är ovanligt att folk musicerar för sig
själva, utom när de övar, utan det är oftast någon som spelar och
någon som lyssnar eller deltar med dans eller på annat sätt, eller
flera som spelar tillsammans. Musik är alltså en fundamentalt social
aktivitet.
Björn Merker föreslår att vi kan ha haft adaptiva fördelar av att
synkroniserade röstljud når längre i terrängen än en ensam röst.18
Detta scenario stämmer med våra resultat att en mer informationsrik och tidsmässigt exakt signal upplevs som mer svängig.19 Om det
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finns någon fördel med att synkronisera eller koordinera så exakt
som möjligt är det också rimligt både att vi känner mer för att göra
det ju bättre förutsättningarna är – vilket vi ser i våra spontana
rörelser – och att vi blir mer positivt inställda till personer som vi
gör det tillsammans med. Barn har visat sig bli mer samarbetsvilliga och hjälpsamma av att synkronisera med varandra.20 En
annan viktig prediktion är att en mer informationsrik och tidsmässigt exakt signal också faktiskt leder till mer exakt synkronisering.21
För att testa detta fick deltagare synkronisera med ljudsekvenser
med 1, 2, 3 eller 4 metriska nivåer, och mycket riktigt minskade den
genomsnittliga avvikelsen till hälften med 3 och 4 nivåer jämfört
med en (från 24 till 12 ms vid ett tempo på 100 bpm).22
Kunskapsproduktionen ökar exponentiellt och rör sig mot ökad
specialisering. Många beklagar att det inte längre går att hålla sig
uppdaterad inom ett rimligt brett fält. Å andra sidan har vissa
vetenskapsgrenar nått en sådan kritisk massa av kunskap att det
blivit möjligt att se och utforska större sammanhang. Beteende
genetik, evolutionspsykologi och andra grenar av biologin bidrar
i allt högre grad till att förstå fenomen och problem som formuleras
inom samhällsvetenskap och humaniora. Vi lever i en spännande tid!
*
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Begränsningarnas musik
frihet och kontroll
i kreativa processer

Palle Dahlstedt
Hur konstigt det än kan låta spelar begränsningar en viktig roll för
kreativa processer. Fritt musikaliskt skapande förutsätter i många fall
både gränser och regler, där frihet och kontroll utmanar varandra.
The absence of limitations is the enemy of art.
Orson Welles
constraint:
• something that controls what you do by keeping you
within particular limits
• unnatural behaviour that is sometimes the result of
forcing yourself to act in a particular way
Cambridge Dictionary

Begränsningen är kreativitetens moder – så lyder ett känt talesätt.
Men vad ligger bakom det, och på vilket sätt är begränsningarna
avgörande? Man kan invända att också leken spelar en stor roll i
kreativa processer, och det är naturligtvis sant. Men också leken
lever av begränsningar. Det finns etablerade lekar, leksaker och
spel. Om vi som barn bara har en stund över så gör vi inte vad som
helst – vi etablerar snabbt överenskommelser om vad vi ska göra.
”Jag är polis, så är du skurk”, säger barnet, och börjar agera ut en
Med det begränsade tonförrådet hos biwan, den japanska lutan,
har skapats vacker ceremoniell musik ända sedan 7oo-talet.
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lek formad av dessa självpåtagna begränsningar eller premisser,
baserade på kända begrepp och roller. Ibland kommer begränsningarna utifrån, både som faktiska begränsningar: jag har bara två
leksaker, så jag får leka med dem, och som möjligheter: jag har
faktiskt två leksaker, så jag kan leka med dem, eller: det är en skog
bakom vårt hus – vi ser vad vi kan göra av det vi hittar där. Ibland
kommer begränsningarna inifrån – vad händer om vi leker kull
hoppandes på ett ben?
Denna text handlar om den roll som begränsningar kan spela i
kreativa processer, och i förlängningen av detta, hur man kan arbeta
aktivt med begränsningar som en kreativ metod. Jag utgår dels från
en modell av kreativa processer som jag utvecklat under ett antal
år, baserat på erfarenheter både från faktiska skapandeprocesser
(improvisation, komposition), dels från utvecklandet av ett antal
verk och verktyg för datorstödd kreativitet. Jag går närmare in på
vad begränsningar betyder i olika delar av musikskapandet: i
tanken, i mediet och i verktygen, i kroppen (fysiologiska begränsningar), och instrumentet, och slutligen i interaktionen mellan
musiker. Som avslutning diskuterar jag hur man kan arbeta aktivt
och medvetet med begränsningar av olika slag som ett primärt
medium för konstnärliga uttryck.
Mycket av det jag skriver är relevant också för andra konstarter,
men jag utgår från musiken, eftersom det är den konstform jag har
mest erfarenhet av.
Jag beskriver här ett sätt att se på frihet och kontroll i musik och
kreativa processer, men det är naturligtvis inte det enda sättet att
se på musikaliska skapandeprocesser. Och det jag beskriver är inte
tillämpbart på all musik. Jag skriver från ett perspektiv som utövan
de tonsättare och improvisatör, skolad i en västerländsk musik
tradition1, men också som konstnärlig forskare inom datorstödd
kreativitet, konst och teknologi, samt utveckling av nya teknologier för komposition och improvisation.

Begränsningarnas musik

definitioner
I rubriken använder jag tre nyckelord: begränsning, frihet och kontroll. Vad menar jag egentligen med dessa begrepp?
Ordet begränsning har en ganska negativ klang på svenska. Det
ord som oftast används i teoretiska diskussioner om kreativa processer på engelska är constraints2, vilket i vardagligt språk har en
liknande negativ klang av inskränkning och reduktion. Men i
datavetenskapen används termen för att beskriva neutrala avgräns
ningsvillkor i exempelvis sök- och optimeringsprocesser, och i
designteori används den för givna begränsningar för det som ska
utvecklas, utan negativ klang. I avsaknad av ett bättre svenskt
ord kommer jag att använda ordet begränsning i samma neutrala
betydelse.3
Vad kan en begränsning vara i en musikalisk skapandeprocess?
Det kan i första ledet handla om begränsade resurser i form av tid,
pengar eller instrument, som styr våra val. Det kan vara begränsad
förmåga i form av vad jag kan spela, begränsade teoretiska kunskaper om mediet jag skapar i, eller begränsad kunskap om verktygen
jag använder. Samtidigt är mina kunskaper begränsade på ett
karaktäristiskt sätt. Jag kan inte på ett annat sätt än alla andra, jag
har en karaktäristisk oförmåga: jag är dålig på staccatospel men bra
på multiphonics, och dålig på harmonik men innovativ vad gäller
melodik. Eller så har jag inte studerat harmonilära, och därför kombinerar jag ackord på mitt eget sätt, som kanske är mer kreativt/
ovanligt/innovativt än om jag skulle försöka göra så som förväntas.
På så sätt är varje begränsning också en tillgång som påverkar
den kreativa processen, som utgör en del av dess personliga kärna
och skapar nya vägar i det oändliga rummet av teoretiskt möjliga
resultat.
Val av verktyg i skapandet är också en form av begränsning. Jag
kan säga: Nu ska jag skapa ett stycke enbart baserat på ljud från
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min sons diabetesmaskiner, eller nu ska jag skapa musik baserat på
en viss metod att spela upp inspelade ljud i snabbare hastighet.4
En annan typ av begränsning är användandet av etablerade former (symfoni, opera, fuga, vers-refräng etc.), som också innebär
både en restriktion att förhålla sig till (allt är inte tillåtet eller förväntat) och ett generativt mönster (formen ger en struktur, som
fylls i enligt vissa formler och därmed får varje beslut automatiskt
följder på flera ställen i stycket). Jag har svårt att föreställa mig ett
konstnärligt skapande utan etablerade former och ramar. Vissa
konstnärer är nyskapande och går utanför de gängse ramarna, men
etablerar ofta snabbt egna ramar, som de håller sig inom under en
kortare eller längre tid. Vissa hävdar att riktigt nya former uppstår
mycket sällan. Som den franske författaren Michel Houllebecq skriver: ”Ne vous sentez pas obligé d’inventer une forme neuve. Les
formes neuves sont rares. Une par siècle, c’est déjà bien.”5
Frihet i skapande kan betyda många olika saker. Det kan betyda
frihet i form av rätten att tänka eller göra vad som helst, eller frihet
i form av möjligheten att föreställa sig vad som helst. Rätten att
tänka vad som helst är given i vårt land, men har vi möjligheten?
Vad är det som anger ramarna för vad vi kan komma på i en skapandeprocess, och styr vad vi faktiskt kommer på? Samtidigt är
rätten kanske ändå inte given, eftersom estetiskt skapande till stor
del styrs av kulturella estetiska konventioner, som påverkar skapande konstnärer vare sig vi vill eller inte.
Med ordet kontroll i musicerande avser jag att man som musikskapare har en viss grad av styrning över musikens tillkomst medan
den skapas, att man har en precision i uttrycket, som i ”jag har full
kontroll över klangen när jag spelar”, eller ”jag kontrollerar densiteten i musiken med den här ratten”.
Begränsning, frihet och kontroll kan existera i olika faser av
skapandet. Det är delvis en fråga om vem som har kontroll, eller
utövar (medvetet eller omedvetet) kontroll eller påverkan (genom
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begränsningar) över skapandeprocessen och det estetiska resultatet.
Och i vilken omfattning är detta en del av upphovsmannaskapet?
Från ett upphovsmanna- och agensperspektiv kan man se på
detta i form av två olika kontinuum. Det ena spänner från in
strumentmakare till instrumentanvändare. Instrumentmakare
innefattar här alla dem som designar och utvecklar de verktyg som
används för att skapa musik, inklusive akustiska och elektroniska
instrument, elektroniska produktionsverktyg och programvaror.
Det finns en stor spännvidd mellan olika instrument, eller verktyg,
och vad deras utvecklare respektive användare kan tillföra vad
gäller kontroll och påverkan på resultatet. På samma sätt finns ett
kontinuum mellan tonsättare och improvisatör/interpret. Ibland
är verket exakt noterat, och rummet för personligt uttryck för
musikern är begränsat. I andra fall, som i fallet med en jazzstandard
eller ett regelbaserat improvisationsstycke, är det givna materialet
mycket litet, och det är stort utrymme för personliga uttryck och
improvisation.
begränsningar…
De begränsande faktorerna som påverkar är naturligtvis många och
olika, och de varierar för olika personer. Om jag som konstnär inte
inser vad verktygen och teknologin har för påverkan på mitt
skapande, både begränsande och genererande, så riskerar jag att
upprepa samma mönster som andra som använder samma verktyg.
Alla val vad gäller verktyg och metod har estetiska implikationer,
och oreflekterade val riskerar att följa den enklaste vägen, det första
alternativet på menyn eller samma standardinställningar som alla
andra använder. Det kan leda till likriktning. Om jag förstår meka
nismerna bakom så kan jag också förstå hur jag kan använda verktygen till min fördel, uppsöka platser i rummet av möjligheter som
ingen annan upptäckt.
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I det följande går jag igenom några av de viktigaste begränsande
och generativa mekanismerna i skapandeprocesser. Denna redo
görelse bygger på en mer generell teori för konstnärliga skapandeprocesser som jag har redovisat i en tidigare publikation.6
En skapandeprocess kan ses som ett strukturerat utforskande av
ett okänt rum av möjligheter. Detta rum definieras av det medium
jag arbetar i, och vilka delar jag kan nå i rummet begränsas både av
vilka verktyg jag använder och av min kunskap om och skicklighet
i att använda dem. Utöver detta handlar det också om sociala förväntningar, kulturella eller erfarenhetsbaserade estetiska prefe
renser, kroppsliga och kognitiva begränsningar och invanda tankemönster. Alla dessa villkor genererar en karaktäristisk struktur i
rummet av det teoretiskt möjliga, underrummet av det personligt/
psykologiskt/kognitivt möjliga, underrummet av det fysiskt möjliga, underrummet av det fysiologiskt möjliga, och den väg genom
rummet som uppstår i samspel mellan alla dessa, i samspel med
andra musiker och omvärlden, drivet av en strävan mot en ständigt
föränderlig idé om vad det är jag vill åstadkomma.

beklagar sig över att ordet musik är begränsat till 1700- och
1800-talsinstrument, och över att de nya instrument som upp
funnits bara används för att kopiera gamla uttryck i stället för att
utforska nya klanger. Han saknar ord för att beskriva det nya som
ska komma, annat än genom att beskriva vilka verktyg och medier
som kan användas för att producera det,

…i tanken och fantasin

Tonsättarna ska alltså få kontroll över ljudet på en mer detaljerad
nivå, och man ska erövra de då kända dimensionerna av ljud: frekvens, amplitud och längd. Här ligger fokus på ordet any, alltså att
alla frekvenser ska vara tillgängliga för musikskapande (inte bara
de vanliga kromatiska skalans tolv toner), alla ljudstyrkor och alla
durationer, bortom den metriska rytmikens fixerade notvärden.
Det handlar här om frigörelse genom att erövra större delar av ett
känt ljudrum – och på samma gång uttrycks önskemål om större
kontroll. Förhållandet mellan frihet och kontroll är inte uppenbart
här. Genom att avhända sig tidigare kontrollerande principer uppnår man större frihet, ja, men insikten om att nya kontrollerande
eller organiserande principer behövs för att kunna navigera i dessa

Låt oss gå tillbaka till den enklaste formen av skapande: tanken,
fantasin, föreställningsförmågan. Vad har den för begränsningar?
Kan vi tänka fritt, föreställa oss vad som helst? Vad skulle det ens
innebära? Kan tanken över huvud taget befatta sig med ljud och
musik som är skapad med hjälp av verktyg eller koncept som ännu
inte finns? Jag tror det är svårt. Ett intressant exempel är hur
1900-talets visionära musikaliska omdanare formulerade sig när de
talade om framtidens musik, hur de försökte beskriva den innan
den fanns.7
I sin välkända föreläsning ”The Future of Music – Credo” från
1937 talar John Cage om ”the all-sound music of the future”,8 och

WHICH WILL MAKE AVAILABLE FOR MUSICAL PURPOSES ANY
AND ALL SOUNDS THAT CAN BE HEARD. PHOTO
ELECTRIC,
FILM, AND MECHANICAL MEDIUMS FOR THE SYNTHETIC
PRODUCTION OF MUSIC9

Cage uttrycker sin vision som erövrandet av existerande medier för
konstnärligt bruk. Det enda han kan säga om kvaliteten på fram
tidens ljud är följande:
The special function of electrical instruments will be to provide
complete control of the overtone structure of tones (as opposed to
noises) and to make these tones available in any frequency, amplitude, and duration.10
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vidgade rum saknas. Dock ger Cage konstruktiva exempel på hur
nya former av musik kan skapas med kända verktyg och av kända
ljud, men i nya kombinationer:
With a film phonograph it is now possible to control the amplitude
and frequency of any one of these sounds and to give to it rhythms
within or beyond the reach of the imagination. Given four film
phonographs, we can compose and perform a quartet for explosive
motor, wind, heartbeat, and landslide.

Cage uttrycker alltså sina visioner som omorganisation av existerande ljud och användning av känd teknologi från andra områden
(ljudinspelning på optisk film), som att erövra nya (men välkända)
domäner (buller och oljud) och därigenom vidga musikbegreppet.
Långt före Cage hade den italienska futuristen Luigi Russolo
uttryckt liknande tankar i sitt manifest L’arte dei Rumori.11 Han ville
erövra oljudet, ”conquer the infinite variety of noise-sounds”, och
kontrollera ljudets dimensioner, ”to score and regulate harmonically and rhythmically these most varied noises”. Men även här
handlar det om att kombinera kända ljud på nya sätt, ”combining
noises”, inte om att gå utöver gränserna för det kända. Det var mer
en fråga om att bryta sociala konventioner och förväntningar än
att faktiskt skapa nya ljud.
En som reagerade på Russolos manifest var den franske tonsättaren Edgar Varèse. 1917 skrev han:
Why Italian Futurists, have you slavishly reproduced only what is
commonplace and boring in the bustle of our daily lives. I dream of
instruments obedient to my thought and which with their contribution of a whole new world of unsuspected sounds, will lend
themselves to the exigencies of my inner rhythm.12

Instrumenten ska vara slavar till tanken, säger Varèse, men tanken
går i banor definierade av de tillgängliga instrumenten och verk
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tygen. Han talar om oväntade ljud, men oväntade för vem? Av
lyssnaren? Samtidigt som de är nödvändiga för honom. Det är
alltså hans tankar som är nya, det finns bara inga instrument som
kan förverkliga dem.
Ett par decennier senare, ungefär samtidigt som Cage skrev sitt
Credo, beskriver Varèse vad för nytt han vill att framtidens musikmaskiner ska erbjuda.13 Då nämner han nya skalsystem, kontroll
över alla tänkbara klangvariationer, nya övertonskombinationer,
och nya komplexa rytmer som bygger på helt andra rytmiska principer än de gängse och som utnyttjar maskiners förmåga att spela
sinsemellan orelaterade rytmer samtidigt. Varèse är alltså mer konstruktiv, och föreslår transformationer av existerande koncept som
garanterat kommer att få nya estetiska implikationer, inte bara nya
kombinationer av kända entiteter eller negerandet av gamla konventioner. Han sammanfattar det själv på ålderns höst: ”My fight
for the liberation of sound and for my right to make music with
any sound and all sounds […].”14
De ledande visionärerna använder alltså kända termer, som
frekvenser, brus och buller (noise, bruit). De talar om maskinernas
buller och maskinernas musik, om ljud som existerar men inte var
tänkta som musik. Poängen är att det inte finns några nya koncept
i dessa texter. Visionärerna uttrycker att de vill bryta med gamla
estetiska konventioner, införliva kända ljud och ljudkällor i musik
skapandet och ta kontroll över ljudets (då kända) egenskaper. Så
de mest radikala tankarna och tänkarna är fortfarande bundna till
kända idéer. De vill utveckla idén om vad musik kan vara, men
denna utveckling kan inte komma från ingenstans. Vi kan inte
föreställa oss ”vilket ljud som helst” – vi kan bara föreställa oss ljud
som ligger nära de ljud vi redan har hört, eller som produceras av
metoder som liknar dem vi känner till, med liknande verktyg.
Russolo, Varèse och Cage kunde inte tala om de nya, tänkta elektroniska ljuden i termer av olika syntes- eller analysmetoder som
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vi gör nu, eftersom både de faktiska nya ljuden och de nya verk
tygen uppkom i en komplex oförutsägbar process. De blev gradvis
tillgängliga, i ett utdraget samspel mellan instrumentmakare och
musiker, mellan verktygsmakare och verktygsanvändare. De nya
verktygen erbjuder en konceptuell grund för diskussion, en systematik för ljuden, ett språk för skapandet och vägar för fantasin.
Varèse går dock ett steg längre än de andra, och talar om att han
vill att det ska finnas verktyg som kan låta musiken gå bortom de
då existerande konventionella systemen för tonhöjd, harmonik och
rytmik. Han verkar inse nödvändigheten av nya verktyg för att gå
bortom det kända, och det är en viktig insikt. Men han kan sam
tidigt inte föreställa sig hur de nya verktygen ser ut.
Vid mitten av 1900-talet möjliggjorde den franske elektron
musikpionjären Pierre Schaeffer en mer avancerad diskussion om
ljud med sin fenomenologiskt grundade begreppsapparat.15 Schaeffers teori – och dess många efterföljare – har sin grund i lyssnandet,
i analysen. Just detta gör den svår att tillämpa på själva skapandet
och diskussioner kring detta. Under tiden har tonsättarna varit på
jakt efter nya sätt att skapa ljud och musik, med ett större fokus på
verktygen. Ett verktyg kan här – utöver de uppenbara instrumenten
– vara en teoretiskt organiserande princip, till exempel en harmonilära eller en musikalisk form, en typ av ljudsyntes, eller Iannis
Xenakis revolutionerande tanke att använda formler från natur
vetenskap, ingenjörskonst och matematik för att skapa musikaliska
strukturer,16 som när de väl var kända öppnade dörren också för
andra att tänka liknande tankar.
…i mediet och i verktygen
För att bättre förstå problemet med tankens frihet kan vi titta på
hur rummet av möjligheter ser ut och hur det kan utforskas. Rummet av möjliga resultat i en skapandeprocess definieras först och
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främst av vilket medium jag arbetar i, till exempel noter, eller digitalt ljud eller bild. I det första fallet, att jag komponerar något i
notskrift, utgörs rummet av allt som över huvud taget kan representeras i ett partitur. Detta rum är naturligtvis oändligt. Men det
innehåller inte alla ljud, eller inte ens alla tonkombinationer eller
rytmer, eftersom traditionell notskrift är baserad på dels etablerade skalsystem som inte omfattar alla tänkbara frekvenser, dels
metrisk rytm baserad på rationella underdelningar av tid, som inte
kan representera alla godtyckliga tidsförlopp. Det finns alltså
kombinationer av frekvenser och rytmer som inte kan skrivas med
vanlig notation. Rummet är redan begränsat av valet av representationsform.
I det andra fallet, då jag skapar ett digitalt ljud, utgörs rummet
av alla tänkbara ljud som kan representeras av en ljudfil av en viss
längd. En ljudfil består av ett antal värden som representerar ljudtrycksvariationerna i en ljudvåg över tid. Antalet värden i filen är
stort, och antalet möjliga kombinationer är ogripbart stort.17 Men
att ett visst ljud är teoretiskt möjligt att representera betyder inte
att jag vet vägen dit, eftersom antalet möjliga ljud är mer än astronomiskt. Dessutom uppfattas nästan alla dessa möjliga ljud som
rent brus – de låter alltså ungefär likadant. Hur hittar (eller skapar)
jag de intressanta ljuden i detta gigantiska rum av möjliga ljud?
I första hand definieras alltså rummet av vilket medium vi arbetar
i, och detta rum är ogripbart stort. I andra hand begränsas rummet
av vad som kan skapas med de verktyg jag använder, i vid bemärkelse. Om jag arbetar med en viss syntesteknik eller ett visst instrument, så kan det skapa en stor mängd olika ljud, men inte alla
tänkbara ljud. Så verktyget i fråga definierar ett underrum i rummet
definierat av mediet. Nu börjar det bli förståeligt – vi har ett gigantiskt rum fyllt av mestadels meningslösa möjligheter (brus), men
verktygen definierar bråkdelar av rummet som både nåbara och,
genom att vi kan lära oss att använda verktyget, gripbara.
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Det finns två strategier. Antingen skapar vi ljuden från början,
steg för steg, med hjälp av verktyg vars minsta möjliga verkan vi
känner (till exempel en ton i taget från ett instrument). Därigenom
kan vi föreställa oss vart vi är på väg, och vi kan begripa resultatet av varje steg, styrda av en inre målbild eller av en förutbestämd processbaserad beskrivning av vad vi vill göra. Verktyget
definierar en strukturerad delmängd som vi kan utforska, ett
vägnät i det oändliga rummet. Eller så utgår vi från kända ljud,
former och mallar och varierar dem stegvis genom att bearbeta
dem vidare med transformationer såsom filter eller transponering, eller genom att kombinera material från olika ljud med
hjälp av mixnings- och redigeringsverktyg. Även här handlar det
om att utgå från kända entiteter, för att finna vägarna in i det
okända.
När vi funnit ett intressant ljud, hur kan vi då hitta relaterade
ljud? Hur rör vi oss i rummet? Vilka ljud är grannar? Grannar i
enklaste matematiska betydelse – samma ljudfil med en ändrad
siffra någonstans – är sannolikt ointressanta, eftersom varje ny
variation av detta slag introducerar ett litet klick, som förstör ljudet
en aning. Efter många sådana steg har vi bara brus kvar. Musikalisk
likhet uppträder på en konceptuellt mycket högre abstraktionsnivå.
Bättre grannrelationer definieras återigen av kända verktyg, såsom
näraliggande inställningar för syntes-, processerings- och redigeringsverktyg, som påverkar ljudet på en högre abstraktionsnivå,
och närmar sig det som vi uppfattar som perceptuella likhetsrelatio
ner för ljud.18
Det är viktigt att förstå hur utforskandet av sådana här oändliga
rum fungerar för att förstå behovet av kreativa begränsningars
generativa förmåga – de behövs för att vi över huvud taget ska
kunna hitta (eller skapa) något, eftersom rummet av möjligheter
är oändligt, och nästan allt i det är meningslöst brus. Själva sökprocessen, att hitta en väg i ett oändligt stort och komplext okänt rum,

Begränsningarnas musik

är en generativ process, eftersom det rent principiellt inte är någon
skillnad mellan att konstruera något från grunden och att hitta det
i rummet av möjligheter. I båda fallen kan vi använda oss av de av
verktygen definierade och strukturerade (och därigenom begränsade) underrummen för att finna vägen i det okända.
Verktygen tillhandahåller vägar att färdas på i den okända
världen av möjligheter. Själva vägnätet är en generativ struktur som
hjälper till att forma skapandeprocessen.
Vi har talat om tanken och om verktygen, och det finns en stark
symbios mellan dem. Kännedom om och erfarenhet av nya koncept
möjliggör nya tankesätt. Det sker genom att vi genom övning skapar en kognitiv modell av verktyget, och därigenom, i viss mån,
kan förutsäga resultatet. Ju mer väldefinierad och verklighetstrogen
den kognitiva modellen är, desto större steg kan vi förutsäga, och
desto lättare är det att navigera i rummet av möjligheter.
Samtidigt kan det vara en tillgång att förutsägelseförmågan är
begränsad, eftersom denna begränsning gör att vi ibland hamnar
på oväntade platser, och upptäcker något nytt. Detta samspel
mellan förutsägelse och överraskning är en av grundmekanismerna
för att nya saker ska uppstå i skapandeprocessen.19
…i kroppen och instrumenten
Det fysiska spelandet är tydligt format av kroppsliga begränsningar.
Vissa saker är enkla att göra, andra är svåra, och detta går att uppfatta utifrån. Genom att kämpa med och emot dessa begränsningar
kommunicerar vi hur det är att vara människa. Tack vare mekanismen med spegelneuroner20 – att de neurala mekanismerna för en
rörelse eller handling aktiveras också i en observatör av denna
handling – kan vi läsa varandra. Denna förmåga tros även existera
för rent ljudliga intryck.21 Fysiologiska begränsningar ger därför
avtryck i musiken, som upplevs empatiskt av lyssnaren.
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Att lyssna på improvisation, eller annat musicerande, är att
empatiskt uppleva ansträngningen, kampen för att upprätthålla en
meningsfull musikalisk dialog på scenen.22 Det är ett destillat av
livet, som upplevs också av publiken som intention, riktning, e nergi
och interaktion, i form av dialog, initiativ, reaktion, motreaktion,
aktivitet och passivitet.
Men ju mer tekniskt medierat spelandet är, särskilt då i form av
mindre direkt synkronicitet och bristande intimitet i förhållandet
till de spelade ljuden (alltså svagare kontroll i tid och nyans, gest
och kontur, klang och volym), desto mindre upplever vi agens.
Musikern är mer av en autopilot, mindre av mänsklig musiker vars
uttryck villkoras av de fysiska begränsningarna. Vi talar här mer
om control än play, för att låna musikern och forskaren Per Anders
Nilssons taxonomi compose–control–play.23 Nilsson avser en hierarki
av gradvis tilltagande närhet till ljudskapandet, där tonsättaren är
befriad både från tid, kropp och rum, medan den akustiska musikern spelar i nuet, i samspel mellan kropp och instrument. Många
elektroniska instrument och teknologier hamnar någonstans mitt
emellan. Men hans begrepp control står inte i motsats till play. Jag
läser det som att den elektroniska musikern kontrollerar musiken,
utan att egentligen spela, medan detta spelande är en ännu högre
nivå av kontroll.
Spegelneuronsystemet har utvecklats evolutionärt för att vi ska
kunna avläsa andra individers intentioner utifrån deras handlingar.
Det är mycket svårare att läsa av teknologin. Vissa ser detta som en
styrka i den teknikbaserade musiken24 – den ger nya klangliga möjligheter, frigör oss från den mänskliga kognitionens och kroppens
begränsningar och leder till att helt nya musikaliska strukturer fria
från dessa begränsningar kan skapas (men fortfarande villkorade
av andra, algoritmiska begränsningar). Själv är jag (som tonsättare)
intresserad av att utforska dessa nya möjligheter, men också (som
improvisatör och musiker) intresserad av att utveckla elektroniska

Begränsningarnas musik

instrument som närmar sig de akustiska – som tillåter verkligt
spelande.
Men musiken måste ju till syvende och sist skapas för mänskliga
lyssnare. Om det är för lite information, säg, ungefär en ton per år
som i John Cages superlångsamma orgelstycke organ2/aslsp,25
så är det intressant som koncept, men vi kan inte uppleva det som
en sekvens, lika lite som vi kan förstå astronomiska tidsrymder eller
avstånd. Om det är för mycket information, massor av toner på en
gång, så upplevs det som brus. Det går helt enkelt utanför vår
perceptiva förmåga. Experiment med konstgjord samtidig evolution
av artificiella tonsättare och lyssnare har visat att deras musik i
princip alltid utvecklas till något som är ointressant för människor,
eftersom det är helt andra parametrar än den mänskliga percep
tionen som styr urvalet och därigenom den ”estetiska” utvecklingen
av dessa agenter.26 Antingen blir det banalt eller så komplext att det
blir meningslöst. Samtidigt är det ju möjligt att träna sin perception
att uppfatta komplexa strukturer, inom rimliga gränser, på samma
sätt som man kan assimilera och internalisera algoritmisk musik
och därigenom vidga sin inre bild av vad musik kan vara.
Man kan sammanfatta detta med att det finns två typer av
instrument (och en gråzon däremellan), som kan karaktäriseras i
termer av närhet till det kroppsliga spelandet (som den amerikans
ke musikern och forskaren David Wessel kallade intimate control27),
men också i termer av informationsmängd – hur mycket information som flödar från musiker till instrument i realtid. I de klassiska,
kroppsliga instrumenten formas kontinuerlig output av tusentals
mikrobeslut och genom en kroppslig prägling av resultatet. I elektroniska produktionsverktyg, å andra sidan, krävs ett stort förberedande programmeringsarbete, och sedan en serie av väl avvägda
beslut under framförandet – glesare, men med större kognitiv (i
stället för kroppslig) belastning. Den isländske musikern Thor
Magnusson har karaktäriserat sådana instrument som epistemiska
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objekt med inbäddad musikteoretisk kunskap, som snarare blir en
förlängning av musikerns tänkande,28 än den mer vanliga meta
foren att ett musikinstrument är en förlängning av musikerns
kropp.29
Dagens repertoar av instrument inbegriper också mer generella
meta-verktyg, programmeringsmiljöer för att utveckla nya verktyg
och instrument, med Max och Pure Data som mest kända exempel,30 men även de just nu så populära modulsyntarna kan placeras
i denna kategori.
Denna typ av verktyg förväntas vara generella, men består ändå
av en begränsad uppsättning byggstenar. Vissa är mer lättillgängliga än andra, vilket kan leda till viss likformighet då de flesta
använder just de lättillgängliga funktionerna, och alla sådana val
har estetiska implikationer. Det är ju inte bara själva verktygen som
sätter gränserna, utan också hur kunskap kring dem sprids, vad som
är populärt att göra just nu, och vad som går att göra med lite extra
kunskap. Nya tekniker sprids och används för en tid, i tydliga och
hörbara trender. Som David Zicarelli, en av upphovsmännen till
Max, själv beskrev det på en konferens i Havanna 2001:
[…] there is another constraint on musical output, which is the
influence of the software used to make the work. We have moved
from the title of Max Mathews’ classic book, The Technology of
Computer Music to The Music of Computer Technology. […] The
similarity between works reflects an increasing dominance of the
machine over the individual even as it leads the individual to believe
he or she is the master of the machine.31

Han fortsatte: ”When nothing was easy, there was perhaps more
of a healthy disrespect for the initial results.” När verktygen blir
kraftfulla blir vi bekväma och låter dem styra oss. Vi tror att effekti
vitet betyder att vi behöver jobba mindre för att åstadkomma samma
sak som förut, i stället för att lägga samma tid och ansträngning på

Begränsningarnas musik

verktyget som förut, och därmed i stället nå längre bort i rummet
av möjligheter, där ingen annan har varit än.32
Även musikskapande med helt generella, klassiska programme
ringsspråk begränsas av de tillgängliga byggstenarna, av tillfälligt
populära programmeringsparadigm och av populära program
bibliotek som när de lanseras plötsligt möjliggör nya saker. Grundläggande byggstenar som är gemensamma i de flesta programmeringsspråk styr tänkandet, såsom loopar, rekursion och etablerade
datastrukturer. Med mer avancerade studier eller lång praktik
växer ens bibliotek av tillgängliga och kända delverktyg, kognitiva
modeller byggs upp hos användaren vilket möjliggör bättre navi
gation i rummet av möjligheter, och friheten och kontrollen i
förhållande till verktyget blir större.
Så inte heller inom den mer algoritmiska musiken blir vi fria från
tankens koppling till kunskap och kognitiva modeller. Hur vi
kognitivt hanterar än mer avancerade algoritmiska musikverktyg,
och faktiskt kan uppleva även dem kroppsligt, har jag själv undersökt i en annan publikation.33
begränsningar som metod
och konstnärligt medium
Begränsningar har använts medvetet av konstnärer och musiker
genom historien, i form av självpåtagna regler, ofta för att åstadkomma något nytt. Begränsningen styr processen ut från de invanda mönstren och till obesökta delar av rummet. Ett klassiskt
exempel är hur tonsättaren Arnold Schönberg på 1920-talet ut
formade principer om hur alla kromatiska toner skulle användas
lika mycket, med hjälp av så kallade tolvtonsserier, för att tvinga
sig själv ut ur tonaliteten som dominerat musiken i många sekler.
Det fungerade, och han och hans kollegor skapade en ny sorts
musik med hjälp av detta: tolvtonsmusiken. Lite senare kom yngre
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tonsättare att fortsätta att utveckla den stilen, utan de självpåtagna
begränsningarna – för tack vare Schönbergs medvetna arbete med
att styra sina skapandeprocesser hade det allmänna musikbegreppet
vidgats.34
Ett annat intressant sätt att arbeta med begränsningar är att
införa medvetna influenser, och på så vis ingjuta ett mönster i
musikerns beteende. Inför inspelningen av låten ”Acoustic Attractor” lät Per Anders Nilsson basisten Anders Jormin lyssna länge
på en matematiskt genererad basgång från ett kaotiskt system, med
en speciell kvasi-periodisk karaktär. Sedan lät han, under studio
inspelningen, Jormin spela utan tillgång till denna inspelning, men
i samma stil.35 Detta är inte orelaterat till hur tolvtonstekniken
användes och sedan slängdes bort, som en Jacobs stege.
Inom improvisation och experimentell musik har man sedan
länge arbetat med självpåtagna regler för samspel. Det är välkänt
att man genom att ge musiker en tydlig uppgift kan få dem att gå
utanför de invanda mönstren, och börja samspela på nya vis. Ett
exempel är John Stevens verk Click Piece, där instruktionen är att
spela så korta och precisa ljud som möjligt, i syfte att uppnå det
perfekta ”klicket”. I en kommentar sägs också att ”[c]licking
together should not be a conscious aim”. Det undermedvetna
samspelet stängs aldrig av hos en erfaren improvisatör, så medan
musikerna koncentrerar sig på ljudet de ombetts skapa uppstår ett
komplext ljudlandskap.36 Ett annat talande exempel är de så kallade
game pieces, en genre där improvisation kontrolleras av regelsystem
inspirerade av spel och sport. Den mest kända företrädaren för
genren är nog New York-musikern John Zorn, som beskriver syftet
så här:
Here is a series of individuals, each has his own personal music. All
worked on their instruments, on their own, to develop a highly personal language, that’s often not notatable. So my problem was:
How can I involve these musicians in a composition that’s valid and
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stands on its own without being performed, and yet inspires these
musicians to play their best, and at the same time realizes the musical vision that I have in my head?37

Zorn ger alltså musikerna ett reglerande formverk, men låter dem
fortfarande spela som sig själva. Begränsningarna skapar en karaktäristisk emergent struktur, som känns igen även om detaljerna är
olika varje gång, och det musikaliska innehåller varierar med de
deltagande musikerna. Dock läggs en ganska stor kognitiv belastning på musikerna som ska hålla regelsystemet i huvudet, samtidigt
som de ska spela på sitt yttersta.
För att ta det ytterligare ett steg, och dessutom befria musikerna
från den kognitiva belastningen, började jag år 2008 att experimentera med datormedierade interaktioner. Efter otaliga workshops
runt om i världen med ett antal sådana verk, bland annat inom den
livskraftiga improvisationsscenen kring San Francisco, har projektet växt till ett större forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, som jag driver tillsammans med Per Anders Nilsson, Gino
Robair och Tim Perkis.
Baserat på vad som spelas genereras cues, signaler till musikerna,
och de har fått information i förväg hur de ska förhålla sig till dessa
signaler. Till exempel ska i verket La Chasse Évitante två musiker
”jaga” tonhöjden som varje musiker hör i en hörlur. Men tonhöjden
genereras enligt en formel som baserar sig på vad den andra musikern just har spelat. Så även om de inte explicit lyssnar på varandra,
så uppstår ett annat slags samspel, där varje musikers musik indirekt
är en reaktion på vad den andra spelar. På så sätt är interaktionen
mellan musikerna transformerad, och de kan sägas interagera med
en virtuell agent som mellanhand. Beroende på hur dessa regler och
signaler utformas kan väldigt olika resultat uppstå, och vi har nu
ett tiotal olika sådana improvisationssystem att arbeta med.38
Definierande egenskaper hos våra improvisationssystem är:
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• Allt hörbart ljud kommer från musikerna – inte från algoritmerna. De hanterar bara interaktionen, och systemet är tomt
när det startar.
• All reaktion är också en aktion – systemet påverkas av allt du
spelar.
• Musikerna är en avgörande del av systemet – om de inte är där
så händer ingenting.
• Det finns ingen förutbestämd temporal form – systemet är
aktivt på samma sätt hela tiden. Men även om systemets principer är konstanta så kan musiken variera mycket, eftersom
den är emergent.
• Systemet är homogent och symmetriskt – alla musiker har lika
roller, och det finns ingen ledare.
Efterhand har jag introducerat begreppet systemic improvisation för
detta sätt att skapa musik. Efter konserter med sådana system är
den vanligaste kommentaren ”Så här har jag aldrig hört de här
musikerna spela förut!”, vilket är precis vad vi strävar efter. Målet
är att skapa en miljö där kreativt samspel kan uppstå, men annorlunda än vad som uppstår när musiker bara möts.
Man kan ha olika syn på hur ett sådant här system ska leda till
ny musik, och vi kan urskilja tre huvudkategorier av system, baserat på hur systemen interagerar med musikerna och förändrar deras
situation jämfört med ”vanlig” improvisation:
• System som tillför information som musikern annars inte
skulle ha tillgång till, och därmed möjliggör bättre eller andra
beslut. Det kan handla om en omtolkning av vad de andra
spelar (och därmed präglas interaktionen starkt av hur denna
maskinella tolkning görs), eller en transformation av vad
någon annan spelat, som är kognitivt omöjlig att genomföra,
eller en översikt av vad som händer, som kanske är omöjlig att
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göra på grund av musikerns plats i ensemblen, eller svår på
grund av vår begränsade perceptionsförmåga.
• System som ger musikerna instruktioner, härledda enligt
någon formel eller algoritm från vad som spelas av de andra,
och därigenom ger upphov till nya musikaliska strukturer.
• Immersiva system som inte arbetar med tydlig information
eller instruktion, utan erbjuder en transformerad verklighet,
en improvisationsmiljö med förändrade interaktioner som
tvingar musikern att förhålla sig på ett nytt sätt till sina medmusiker.
I ett exempel på den senaste kategorin, det system vi har spelat
mest,39 så kan musikerna inte undvika att, vid sidan av sina egna
ljud, spela på ljudmaterial hämtat från vad musikern bredvid just
spelade. På så vis får varje musiker plötsligt nya roller, att erbjuda
material till grannen till höger, och att ”spela på” ljuden från
grannen till vänster. Detta komplicerar situationen betydligt. Det
leder till helt nya spelsätt, men tar också flera dagar att lära sig.
Här finns även en etisk och social dimension. Vilken roll har den
enskilda musikern i den här situationen? Är hon ett verktyg för att
pröva en systemisk idé, där det nya resultatet som helhet är tillräckligt intressant för att utsätta sig för detta? Eller en kraftfullt autonom agent som tillförs något från systemet, och därigenom kan
spela bättre?
Jag tycker detta sammanfattar begränsningarnas roll i musik
skapandet ganska väl – de tillför systemiska generativa effekter i
skapandeprocessen, så att nya oväntade resultat kan uppnås. Och
de möjliggör nya kreativa strategier, om de tillåts vara en medveten del av musikskapandet. Begränsningar kan på så vis bli ett
medium för konstnärliga uttryck, där visserligen musiken är det
hörbara resultatet, men de designade begränsningarna är det faktiska konstnärliga mediet som vi laborerar med. Ju mer jag förstår
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om begränsningarnas och verktygens roll i skapandeprocessen, hur
de möjliggör strukturerat utforskande av det okända, desto friare
blir jag i förhållande till just begränsningar, till verktyg och till
teknologi.
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Maktens musik
och musikens makt
under Karl den skalliges tid
Gunilla Iversen
Under 800-talet användes klostren för att befästa både den världsliga
makten och den gudomliga makten. Mässan var tidens mest effektiva
massmedium – musiken som framfördes var ett viktigt maktmedel.

Långt efter att sångerna tystnat och kyrkorna och klostren rasat
kan vi ana den makt som musiken hade i den nya liturgiska kulturen efter den karolingiska renässansen i medeltidens Europa. I sin
politiska ambition att skapa ett enat rike använde Karl den store
omkring år 800 klostren som bas för skapandet av en enhetlig
kyrka. Liturgin, alltså den ritualiserade formen för hur man firade
mässan, skulle vara densamma i hela riket, sångerna som sjöngs
skulle vara identiska med samma melodier överallt. Men h
 ärigenom
befästes inte bara kyrkans makt, utan också kungens egen.
Liturgin kan beskrivas som en spelplats där religionens fundamentala myter gestaltas på ett sådant sätt att deltagarna i kulten
får del i myternas kraft, menar religionshistorikern Mircea Eliade
i Dictionary of Religions. Många av tidens stora begåvningar ägnade
mycket kraft åt att utforma, förklara och kommentera varje detalj
i mässans firande. Men mässans liturgi kan också ses som den
världsliga maktens instrument, som ett effektivt massmedium med
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ett centralt inflytande på det medeltida samhället. Så kom också
Karl den skallige och hans hov att utnyttja den.
I hundratals bevarade liturgiska handskrifter finns stora mängder
av nyskapade liturgiska sånger. Men de medeltida sångarna levde i
en muntlig tradition och lärde sig text och melodi genom att lyssna
och sedan inpränta dem i minnet. Melodierna i de tidigaste handskrifterna är skrivna med neumer, en tidig notationsform utan
notlinjer och nycklar, eller för den delen angivande av intervall,
tonlängd eller rytm. Den nedskrivna versionen skulle snarare
dokumentera den sångskatt man redan behärskade och vara ett stöd
för den som hade ansvar för klostrets liturgiska sång. Många av de
tidigaste melodierna är omöjliga att transkribera om man inte har
en senare version med läsbar notation att använda som stöd. Detta
bjuder på stora utmaningar där dagens texttolkare och musik
tolkare får arbeta gemensamt.1
Centrala sånger vid denna tid var de 150 psaltarpsalmerna. Särskilt de tre sista lovsångerna upprepades i de dagliga bönerna och
i mässan och inspirerade den nya liturgiska poesin. Den enstäm
miga gregorianska sången ansågs i samtiden utrycka de jordiska
sångarnas längtan efter att i sång förenas med de himmelska
änglarna, sjunga i harmoni med dem och uttrycka det som inte kan
formuleras i ord. Rökelsen som steg upp under mässan tolkades ofta
som en bild av hur lovsångens toner steg mot höjden.
Sången var alltså viktig, både för att sprida texternas budskap
och för att ”nå det gudomliga”. Till exempel skrev Remigius av
Auxerre om sångens funktion i mässan:
Mässan bör inte inledas med evangeliet som är det viktigaste, utan
snarare med psaltarsång och lovsång för att först öppna åhörarnas
hjärtan, och så att folket efter den skönt modulerade sången får
hjälp att förbereda sig och med öppet hjärta rikta sig mot andliga
ting och ta till sig evangeliets ord med brinnande engagemang.2
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I alla delar av det forna karolingiska riket ägnades därför stort
engagemang åt att öva sångare för mässans firande.
En central miljö i utvecklingen av mässans liturgiska former var
kretsen kring Karl den skallige på det västfrankiska området. Han
har ofta, både i sin samtid och av eftervärldens historiker, blivit
bedömd som en dålig försvarare mot vikingarnas ständiga härj
ningar i hans del av det delade karolingiska riket.3 Å andra sidan
visar källorna att Karl den skallige hade ett viktigt inflytande på det
konstnärliga skapandet och på den liturgiska musiken i sitt område.
Han var en regent som använde kyrkan och mässan för att stärka
sin egen makt.
maktens musik
De liturgiska sångerna influerade också maktens musik. Lovsånger
till kungen, som utgjort ett centralt tema under Karl den store, kom
att utvecklas vidare under hans son Ludvig den fromme. Men än
mer blev temat omhuldat i den lärda kretsen kring sonsonen Karl
den skallige (823–877). Karl den skallige var djupt engagerad i
tidens diskussioner kring de himmelska hierarkierna och frågor
som rörde den hierarkiska ordningen i kungadömet, det vill säga
maktens fördelning mellan den världsliga kungen och kyrkans
biskopar, mellan monastiska ledare och hedersabbotar.
Karl den skallige lät utföra ett antal praktfulla biblar och liturgiska böcker, flera skrivna i hans kungliga kansli i en utsökt vacker
skrift, utförd med mycket fin stil. Han donerade rikliga ekonomiska
medel för att ha ett hundratal sångare som skulle framföra de litur
giska sångerna i kloster under hans beskydd. Han var själv hedersabbot i flera av klostren, som Saint Denis, Amiens, Corbie och
Compiègne, och vistades under långa perioder i Saint-Martin de
Tours, Corbie, Saint-Germain i Auxerre, Saint-Riquier, Saint-
Medard och Saint-Martial de Limoges.4
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Kungen samlade en krets av lärda intellektuella i det som brukar
kallas hans palatsskola och var ”som en filosof bland de lärda” (erat
in litteris quasi philosophus).5 Bland dessa lärda återfanns flera som
ägnade sig framför allt åt musik. Exempelvis Lupus, författare till
hymner och sekvenser och installerad av kungen som abbot av
Ferrières år 841. Där fanns också Remigius av Auxerre, som nämnts
ovan, liksom Sedulius Scotus, en central person i den iriska kolonin
i Liège vid seklets mitt, som förutom poesi bland annat skrev
bibelkommentarer och en kommentar till grammatikern Donatus,
liksom en bok för prinsarnas uppfostran. En annan ledande figur
var från 850-talet den lärde iriske författaren Johannes Scotus
Erigena.
Poeterna hänvisade ofta till liturgiska sånger i sina poem. Sedulius Scotus, till exempel, för in hänvisningar till de liturgiska sånger
na Alleluia och Osanna i sina poem, som i denna hyllningssång:
Nu jublar himlarna, nu gläder sig jorden
och sjunger Alleluia med hundrafaldiga toner.
Nu lovsjunger kyrkans kör Sion
och låter Osanna stiga upp till himlens höjder.6

I många poem i miljön kring Karl den skallige hyllas också kungen
med en vokabulär från de liturgiska sångerna. I Karl den skalliges
första bibel från ca 846 (Paris, BnF, ms. lat. 1) lovprisas Karl som
kungarikets prydnad, decus regni, som den ordnade världens skapare, fax cosmi, prästerskapets ära, gloria cleri. I en annan prakthandskrift läser vi:
Gode kung, vise kung, kloke kung, vördnadsvärde kung,
milde kung Karl, var hälsad i fromhetens verk.
Må Jesus ge dig sin faders spira och att skapa styrka och enhet,
så att du förtjänar de heligas lön. Amen. […]7
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Bland de praktvolymer som Karl den skallige lät göra finns ett
sakramentarium, som var ämnat att presenteras vid hans kröning till
kung över Lothringen, men som aldrig fullbordades och som
donerades till Mainz 869. Där återfinns en illumination som visar
hur Gregorius den store inspirerades av den Helige Ande i form av
en duva på hans axel. Detta motiv skulle i fortsättningen bli flitigt
använt i många handskrifter med liturgiska sånger som också kom
att kallas ”gregorianska”.
Vid denna tid började man också sjunga tillägg till dessa sånger
i form av troper infogade mellan den gregorianska sångens rader
och prosulor, inflätade mellan orden, liksom melodislingor med
ord som fogades till Alleluia. Dessa musikaliska innovationer var
inte utan motstånd. I en berömd passage i akterna från ett kyrkomöte i Meaux 845 förbjuds uttryckligen det nya påfundet att foga
in troper i änglahymnen Gloria in excelsis deo, och i sekvenserna som
brukar framföras högtidligt till Alleluia. Men redan ett tjugotal år
senare kan vi läsa en text som beskriver hur påven Hadrianus II
(867–872) uppmuntrade sjungandet av troper och sekvenser vid
högtidliga liturgiska ceremonier.8
Karl den skallige lät dessutom skriva ett särskilt antifonarium med
sånger för tideböner och mässa inför invigningen av hans nya kyrka
Notre Dame i Compiègne den 5 maj 877. Handskriften färdigställdes sannolikt i det kungliga kansliets skriptorium i Compiègne.9
Denna handskrift innehåller också ett komplett officium för mottagandet av kungar, De susceptione regum, en serie processionsantifoner för speciella festligheter, som för translationen av reliker, och
antifoner i dialogform för påsken.10 Den innehåller också en m
 ycket
tidig version av den berömda Gregorius Praesul som framställer
Gregorius den store som skapare av sångerna för det liturgiska året.
Som medeltidshistorikern och specialisten på den kungliga
boksamlingen Rosamond McKitterick observerat, innehåller de
liturgiska böckerna ofta partier som är speciellt utformade för en

127

128

kolumntitel

Maktens musik

kunglig liturgi.11 Denna fria attityd till ursprungsverken, eklek
ticismen, förekom inte bara när det gällde valet av fester i den
liturgiska handskriften från Compiègne, utan också vid valet av
motiv i handskrifternas illuminationer. Detta var ett utmärkande
drag för Karl den skalliges palatsskola.12
På de sista sidorna i Compiègne-antifonariets texter för mässan
(fol. 29r–29v–30r; se bilden här intill), finns faktiskt just en serie
musikaliska innovationer i form av Alleluia-verser med fyra
sekvenser som senare blev vitt spridda, Fulgens preclara, Gloriosa dies
adest, Claris vocibus och Letetur et concrepet. De är alla skrivna med
samma hand, enligt McKitterick av en person i Karl den skalliges
kansli.13 Dessa sekvenser har jag analyserat tillsammans med musikforskaren Marie-Noël Colette.14
kungen hyllades
I handskriftens påsk-sekvens, Fulgens preclara, som blev mycket
spridd, besjungs Kristus på en gång som konung och mäktigt
lejon.15 I strof 5a av sekvensen adresseras Kristus som den segrande
Konungen:
5a Du som härskar i himlen. Konung i evighet, tag emot våra
lovsånger som vi sjunger till dig i vördnad.
5b Du som sitter på Faderns högra sida, segrare över allt, du som
övervunnit döden och triumferat, du som äger himlarnas glädje.16

Mot slutet anropas Kristus som mäktigt lejon, leo potens:
9a Kommen av Davids ätt från Judas stam, har du, mäktiga lejon,
uppstått i ära, du som visade dig på jorden som ett lamm.

Inspirationen kommer från Genesis (Gen 49:9) och Apokalypsen
(Apc 5:5):
Mässa som massmedium och maktmedel:
Karl den skalliges Compiègne-antifonarium.
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Ett ungt lejon är Juda; från rivet byte har du dragit ditupp, min
son. Han har lagt sig ned, han vilar som ett lejon, som en
lejoninna – vem vågar oroa honom?
Se han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.

I sekvensen utvecklades bilden av lejonet med dess motsats lammet,
leo potens – agnus visus, en motsats som redan Augustinus använt i
en påskpredikan: Quis est iste agnus et leo?
Vem är detta lamm och lejon; milt och starkt, älskligt och
f örfärande, oskyldigt och förskräckande, tyst när han döms,
rytande när han dömer?

Det verkar som om kontrasten leo–agnus inte återfinns i liturgisk
poesi förrän just under Karl den skallige, när den utvecklas av
författare som Johannes Scotus i hans traktat om de himmelska
hierarkierna:
Själv är han lejonet av Juda stam som besegrat världen och
dess herre. I lejonets gestalt uttrycks Kristi styrka. 17

Samma bildspråk återfinns i verser skrivna av Johannes Scotus
Erigena till illuminationerna i den Codex aureus som gjordes för Karl
den skallige. På fol. 5v ses kungen avbildad som kung Salomo, den
himmelske konungen, konungarnas konung, som härskar över
änglaskarorna, sittande på sin tron i den himmelska aulan. Han
betraktar Lammet som tronar på bilden på motstående sida, hyllad
av apokalypsens tjugofyra äldste (fol. 6r). Enligt Liber pontificalis
från påven Sergius I:s tid förbjöds vid konciliet i Konstantinopel
692 alla bildframställningar av Lammet. Ändå finns bilder av hur
de tjugofyra äldste hyllade det tronande Lammet, Maiestas Agni, i
en evangeliebok från Saint-Medard i Soissons, från ca 800, alltså
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från Karl den stores tid, och samma ikonografi finns i den kyrka i
Rom (San Paulo fuori le Mura) där Karl den skallige år 875 kröntes
till imperator i Italien och donerade sin magnifika tredje bibel.18
I illuminationen i Codex aureus användes bilden av kungen som
ett medium för att genom en synlig manifestation ge det mänskliga sinnet en vision av det icke synliga. Som konsthistorikern
Anne-Orange Poilpré påvisat är det först under Lothars tid men i
synnerhet under Karl den skallige som en politisk ikonografi med
den tronande kungen, Maiestas domini, blev fast etablerad.19
Betydelsen av en sammanhängande hierarkisk kyrklig och social
struktur understryks med hjälp av bilden av den tronande konung
en. Även om motivet fanns redan under Karl den store blev det mer
favoriserat under Karl den skallige, som i Sedulius Scotus poem och
i Johannes Scotus Erigenas Hierarchia celestis, men också i verk av
Haimon och Heiric av Auxerre. I ett poem för att fira Karl den
skalliges besök i Metz i 869, när han kröntes till kung över Loth
ringen, jämför Sedulius Scotus kungen med kung Salomo:20
Den välsignade kung Karl är här! Låt oss sjunga i lovsång,
”Fredsskaparen som likt Salomo håller Faderns spira!”
Salomo firas i ett enda tempel i världen.
Men denne konung firas konstfullt i tusen nya tempel.
Han var den firade och berömde kungen över Jerusalem.
Men denne härskar från sin höga tron över hundra Jerusalem.21

Kungen besjöngs som närvarande i denna aula, rex in hac aula, i en
sekvens för invigningen av Notre Dame i Compiègne. I de akter
som beskriver invigningen av den 5 maj 877, kan vi läsa att kapellet
var smyckat med rika donationer från kungens skattkammare.
Annalerna från Saint-Bertin beskriver hur kyrkobesökarna kunde
se ”kung Karl, den fromme abboten, som strålade över jorden som
en lysande himmelsk stjärna” (pius pater Carolus qui instar coelestis
sideris mundo splendebat conspicuus).22 I sin berömda hyllningssång till
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invigningen, Aulae sidereae, beskriver Johannes Scotus Erigena
hur kungen sitter på sin tron i det magnifika oktogonala kungliga
kapellet i Compiègne, fyllt av rika utsmyckningar.23
Inte bara i sånger som denna, skrivna för festliga tillfällen, in
fogas bilder av den tronande kungen och den himmelske konungen.
McKitterick observerar i sin kommentar till Karl den skalliges
psaltare att detta stärkte associationerna mellan konungen Kristus
och den världslige konungen, Karl den skallige.24
Hyllningar av den tronande himmelske konungen överlappar
ofta hyllningar till den jordiske kungen. Mot denna bakgrund är
det intressant att se den tidigaste och mest spridda tropen till Agnus
Dei, Qui sedes ad dexteram, där Lammet och Konungen anropas i
parallella tropverser:
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		 Gloria in excelsis deo
		
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
1 Laus tua, deus, resonet coram te, rex,
		
Laudamus te.
2 Qui venisti propter nos, rex angelorum, deus,
		
Benedicimus te.
3 In sede maiestatis tuae
		
Adoramus te.
4 Veneranda trinitas,
		
Glorificamus te.
5 Gloriosus es, rex Israhel, in throno patris tui.
		
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
		
Domine deus, rex celestis, deus pater omnipotens.
		
Domine fili unigenite, Iesu Christe,

Guds Lamm som tar bort världens synder, förbarma dig över oss.
Du som sitter på Faderns högra sida, ensam osynlig konung,
förbarma dig över oss.

6 Domine deus, redemptor Israhel,
		
Domine deus, agnus dei, filius patris,
		
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
		
Qui tollis peccata mundi,

Konungars konung, änglarnas glädje, Gud, förbarma dig över oss.
Du outsinliga ljus, du eviga frid, människornas befriare, eia
förbarma dig över oss. 25

7 Deus fortis et immortalis,
		
Suscipe deprecationem nostram,

I Gloriasången ses tydligt hur ”konung” (rex) dominerar som tilltal till Kristus. Där återfinns rex i mer än hundra tropverser.26 En
av de allra tidigaste och mest spridda gloriatroperna är Laus tua deus.
I min textutgåva från 2014 återges den från 85 versioner från nästan
lika många handskrifter från alla delar av det karolingiska riket, de
tidigaste från 800-talets mitt. Denna spridda förekomst kan ses som
ett tecken på att den hade etablerats redan före delningen av riket
vid mötet i Verdun 843.
Exemplet nedan är en spridd version i en tidig trophandskrift
från Metz (Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 452, fol. 8r–8v):

8 Celestium, terrestrium et infernorum rex,
		
Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis.
		
Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus.
R Regnum tuum solidum permanebit in eternum,
		
Iesu Christe cum sancto spiritu in gloria dei patris. Amen. 27

		
		

Ära vare Gud i höjden
Och på jorden frid till människor av god vilja.

1 Må lovsång, Gud, ljuda inför dig, konung.
		 Vi lovsjunger dig.
2 Du som kom för vår skull, o änglarnas konung, Gud,
		 Vi lovprisar dig.
3 På din makts tron
		 Vördar vi dig.
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4 Vördade Treenighet
		 Vi sjunger ditt lov.
5 Ärofull är du. Israels konung på din Faders tron.
		
Vi tackar dig för din stora ära
		
Herre, Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig
		
Herre, enfödde Son, Jesus Kristus
6 Herre, Gud, Israels förlossare.
		
Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son,
		
Du som tar bort världens synder, förbarma dig over oss.
		
Du som tar bort världens synder,
7 Gud stark och odödlig,
		
Tag emot vår bön.
8 Konung över himlarna och över alla på jorden och under jorden.
		
Du som sitter på din Faders högra sida, förbarma dig over oss.
		
Du ensam är helig, Du ensam är herre, Du ensam är den högste
R Ditt mäktiga kungarike skall vara för evigt,
		
Jesu Kriste med den Heliga Anden i Gud Faderns härlighet. Amen.

Vid första anblicken kan Laus tua deus inte synas vara stor liturgisk
poesi. Texten är varken metrisk eller rimmad, där finns ingen
genomgående rytm som binder samman verserna. Dess betydelse
måste uppenbarligen ligga någon annanstans, eftersom den i olika
versioner kom att ha en solid position i troprepertoarerna i hela
Europa under flera århundraden.
I öppningsraden uppmanas kören att sjunga lovsånger inför den
himmelske konungen: resonet coram te, rex. Verbet re-sonet syftar till
en reciprok sång framförd av en himmelsk änglakör och en jordisk
kör. Orden laus tua deus, ’din lovsång, Gud’, är den vanligaste latinska
översättningen av det hebreiska uttrycket Alleluia, som hos I sidorus
(Ecce laus tua, Deus, quae est Alleluia, et caelos implet, et terram):28
Se ’din lovsång, Gud’ som är ’Alleluia’ fyller himlarna och
jorden när den framförs i de himmelska sångarnas outsägliga
samklang och uttrycks i de jordiska sångarnas kör.
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Två invokationer riktas till Israels ärorike kung sittande på sin
faders tron, och till Israel befriare hänvisar till Kristus som Iesus
Nazareus,rex Iudeorum inri och till Jesaja 44,6: ”Så säger Herren,
Israels konung och hans förlossare, Herren Sebaot: Jag är den siste,
och förutom mig finns ingen Gud”. Igen kan vi notera att i Karl
den skalliges psaltare (Paris, BnF, ms. lat. 1152, fol. 3v) från år 869
framställs kungen som Rex Israhel, Salomo, Jerusalems kung, liksom
i Sedulius poem ovan, Rex Solimam.
Invokationen Deus, fortis et immortalis som följer efter frasen Tu
solus sanctus i Gloriasången påminner om Trisagion Sanctus deus,
sanctus fortis, sanctus immortalis som hör till liturgin i Heliga veckan.
Likaså är tropversen Celestium terrestrium et infernorum, rex hämtad
från en antifon i Heliga veckan, med ord från Filipperbrevet 2:10,
en vers som infogades i många andra troper.
Den avslutande tropversen, Regnum tuum solidum permanebit in
eternum, ’Ditt mäktiga kungarike kommer att vara för evigt!’ utgör
en triumferande avslutning efter Tu solus altissimus. Möjligen ännu
en referens till kungen som bild för den evige Konungen. Poilpré
menar att sångerna också syftar på Karl den skalliges eget rike;
också det skulle ses som bestående med kungen själv som bevaran
de kraft.29
Regnum tuum solidum användes som utgångspunkt till ett stort
antal utvidgningar, små sekvenser (prosulor) i västfrankiska områ
den, i Italien, på iberiska halvön, medan den enbart var en tropvers
i östfrankisk repertoarer med en melisma (många toner på en
vokal) på -e i per- i permanebit. Endast på en plats på östfrankiskt
område, i Saint-Emmeram, dit ju Codex aureus förts under biskop
Arnulf, återfinns en enda Regnum-prosula. Den har först skrivits
in i marginalen i en trophandskrift (München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 14083) i början av 1000-talet och senare infogats i
texten i en något senare handskrift från samma skriptorium
(München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 14322).
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När det gäller frågan om Laus tua deus funktion och placering i
det liturgiska året är det problematiskt att knyta den till en speciell
fest.30 Om den i stället betraktas som uttryck för en bredare politisk
och programmatisk ambition att understryka kungens roll som bild
för en himmelsk konung och ett beständigt rike, blir den emellertid
lättare att förstå.
Texten kan ses som en återspegling av diskussionerna i kretsen
kring Karl den skallige om kungens roll som en Kristi ställföre
trädare, vicarius Christi. Det är i sammanhanget intressant att notera
att just Gloriatropen Laus tua deus, verserna 1, 2, 3, 4, 7 och 8, samt
versen Regnum tuum solidum återfinns på en av de skulpterade elfenbensdiptyker från senantiken som försågs med nya inskrifter på
Karl den skalliges tid (se bilden här intill).31
musiken som andligt instrument
I Karl den skalliges antifonarium finns en annan Alleluia-sekvens,
Claris vocibus, inclita cane, turba,sacra melodimata, en sång till Maria
som kan knytas till Notre Dame i Compiègne.32 Den uttrycker längtan efter att föra samman de jordiska sångarna med de himmelska
änglakörerna och beskriver musikens makt att lyfta sinnet från
jordiska trivialiteter till högre sfärer – att i sången förena det inre
och det yttre, förena det rena hjärtats uttryck med den rena tonen.
Som i många sekvenser innehåller den långa ordlösa melodislingor,
melismer, på vokalen -a (andra sekvenser kan framföras med
melismer på vokalerna -e eller -o).
1a Sjung heliga sånger med klara röster, o frejdade kör.
1b Låt stämman ljuda i samklang med själen, låt tonerna klinga i
harmoni med orden.

2a Låt en skicklig hand spela med konst på det gudomliga tetrakordet med ett kraftfullt plektrum.
2b Låt dygdernas lyra fromt spela ljuvt tonande ord till Gud.33

Senantik elfenbensdiptyk, under Karl den skalliges tid
försedd med Gloriatropen Laus tua deus, som fram
ställer kungen som Kristi ställföreträdare på jorden.
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Liksom i många troper och sekvenser från denna tid uttrycker
texten musikens makt att försätta deltagarnas sinnen i ett upphöjt
tillstånd, och understryker den liturgiska sångens funktion för att
låta hjärta och stämma sjunga i samklang.34
Den musikaliska vokabulär som vi möter i troper och sekvenser
återfinns i ett ändlöst antal liknande sånger under de följande
seklen. Det räcker inte att, som historikern Peter Godman, säga att
den första och viktigaste kontinuiteten mellan latinsk poesi under
Ludvig den fromme och Karl den skallige ligger i utvecklandet av
hagiografiska och moraliska genrer.35 Till dessa måste vi lägga
liturgisk poesi som sekvenser knutna till Alleluia, och troper och
prosulor knutna till mässans sånger.
hundra sätt att sjunga
Redan från 800-talets mitt skapades alltså stora mängder av nya
liturgiska s ånger som skrevs in i dyrbara pergamenthandskrifter.
Till skillnad från de sånger, som aldrig skrevs ner utan enbart förmedlades från mun till mun och försvann i glömska, kan de liturgiska sångernas text och melodi återfinnas långt efter att sången
förklingat. Till exempel rör det sig om tropverser som sjöngs mellan fraserna i de enstämmiga gregorianska sångerna och om sekvenser eller prosor, långa kompositioner som sjöngs mellan Alleluia
och bibelläsning.36 Dessa texter beskrev ofta musikens funktion för
att lyfta upp lovsången, för att orden skulle tränga in i sinnet hos
dem som hör musiken och därmed skapa en harmoni mellan hjärtat och stämman, corde et ore.
Amalarius av Metz förklarade att ”våra sångare har inte cymbalerna eller lyran eller något slags instrument i händerna utan i
hjärtat. Sångarna själva är instrumenten.” 37
Vokabulären som användes i dessa nya sånger för att beskriva hur
man sjöng är ofantligt varierad. I tidigare studier har jag identifie-
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rat mer än hundra (113!) olika verbuttryck, som jag kallar verba
canendi.38 Denna rikedom verb för att sjunga representerar ett nytt
fenomen i den medeltida latinska kulturen. Överflödet avspeglar
hur stor vikt samtiden måste ha lagt vid sångens musikaliska framförande.
Att högtidligt sjunga mässans ingångssång, Introitus, uttrycktes
med olika verb som alla kunde översättas med sjunga: adorare, cantare, canere, clamare, dicere, exclamare, proclamare, recitare.
Vid sidan av de vanliga orden canere, concinere, concrepare, resonare, kunde sångarna leverera sången som en gåva laudes solvere och
grates solvere, uttryck inspirerade av de klassiska poeterna Vergilius
och Horatius och kyrkofadern Ambrosius.39 Sångarna kunde också
uppmanas att bjuda sina sånger som en gåva till Gud, vilket syns i
uttryck som dare cantica, depromere cantica, exsolvere cantica, i mmolare,
ministrare carmina, mittere, laudes persolvere, prebere, proferre, promere,
reddere eller redimpendere.
Att sjunga i jubel och stor glädje uttrycktes med ord som exsultare, atollere odas, tollere cantica, gaurizare cum angelis, iubilare eller
resultare. När man skulle sjunga som änglarna som ropar ut sitt
jubel inför Guds tron, kunde man uttryckta det med ord som boare,
cantitare, clamare, clangere, pangere, exclamare, personare, plangere, proclamare, reboare eller sonare.
I många sekvenser och prosulor beskrevs sjungandet bildligt som
ett jublande vokalt spel med melodislingor, med instrument, dans
och handklappningar och tamburinspel. Det kunde uttryckas med
verb som alalizare, alludere, applaudere, cathegorizare, gaurizare,
hymnizare, modulari, persultare, psallere, rhythmizare, tripudiare och
tympanizare.
Musikens makt var stor. Med hjälp av sången kunde människans
inre lyftas; med hjälp av sången kunde kungens glans förhöjas.
Liturgin var ju medeltidens främsta massmedium och en sak är
klar: framställningarna av den tronande kungen som strålar som
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en stjärna i den himmelska salen och i den rikt smyckade kyrkan,
var viktiga komponenter i en politisk agenda där den liturgiska
scenen och sången också användes som ett medium för att föra fram
ett politiskt budskap.
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O Birgitta,
du som talat med all vishet
musikens makt
i den heliga birgittas
klosterorden

Karin Strinnholm Lagergren
Musiken spelade en avgörande roll för hur Birgittaklostren kom att
organiseras och fortleva. Inte minst var sången viktig för att genom
århundradena bevara arvet av Birgitta själv.

Ett kloster är en upplevelse för alla sinnen, särskilt med avseende
på gudstjänstfirandet. Här sammanförs dofter, synintryck, rörelser
i rummet och det som erfars med hörseln: predikningar på folkspråket, lästa Bibeltexter, reciterade böner. Men det viktigaste
hörselintrycket är ändå sången, som utgör ett sammanhållande kitt
i denna multisensoriska upplevelse. Detta helt enkelt av den anledningen att musik har den unika förmågan att engagera alla delar av
hjärnan samtidigt medan andra kognitiva aktiviteter äger rum i
olika hjärncentra.1 Sången i gudstjänstsammanhang, här mer exakt
inom den heliga Birgittas klosterorden, får med detta en särskilt
viktig roll tack vare sin förmåga att förmedla för gruppen grund
läggande värderingar till de sjungande klosterinvånarna. I den här
artikeln kommer jag att visa några exempel på detta.
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Den heliga Birgitta (ca 1303–1373) brukar kallas medeltidens
mest kända svensk och hennes klosterorden är den orden som är
överlägset mest känd hos kultur- och historieintresserade svenskar.
Birgittas berömmelse ligger till stor del i hennes väldokumenterade liv och hennes cirka 700 uppenbarelser men också i den plats
hon fått i svensk historieskrivning genom att exempelvis utnämnas
till Sveriges skyddshelgon år 1396. Sedan 1999 är hon även ett av
Europas skyddshelgon.
Birgitta var dock känd redan i sin livstid för sina uppenbarelser,
som inte sällan kommenterade dagsaktuella politiska händelser.
Svensk medeltidsforskning har allt sedan 1800-talet producerat
mängder av rön kring Vadstena kloster, Birgittas liv, hennes uppen
barelser och hur hon aktivt tog del i utformandet av sin kloster
orden. Men hur kommer det sig att en klosterorden som grundades
för över 700 år sedan behållit sin attraktionskraft genom tiderna?
Hur har Birgitta som ordensstiftare kunnat utöva ett sådant exceptionellt inflytande, trots att orden saknar centralstyrning utan
består av självständiga kloster med stora egna möjligheter att styra
sin egen liturgi?
Jag menar att musiken spelade en avgörande roll både för hur
klostren bibehöll sin särskilda karaktär av att vara just Birgitta
kloster och för hur Birgittas gestalt kom att få en framträdande roll
i dessa. Vi talar här verkligen om musikens makt: musik är ett av
de mest fundamentala sätt på vilket människor anknyter till var
andra och skapar sammanhållning i en grupp. Den amerikanske
jazzmusikern och socialantropologen William Benzon har myntat
uttrycket brain coupling, med vilket avses att musik är det mest
effektiva sociala redskapet för hopkoppling av hjärnor och i förlängningen för att få människor att knyta an till varandra.2 I en
kontext som ett kloster där man sjunger tillsammans flera timmar
per dag får ett gemensamt musicerande en framträdande roll. Till
detta kan vi lägga att musik har en självskriven roll i de allra flesta
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religiösa ritualer och att den gregorianska sången inom den k
 atolska
kyrkan under mer än tusen år har verkat som en av dess mest sammanhållande krafter. Fenomenet Birgitta kan således studeras utifrån den musik som användes i klostren och här närmare bestämt
genom att belysa ett antal sånger ur birgittinordens repertoar.3
Sångernas texter kommer att analyseras för att visa på hur Birgittas
minne skapades och vidmakthölls. Viktigt är dock att betona att
dessa texter sjöngs fram och att det är sjungandet av texterna som
spelade en avgörande roll. Genom att människor sjunger texter
tillsammans får dessa en särskild kraft som talad text aldrig kommer
i närheten av. Texterna om Birgitta får därigenom en helig och
upphöjd status.
birgitta, liturgin och musiken
Birgitta naturliga ledarförmåga kan delvis förklaras av hennes bakgrund och levnadsomständigheter. Hon föddes in i den yttersta
eliten i det medeltida Sverige och hade utmärkta kontakter med
Sveriges kungahus och det översta skiktet inom kyrkan. Från och
med 1344 eller 1346 förstärktes hennes position ytterligare då hon
blev änka.4 Att kvinnor börjar få uppenbarelser när de blir änkor
är ett välkänt faktum från andra kvinnliga mystiker, och merparten
av Birgittas uppenbarelser härrör just från perioden efter att hon
blev änka.5 Dessa förutsättningar är viktiga att ha med sig för att
förstå hur Birgitta kunde agera så kraftfullt när hon utvecklade sin
klostertanke. I sin ideala form bestod det av så kallade dubbelkloster, vilket betyder att både nunnor och munkar levde tillsammans
i klostret om än åtskilda på olika delar av klosterområdet. Även
deras liturgier framfördes var för sig, även om de förväntades l yssna
på varandra.
Birgittinorden delar i allt väsentligt de mest fundamentala känne
tecknen för hur ett kloster är organiserat enligt den etablerade
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 rdningen för det västerländska klosterlivet vid den här tiden. Men
o
Birgittas sätt att skriva in sig själv i musiken och liturgin, där hennes
extraordinära kvaliteter gång på gång framhävs, är unikt i den
katolska monastiska världen. Precis som i andra kloster vävdes livet
i Birgittaklostren kring de dagliga sju gudstjänsterna, det vill säga
tidegärden och den dagliga mässan. I dessa bars bönen fram, huvudsakligen i sångens form, där klosterfolket deltog både som sångare
och åhörare. Hur sången ordnas i liturgin är en viktig normerande
faktor på så sätt att liturgin är ett klosters viktigaste uppgift där alla
deltar. I denna process förmedlas grundläggande värderingar till
hela gruppen i framför allt sjungen form. Sången blir på detta vis
ett kraftfullt ideologiskt verktyg. I Birgittas kloster får systrarnas
tidegärd namnet Cantus sororum (Systrarnas sång) och en särskild
utformning jämfört med andra tidegärdsliturgier, genom att sånger, läsningar, böner och texter nästan helt och hållet fokuserar på
jungfru Maria. Cantus sororum innehåller omkring 200 sånger samt
en stor mängd lästa texter och böner som systrarna i alla Birgittas
kloster skulle sjunga och läsa under loppet av en vecka, under sju
så kallade tideböner, det vill säga kortare gudstjänster utspridda
över hela dagen. Det är den enda liturgi som någonsin satts samman för att enbart framföras av kvinnor.
Inom birgittinorden användes musiken och sångtexterna för att
ge klosterorden dess distinkta karaktär och för att stärka Birgittas
plats i den. Det skedde delvis genom hennes egen försorg. Birgitta
tog dessutom aktivt del i utarbetandet av liturgin, även om vi vet
att hon inte arbetade direkt med sångerna och deras texter.6 Till sin
hjälp hade Birgitta dominikanbrodern Petrus Olavi från Skänninge
som både var hennes biktfar och den som hjälpte henne att skapa
birgittinordens liturgi. Delvis gjorde han detta genom att författa
egna texter och sånger, men mycket lånades också ur redan existerande repertoarer inom den katolska kyrkan. Birgittas eget stora
bidrag är de texter i form av uppenbarelser som inkorporerades i
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liturgin, den så kallade Sermo angelicus – ängelns predikan. Klostersystrarna skulle lyssna till tre läsningar ur denna under morgongudstjänsten, matutinen, som inledde dagen redan vid fyratiden på
morgonen. Varje dag försågs nunnorna med andra ord med sånger
och texter direkt från Birgitta. Att hon blev en centralfigur är
således inte särskilt förvånande. Inkorporerandet av hennes egna
texter i liturgin, texter som ansågs vara av gudomligt ursprung,
tillförsäkrade henne en framträdande och ”evig” position inom
klosterorden.
Efter Birgittas död införs dessutom ett antal sånger i de dagliga
gudstjänsterna med ett direkt tilltal till henne, vilket visar på hur
ordensfolket ytterligare stärkte hennes position, i synnerhet efter
hennes helgonförklaring 1392. Dessa sånger kommer jag nedan att
gå in närmare på.7
birgitta besjungen
Birgittas starka ställning inom sin egen orden kan alltså dels förklaras med att hennes egna uppenbarelser finns med som en viktig
del av liturgin, dels med hur man efter hennes död ytterligare
stärkte hennes plats genom sånger där man åkallar henne. Denna
legitimering får även näring av den upphöjda positionen som
Sveriges nationalhelgon år 1396: Birgitta blir en angelägenhet för
hela Sveriges kristenhet.
Det finns många exempel på de extraordinära kvaliteter som
Birgitta ansågs ha och som skrevs in i sångerna och därmed kunde
föras vidare och stärka bilden av henne efter hennes död. Jag väljer
att lyfta fram ett material som vi med säkerhet vet infördes efter
Birgittas levnad. Anledningen till detta är att visa på hur minnet av
henne upprätthölls av birgittinorden och hur hennes närvaro ständigt garanterades genom dessa sånger. Alltså koncentrerar jag mig
på de antifoner i Cantus sororum som explicit nämner Birgitta vid
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namn. Antifoner är en av flera olika sångtyper som ingår i tide
gärden. Det finns två typer av antifoner: de som omramar en
psaltarpsalm – Cantus sororum innehåller 92 stycken sådana8 – och
så kallade fristående antifoner, vilka sjungs utan någon vidhängan
de psaltarpsalm. De fristående antifonerna, som behandlas här,
återfinns ofta i slutet av tidebönerna och åkallar gärna ett specifikt
helgon. De kan beläggas i den birgittinska sångrepertoaren från
mitten av 1400-talet. De har alltså tillförts någon gång mellan
Birgittas död 1373 och cirka 1450. Två av dessa antifoner är hämtade ur de två officier till Birgitta som skapades efter hennes död,
de övriga fyra sångerna är tillkomna inom birgittinska kretsar för
direkt bruk i Cantus sororum. Ett officium avser i detta fall en sångcykel för ett helgon eller en kyrkofest, avsedd att sjungas under
särskilda dagar på året, vanligtvis kanonisationsdagen (det vill säga
dagen för helgonförklaringen), translationen (skrinläggningen)
och/eller helgonets dödsdag. I ett fall är sången avsedd för de
processioner som ägde rum i samband med tidebönerna eller på
särskilda högtidsdagar. Processionerna var inte en direkt del av
Cantus sororum utan skedde i anslutning till den.
Att som Birgitta få två officier är relativt ovanligt och visar också
det på hennes framskjutna position i medeltidens Sverige.9 Officiet
Rosa rorans bonitatem sattes samman av Linköpingsbiskopen Nicolaus Hermanni någon gång före 1391, då han avled. Officiet Birgitte
matris inclite tillkom omkring 1376 och upphovsman var ärke
biskopen Birger Gregersson (ärkebiskop 1366–1383).10 Officierna
har som brukligt namn efter den inledande antifonen. De var avsedda att sjungas vid tre tillfällen under året: den 28 maj (Birgittas
translationsdag), den 23 juli (Birgittas dödsdag) och den 7 oktober
(Birgittas kanonisationsdag).
Här nedan följer nu en kort beskrivning (med översättning till
svenska) av var och en av sångerna. Anledningen till att jag b
 ehandlar
samtliga är att enbart ett fåtal tidigare getts ut i svensk översättning.
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1. Rosa rorans bonitatem
Sången har fått en stor spridning utanför den rent birgittinska
liturgin och kan sägas vara ett slags birgittinsk signaturmelodi. Ur
den lånades den inledande antifonen till vespern (gudstjänst vid
femtiden på eftermiddagen) i Cantus sororum under alla veckodagar,
såvida ingen särskild kyrkofest firades.
Rosa rorans bonitatem,
Stella stillans claritatem,
Birgitta, vas gratie,
Rora celi pietatem,
Stilla vite puritatem
In vallem miserie.

Ros, med dagg av idel godhet,
stjärna, skimrande av klarhet,
O Birgitta, nådens kärl!
Skänk med daggen himlens kärlek,
några stänk av livets renhet
in i denna tårevärld.11

2. O Birgitta myrrhe gutta
Rosa rorans bonitatem alternerade med O Birgitta myrrhe gutta i
vespern under högtidsdagar. Då sjöng nunnorna:
O Birgitta, myrrhe gutta,
exemplar continentie,
confecisti plebi tristi,
emplastrum penitentie;
dum scripsisti verba Christi
tu nova lux Ecclesie;
esto nutrix, esto tutrix,
tibi prone familie.

O Birgitta, myrradroppe,
förebild i tukt och måtta,
då du gav oss ord från Herren
skänkte du förlorat släkte
bot mot syndens tyranni.
Du är kyrkans nya ljus:
var för din familj en moder,
skydda oss från men och skada.12

3. Gaude Birgitta canticum
Ur officiet Birgitte matris inclite inlånades antifonen Gaude Birgitta
canticum, som sjöngs under en av morgongudstjänsterna på lör
dagar då ingen särskild kyrkofest firades, vid laudes som inföll vid
halvfemtiden. Lördagen är en viktig dag i birgittinsk gudtjänstord-
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ning eftersom klostersystrarna då besjunger jungfru Marie död och
himmelsfärd, som är ett betydelsefullt tema för birgittinerna.
Gaude Birgitta canticum
tibi debetur glorie,
deduc in refrigerium
de lacu miserie.

Gläd dig, Birgitta,
mottag vår hyllningssång,
led oss från olyckans dal
till svalkan och friden.13

4. Birgitta vas gratie
Den här sången sjöngs under den första bönen vid soluppgången
(matutinen) i Mariënwater/Maria Refugie.14 Notera att även Birgittas dotter Katarina nämns. Hon arbetade liksom sin mor för Vadstena klosters förverkligande och var dess första priorinna fram till
sin död 1381. Katarina blev saligförklarad 1489.
Birgitta vas gratie
rosa que munditie
virtutum officina.
Castitatis lilium
confragrans per seculum
o felix Katherina
o mater et filia vestra
per suffragia salvemur a ruina.

Birgitta, nåderika kärl
och rena ros,
alstrare av dygder,
o saliga Katarina,
renhetens lilja som sprider
sin doft över världen;
o moder och dotter,
fräls oss från fördärvet genom
era förböner!15

5. Sponsa regis
Detta är en antifon för morgonbönen laudes på högtidsdagar.
Sponsa regis, doctrix legis,
exempla sequens fortium,
o Birgitta, rubra vitta
tuum ligasti labium,
dum loquendo vel tacendo
amasti Dei Filium.
Ora Regem, ut nos gregem
ducat ad celi gaudium.

Kungabrud och mästarinna,
du som följde i de starkas spår,
o Birgitta, du som talat
med all vishet,
du som lyssnat,
du som älskat Kristus, Sonen,
bed till Konungen för hjorden:
må han leda den till glädjen.16

6. Birgitta Christi famula
Även processionsliturgin, som innebar att klostersystrarna på
fredagar och vid högtidsdagar gick i procession samtidigt som de
sjöng en särskilt föreskriven repertoar av sånger, lånade i Vadstena
ur Birgitte matris inclite, där exempelvis vesperantifonen Birgitta
Christi famula hämtades in för processionen på Birgittas kano
nisationsdag den 7 oktober.17 Bruket av Birgitta Christi famula kan
även beläggas i Birgittaklostren i Maihingen och Mariënwater där
den i det senare fallet användes som processionssång så sent som
1856.18 Melodin är känd från andra källor, exempelvis ur Olavs
officiets magnificatantifon Adest dies leticie.19
Birgitta Christi famula
fidelis in officio
tu felix Anna vidua
temple vacans servitio
Rachel amore fervida
Iacob placens consortio
salus ergotis placida
devotis consolatio
splendens iustorum
semita mestorum recreatio
fiat per tua merita
grata nostra devotio
quem reseras abscondita
nos offer lucis radio.

Birgitta, Kristi tjänarinna,
trogen i ditt uppdrag,
du en Anna, lycklig i änkeståndet,
som ägnar dig åt tempeltjänst,
du en Rakel glödande av kärlek,
till behag för Jakob i äktenskapet,
du hälsa, så ljuv för de sjuka,
du tröst för de hängivna,
du de rättfärdigas lysande stig,
du de bedrövades vederkvickelse!
Må genom dina förtjänster ske att
vår hängivenhet möts med nåd.
Du som uppenbarar det fördolda,
Överlämna oss till ljusets stråle!

Birgittas person besjöngs varje dag i hennes kloster. Sången, som
ju var en daglig angelägenhet, bidrog således till att stärka Birgittas
position och makt. Sångerna har ett direkt tilltal där sångarna ber
om Birgittas förböner och om att få ta del av hennes kraft. Orden
och liknelserna som används påminner på sätt och vis om hur andra
helgon beskrivs, där helgonen får en viktig medlande roll mellan
människorna och Gud. Men det dagliga besjungandet jämte
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läsningarna ur Birgittas uppenbarelser (de tidigare nämnda Sermo
angelicus) skapar ett fokus på ordensstiftaren som jag menar är
unikt. I O Birgitta myrrhe gutta liknas Birgitta vid en myrradroppe,
det vill säga den kåda som rökelse tillverkas av, och blir därmed en
symbol för bönernas uppstigande till Gud. En närliggande bild är
när sången enligt katolsk tradition liknas vid de bedjandes rökelse.
I Birgitta Christi famula liknas Birgitta vid de bibliska kvinnorna
Rakel och Anna och får därmed en roll likvärdig med dessa kvinnliga föregångare, som hon i sin gestalt för vidare. Även blomstermetaforer är vanligt förekommande – i Rosa rorans bonitatem och
Birgitta vas gratie liknas Birgitta vid en ros – och påminner om
sånger till jungfru Maria där ett liknande språkbruk används. På
detta sätt knyts Birgittas egenskaper och betydelse till jungfru
Maria och legitimerar därmed hennes roll inom orden. Slutligen
vill jag peka på kärlmetaforen, där Birgitta liknas vid ett kärl för
Guds nåd som hon fylls med och kan ge vidare till de som sjunger
dessa sånger.
Texten är självklart viktig och spelar en essentiell roll, men det
är när texten upphöjs från talad till sjungen som den får en särskild laddning. Den gemensamma sången förstärker budskap om
Birgittas betydelse och avsikter för hennes klosterorden. Sångerna
förekommer dessutom vid särskilt betydelsefulla moment som
morgon- och kvällsbönen (laudes och vesper) som var de viktigaste tidebönerna. Sist men inte minst: dessa sånger sjungs av hela
gruppen, inte enbart vissa utvalda sångare. På så vis kan alla birgittasystrar sjunga in sig i denna förståelse av Birgittas gestalt.
sångens roll för klostrets fortlevnad
När en ledare med stark utstrålning och starka intentioner om hur
en organisation ska se ut försvinner eller dör uppstår ett tomrum
som måste fyllas om en institution – exempelvis en klosterorden
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– ska kunna finnas kvar. Arvet måste föras vidare till nästa generation. Om det då finns en samling texter som kan hävdas ha ett
gudomligt ursprung och som dessutom i huvudsak sjungs fram så
är utgångspunkten god för att arvet förs vidare och att nya medlemmar sjunger sig in i klosterordens grundläggande värderingar.
Detta gällde givetvis även birgittinorden efter Birgittas död. Ledarskapet måste lämnas vidare och här skedde det delvis med sångens
hjälp. Petrus Olavi inte bara sammanställde liturgin tillsammans
med Birgitta, utan återvände till Vadstena efter Birgittas död och
verkade som klostrets förste sånglärare fram till sin död 1378.20
Petrus blir med andra ord en direkt ljudande länk mellan Birgitta
och de första klosterinvånarna, där han för vidare Birgittas arv i
sångens form. På så vis kan man hävda att birgittasystrarna än i dag
sjunger i en obruten tradition från Birgitta, även om stora förändringar skett sedan medeltiden. De ovan behandlade antifonerna är
ett konkret uttryck för hur musiken och sångtexterna syftar till att
stärka uppfattningen om Birgittas extraordinära förmågor. Genom
sången institutionaliseras arvet på ett högst konkret sätt i en aktiv,
musikalisk handling utförd av ordensmedlemmarna.
Ytterligare en omständighet att peka på som Birgitta använde för
att stärka sitt inflytande och sitt eftermäle också sedan hon avlidit,
var det faktum att klostren leddes av abbedissor – inte abbotar som
var brukligt i dubbelkloster.21 I rituell form för alltså kvinnan
Birgitta vidare ledarskapet till en annan kvinna. Det första överlämnandet sker dessutom i genealogisk form (något som av naturliga skäl oerhört sällan sker i klostersammanhang) med Birgittas
egen dotter Katarina som klostrets första priorinna. Detta påpekas
dessutom implicit i sången Birgitta vas gratie med textraderna: ”O
saliga Katarina, renhetens lilja som sprider sin doft över världen; o
moder och dotter, fräls oss från fördärvet genom era förböner!”
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slutkommentar
Denna text har prövat att se på Birgitta och hennes ordensskapelse
genom att fokusera på sångens roll. Birgitta besjöngs i flera anti
foner och kunde på så sätt vara närvarande och utöva sitt inflytan
de också efter sin död. Hennes handgångne man Petrus hjälpte
henne inte bara att författa dessa texter utan arbetade sedan vidare
som sånglärare i Vadstenaklostret. Att gå från Birgittas förtrogne
till att vara klostrets förste sånglärare kan tyckas vara en övergång
till en mindre roll, men med tanke på den vikt som lades vid sången
och hur stor betydelse den hade för de dagliga rutinerna ska Petrus
position som den som förde vidare Birgittas intentioner in i uppbyggnaden av Vadstenaklostret inte underskattas.
Musiktraditioner är ett tacksamt studium när vi vill studera maktens mekanismer, eftersom musik är ett av de mest fundamentala
sätt på vilka människor anknyter till varandra och skapar
sammanhållning i en grupp. Läggs texter till detta kan inflytandet
och det rena maktutövandet från exempelvis en ordensstiftare bli
mycket stort.
Mycket av vad som här beskrivits är inte unikt för birgittinorden;
kloster har generellt den särskilda egenskapen att vara väl avgränsa
de platser i en hierarkisk organisation med tydlig maktfördelning. Då
musik – och här i den snävare bemärkelsen sång – är av en så grundläggande art för klosters existens så är studier av musikalisk praxis
i monastiska miljöer ett fruktbart sätt att diskutera makt i ett vidare
perspektiv i sammanhang där musiken har en självskriven plats.
*
1. Två lättfattliga introduktioner till musik och kognition är Daniel
Levitin, This is Your Brain on Music. Understanding a Human Obsession, London: Atlantic, 2008, och Töres Theorell, Noter om musik och hälsa, Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2009.

Birgitta ger under överinseende av Jesus och Maria sina
uppenbarelser inklusive ordensregeln till birgittasystrarna
och -bröderna. Ur Jungfru Marie örtagård (1519).
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2. William L. Benzon, Beethoven’s Anvil: Music in Mind and Culture,
Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 23ff.
3. Texten vilar till stora delar på resultat av min egen forskning om
musiken i birgittinorden, exempelvis ”The Birgittine Mass Liturgy Through
Five Centuries: A Case Study of the Uden Sources”, i Archiv für Liturgie
wissenschaft, vol. 57, red. Martin Klöckener, Freiburg: Institut für Liturgie
wissenschaft, 2017a; ”Save us from plague, sudden death, and every tribulation: The Antiphon Hec est preclarum vas in the Birgittine Context”, i
Journal of the Alamire Foundation, vol. 7, nr 2, 2015, red. David Burn & Sarah
Ann Long; ”A reformed Cantus Sororum in Maria Refugie around 1800”, i
Continuity and Change in the Birgittine Order: Papers from the conference at
Dartington Hall 21–24 July 2015, red. Elin Andersson & Claes Gejrot, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2017b.
4. Osäkerhet råder om vilket år hennes make Ulf Gudmarsson avled.
5. Veerle Fraeters & Imke de Gier, ”Introduction: Shaping Female Spiritual Authority in Europe from the High Middle Ages to the Early Modern
Period”, i Veerle Fraeters & Imke de Gier (red.), Mulieres religiosae: Shaping
Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods, Turnhout: Brepols, 2014.
6. Det är exempelvis av Birgitta liturgin får sitt starka fokus på jungfru
Maria. Cantus sororum är också originell i jämförelse med andra kloster
liturgier, eftersom den innehåller så många unika texter och melodier som
inte återfinns i andra källor. Viktiga titlar om den birgittinska musiken är
bl.a. Viveca Rózmann Servatius, Cantus sororum: Musik- und liturgiegeschichtliche Studien zu den Antiphonen des birgittinischen Eigenrepertoires: nebst 91 Trans
skriptionen. diss., Uppsala universitet, 1990a; Hilkka-Liisa Vuori, Neitsyt
Marian yrttitarhassa. Birgittalaissisarten matutinumin suuretresponsoriot [In
the Herb Gardens of Oure Ladye: The Great Responsories of Matins in
Bridgettine Sisters’ Liturgy of Hours], Ph.D. diss., Sibelius Academy Helsinki, 2011; Ann-Marie Nilsson, ”En studie i Cantus Sororum: Hymnerna
och deras melodier”, i On Liturgical Hymn Melodies in Sweden during the
Middle Ages, diss., Göteborgs universitet, 1991, s. 91–120; Michelle Ann
Urberg, Music in Devotional Lives of the Birgittine Brothers and Sisters at Vad
stena Abbey (c. 1373–1545), Ph.D. diss., University of Chicago, 2016.
7. Mycket finns skrivet om den birgittinska klostertanken och dess l iturgi.
Här ges tre relevanta exempel: Tore Nyberg, Birgittinsk festgåva: Studier om
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ingen, 1991; Tryggve Lundén, Birgitta och Petrus Olavi, Officium parvum beate
Marie Virginis: Vår Frus tidegärd, Uppsala: Uppsala universitet, 1976; Alf
Härdelin, Världen som yta och fönster: Spiritualitet i medeltidens Sverige, Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2005.
8. Behandlade av Servatius 1990a.
9. Dessa två officier är utgivna och transkriberade till modern notation
av Ann-Marie Nilsson, Två hystorie för den heliga Birgitta, Bromma: Edition
Reimers, 2003.
10. Nilsson Två hystorie, s. 13–15.
11. Översättning Alf Härdelin.
12. Översättning Alf Härdelin.
13. Översättning Alf Härdelin.
14. Det nederländska Birgittaklostret Mariënwater bytte namn till Maria
Refugie 1713 i samband med att de flyttade till en ny plats. I denna text
benämnes klostret enbart Mariënwater.
15. Översättning Gunilla Björkvall.
16. Översättning Alf Härdelin.
17. Processionsliturgin behandlas i Urberg 2016.
18. Processionale Birgittanum (Weert 1856).
19. Forskningen om melodiska lån inom den gregorianska repertoaren är
omfattande. I birgittinskt avseende kan nämnas Nilsson 1991.
20. Se Viveca Servatius, ”Magister Petrus från Skänninge som ’diktare’
och ’ton-sättare’ till Cantus sororum”. i Göran Dahlbäck (red.), I heliga
Birgittas trakter, Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings
rådet, 1990b. Innan klostret officiellt öppnade 1384 levde en grupp män
och kvinnor, från och med 1370-talet, i en klosterliknande gemenskap i
Vadstena.
21. Dubbelkloster är ovanligt men inget unikt. De blev dock mycket
ifrågasatta under medeltiden och de birgittinska dubbelklostren försvann
gradvis från 1500-talet och framåt. Om dubbelkloster, se Elsanne Gilomen-Schenkel, ”Double monasteries in the south-western empire (1100–
1230) and their women’s communities in Swiss regions”, i Fiona J. Griffiths
& Julie Hotchin (red.), Partners in Spirit: Women, Men, and Religious Life in
Germany, 1100–1500, Turnhout: Brepols, 2014, s. 46–74.
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Hur franskt blev svenskt
om användning av prologer
vid svenska hovet 1680–1718

Maria Schildt & Lars Berglund
Svenska hovet i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet imiterade
liksom alla andra hov franska hovet och dess musik. Samtidigt var
musiken ett maktmedel, där monarken och den rådande ordningen
skulle befästas.

Fransk och italiensk kultur fungerade som ideal och måttstock för
hov och högreståndsmiljöer i stora delar av det tidigmoderna
Europa. Större och mindre hov i norra Europa tävlade om att hålla
sig à jour med utvecklingen inom mode, konst, arkitektur och hov
spektakel i Paris, Venedig och Rom och om att rekrytera, importera
och imitera franska och italienska hantverkare och konstnärer och
deras produkter. Denna franska och italienska orientering var lika
påtaglig inom musiken som på andra områden.
Sverige utgjorde inget undantag. Inte minst drottning Kristina
satsade på att modellera om sitt hov efter fransk förebild. Hon
rekryterade en fransk balettmästare och en grupp franska hovviolinister till Stockholm och lät framföra påkostade hovbaletter enligt
fransk smak. Importen och imitationen av fransk kultur fortsatte
under hela 1600-talet. 1674 konstaterade den italienska diplomaten
och författaren Lorenzo Magalotti att hovet i Stockholm var ”en
Dansskrift ur en engelsk utgåva från 1721 av
dansmästaren Raoul Auger Feuillets Chorégraphie,
ou l’art de décrire la danse (1700).
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av de mest lysande kolonier som fransk företagsamhet och rikedom
har grundat”.1
Musikutövningen vid hovet dominerades under denna tid av
familjen Düben, som i tre generationer och under en period på över
sjuttio år ledde det kungliga hovkapellet. Gustav Düben den äldre,
hovkapellmästare 1663–1690, hade i sin ungdom samverkat med
de franska violinisterna vid hovet och komponerade själv danser i
den franska stilen. Senare i sin karriär använde han ofta melodier
från franska operor i samband med borgerliga och adliga bröllop.
Han skickade också två av sina söner att studera musik i Paris.
Gustav den yngre och Anders Düben kom att efterträda fadern som
hovkapellmästare och som vi ska se fortsatte i varje fall Anders att
orientera hovmusiken mot det franska.
fransk musik i dübensamlingen
Det viktigaste spåret av Dübenfamiljens musikaliska verksamhet
utgörs av den stora Dübensamlingen. Det var två kistor fulla med
musikalier, som Anders (von) Düben 1732 donerade till Uppsala
universitet. Den största delen av samlingen utgörs av fadern Gustavs notmaterial, men det finns också en stor delsamling med franska musikalier, som till största delen härrör från Anders egen tid
som kunglig hovkapellmästare. Samlingen innehåller framför allt
operamusik i den franska stilen och annan scenisk musik från Ludvig XIV:s hov. Allt som allt handlar det om 29 tryckta partitur, alla
med tryckort i Paris, och 11 partitur i handskrift, också producerade i Frankrike. Utöver dessa 40 partitur finns kompletterande
stämmaterial i handskrift från Paris, samt inte minst intressant, ett
femtiotal stämuppsättningar, vilka har kopierats av svenska musiker för användning vid det svenska hovet.
Det är ännu inte helt klarlagt hur detta stora material användes
i Stockholm, men det går att dra vissa preliminära slutsatser. Det
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verkar inte ha varit vanligt att operor eller ens akter ur operor
framfördes i sin helhet. Snarare användes musiken vid olika typer
av divertissement vid hovet, såsom hovbaletter, teater, maskerader
och liknande.
prologer och politik
I den här texten fokuserar vi på några prologer till framföranden
av franska verk, omarbetade för ett svenskt sammanhang. De
prologer som inledde operor och liknande föreställningar är in
tressanta eftersom de förväntades anknyta till aktuella situationer
eller till kungliga eller furstliga personer, för att på så sätt koppla
framförandet till det dagspolitiska läget och maktpolitiska sammanhanget. De erbjöd ett sätt för kungamakten att kommunicera
bestämda narrativ kring politiska händelser eller dynastiska för
hållanden, men kunde även ge möjlighet för medlemmar av eliten
att i litterärt omskriven form presentera ett politiskt budskap. Som
regel behövdes en ny prolog varje gång ett stycke skulle återupp
föras i ett sammanhang där det fanns ett geografiskt, politiskt eller
tidsligt avstånd i förhållande till ursprungsversionen. Vi kommer
att inleda med att visa hur prologerna fungerade och hanterades i
Frankrike och därefter gå över till den svenska användningen och
anpassningen.
För Jean-Baptiste Lullys opera Thésée, uruppförd i Paris 1675,
finns det exempelvis två alternativa prologer, eftersom specifika
händelser strax före premiären motiverade ändringar i librettot i
sista minuten.2 I vissa fall behövde prologen inte bara anpassas till
ett förändrat politiskt eller dynastiskt läge, utan modifieras också
därför att adressaten för den panegyriska hyllningen var en annan
än den franske kungen. Det var särskilt operor av Lully som var
föremål för nyuppsättningar, även utanför det franska kungahovet.
Det blev då nödvändigt att av-kontextualisera och re-kontextualisera
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prologerna. Om både en skicklig textförfattare och en kompositör
fanns tillgängliga var det möjligt att ställa samman prologer med
både ny text och ny musik. I Bryssel komponerades e xempelvis helt
nya prologer till Lully-operor av den italienske kompositören
Pietro Andrea Fiocco. I de fall Ludvig XIV:s hovkompositörer
senare kom att verka vid andra hov och tog med sig sin Paris
repertoar hade de olika sätt att anpassa prologerna, alltifrån att
komponera helt nytt till att endast lätt modifiera texten.3
prologerna vid ludvig xiv:s hov
Det var inte bara operor som inleddes med en prolog, utan även
baletter, pastoraler och talskådespel. Prologerna inkluderade musik
i varierande grad, allt från genomkomponerade prologer – alltså
sjungna hela vägen till ackompanjemang – till sådana med endast
enstaka musikinslag. Prologer till operor, pastoraler, baletter och
comédie-ballets var i regel genomkomponerade och finns med i
b evarade partitur och libretti. När det gäller talteater är både
bevarandesituationen och vår kunskap mer bristfällig. Det står
dock klart att musik hade en given plats även i sådana framföranden, särskilt i prologen och i de intermèdes som framfördes mellan
akterna.4
Under andra hälften av 1600-talet hade prologernas innehåll och
funktion förändrats, från att tidigare ha knutit an till det efter
följande dramat till att i stället utgöra ett lovtal till Ludvig XIV och
i allegorisk form behandla politiska och dynastiska händelser. 1660
skriver dramatikern Pierre Corneille i Discours de l’utilité et des parties
du poème dramatique angående de stort anslagna teaterstyckena
(pièces de machines) att
vårt sekel har uppfunnit en annan sorts prolog […] som inte handlar om ämnet och som bara är ett skickligt lovord till fursten inför
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vilken dessa verser ska uppföras. […] Dessa prologer bör vara
mycket uppfinningsrika, och jag tror inte att man med goda skäl
bara kan införa påhittade gudar från antiken, som i alla fall inte
tillåter att det talas om vår tids angelägenheter med hjälp av en poe
tisk fiktion som storligen bidrar till teaterkonsten.5

1685 skriver historikern Claude-François Menestrier om opera
prologer att ”nästan alla prologer […] som man har uppfört, har
till syfte att lovorda kungen för vilken man hittills har producerat
dessa teaterstycken, för att befria honom från krigens mödor eller
för att fira hans triumfer”.6 Denna typ av furstepanegyrisk prolog
hade en begränsad storhetstid och förlorade gradvis sin betydelse
under Ludvig XV:s regering.
prologer i stockholm, 1680–1718
Vid svenska hovet under det karolinska enväldet framfördes en
mängd teaterföreställningar, baletter och andra typer av hov
divertissement, som arrangerades genom att musik plockades från
franska musikalisk-sceniska verk. Hur hanterades då frågan om
prologerna och deras samtidsanknytning vid hovet i Stockholm?
Att utelämna prologen torde ha varit uteslutet när det gällde
hovunderhållning med kungligheter närvarande. Ännu mer otänkbart hade det förstås varit att i den svenske kungens närvaro framföra explicita hyllningar till Ludvig XIV och dennes framgångar på
slagfältet.
Det källmaterial som kan belysa frågan är sprött och fragmentariskt och utspritt i olika typer av dokument, såsom räkenskaper,
kontrakt, relationer, beskrivningar och brev. Genom att kombinera dessa spår med de bevarade musikalierna i Dübensamlingen
går det dock att få en tydligare bild av hur praxis såg ut i Stockholm.
I huvudsak fanns samma två alternativ som nämndes ovan: att
antingen komponera en helt ny prolog med ny text, och eventuellt
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även ny musik, eller att använda befintliga prologer och anpassa
dessa genom att modifiera dem i större eller mindre grad.
racines iphigénie 1684
Det tidigaste kända exempel på en prolog i den nya franska stilen
i Sverige var vid framförandet av Racines tragedi Iphigénie i Wrangel
ska palatset den 7 januari 1684.7 En grupp unga hovdamer stod
bakom föreställningen. Framförandet var en av de största fransk
orienterade manifestationerna vid det svenska hovet sedan drottning Kristinas baletter under 1640- och 1650-talen. De involverade
familjerna, De la Gardie, von Königsmarck och Wrangel, var alla
uttalat pro-franska. Den som bekostade föreställningen var Johanna
Eleonora De la Gardies mor Beata Elisabeth von Königsmarck, som
på olika sätt verkade för att kontakterna med Frankrike skulle stärkas. Tillställningen hade på flera plan förebilder vid det franska
hovet. I en hyllningsdikt skriven för tillfället, Dhe swänska amazoners
wälförtiänta loff, bedyrade Erik Lindschöld att ”[d]et härliga Paris
med all sin stålta pracht/har ey på skådebahn slijk skönheet nonsin
bracht”.8 Den nästan helt kvinnliga rollistan hade motsvarighet i
divertissementen vid den franska drottningens hov. Valet av just
Iphigénie var troligtvis ingen slump. Denna tragedi framfördes första
gången som ett inslag i Divertissement Royal de Versailles, ett omfattande firande av erövringen av Franche-Comté 1674, där Maria
Aurora von Königsmarcks farbror Otto Wilhelm hade deltagit.
Prologen i Stockholm författades av Maria Aurora von Königsmarck. Där framträder Historien (skrivandes Sveriges historia),
Tiden, Poesin, Musiken, Komedin och Äran (från sin plats bland
molnen). Prologen framfördes liksom Racines tragedi på franska
och var författad i den nya franska prologstilen. Den panegyriska
texten uppehåller sig till stor del vid de två drottningarna, Hedvig
Eleonora och Ulrika Eleonora:
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l’histoire: Heureuse Mere, Epouse heureuse
Que vostre vie est glorieuse
Le çiel comble vos jours des grandeurs des bienfaits
Et la gloire de charles accomplit vos souhaits
Unissions nos concerts & qu’une joye parfaite
Soit du bonheur public la fidelle interprette [sic]
historien: Lyckliga mor, lyckliga gemål
Vad ert liv är fyllt av ära
Himmelen rågar era dagar med välgärningars storhet
Och karls ära fullbordar era önskningar
Låt oss gemensamt stämma upp och må en fulländad glädje
Bli en trogen uttolkare av den allmänna lyckan.

Ett fragment av musiken till framförandet av Iphigénie i Stockholm
1684 finns bevarat i Dübensamlingen. Trots att endast en viola
stämma överlevt kan vi dra vissa slutsatser om musiken till framförandet. För de intermèdes som framfördes mellan akterna och för
den grand ballet som avslutade föreställningen plockades musik
samman från olika operor av Jean-Baptiste Lully. Prologen var
sjungen helt igenom, vilket framgår av utskrivna incipits (inledande ord) i den bevarade violastämman. Vid sidan av vokala solo
partier ingick också en körsats. Till prologen användes av allt att
döma inte någon redan existerande musik, utan enbart nykompo
nerad. En högst trolig kandidat för uppgiften att komponera denna
var Gustav Düben. Düben bistod Johanna Eleonora De la Gardie
och hennes unga kvinnliga släktingar med musik i andra hovsammanhang. Det skulle också vara helt i linje med den traditionella
arbetsdelningen vid nordeuropeiska protestantiska hov. Som regel
var det hovkapellmästaren som komponerade musiken till de
vokala delarna av sådana föreställningar, medan ansvaret att ta
fram musiken till de rent instrumentala delarna, det vill säga de
dansade partierna, vilade på balettmästaren.9 Som vi ska se var
denna uppdelning aktuell vid det svenska hovet även under början
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av 1700-talet. Iphigénie från 1684 är ett unikt fall, med en helt
nyskriven prolog i den nya franska stilen, både text och musik. Det
är också ett intressant exempel på hur medlemmar av den högsta
eliten under kungamakten använde ett divertissement för att framföra ett politiskt budskap: att Sverige borde orientera sig mot och
starkare alliera sig med Frankrike och Ludvig XIV:s regim.
den franska truppen i stockholm, 1699–1706
Särskilt gynnsamma förutsättningar för fransk scenisk musik i
Stockholm fanns under de år då en fransk trupp under ledning av
Claude-Ferdinand Guillemay du Chesnay (kallad Rosidor) var
knuten till det svenska hovet. Rekryteringen genomfördes av Nicodemus Tessin den yngre med hjälp av Daniel Cronström, svensk
envoyé i Paris. Truppen gav föreställningar i Stockholm huvudsakligen under två perioder, den mest intensiva direkt från ankomsten
i oktober 1699 och fram till juli 1702, då hovsorgen efter den
stupade Fredrik IV av Holstein-Gottorp tillfälligt satte stopp för
allt slags hovunderhållning. Flera av truppens medlemmar fick inte
sina kontrakt förnyade efter detta och vissa av dem anslöt sig till
Karl XII:s fältläger. 1705 var en starkt reducerad trupp tillbaka i
Stockholm och deltog i olika former av hovunderhållning under
några månader, innan de sista medlemmarna av truppen slutligen
lämnade landet i april 1706.
Rosidors trupp var främst inriktad på att framföra talteater, men
musik och dans utgjorde ändå en betydande del av dess framträdan
den. Förutom manliga och kvinnliga skådespelare inkluderade
truppen vid ankomsten också åtta musiker – fyra sångare och fyra
instrumentalister – samt fem dansare av bägge könen. I den repertoarlista där truppen redovisade vad de hade att erbjuda ingår vid
sidan av rena teaterstycken bland annat fyra comédie-ballets: Molières
La malade imaginaire (med musik av Charpentier), Monsieur de
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Pourceaugnac och Le bourgeois gentilhomme (med musik av Jean-Baptiste Lully) samt Corneilles La festin de pierre, som truppen kunde
framföra ”avec tous ses agréments”.10 Med detta avsågs musik och
dans, sannolikt densamma som hade ingått i de franska framförandena. Listan inkluderar också utdrag ur operor och opéra-ballets. Vid
framföranden av tragedier, där musik- och dansinslag förekom
sparsamt eller inte alls, framfördes efter tragedin ett kortare lättsamt teaterstycke med betydande inslag av musik och dans.
Rosidors trupp var kontrakterad att minst två gånger i veckan
framföra teater och divertissement inför hovet i den nyrenoverade
hovteatern i Kungshuset. De var därutöver fria att ge föreställningar i Bollhuset, på egen bekostnad, men med rätt att behålla intäkterna. När truppen framträdde vid hovet stod hovmusikerna till
deras förfogande, något som också gällde för underhållning vid
kungliga födelsedagar och andra särskilda tillfällen.
Genom studiet av vattenmärken i kombination med identifiering
av kopister och deras verksamhetstid vid hovet kan en betydande
del av de svenska musikalierna med fransk musik i Dübensamlingen dateras till de två perioder Rosidortruppen var aktiv i Stockholm. Det är rimligt att anta att det bevarade notmaterialet an
vändes i samband med just dessa gemensamma framträdanden. Vid
sidan av ett mindre antal körsatser innehåller musikalierna nästan
bara rent instrumentala satser. Det bevarade notmaterialet speglar
dock endast de svenska hovmusikernas insats i de gemensamma
framförandena. Musiken till de vokala solopartierna (arior och reci
tativ) var inte hovmusikernas ansvar utan framfördes av Rosidor
truppens sångare och instrumentalister. Detta notmaterial hade
troligen truppens medlemmar själva hand om. Det förklarar varför
sångarnas noter inte finns bevarade i Dübensamlingen.
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prologer i stockholm
under rosidortruppens vistelse
Vid Rosidortruppens allra första framträdande i Stockholm, på
Hedvig Eleonoras födelsedag 23 oktober 1699, framfördes Molières
La mariage forcé med en inledande prolog.11 Den 9 februari 1700,
vid en av Tessins stora maskerader, framfördes Molières Le Bourgeois
gentilhomme med alla dess agréments. Den sjungna prologen var upp
blandad med dans och hade som tema hur alla nöjen väcks ur sin
dvala under Karl XII:s framgångsrika regemente.12 I en annan
teaterpjäs, ”Les déesses rivales”, sannolikt författad av en av truppens medlemmar, skildras Karl XII:s frånvaro från Stockholm
i en a llegori med Venus, Pallas, Merkurius och La Renommé i en
char.13
Det framgår dessvärre inte av de fåtaliga bevarade beskrivningarna hur dessa prologer var utformade i detalj och rent musikaliskt.
Av allt att döma återanvändes delar av prologer hämtade från befintliga musikdramatiska verk. Den ovan nämnda repertoarlistan
inkluderade exempelvis prologen till Lullys Phaëton. Truppen tycks
också ha utökat sin repertoar i Stockholm med bland annat musik
ur andra operaprologer. En bevarad kvittens från 1702 visar att
Anders Düben gav order till sin notkopist Carl Hintz att för truppens räkning kopiera stämmor ur olika franska operor, bland annat
ur prologen till Lullys Thésée.14 Ansvaret för att ställa samman och
bearbeta dessa prologer tycks ha vilat på truppens dansmästare
François Benard. Av det kontrakt som 1699 upprättades mellan
truppen och Benard framgår att han vid sidan av att instruera
dansarna och själv dansa och spela violin förväntades komponera
baletter och operaakter. I kontraktet nämns särskilt att Benard
ansvarade för prologerna.15
Det bevarade svenska notmaterialet i Dübensamlingen bekräftar
att existerande prologmusik användes till prologerna i Stockholm,
med inskrivna anteckningar som ”fin du prologue”, ”ouverture du
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prologue” etc. Ett närmare studium av musikalierna röjer att de
körsatser som valts ut har allmänt hållna texter som problemfritt
kunde lyftas över till en ny kontext. Även om vi inte vet vilka övriga
vokala delar som kan ha framförts och hur de bearbetades kan man
dock notera att den musik som användes till stor del kom från verk
som ursprungligen hade komponerats och framförts i samband
med det franska nioårskriget (1688–1697), såsom Desmarets Didon
(1693), Destouches Issé (1697), Campras L’Europe galante (1697)
och Alcide av Marais och Louis Lully (1693). Prologerna utspelar
sig på platser som ”Segerns tempel” eller ”Mars palats” och in
volverar karaktärer som Mars, La Renommée och La Victoire. I en av
prologerna dödar Hercules den eldsprutande draken, i en allegori
över Ludvig XIV:s seger över fienden. Denna tematik var väl
lämpad att användas även i Stockholm under de första åren av
stora nordiska kriget.
feste royale, 1706
Med anledning av hertig Karl Fredriks av Holstein-Gottorp sex
årsdag arrangerade Tessin i april 1706 en stort anslagen hovunderhållning, som i den tryckta texten benämndes Feste Royale.16 Detta
var det sista stora hovdivertissement som involverade medlemmar
ur Rosidors trupp. Den franska texten hade skrivits av en av medlemmarna, François de Sévigny. Det framgår inte av trycken vem
som hade komponerat musiken, men det är sannolikt att åtminstone vokalnumren var skrivna av hovkapellmästaren Anders
Düben. Det är ett antagande som finner stöd från ett helt annat
sammanhang. I en samlingsvolym innehållande tillfällesdikter av
Michael Zethrin finns en anteckning om källa och kompositör till
en av melodierna: ”A[nders] v Düben, af den stora Festin på slåttet
1706 19 april Hertigens födelsedag”, samt en notis om dess ursprungstext, ”Le destin des poissons”.17 En sång med denna text
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återfinns i den tryckta texten till Feste Royale. Anders Düben hade
samarbetat med Sévigny tidigare, när han komponerade de vokala
solopartierna till den så kallade Narvabaletten 1701.18 Dessa är
komponerade i fransk Lully-stil, i några fall utifrån befintliga förebilder.19
Feste Royale inleddes med en omfångsrik prolog som hyllar födelse
dagsbarnet Karl Fredrik och där själva oraklet siar om prinsens öde:
Un sort toujours heureux
Du jeune Prince est le partage ;
Jusqu’â ses ennemis il sera généreux
Peut-on souhaiter d’avantage :
Tout est favorable pour vous,
Vivez, Prince loin des alarmes,
Commencez un destin si doux
Par en ressentir tous les charmes
Ett ständigt lyckligt öde
är den unge prinsens lott
Mot alla utom sina fiender kommer han att vara generös
Kan vi önska oss mer?
Allt är gynnsamt för er
Lev, Prins fjärran ifrån all oro
Begynn ett öde så ljuvt
Genom att erfara all dess tjusning

Karl XII fick rapporter om framförandet i Stockholm till sitt fältläger och reagerade med starkt ogillande. Troligtvis låg till viss del
prologens öppna panegyrik till Karl Fredrik bakom den tillrätta
visning som Tessin fick från överstemarskalken efter evenemanget.
Karl Fredrik var vid denna tidpunkt tronpretendent och näst i tronföljden efter kungen, men hans ställning var omstridd. En annan
orsak kan anas i kungens missnöje med att det var just ”franska och

Hur franskt blev svenskt

italienska lättsinnigheter” som hade framförts.20 Detta kan förstås
i ljuset av den diskussion som fördes vid denna tid om det svenska
språkets ställning. Den handlade dock inte bara om svenskans
position. Upprörda kommentarer om att ”Wälskland til Swerige
flytta” ger en antydning om det motstånd som fanns mot att
använda sig av utländska förebilder. Exemplet visar att den här
sortens framträdanden alls inte bara betraktades som oskyldig
underhållning, utan att alla inblandade tvärtom var mycket vaksamma när de gällde de politiska, ideologiska och dynastiska
implikationerna av vad som framfördes från scenen.
två divertissement från 1713
Också efter det att Rosidortruppens medlemmar lämnat landet
framfördes delar av franska sceniska verk i samband med hov
underhållning. På Ulrika Eleonoras födelsedag 23 januari 1713 och
på Karlsdagen några dagar senare, den 28 januari, framfördes två
divertissement.21
De båda skådespelen, Vivien, Chevalier de Fond Sec och Petite comedie Princesse Ellvire, inleddes med samma prolog. En jämförelse av
prologtexten med befintliga franska verk visar att den lånats från
operan Thésée av Lully och Quinault (1675).22 Nicodemus Tessin
var som vanligt huvudansvarig, men denna gång hade Tessin v arken
Anders Düben eller fransmännen från Rosidortruppen till sin hjälp,
och det var förmodligen anledningen till att använda en redan
existerade prolog. Prologen till Thésée var av flera skäl ett lämpligt
val. Dels utspelas den i slottsparken i Versailles, vilket var lägligt
eftersom Tessins båda divertissement ägde rum i orangeriet på
Karlbergs slott. Dels innehöll den en uttalat krigisk tematik som
passade den politiska situationen med det pågående kriget och det
faktum att kungen återigen befann sig på fälttåg. Alla nöjen
(Amours, Graces, Plaisirs och Jeux) beklagar att slottsparkens herre
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föredrar kriget framför förlustelser. Venus är oroad över kriget och
försöker få kungen att lämna slagfältet. Hon blir lugnad av Mars
som försäkrar henne om att majestätet kommer att segra.
När prologen lånades in blev det nödvändigt att modifiera texten
på några ställen, så att den syftade på svenska förhållanden i stället
för franska. På så vis ändrades Mars sång ”Que dans ce beau séjour
rien vous épouvante/un nouveau Mars rendra la France triomphante” till ”Que dans ce beau séjour rien vous épouvante /Un
nouveau sort rendra la Suède triomphante”. Med minsta tänkbara
manipulation hade prologen på så vis flyttats från en fransk kontext
till en svensk. Att krigsgudens namn byttes ut mot ett mer allmänt
”öde” kan ha berott på att motgångarna i kriget vid just den tiden
motiverade en viss försiktighet i formuleringarna.
musikens roll i föreställningarna
Vilken roll hade då musiken till dessa framföranden när det gällde
att manifestera, befästa eller utmana maktförhållanden i samhället?
Till att börja med ska framhållas att fransk hovmusik och den
franska musikaliska stilen vid denna tid redan var tätt förknippad
med kungamakten och det franska enväldet. Inte minst gäller det
den franska uvertyren, som framfördes under det att kungen intog
sin plats i lokalen. Dess högtidliga dubbelpunkterade rytmer funge
rade som en klingande representation av kungamakten. Det är
exempelvis ingen slump att Johann Sebastian Bach valde att inleda
kantaten Nun komm der Heiden Heiland (bwv 61) med en fransk
uvertyr. Kantaten komponerades för första advent och uvertyren
fick funktionen att framhäva den messianska innebörden av det
kyrkliga nyåret: Kristus kungliga börd och hans förestående återkomst. På samma sätt hade den franska stil som lånades till det
svenska kungahovet redan en färdig, inbyggd kunglig symbolik som
mer bildade åhörare kunde avläsa och förstå.
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Vilket tonspråk som användes för att representera makt under
tidigmodern tid var helt beroende av vilka mottagarna var. Under
offentliga ceremonier på gator och torg, såsom processioner och
intåg, proklamationer eller andra uttryck för direkt maktutövning
användes relativt enkla musikaliska medel, ofta hämtade från
militärt håll: trumpeter och pukor, fanfarer och signaler. Syftet var
att tydligt och bestämt markera var resurserna för våldsmonopol
fanns och att påminna undersåtarna om deras maktlöshet i relation
till kungen. För sådana tillfällen krävdes ingen musikalisk finess –
sådant skulle tvärtom undergräva musikens funktion. I den mån
mer konstmässig musik framfördes i offentliga ceremoniella sammanhang var den ofta enkelt anlagd med stor besättning och en
kraftfull, överväldigande klangvärld. Ett utmärkt exempel är Olof
Rudbecks komposition, Herre, konungen fröjdar sig, för Karl XI:s
kröning i Uppsala domkyrka 1675.23 Den här typen av musik återkommer ofta i de franska verken som plockades upp i Stockholm,
i nummer med titlar som ”Marche des guerriers”. De franska prologerna man valde ut och använde i Stockholm inkluderar alla
satser för trumpeter och pukor.
Gentemot samhällets elit och den krets av inhemsk och utländsk
aristokrati som vistades vid hovet krävdes emellertid också en
demonstration av kulturellt raffinemang, där både kompositioner
och framföranden skulle vara av hög musikalisk kvalitet och så
långt det var möjligt i enlighet med de senaste stilarna och trenderna på kontinenten. Hovkapellmästarens roll var att fungera som
kungens ställföreträdande smakexpert och förse hovet med den
bästa och nyaste musiken. Musiken användes som ett medel för
social demarkation och exklusiviteten i stilen var direkt kopplad
till dess socialt exkluderande funktion. När de gäller de slags framföranden som diskuterats här var därför musikens koppling till och
representation av kungamakten sammanlänkad med dess raffinemang och exklusivitet.
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när franskt blev svenskt
Ett europeiskt hov som det svenska förväntades leva upp till högsta
tänkbara kulturella standard ur ett kosmopolitiskt perspektiv och
följa det senaste modet. Det innebar att man vid den tid som här
skildras, och även under andra perioder, i stor utsträckning imiterade och lånade från det franska hovet, oavsett om det handlade
om musik, teater, arkitektur, trädgårdskonst eller kläder. Inte
minst Magalottis kommentar som citerades inledningsvis visar hur
detta följdes vid hovet i Stockholm. Det enda kravet var att inne
hållet omformades för att stämma in på de lokala förhållandena,
medan formen – den musikaliska stilen, bildspråket, retoriken och
den övergripande stilnivån – följde förebilderna så nära som möjligt. I en balett med representanter för olika nationer – en hollända
re, en engelsman, en dansk etc. – utbrister fransmannen självsäkert:24
Je passe par tout pour galant,
je suis courageux et vaillant:
dans la paix et dans la guerre
on connoit ma valeur et ma dexterité,
et presque par toute la terre
on tasche à m’imiter d’un et d’autre costé.
Il semble en effet que louis
par de grands bonheurs inouïs
soit destiné avec charle
pour donner quelque jour à tous peuples la Loy
car desia par tout l’on ne parle
que des rares vertus de l’un et l’autre Roy.
Jag hålls överallt för galant,
jag är modig och tapper:
i fred som i krig
känner man mitt värde och min skicklighet,
och nästan över hela jorden
försöker man imitera mig på ett eller annat sätt.

Hur franskt blev svenskt
Det verkar faktiskt som louis
genom sällsamt stor lycka
är ämnad att tillsammans med charle
en dag skänka Lagen till alla folk
ty redan talas det överallt endast om
den ene eller den andre kungens sällsamma dygder.

För en nutida betraktare kan det synas märkligt att man i panegyrik och politisk retorik kopplad till den svenska kungamakten
valde musik och texter som tillkommit för att hylla en av Karl XII:s
främsta konkurrenter på den europeiska arenan, Ludvig XIV. Bara
ett par decennier tidigare hade Karl XI blivit förödmjukad genom
att på en medalj framställas som en vasall till den franske kungen,
något som hade lett till diplomatiska kontroverser. Icke desto
mindre användes panegyrik och annan propaganda från Ludvigs
hov för att i lätt omstöpt form prisa den svenske kungen.
Hovunderhållningen utgjorde ett av de viktigaste skyltfönstren
för den kungliga makten. De känsligaste partierna av de överförda
franska sceniska hovarrangemangen blev prologerna. Eftersom
prologerna adresserade samtida politiska och dynastiska förhållanden blev det nödvändigt att byta ut eller omarbeta dem. Som framgått kunde det göras på olika sätt – vissa mer krävande och andra
mycket enkla. I Stockholm förekom både helt nyskrivna prologer
med ny musik och lätt omarbetade versioner av befintliga före
bilder – eller, som i det sista fallet, ytterst enkla revideringar, där
endast namnet på kungariket eller regenten byttes ut.
Under den karolinska enväldestiden, med dess absolutistiska
regim och inte minst det kostsamma nordiska kriget, fanns en
politisk spänning mellan kungamakt och adel och det var viktigare
än någonsin för kungen och hans närmaste att nå ut med sin
berättelse och sina tolkningar av den politiska situationen. Det
gällde inte minst med tanke på att Karl XII befann sig ute i fält
långt bortom rikets gränser under en stor del av sin regeringstid.
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Hur franskt blev svenskt

Hovunderhållningen blev då en arena för att tala till såväl den egna
eliten som utvalda gäster, och prologernas kombination av text och
musik var en plats där den retoriken blev särskilt tydlig.
*
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Skiffle – hemmagjord musik
med kraft att förändra världen
Mats Greiff
Under 1950-talet i Storbritannien föddes det som kom att kallas s kiffle,
en gör-det-själv musik före punken, som blandade svart och vit musik.
Skifflen visar vilken kraft musiken besitter för att mobilisera människor
politiskt.

Den 13 juli 1954 befann sig Chris Barber’s Jazz Band i skivbolaget Deccas studio i nordvästra London för att göra inspelningar.
Barbers band tillhörde den våg av tradjazzband som hade etablerats
i England efter andra världskrigets slut. Under en paus i inspelningarna tog bandets banjospelare Lonnie Donegan mikrofonen och
framförde ”Rock Island Line” i en särpräglad stil som skilde sig
betydligt från den mera kända versionen av den afroamerikanske
bluesartisten Leadbelly. Den skilde sig också från den stil som
Barbers band oftast förknippades med. Ackompanjemanget var
betydligt enklare och bestod av Donegan själv på gitarr, jazz
sångerskan Beryl Bryden på tvättbräda och Chris Barber på bas.1
Samtidigt följde Donegan ett mönster som hade etablerats i bandet
några år tidigare med inspiration från jazzmusikern Ken Colyer:
att vid scenframträdanden mellan seten framföra musik som låg
närmare blues och folkmusik för att visa dess anknytning till
jazzen.2 Skivbolaget var inte särskilt förtjust i att saluföra inspel-
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ningen av ”Rock Island Line”, men trots detta lanserades den
följande år som singel. I januari 1956 hade den blivit så populär att
den nådde den brittiska topplistan, och samma vår gick den in på
den amerikanska motsvarigheten.
Inspelningen har ofta betraktats som startpunkten för 1950talets brittiska skifflevåg som hade sin höjdpunkt åren 1956 till
1959. Skiffle var en ungdomsrörelse som överskred klassgränser och
som hade musiken som kärna.3 Rörelsen växte snabbt, och redan i
slutet av 1956 hade mer än 600 skiffleband bildats i Storlondon. År
1957 fanns det enligt beräkningar mer än 50 000 band i hela Storbritannien. Totalt var mer än 300 000 tonåringar på något sätt
involverade i skifflens musikgörande.4 Rörelsens explosionsartade
tillväxt innebar att gitarrförsäljningen i Storbritannien sprängde
alla tidigare gränser och ökade från cirka 6000 gitarrer år 1952 till
en kvarts miljon fem år senare.5
Det finns, menar jag, alltid en dialektisk relation, det vill säga en
ömsesidig påverkan, mellan populärmusik och samhälle i stort.
Musiken inte bara reflekterar samhällsförhållanden, den kan utmana rådande hegemonier och bidra till förändring.6 Skiffle är ett
exempel på detta. Skifflerörelsen visar dessutom på en rad andra
fenomen, till exempel att musik sällan förändras revolutionärt med
dramatiska och hastiga brott, utan i stället, för att travestera Marx,
föds ur den tidigare musikens sköte. Men det gamla dör inte vid
förlossningen, utan lever kvar och påverkar det nya under lång tid.
Musik förändras dessutom genom transnationella processer.
Genom att studera skiffle, en för många i dag okänd musikrörelse
under 1950-talet, går det bland annat att påvisa konkreta sådana
processer. Detta är med andra ord en historia om musikens samhällsförändrande kraft och hur samhällets förändringar speglas i
musiken.

Skiffle – hemmagjord musik med kraft att förändra världen

skifflen som massrörelse
Skifflemusiken i sig karakteriserades av en tydlig gör-det-självkaraktär. Det var framför allt enkelheten i musiken som inspirerade unga människor att själva försöka spela. Det handlade om tre
ackord på gitarr och en instrumentsättning med gitarr eller banjo,
tvättbräda och hemmabyggd bas. Enligt en mängd olika berättelser
kunde de flesta delta i denna musikens första mera omfattande
gör-det-själv-rörelse. John Steel, medlem i det under 1960-talet
framgångsrika bandet The Animals, har berättat:
It seemed like a spontaneous thing. I’ve always said it was the s kiffle
that did it. When Lonnie Donegan recorded ”Rock Island Line”
that’s when everybody realized that ”I can do that”. Three chords
on a cheap guitar. And when Elvis Presley came out with ”Heartbreak Hotel” and sounded so black, that’s when everybody realized,
”Well fuckin’ hell why can’t us white kids play blues, play rock and
roll?”7

Dagspressen rapporterade frekvent om den nya ungdomsrörelsen.
I Times kunde man sommaren 1957 läsa hur skribenten avfärdade
bilden av den moderna ungdomen som passiva konsumenter av
musik och nöjen via radio och television. Hen menade att detta var
orättvist eftersom
the remarkable growth of ”skiffle groups” in England has e ncouraged
thousands of young men and women, hitherto musically illiterate,
to play instruments and to sing – if not with great art, at any rate
with gusto and delight.8

Slutligen pekar artikelförfattaren på en av de lärprocesser det innebär för unga människor att musicera:
At all events, even if skiffle is no more than a passing adolescent
fancy, it has encouraged large numbers of young men and women to
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create their own popular music – a phenomenon which, even as
recently as 10 years ago, few sociologists or musicians could have
foreseen.9

Skiffle handlade emellertid inte bara om musik i sig. Den självstyrda verksamheten bidrog till en demokratisk gräsrotsrörelse.
Detta speglades på flera sätt i skifflekretsar – det startades till exem
pel många nya föreningar i skifflens fotspår, drivna av entusiaster
runt om i hela Storbritannien. Lonnie Donegan själv var en aktiv
inspiratör i denna verksamhet.
Att göra musik på egen hand bidrar dessutom till en rad andra
erfarenheter och kunskaper. I dag vet vi att en central del i musikgörande är de lärprocesser som utövare genomgår. Som medlem i
ett mindre band tvingas man att anpassa sig till gruppen både
musikaliskt och i andra frågor. Man lär sig inte bara att spela musik,
utan också att organisera bandets verksamhet, till exempel sådant
som att ta emot bokningar, planera resor och transporter, arrangera
konserter, marknadsföra sig, samordna med andra band, hantera
ny teknik för inspelning och framträdande, skaffa finansiering,
skriva musik och texter med mera. Sådana lärprocesser är viktiga
såväl för musicerandet i sig som för förmågan att kunna forma sitt
eget liv.10
Liknande inverkan hade musiken, musicerandet och organisationen av verksamheten på många av de hundratusentals brittiska
ungdomar som spelade i band under skiffle-epoken.
Ett exempel på detta är hur Lonnie Donegan och hans fanklubb
försökte starta skiffleklubbar runt om i landet. Denna verksamhet
kunde man läsa om i fanklubbens medlemsblad:
As most of you know we have been making a point of holding Club
Meetings in all the towns we have visited so far on our weekly
variety dates. At Cardiff on September 14th a suggestion was put
forward by Club Members that they hold meetings of their own at
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regular intervals, in order to meet socially, discuss and listen to folk
and skiffle music, form their own skiffle groups and dance, etc. […]
We have found that at all meetings subsequent to the Cardiff one,
these suggestions [förslag till stadgar och bestämmelser] have been
well governed and put into practice. The outcome of all this has
been the formation of a string of Skiffle Clubs throughout Britain.
The importance of this movement cannot be overemphasized.11

Att inrätta skiffleklubbar kan ses som ett försök att inlemma en
underifrån skapad gör-det-själv-rörelse i en nationell organisation
och att utveckla en så kallad gräsrotsdemokratisk ansats till en mer
formalistisk verksamhet. Detta kan på många sätt jämföras med de
tidiga svenska folkrörelserna, där unga människor genom förenings
livet lärde sig demokratiska förhållningssätt. I de olika anvisningar
till föreningarna som spreds via medlemsbladet finns en tydlig
demokratisk vilja. Klubbarna fick inte bli elitistiska, utan varje
medlem skulle få möjlighet att göra sin röst hörd. I anvisningarna
för hur ett möte borde gå till betonas detta. Samtliga medlemmar
skulle alltid bjudas in och samtliga skulle försöka närvara: ”When
all the members have arrived, call them together for a general discussion. Now this is very important in as much as every member
has the opportunity to put forward his or her views.”12
Vad gäller musiken var det uttalat att olika band borde bjudas in
att spela vid olika möten. Genom att alla som ville skulle få lov att
framträda breddades utbudet och mötena förmodades bli mera
intressanta.13 En första viktig del av lärandet i skifflerörelsen hade
med andra ord en demokratisk och organisatorisk dimension.
En andra del i de lärprocesser som initierades i The Lonnie
Donegan Club Bulletin var information om tidigare mindre kända
amerikanska vänsterradikala folk- och bluesartister. Sålunda fanns
det till exempel artiklar om Leadbelly, Woody Guthrie, Big Bill
Broonzy, Josh White, Lonnie Johnson och Jesse Fuller där deras
liv och karriärer beskrevs. Här handlade det om en skolning i
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 usikhistoria. Genom att vara förtrogna med skifflens rötter s kulle
m
utövare kunna forma ny skifflemusik.
Ett tredje moment var att lära sig spela. I fanklubbens medlemsblad kunde läsarna finna anvisningar både för hur de skulle spela
Lonnie Donegans olika låtar och hur de skulle stämma sin gitarr.14
De tre lärprocesserna i den formella skifflerörelsen hade ett slags
historiebruksdimension med syftet att skapa något nytt. I demokratisk anda skulle samtliga få möjlighet att uppträda inför andra.
Genom lärande om musik i det förgångna skulle sedan banden
kunna lära sig tolka och spela klassikerna på ett för publiken attraktivt sätt.
skifflens musikaliska och politiska rötter
Ett av skifflemusikens viktigaste band var Londonbaserade The
City Ramblers. Under huvuddelen av bandets karriär bestod det
av Russell Quaye, oftast med fyrsträngad gitarr, Hylda Sims på
gitarr, Pete Maynard på bas, Jimmie MacGregor på gitarr, Chris
Bateson som spelade blåsinstrument och Shirley Bland på tvättbräda. Instrumentsättningen kunde skifta mellan olika turnéer
och inspelningar, liksom medlemmarna. Vid några tillfällen medverkade till exempel den vänsterradikale amerikanske folkmusikern Ramblin’ Jack Elliott.15 City Ramblers spelade ett varierat
utbud av musik under sina framträdanden och på skiva. Den
brittiske musikern Chas McDevitt, som själv var en känd skifflemusiker, har berättat att bandet hade en repertoar med över 300
sånger som täckte ett brett spektrum av populärmusik: från blues
till spirituals, från ekivoka kupletter till jazz, men också cockneysånger och music hall-visor.16 Det centrala i skifflen var alltså att
musiken, oavsett ursprung, framfördes i den karakteristiska skiffle
stilen. Det var med andra ord inte vad man spelade som var viktigt,
utan hur.
En enkel tvättbräda i träram var det typiska
slagsverksinstrumentet i skifflemusiken.
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Som framgick inledningsvis började den brittiska skifflen spelas
av jazzmusiker som ett komplement till den mera avancerade
jazzen. Musikerna anknöt i hög grad också till radikal amerikansk
folkmusik med rötter både i en afroamerikansk och angloamerikansk
folkmusiktradition. En av City Ramblers medlemmar, Hylda Sims,
har berättat om sin väg in i skifflemusiken. Hon personifierar
skifflens dubbla rötter i jazz och folkmusik.
Why did I start playing? I came from the side of folk music. I have
always been interested in folk music, and, the reason I became interested in folk music was initially that I was sent to a school called
Summerhill […]. We had one or two people teaching there, that
was sort of refugees from Hitler and one of them was a quite eccent
ric woman from Austria. She was a concert pianist and she used to
teach us music. We used to go to these singing classes and she had a
huge book of international folk songs. She taught us, and we sang.
This was really where my first interest came from […]. I was about
twelve–thirteen [Sims är född 1932]. The other thing was what
happened in Britain after the war. It was the first jazz records that
came to the country. Kids in the school were very keen on collecting
them, so, at a very young age I was learning something about the
folk music and something about the jazz. We used to have a dance
party every Saturday night where we played jazz records, Louis
Armstrong, Nellie Lutcher and early jazz musicians from America.
It became familiar to us. I think that was part of it […].17

Det var vid denna tid inte lätt för en brittisk publik att få lyssna till
amerikanska jazzartister. De brittiska musikernas fackliga organisation betraktade amerikanska turnerande musiker som ett hot mot
inhemska musikers försörjningsmöjligheter. Organisationen satte
därför upp hinder som försvårade för utländska artister att turnera.
Hindren fanns kvar fram till slutet av 1950-talet.18
Reglerna blev sannolikt en drivkraft för brittiska artister att
själva framföra amerikansk musik. Vid mitten av 1940-talet växte
intresset för traditionell jazz bland unga vänsterradikala män i
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 ondon. De såg tradjazzen som mera autentisk ”svart musik” än
L
den populära och dansvänliga kommersiella storbandsjazzen.19 Att
lyssna till eller framföra tradjazz blev därmed ett sätt för unga kommunistsympatisörer att visa stöd för underordnade och fattiga
afroamerikaner som levde i vad som betraktades som det mest
utvecklade kapitalistiska landet i världen.20 Samtidigt var jazz
musiken ett sätt att skapa såväl internationell solidaritet som klassmedvetande inom arbetarklassen. I en ledarartikel i Jazz Journal
slog redaktören fast att
jazz is not the music of a race, black or white, but of a class – of a
proletariat which is both black and white.21

När de unga radikala musikintresserade männen diskuterade och
analyserade jazzens rötter fann de bluesen. I kombination med det
ökade intresset för inhemsk folkmusik omkring 1950 och folk
musikers allt större intresse för rural musik22 gjorde detta att fler
och fler blev intresserade av blues. Liksom jazz hade blues en stark
anknytning till afroamerikansk kultur och underordning. Hylda
Sims berättade när jag intervjuade henne att
people were sort of deeply moved and concerned about the plague
of the black Americans. All kinds of ballads by Leadbelly and other
American singers were quite important to people. It was a whole
culture that we wanted to learn about […]. The left had a big in
fluence and interest in that music.23

Olika forskare har försökt förklara det växande intresset för blues
i 1950-talets Storbritannien på olika sätt. Den brittiske historikern
Eric J. Hobsbawm har sett det som en följd av tradjazzens återkomst, medan andra har ägnat mer uppmärksamhet åt folkmusikens allmänna expansion, som ledde till ett ökat intresse för såväl
”vit” som ”svart” amerikansk folkmusik.24 Min slutsats är att det i
detta fall inte går att peka på antingen det ena eller det andra. I
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stället måste det ökade intresset för både radikal vit folkmusik och
blues hänföras till en kombination av intresse för såväl jazz som
folkmusik i en kontext av en ökad politisk radikalisering i det brittiska samhället under tidigt 1950-tal. Denna kontext tydliggörs
också av Hylda Sims när hon fortsätter berätta om sin ungdom och
hur intresset för att utöva musik växte fram:
The left wing had a lot to do with it. Both of my parents were communists. When I left home, I came up to London studying dance. I
became friends with the local young communist league and then
joined its youth choir […]. So we would sing lots of this stuff, folky
stuff, leftish songs from the States […]. The youth choir I belong to
had some links with Pete Seeger and the Weavers. Guthrie was
already getting a bit ill, but you know all those Guthrie songs and
other American folk songs and British as well. We were into that
stuff and singing that stuff.25

Sims fortsätter med att berätta om körens ledare, John Hasted, som
var kommunistpartimedlem och aktiv i freds- och antikärnvapenrörelsen. Hasted hade varit med och startat en av de första folk
musikgrupperna i efterkrigstidens London. Tillsammans med
bland andra A. L. (Bert) Lloyd och amerikanskan Jean Richie
bildade han 1950 The Ramblers. Namnet hade han tagit från den
vänsterradikale amerikanen Woody Guthries sång ”Rambling
Round Your City”. Gruppen var influerad av den amerikanske
kommunistiske protestsångaren Pete Seeger och hans grupp The
Almanacs, i vilken såväl Jean Richie som Woody Guthrie hade varit
medlemmar.26 Parallellt med att leda kören arbetade Hasted med
folk- och skifflemusik. Flera av körens medlemmar, till stor del
kvinnor som exempelvis Hylda Sims och Shirley Collins, kom också att rekryteras till skifflemusiken.27
Körens – och skifflemusikens – anknytning till vänsterradikalism
avspeglades också i att den deltog i världsungdomsfestivalen i
Bukarest 1953, där den bland annat bidrog till att sprida radikala
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brittiska folksånger, men också sånger av Woody Guthrie. Även
skifflegrupper framträdde i samband med andra världsungdomsfestivaler. Sålunda framträdde The City Ramblers under en sådan
i Moskva 1957.28 Bandet deltog tillsammans med andra skiffleoch jazzband regelbundet i de engelska antikärnvapenmarscher
som ofta samlade tusentals deltagare.29
personifierad transnationalism
Jag har visat betydelsen av vänsterradikala artister som Leadbelly
och Woody Guthrie för skifflemusikens utveckling i Storbritannien
under 1950-talet. Varken Leadbelly eller Guthrie hade möjligheter
att själv komma till Europa, men deras radikala musik fördes hit
via andra. En av dessa var den ovan nämnda sångerskan och akade
mikern Jean Richie, som i usa hade varit medlem i s amma band
som Pete Seeger och Woody Guthrie. En annan var Peggy Seeger.
Det fanns också andra aktörer som var direkt involverade i att
popularisera och sprida radikal amerikansk folkmusik i Storbritannien. En av dessa var musikantropologen Alan Lomax, som till
sammans med sin far John Lomax under lång tid arbetat med att
samla in amerikansk folkmusik för Library of Congress. Alan
Lomax var själv också aktiv som musiker och personlig bekant med
flera av 1940- och 1950-talets radikala amerikanska blues- och folkmusikartister. Redan 1936 hade han tillsammans med Burl Ives,
Pete Seeger, Will Geer, Cisco Houston, Sonny Terry och Woody
Guthrie startat ett band.30
Alan Lomax publicerade också sociala rapporter om de urusla
förhållanden under vilka fattiga afroamerikaner levde. Författarskapet och umgänget med kommunister och fackföreningsaktiva,
tillsammans med Lomax radioskildringar om fattigas livsvillkor,
gjorde att fbi uppmärksammade honom. Han omnämndes i en
rapport om kommunistisk infiltration. Rykten gick att det plane-
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rades massarresteringar och som en konsekvens av detta flydde
Lomax till Europa hösten 1950.31 bbc kände till honom sedan
tidigare, och han fick snabbt uppdrag att göra insamlingar av folkmusik. Vintern 1951 gjorde han dessutom en programserie med
omfattande inslag av bluesmusik, ”The Art of the Negro”, där han
belyste den afroamerikanska befolkningens dåliga levnadsvillkor i
framför allt usa:s sydstater. På så sätt introducerade han exem
pelvis Sister Rosetta Tharpe och Big Bill Broonzy för en brittisk
publik.32 Bara några månader efter att Lomax radioserie sänts, beträdde den då 58-årige Big Bill Broonzy för första gången brittisk
mark och framträdde vid en konsert i London.33
Ingen av de personer jag intervjuat nämner radioseriens betydelse för den växande uppmärksamhet bluesmusik och bluesartister
fick i Storbritannien under 1950-talets första år. Eftersom bbc:s
sändningar hade stora lyssnarskaror och serien i tid sammanföll
med det växande intresset för blues i England talar detta ändå för
att den kan ha inspirerat till att både lyssna på musiken och själv
spela den. Den riktade också uppmärksamhet mot afroamerikanernas levnadsförhållanden och blev på så sätt en mobiliserande politisk kraft. I fotspåren av Lomax’ introduktion av bluesen för en
bredare publik öppnades också den brittiska scenen upp för artister
som Lonnie Johnson, Muddy Waters, Champion Jack Dupree,
Memphis Slim, Sonny Terry och Brownie McGhee.34 Dessa turnerade liksom Big Bill Broonzy vid flera tillfällen i Storbritannien
ackompanjerade av brittiska jazzmusiker som Chris Barber,
Humphrey Lyttelton eller Ken Colyer.
Den sistnämnde kan också personifiera det transnationella fast
i omvänd riktning. Ken Colyer var med sitt Crane River Band –
tillsammans med bland andra Humphrey Lyttelton, Manchester
Saints och Freddie Randall – en betydelsefull del av tradjazzens
renässans i Storbritannien under efterkrigsåren. I början av
1950-talet skaffade han sig en näst intill mytomspunnen status
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 enom en resa till jazzens hemstad New Orleans, där han spelade
g
tillsammans med den tidens stora tradjazzstjärnor. Colyer kände
ett behov av att ta reda på mer om det han menade vara den autentiska jazzen i New Orleans och tog sig till staden genom att arbeta
på fartyg.35 Enligt egen utsago smälte han snabbt in i stadens
musikliv och fick tillfälle att framträda tillsammans med bland
annat George Lewis Band.36 Den då 24-årige Colyer fick också
spela med fler av stadens legendarer. De erfarenheter han skaffade
sig såg han själv som omistliga:
As I came off the S.S. United States, I felt I had just completed the
most important phase of my life as a jazz player.
That trip to New Orleans was something I had had to make. In
England, owing to the unfortunate restrictions, the jazz musician
has no teachers to go to for the necessary tricks-of-the-trade […].
I know I returned a wiser and more satisfied musician, with much
learnt that will take time to put into practice. The experience g
 ained
will be of great value to me in building a unit which I hope will be a
credit to those who helped me so well.
Here in England we have a long way to go in the making of jazz.
Tony Brown hit the nail smack on the head (MM March 14) when
he said, ”Individually and co-operatively, we just don’t swing like
the Americans. Too many of our jazz players are worrying about the
notes, when the essence is how they are played.”37

Genom att resa till New Orleans för att studera hur traditionell jazz
spelades blev Ken Colyer en musiker som brukade historia. Där
fanns musiker som enligt Colyer kunde undervisa honom i vad han
såg som jazzens sanna natur. Resan markerade dessutom ett avståndstagande från vad Colyer sannolikt ansåg vara en kommersialiserad form av jazz, det vill säga den musik som spelades i danspalatsen och av storband i 1940-talets Storbritannien. På så sätt
blev resan också en solidaritetsmarkering gentemot tradjazzen och
dess företrädare i såväl New Orleans som Storbritannien, detta i
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synnerhet som det var förbjudet för vita och svarta musiker att
uppträda tillsammans – ett förbud som Colyer trotsade.38
Ken Colyer förknippades, liksom flera andra jazzmusiker, med
en radikal politisk vänster. Han rörde sig frekvent i de vänster
politiska studentkretsar som såg jazzen som ett upproriskt utmanande av hegemoniska ordningar, bland annat vad gällde relationen mellan svarta och vita i usa.39 Colyers vänsteranknytning var
tydlig tidigt i karriären. Redan före resan till New Orleans hade han
varit i Östberlin med Crane River Jazz Band och framträtt på en
ungdoms- och studentfestival för fred.40
För att kunna delta i politiska demonstrationer och vid stor
möten bildade Colyer senare, vid sidan om sitt reguljära jazzband
och skifflebandet, ett marscherande brassband. Också detta var en
frukt av tiden i New Orleans. Där spelade brassband frekvent,
särskilt vid gatufestligheter som Mardi Gras, men också i begravningsprocessioner. Colyers eget brassband, The Omega Brass Band,
framträdde ofta i samband med olika slags vänsterdemonstrationer
under 1950- och 60-talen.41 Efter The Omega Brass Band bildades
flera andra brassband med syftet att kunna delta i politiska demonstrationer.42
Genombrottet för denna typ av brassband rymmer en intressant
aspekt. Brassband var sedan länge en levande del av engelsk arbetarkultur, särskilt i norra England.43 Denna kultur började emellertid blekna bort ungefär samtidigt som de New Orleansinfluerade brassbanden fick sitt genombrott. Jazzforskaren George McKay
ser detta som en ironi.44
Det är emellertid inte så enkelt. Det fanns hos traditionalisten
Ken Colyer och hans gelikar också ett outtalat intresse av att bygga
vidare på en engelsk arbetarkultur och föra in ett nytt innehåll i
den, skapa nya former för den och därmed också finna en ny och
yngre publik för den. På så sätt föddes under 1950-talet en ny
engelsk jazzorienterad brassbandsmusik ur den gamlas sköte.
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slutord
Skifflerörelsen i Storbritannien hade stor betydelse för det som
några år senare kom att bli 1960-talets popvåg, då brittiska band
erövrade världen i något som kommit att kallas ”The British In
vasion”. Skifflen i sin tur föddes i sin brittiska kontext ur ett äktenskap mellan jazz och folkmusik, inkluderande afroamerikansk
blues. Näringen tillfördes genom det politiska engagemanget och
känslan för internationell solidaritet hos många av 1950-talets
brittiska jazz- och folkmusiker, som därför utvecklade ett intresse
för afroamerikansk musik. Näringsbärare var i hög grad trans
nationella aktörer som exempelvis Alan Lomax och Ken Colyer,
men också alla de afroamerikanska bluesartister som turnerade
inför en engelsk publik.
Skifflen är med andra ord ett utmärkt exempel på den påverkan
som musik kan utöva under rätt förutsättningar. Musiken påverkas
självklart av samhället i stort, men den påverkar också samhället
och kan bidra till att förändra livet för musikgörande människor.
Skifflen skapade förutsättningar för den brittiska popvågen, men
lika viktigt är att skifflen speglar den fördjupade demokratisering
som det brittiska samhället genomgick under 1950-talet och som
kom tydligt till uttryck under det följande årtiondet, då unga männi
skor drogs in i politiken och genom musiken inte bara formade sina
egna liv utan också lade grunden för ett socialt engagemang. Därtill
är skifflen ett utmärkt exempel på hur musiken förändras över gränser och genom möten med andra kulturer.
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Mellan urkraft och modernitet
afroamerikanska
musiktraditioner i sverige

Alf Arvidsson
Musikaliska bedömningar påverkas inte sällan av politik. Det visar inte
minst mottagandet av afroamerikansk musik i Sverige. Trots många
försök att faktiskt förstå de nya musikaliska inslagen var det svårt att
frikoppla musiken från musikernas hudfärg.

Fram till slutet av 1940-talet fanns det ett rasistiskt motiverat
avvisande mot afroamerikansk musik i Sverige, särskilt artikulerat
av ledande musikkritiker som en reaktion på jazzmusik. Detta är
relativt känt. Vad som inte är lika uppmärksammat är de mer
positivt inställda försöken att begripa afroamerikansk musik och
försöken att förstå varför den kunde ha relevans för en svensk
publik. Här fanns två tendenser. En var att betrakta musiktraditioner som nationellt/etniskt/rasmässigt åtskilda; annorlunda musik
kunde då anses jämbördig och värd respekt men den borde hållas
åtskild. Det andra tänkesättet var att se musik som allmänmänsklig
och då diskutera vad det afroamerikanska bidraget innebar.
Ofta sågs den afroamerikanska musiken antingen som en urkraft, som en modernitet eller som ett amerikanskt dilemma. De
tre a lternativen kunde vara inordnade i både skillnads- och likhetslogikerna. När musiken sågs som en urkraft innebar det att
spontanitet, naivitet, naturlig kroppskänsla, avsaknad av psykiska

200

Alf Arvidsson

spänningar och liknande betonades som krafter som trängts bort i
västerländsk kultur. De som förde fram musiken som symbol för
moderniteten såg främst jazzen som en sinnebild för storstadsliv
och industrialisering. Till detta knöts också tankefiguren att den
moderna musiken borde byggas på äldre folkmusik. Slutligen
betraktades den afroamerikanska musiken som ett område där
usa:s interna frågor om rasförtryck, segregation och medborgerliga rättigheter blev synliga.
Mellan 1920-talet och 1960-talet var det därtill en rad olika
musikformer som uppmärksammades. Det får betydelse för argumentationen och för vilka sammanhang musiken blir synliga i.
Jazzmusik blev den mest iögonfallande och uppskattade formen;
här färgade dock placeringen inom underhållningsbranschen av sig
på debatten. Blues blev erkänt som folkmusik tillsammans med
spirituals och gospels, genrer som dessutom kunde få del av den
religiösa sfärens prestige.
Det fanns både en musikorienterad diskurs, där nyheter inom
musiken stod i förgrunden, och en samhällsorienterad diskurs, där
segregationen i usa blev det mest angelägna att diskutera. På olika
sätt kopplades dessa diskurser samman: för att förstå musiken ansågs det relevant att känna till segregationen, och i diskussioner om
det som då kallades ”negerfrågan” var musik ett fenomen som
konkretiserade afroamerikaners närvaro i usa:s offentlighet och
samhälle. Men diskurserna kunde även frikopplas från varandra –
till exempel i olika ”färgblinda” strategier för musikbedömning,
eller i marginaliseringen av musikområdets samhällsbetydelse. Det
fanns också rasifierande diskurser, tydliga främst fram till mitten
av seklet men med många formuleringar som dröjde kvar avsevärt
längre, där musik förstods som något som var knutet till utövarnas
gener och afroamerikansk musik inordnades under ”afrikansk musik”, tänkt som en helhet med gemensamma drag.
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jazzen når sverige
När började då usa:s svarta och deras musik att angå svensk offent
lighet? Vid mitten av 1800-talet var frågan om slaveriets upphöran
de en viktig angelägenhet inom kristliga kretsar också i Sverige,
något som Fredrika Bremer förde fram med sina resebrev under
1850-talet och som publiceringen av romanen Onkel Toms stuga
underströk. Identifieringen av usa:s svarta som ett kristet folk,
orättvist behandlat, kom länge att prägla bilden. När kören Fisk
Jubilee Singers 1895 kom för att göra vad som blev en årslång
Sverigeturné var det således främst olika kyrkor som blev konsertlokaler. Kören hade redan under 1870-talet framträtt under flera år
i Storbritannien och på kontinenten med en repertoar av euro
peiska konsertsånger och spirituals i körarrangemang. Syftet var
att samla in pengar till Fisk University i Nashville, det första universitetet för svarta i usa. Deras insatser bedömdes också i relation till de så kallade negerkomiker (svarta amerikaner, som Tom
Lucette eller Geo. Jackson, eller vita personer sminkade med blackface) som sedan 1870-talet uppträtt i Sverige, oftast som del av
europeiska turnéer.
Jazzen fick sitt genombrott i usa under 1917, och introducerades
snabbt i Europa, bland annat genom de svarta regementsmusiker
som ingick i usa:s väpnade styrkor under första världskriget.
Sommaren 1919 lanserades begreppet i Sverige genom Ernst Rolf,
som både gav ut skivor med vad som kallades ett ”svenskt jazzkapell” och presenterade ett ”original jazz-band from usa” i sin
höstrevy. Modedanser med afroamerikansk bakgrund hade introducerats redan tidigare, danser som cakewalk (1903), two-step
(1910), ragtime (1913) och foxtrot (1915).
Liksom i usa kom ordet jazz att stå för flera olika fenomen under 1920-talet, dels en mer eller mindre anarkistisk spelstil med
saxofon och slagverk i centrum, dels som ett samlingsnamn för nya
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modedanser och den musik som spelades till dem – något som kunde
kultiveras och innefattas i symfoniska musikformat – samt slutligen
som en synonym för moderna sedvänjor och attityder. Fram till 1920talets mitt användes jazz främst som beteckning på de nya moderna
danserna, och intresset för dansande i allmänhet. 1924 blir den vite
”jazzkungen” Paul Whitemans namn känt i Sverige, och olika
former av ”symfonisk jazz”, ”salongsjazz” och liknande, med tydligare spår av klassisk skolning, förs fram som en utveckling och
förfining av jazzen.
Som något helt annat mottogs de ”negerrevyer” som under sina
Europaturnéer från 1925 besökte Sverige. Dessa hade vuxit fram
som en särskild genre av Broadwayrevy och byggde på en exotism
där svarta kroppar exponerades mot bakgrund av djungeldekor.
Musiken har sagts vara den första kontakten svenska lyssnare fick
med ”autentisk jazz”, men detta fick ingen omedelbar betydelse för
hur jazz spelades och uppskattades i Sverige.
En motvikt till den exotism som ”negerrevyerna” representerade utgjordes av det växande intresset för spirituals. Fisk Jubilee
Singers hade som nämnts introducerat genren i Sverige, och spirituals åberopas i bakgrundsteckningar om jazzen. Genren fick ett
uppsving i slutet av 1920-talet och under 1930-talet. Författaren
Anna Lenah Elgström uppmärksammade betydelsen av spirituals
för den afroamerikanska diktning som växt fram under 1920-talet
i ett par större artiklar samt i en bok 1927. Kören Utica Jubilee
Singers gav flera konserter i Sverige det året, och återkom i april
1930. De blandade både spirituals och populärmusik – en skribent
klagade över att de krusat publiken med att framföra ”Sonny Boy”
från Al Jolsons ljudfilm The Jazz Singer. Den svarta klassiska sånger
skan Marian Anderson, som konsekvent inkluderade en avdelning
spirituals i sina konserter, slog igenom för svensk publik med några
konserter i november 1930. Från 1931 var hon knuten till Kon
sertbolaget, som arrangerade hennes Europaturnéer, vilka senare
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bäddade för hennes genombrott i usa. Sverige kom att bli hennes
europeiska bas, och hon utvidgade sin repertoar med svenska folkvisor. Intresset för hennes konserter omtalades som ”Marian-feber”.
Hösten 1932 satte Dramaten upp Guds gröna ängar (Green Pastures) av Marc Connelly, en Broadwayföreställning där historierna ur
Gamla Testamentet framfördes med en rad spirituals som bärande
struktur. Här lanserades sånger som ”Joshua fit the battle of
Jericho” och ”When the saints go marching in” liksom flera andra
sånger för svensk allmänhet (på svenska). Föreställningen blev en
succé, men en kontroversiell sådan, med både protester och positiv
respons från prästerskapet, och därtill störningsförsök från tidiga
nazistiska grupper. Sångkvartetten Wiggers (!), bildad 1929 med
den vita amerikanska gruppen Revellers som förebild, bar upp
sången i pjäsen och sjöng också i radio.
I december 1932 radiodebuterade författaren Karin Juel som
sångerska tillsammans med dåvarande maken Niels Juel. De förknippades de första åren av sin karriär främst med spirituals och så
kallade plantagesånger, men också med mexikanska sånger. Även
sedan hennes karriär och repertoar fick annan inriktning fortsatte
Karin Juel att framföra spirituals; 1947 gav hon ut Amerika sjunger,
där hon satt svenska texter till de sånger hon tidigare sjungit på
engelska. Under 1950-talet var spirituals accepterade inslag i skolans musikundervisning och började ta plats inom körsång, både
profana och kyrkliga körer.
Parallellt med intresset för spirituals växte också ett intresse fram
för hot jazz, beskriven som en autentisk form i motsats till den
symfoniskt orienterade jazzen. Nu (från 1931–32) uppmärksammades svarta musiker, främst Louis Armstrong och Duke Ellington,
som mästare och drivande inom jazzen.
Under loppet av 1930-talet blev hot, från 1936 med synonymen
swing, den dominerande inriktningen inom jazzen. Historien om
genren skrevs om – ”Dixieland”, ”New Orleans” eller ”traditionell
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jazz” blev begrepp som knuffade undan de vita Paul Whiteman och
George Gershwin i historieskrivningen. Samtidigt blev swing-
vågen kritiserad som ett kommersiellt fenomen där återigen vita
musiker (Benny Goodman, Artie Shaw, Glenn Miller) fick störst
uppmärksamhet.
förhållandet till de svarta
Med en etablerad ställning som den moderna dansmusiken, förstärkt av två svenska tidskrifter som fokuserade på jazz (Orkesterjournalen från 1933 och Estrad från 1939), utgjorde jazzen en stark
rörelse i svenskt musikliv som utmanade eurocentriska musikideal
och artikulerade en särskild ungdomsposition. Inom jazzsubkulturen som frodades fram till 1960-talets början kunde flera inriktningar vara verksamma: en som följde utvecklingen i usa, där
bebop och senare hardbop profilerades som svarta reaktioner på de
av vita musiker dominerade swing och cool, en puritansk tillbakatill-rötterna-rörelse kring ”traditionell jazz”, och en mer kommersiellt obekymrad riktning, där swing och dixieland eller modeflugan
rock’n’roll var gångbara former av jazzinriktad populärmusik.
Inom fältet traditionell jazz odlades också ett intresse för afro
amerikanska former som placerades i jazzens förhistoria. Särskilt
blues (ett begrepp som under 1920-talet främst varit förknippat
med en dans) väckte intresse. 1944 gavs de första inspelningarna
med Bessie Smith (1891–1937) ut i Sverige; från 1950 etablerades
Josh White som artist med årliga Sverigebesök. Från och med
mitten av 1960-talet blir blues, efter rockmusikens uppmärksammande av elektrifierad 1950-talsblues, mer av ett eget fält, från att
tidigare ha setts som en form inom tradjazz. Ironiskt nog sker
detta uppsving för bluesintresset först när formen tappat sin förankring hos den afroamerikanska majoriteten, till förmån för soul
och Motown.
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I det tidiga 1920-talets offentliga svenska skrivande om jazz blev
diskurser om ras mycket tydliga. Ett grunddrag var att jazzen kom
från usa:s svarta, och därigenom aktualiserades hudfärg. Samtidigt
var frågor om kultur, historia och modernitet närvarande i hur ras
definierades och förklarades. Det går grovt betraktat att urskilja
fyra positioner i relation till de svarta. En var respektfull: den andre
sågs som jämlik och kulturskillnader hade historiska, sociala och
geopolitiska orsaker. Kontrasten var den negativa, rasistiska positionen, som förnekade något som helst värde för kulturyttringar
med bakgrund bland svarta. Som mellanlägen fanns en nedlåtande
inställning, där svarta var underhållande i kraft av sin barnsliga
naturlighet, och en patroniserande hållning, ibland kallad positiv
rasism, där de svarta förvisso hade något reellt att tillföra europeisk
kultur, men det genom att representera en ”psykologisk autenticitet” som riskerade att försvinna i det mer högutvecklade samhället.
I regel pendlade författarna mellan flera av dessa positioner i
samma text.
De första omnämnandena av jazz i svensk press var främst noteringar om en ny modeföreteelse inom underhållningsbranschen,
men redan 1920 kom en artikel i Dagens Nyheter av signaturen Old
Ned, som försökte sätta företeelsen i en vidare samhällsbelysning
och ge en musiketnografisk bakgrund. I rubriken sammanfattades
en ståndpunkt (dn 19 september 1920): ”Negermusik och negerrytmer – en omstridd tidsföreteelse med djupa rötter i det primitivt
mänskliga.”
Det heter i inledningen av artikeln att genren är ”så intimt förbunden med allmänmänskligt primitiva instinkter att den sannolikt aldrig kommer att helt och hållet försvinna från den kultur
kartans breddgrad där vi befinna oss”. Samtidigt var Old Ned klar
över att vad som presenterades som ”jazz” var angloamerikansk
musik som vuxit fram i urbana miljöer. Han skrev att jazzen är
”musik av angloamerikanskt ursprung som särskilt i rytmiskt
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 änseende företer avgörande likheter med den primitiva musiken
h
över huvud och negrernas i synnerhet”.
Artikeln citerade också Ernst Rolf, som indirekt motiverar sitt
engagemang i jazz utöver det kommersiella intresset: ”genren […]
har en mission att utföra hos oss, särskilt rytmiskt, genom att sätta
fart i oss och motarbeta vår naturliga tröghet och tråkighet”.
Till skillnad från i Frankrike och Tyskland, där de ledande tonsättarna inkorporerade drag av jazz i sin musik, var intresset lågt
bland tonsättarna i Sverige, där en dominerande nationalromantisk
grupp var ointresserad och de få modernisterna intog en skeptisk
hållning. En av de ledande rösterna, Wilhelm Peterson-Berger, sade
i en intervju i Aftonbladet 11 november 1921:
Jazzen riktar sig till en helt annan publik än den verkligt musik
bildade. Jazzen är till för de lättare storstadsnöjenas sfär, men torde
knappast tränga utanför denna.

Han noterade enstaka jazzinslag i konstmusik men avfärdade det
som tillfälligheter, som knappast torde leda till nya musikinriktningar. Peterson-Berger var dock positivt inställd till underhållningsmusik. 1924 komponerade han själv en foxtrot som publicerades i Dagens Nyheters julbilaga. 1928 lanserade han en distinktion
mellan ”ädeljazz” och ”vulgärjazz” och i flera intervjuer hävdade
han att det fanns värden i jazzmusiken, uttalanden som under lång
tid blev favoritcitat hos jazzförespråkare i deras försök att hävda
jazzens existensberättigande som konstnärligt värdefull musik.
Kampen om huruvida jazzen skulle ses som konstnärligt värdefull
fördes i offentlig press under lång tid, med särskild tyngd under
1950-talet.
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exemplet marian anderson
De klassiskt skolade sångarna Roland Hayes, Paul Robeson och den
tidigare nämnda Marian Anderson, som framförde spirituals,
kunde lättare accepteras av kritiker och lyssnare med en konst
musikförankring. Särskilt Marian Anderson fick stor betydelse
genom många och långvariga besök.
I sina konserter skapade hon trovärdighet både inom klassisk
musik, med sin repertoar av operaarior och lieder av Schubert,
Beethoven och Sibelius, och som representant för afroamerikansk
kultur genom spirituals (arrangerade som solosånger ackompan
jerade av klassiskt piano). Med ett urval av svenska folkvisor in
rättade hon ytterligare förbindelse mellan folken.
Det kan noteras att Andersons identitet som svenskättling sällan
berördes – hon var först och främst svart och amerikan. På 1950talet togs hennes namn upp i intervjuer: ”Själv förklarar sångerskan
det så att någon av hennes förfäder förmodligen varit slav hos
någon svenskättling. Förr brukade de nämligen ofta uppkalla sina
barn efter sina husbönder” (Svenska Dagbladet 7 september 1952).
Att slavar inte fick bilda egna familjer och att slavägaren i många
fall var far till slavkvinnornas barn var länge något som inte diskuterades i svensk press. Möjligheten att Anderson faktiskt kunde ha
avlägsna släktingar i Sverige, i digniteten fyr- eller femmänningar,
uttalades inte. Däremot framhölls hennes kärlek till Sverige: skärgård, lutfisk och slädfärder till julotta.
Till att börja med fick Marian Anderson positivt gensvar, både
för sin klassiska repertoar och för spirituals. Men det anspelas på
en fysisk annorlundahet, inte bara för repertoarens bakgrund i
slaveriet. I en tidig recension (dn 19 november 1930) av Curt Berg
heter det att
Marian Anderson, en färgad sångerska, förvånade Akademipubliken med en röst som egentligen bestod av två: den ena närmast en
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europeiskt skolad mezzo med jämnt, välburet mellanläge och genomträngande stålblank höjd, den andra en primitiv alt, nästan
basartad, djup som en brunn och svart som det svartaste Kongo.

I extranumret ”Will o’ the Wisp” dök hon ”från falsettens ljusa
civilisation ned i de lägsta tonernas urskogsmörker”, vilket Berg
nästan fann kusligt. Tre år senare recenserar Berg Anderson igen
(dn 21 oktober 1933), men är nu helt inriktat på det musikaliska
innehållet, utan ras- och exotism-ordval.
De svenska recensenterna förhöll sig i princip alltid till Andersons hudfärg, som ansågs prägla musiken. Moses Pergament, kriti
ker och tonsättare som var en av de få som på 1920-talet skrivit om
jazz med en mer akademisk neutralitet, uttrycker i en konsert
recension i Svenska Dagbladet 4 november 1931 att hennes röst
”förenar urskogens vilda mystik med västerländsk kultur”. Även
när hon sjunger europeisk konstmusik ”får den ett nytt drag av
exotisk färgning”; med andra ord tillför hon enligt Pergament
något nytt som präglas ”lika mycket av den rent personliga insatsen
som av rasmomentet”. Veckan efter recenseras Anderson av signaturen ”–une”, som kallar henne ”en underlig korsning av primitivitet och kultur”. I samma tidning ett år tidigare (SvD 24 november 1930) beskrevs Anderson som ”en knappt tjugoårig smärt
ung flicka, en typisk liten chokladprinsessa, som visar så bländvit
tandrad i sitt bruna anlete varje gång hon ler”.
Spirituals och jazz kunde både förstärka varandra och ställas
emot varandra. I det första fallet blir de representanter för positiva
musikaliska egenskaper värda att införliva, i det senare blir jazz en
vulgarisering, en kommersiell eftergift som står i vägen för uppmärksammandet av att de svarta har en genuin folkmusik. I inget
fall lämnas dock musikernas hudfärg därhän. I Svenska Dagbladet 5
november 1933 blir detta tydligt i en recension av Louis Armstrongs
konsert:
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Vi måste börja med att be Marian Anderson om förlåtelse för att vi
placerat henne i ”close harmony” med Mr Louis Armstrong! […]
Miss Anderson är konstnärinna, en stor konstnärinna till och med
på sitt speciella område, tolkningen av negro spirituals. […] Hon är
en utsökt representant för det bästa i den ursprungliga negroida
musikaliteten. Armstrong är raka motsatsen! Han rusar omkring på
estraden som ett vilt djur från Afrikas djunglar [sic], rapar, grymtar,
skakar med benen och ställer sig med förkärlek med huvudet ned
och baken mot publiken.

fortsatt fokus på svart och vitt
För de svenskar som tagit ställning för att afroamerikansk musik,
främst i form av jazz, var en viktig och permanent del av det
moderna musiklivet kom då nästa problem – för vad var föredömlig jazz? Var skedde jazzens utveckling och var fanns dess
auktoritet?
Efter att 1920-talet dominerats av inställningen att de svarta
visserligen hade skapat grunddragen i jazzen, men att det var vita
musiker (till exempel Paul Whiteman) och kompositörer (Irving
Berlin, George Gershwin, Jerome Kern, Cole Porter) som var de
ledande krafterna, kom jazzdiskursen från början av 1930-talet i
olika vågor att handla om att svarta musiker inte bara var förebilder
utan även vägledare. Louis Armstrong och Duke Ellington lyftes
fram samtidigt under benämningen hot – och senare kom de att
betraktas som representanter för den mer genuina jazzen i motsats
till den kommersialiserade formen swing.
Omsvängningen till att hålla svarta musiker som de främsta inom
jazz slog igenom så stort inom jazzpubliken att basisten Thore
Jederby kände behovet att bemöta det. I Orkesterjournalens januarinummer från 1936 inleds hans artikel ”Hotjazzens vita stjärnor”
på följande sätt:
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Denna artikel är ett försök att i någon mån revidera den gängse
uppfattningen om negerns självklara överlägsenhet över sin vite
kollega, när det gäller hotjazz. Att denna uppfattning verkligen är
fast rotad, har med all önskvärd tydlighet framgått av flera artiklar,
som de senaste åren förekommit i svensk press.

1956 kommenterar Ingmar Glanzelius i sin stående spalt i Estrad
(nr 4) en samtida tendens att tala i termer av ”vit” och ”svart” jazz:
”Al Cohn spelar som en neger” och det är menat som en komplimang. ”Leppe Sundewall har svart ton i trumpeten” och det är
heller ingen förolämpning, precis. Är det inte snart tid att släppa
den romantiska bedömningsgrunden? Är det inte mycket begärt att
en likblek stockholmare skall klä ut sej till neger bara för att få stort
A i fackpressen? I så fall är all jazz utanför usa en maskerad och
döfödd.

Det har på senare tid uppmärksammats att betydelsefulla jazz
kritiker som John Hammond och Leonard Feather hade tydliga
antirasistiska ambitioner och såg jazz som en möjlig offentlig arena
för att skapa förebilder för integration. Hammond var den som
påverkade Benny Goodman att blanda vita och svarta musiker på
scen. Feather ville driva bort alla rasargument från musiken och
hävdade att hudfärgen inte hade någon betydelse alls, vilket bland
annat tog sig uttryck i den nya artikelgenren ”blind date”, då en
musiker fick lyssna på olika inspelningar och försöka identifiera
musiker – och en poäng fanns då om vita och svarta musiker
förväxlades. Ytterligare en följd av detta var kritik mot Duke
Ellington för att han som svart musiker så sällan anställde vita
musiker.
Under 1950- och 60-talet kom musikaliska reaktioner på dessa
krav som vita kritiker ställde på svarta musiker. Hardbop-stilen
lyfte under 1950-talet tydligt fram drag från gospel och blues samt
använde rytmer och instrument från Västafrika. Frijazz tog under
Duke Ellington vid en studentafton på Akademiska
Föreningen i Lund 1963, samma år som han spelade
in Serenade to Sweden tillsammans med Alice Babs.
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1960-talet ställning för antirasism och kopplades inte sällan till
militanta politiska ståndpunkter. I svensk jazz avspeglades detta i
en jazzkritik där särskilt Björn Fremer (1929–2013) intog en r adikal
position genom att hävda svarta musikers överlägsenhet. Fremer
var från 1952 drivande i jazzklubben Studio 52 i Lund. Han
anlitades som jazzskribent i Kvällsposten och började skriva i Estrad
och Orkesterjournalen. 1958 flyttade han till Stockholm och arbetade
på skivbolaget Sonet. 1960 flyttade han till New York, där han
genom sina tidigare skivbolagskontakter kunde etablera ett stort
nätverk och skrev kontinuerligt för svenska tidningar.
I Estrad nr 3 1961 publicerades en artikel om det nya begreppet
”soul”. Här återkom Fremer med några av sina grundläggande
ståndpunkter. I komprimerad form kan de sammanfattas som att
det var de svarta som skapat jazz och var ledande inom genren –
vita kunde enligt honom inte spela soulful. Kritiker i usa var alla
vita och ”fulla av Jim Crow”, trots att de visste att ”de färgade är
överlägsna jazz-musiker” slog Fremer fast. Med detta syftade han
på de så kallade Jim Crow-lagarna som tillkommit i usa från 1876
och gällde långt in på 1900-talet. Lagarnas syfte var att upprätthålla
segregationen mellan svarta och vita. När Högsta domstolen 1954
förbjöd segregationen i skolan, blev det dödsdomen för Jim Crowlagarna och början för den amerikanska medborgarrättsrörelsen.
Björn Fremer menade dessutom att så kallad third stream, en riktning för kombination av jazz och klassisk musik, var ett dödsdömt
försök – en tom och innehållslös musik kallade han det. ”Jazzen är
något mycket mer än musik, det är ett helt folks sätt att leva”
menade Fremer.
Reaktionerna lät inte vänta på sig. I Orkesterjournalen nr 4 1961
gick till exempel Lasse Lystedt till attack mot Fremer med orden:
”Alla färgade jazzmusiker är inte överlägsna alla vita, och alla vita
jazzmusiker är inte underlägsna alla färgade.” Lystedt gav sedan
exempel på musiker som visade just detta. Skivbolaget Metronome
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använde sina annonser i Estrad nr 4 1961 för det nya albumet av
Modern Jazz Quartet, en av de så kallade third stream-grupper som
Fremer nedvärderade och tillskrev en ”Onkel Tom-attityd”, för
polemik mot honom:
En för närvarande mycket storordig svensk jazzkritiker (som är unik
såtillvida att han är helt omusikalisk) har på senaste tiden försökt
inbilla den svenska jazzpubliken, att mjq inte har ett dyft med jazzmusik att göra. (Detta trots hudfärgen, som ju stämmer). Dom lär
sakna ”soul” (skånskt uttal).
Den icke färgförblindade jazzmusikälskaren, som naturligtvis länge
njutit av mjq:s kvalitetsmusik har nu en möjlighet att införskaffa
ett album, som går till jazzhistorien. Det är European Concert, där
upptagningarna är gjorda under kvartettens senaste Skandinavienbesök. Metronomes teknikerstab har gjort ett magnifikt arbete […].

I Estrad nr 4 1961 inleddes en serie om ”Jazzens nya ledare”, och
Fremer gick i svaromål i inledningen till en av artiklarna:
[…] de flesta kritiker och musiker vägrar att ta befattning med frågan om ras och musik i det här landet. Det tycks existera en slags
uppfattning bland våra kritiker och musiker där varje omnämnande
av rasfaktorer är liktydigt med rasfördomar. Den som knystar om
negerns plats i jazzen stämplas genast som Crow Jim, vilket i många
fall tycks vara värre än Jim Crow här i landet.

I artikeln skrev Fremer att jazz ”skapades av negrer. Jazzen har
utvecklats vidare av negrer och stilbildarna har alltid varit negrer
ända fram till dagens jazz.” Oavsiktligt eller inte så återklingar här
lektor Erik Walles inledningsformuleringar i boken Jazzen anfaller
från 1946, där jazzen utdömdes mot bakgrund av att den ”skapats
av berusade negrer i bordellmiljö”, och Fremers retorik har ett
liknande syfte, det vill säga att fastslå postulat för all fortsatt diskussion att utgå ifrån – om än med helt andra utgångspunkter (och
andra inbjudna samtalspartners) än Walles.
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Det problem som Fremer aldrig tog upp var följdfrågorna om
vad vita, till exempel svenska musiker, skulle tillåtas spela och vilka
kriterier som skulle gälla för bedömning, något som låg latent i
flera av de repliker han bemöttes med.
huden färgade av sig
Det fanns alltså flera positioner i Sverige under första halvan av
1900-talet för hur afroamerikansk musik skulle förstås: som något
primitivt och allmängiltigt som kunde bidra till den europeiska
musiken med detaljer som rytmik och improvisation, något
modernt och allmängiltigt som var den nya tidens musik, eller rent
av något specifikt afroamerikanskt (eller specifikt för usa), värt att
beundra på avstånd.
Det fanns också flera bud om vad som var den centrala formen
av afroamerikansk musik (jazz, spirituals eller blues), vilken position musiken skulle ha och vilka musiker som bäst representerade
den. Musiken bidrog visserligen till att segregationen i usa uppmärksammades utanför pressens nyhetssidor, men samtidigt var
musiken också en arena där rasstereotyper reproducerades och
förstärktes. Ett sätt att motverka stereotyperna var att hävda musik
som ”stående ovanför politiken”, men då kunde resultatet bli att
afroamerikanska insatser frikopplades från alla sociala sammanhang, eller helt enkelt osynliggjordes.
*
Större översikter av svensk jazzhistoria finns i Erik Kjellberg, Svensk jazzhistoria: En översikt, Stockholm: Svenskt visarkiv, 1985; Jan Bruérs avhandling
Guldår och krisår: Svensk jazz under 1950- och 60-talen, Stockholm: Svenskt
visarkiv, 2007, samt min egen Jazzens väg inom svenskt musikliv, Möklinta:
Gidlunds, 2011.
Jazzmusiken som symbol för modernitet och centrum för moralpanik

har tidigare studerats av Johan Fornäs i Moderna människor: Folkhemmet och
jazzen, Stockholm: Norstedts, 2004, och moraldiskussionen särskilt i Jonas
Frykman, Dansbaneeländet: Ungdomen, populärkulturen och opinionen, Stockholm: Natur och kultur, 1988. Bertil Lyttkens, Svart och vitt: Utländska jazzbesök 1895–1939 speglade i svensk press, Stockholm: Svenskt visarkiv, 1998,
granskar kronologiskt hur amerikanska jazzmusikers framträdanden recenserades. Principiellt viktig är också Ylva Habel, ”Den autentiska Joséphine
Baker? Om problematiken kring medieringen av ras”, i Solveig Jülich,
Patrik Lundell & Pelle Snickars (red.): Mediernas kulturhistoria, Stockholm:
Statens ljud- och bildarkiv, 2008.
Marian Andersons betydelse för medborgarrättsrörelsen belyses i Raymond Arsenaults The Sound of Freedom: Marian Anderson, the Lincoln Memorial, and the Concert that Awakened America, New York: Bloomsbury, 2009,
samt i biografin av Allan Keiler, Marian Anderson: A Singer’s Journey, New
York: Scribner, 2000. Dramatens uppsättning av Guds gröna ängar behandlas i Sverker R. Ek, Teater i Stockholm 1910–1970 vol. 1:2: Teater i förvandling:
Diskussionen kring Dramaten som ”nationalscen” och ”folkteater” från Guds
gröna ängar hösten 1932 till Vår ära och makt våren 1937, Umeå: Umeå
universitet, 1982. Leonard Feathers ställningstaganden som kritiker belyses
i Mischa van Kans avhandling Swingin’ Swedes: The Transnational Exchange
of Swedish Jazz in the US, Göteborg: Institutionen för kulturvetenskaper,
Göteborgs universitet, 2016, om lanseringen av svenska jazzmusiker i usa
under 1950-talet.
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Vad betyder det
att musik är ”live”?
Rasmus Fleischer
Levande musik har länge premierats av både politiker och musiker.
Men vad är det som är ”levande”? Och hur har det förändrats över tid?

Hur dör musik? Frågan kan tyckas märklig, men är ändå inte
opåkallad. Levande musik är ju ett etablerat begrepp, som låter
antyda att musik även kan avnjutas i livlös form. Vårt sätt att tala
om musik rymmer onekligen en värdering, som är närvarande även
i den statliga kulturpolitiken, som länge haft som uttalad målsättning att ”främja levande musik”.1 Vad som då ska främjas är inte
musikalisk kvalitet i en snäv mening, utan ett visst sätt att utöva eller
uppleva musik. En musikstil, en komposition eller en inspelning kan
inte vara ”levande”. Så som begreppet används i dag, syftar det inte
på immateriella verk, utan på materiella situationer. Den här artikeln
kommer att ställa frågan vad som präglar dessa situationer och hur
det kom sig att man omkring 1930 plötsligt började tala om ”levan
de musik” som en företeelse att värna.
Numera tycks uttrycket ”livemusik” ha tagit över i vardags
språket2, men innebörden är densamma. Levande musik – eller
livemusik – syftar på de situationer där musik framförs av musiker
inför en publik. För att avnjuta levande musik är det alltså nöd
vändigt att vid en given tid ta sig till en given plats, dit även andra
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människor har tagit sig i samma syfte. Begreppet syftar alltså på
någonting som både är kroppsligt och kollektivt. Intressant nog
tycks det också vara kopplat till synen snarare än till hörseln. Att
publiken får möjlighet att se musikerna är avgörande: ”jag såg dem
live” är en vanligare fras än ”jag hörde dem live”.
Här bör det påpekas att det engelska adjektivet live i sammanhanget har en bredare uppsättning av betydelser än svenskans
”levande”. En konsert kan ”sändas live” (direktsändas) i radio, men
det betyder inte att den som sitter hemma vid radion blir serverad
”levande musik”. Samma sak med fenomenet ”liveinspelning” som
betecknar en inspelning gjord i närvaro av publik. Den som sett en
videoinspelning från en konsert kan inte påstå sig ha sett den
aktuella artisten ”live”.
Uppenbarligen finns det en etablerad uppfattning om att det
levande framförandet rymmer vissa unika kvaliteter, som inte låter
sig reproduceras på teknisk väg. Att definiera dessa kvaliteter har
emellertid visat sig svårt. Musik- och teaterforskare har närmat sig
frågan via begreppet liveness.3 I sin bok med samma titel driver
Philip Auslander tesen att det i själva verket inte finns något unikt
i det levande framförandet. Vad som anses vara ”live” är bara en
social konstruktion, en uppsättning manér som nöjesindustrin
använder för att iscensätta något som ska förefalla autentiskt. Den
positiva värderingen av levande musik är, enligt Auslanders synsätt,
mest av allt uttryck för en kulturkonservativ reaktion mot medieteknikens obönhörliga framåtskridande.4
En parallell kan dras till hur man inte började tala om ”levande
ljus” förrän det elektriska ljuset börjat breda ut sig.5 ”Levande
musik” är på motsvarande sätt ett begrepp som fått sin betydelse
genom att kontrasteras mot bruket av ny teknik. Dess motsats antas
ofta vara inspelad musik. Men det är inte självklart att just ljudinspelningen var den teknik som tvingade fram tanken på att musik
kan vara antingen levande eller död.
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Alltför ofta har det förutsatts att musikhistorien tog en helt ny
vändning år 1877 när Thomas Edison presenterade sin fonograf.
Men såväl före som efter Edison har tekniska innovationer förändrat musikens förutsättningar. Cembalon och synthesizern är exempel på medietekniker, liksom konsertsalen, för att inte tala om
notskriften. Alla har de möjliggjort helt nya former av musik, samtidigt som de i viss mening har fjärmat musiken från människokroppens inneboende förmågor. Inte sällan har musiker stridit om
vilka medel som är legitima. Det speciella med begreppet ”levande
musik” är att det länge har framstått som så självklart vad det
åsyftar – och att det är någonting värdefullt.
Från att ljudinspelningens historia tog sin början år 1877, skulle
det dröja över ett halvsekel innan ”levande musik” blev ett begrepp.
Under tiden växte det fram en hel skivindustri utan att den in
spelade musiken uppfattades som ett hot mot den framförda.
Anledningen var att varken fonografen eller grammofonen – två
rent mekaniska ljudmedier – kunde prestera särskilt hög ljudvolym
genom sina trattar. Detta förändrades på 1920-talet med den nya
tekniken för elektronisk signalförstärkning via vakuumrör. Först
med denna volymökning kunde den inspelade musiken på allvar
konkurrera med levande orkestrar – och först då blev det aktuellt
att fråga sig om det levande framförandet har unika kvaliteter.
Detta var en slutsats som framträdde i min doktorsavhandling i
historia, Musikens politiska ekonomi (2012). Där studerade jag bland
annat hur de organiserade musikerna förhöll sig till den högtalarförstärkta musikens intåg i offentligheten, som inleddes med övergången till ljudfilm. När högtalaranläggningar år 1929 installerades
på de första biograferna i svenska storstäder, innebar det ju också
att biograforkestrarnas musiker blev utan arbete – och detta vid
samma tid som den ekonomiska depressionen slog till.
När jag studerade tidskrifter från denna tid, i synnerhet Musiker
förbundets organ Musikern, fann jag att begreppet ”levande musik”

219

220

Rasmus Fleischer

etablerades i Sverige just år 1929. Under de följande åren utkristalliserades den motsatsställning mellan ”levande musik” och ”mekanisk musik” som under lång tid kom att bli ledstjärna för såväl
musikerfackliga som kulturpolitiska strävanden. För att belägga
detta skifte begreppshistoriskt är det dock önskvärt med ett bredare källmaterial än det jag använde i min avhandling. Efter att min
avhandling färdigställdes, har en sådan breddning underlättats
radikalt tack vare Kungliga bibliotekets arbete med att digitalisera
svensk dagspress. Genom att helt enkelt söka efter frasen ”levande
musik” bekräftas slutsatsen att detta begrepp fick sin nuvarande
betydelse år 1929, med Musikerförbundet som viktig aktör. Därtill
ges intressanta exempel på hur samma uttryck förekom även dessförinnan, men då med en helt annan innebörd.
”levande musik” som
nationalromantisk paroll
Under 1920-talet användes ”levande musik” som positivt värdeomdöme av flera musikkritiker i Stockholmspressen. Det syftade
då inte på själva konsertsituationen, utan på de kompositioner som
framfördes. En orkesterdikt kunde beskrivas som ”ett stycke
impulsiv och levande musik”6 och en solist kunde berömmas för
sin förmåga att föra vidare det som är ”levande” i ett musikstycke.7
En särskilt tydlig innebörd fick uttrycket hos den omstridde
Wilhelm Peterson-Berger som var en av sin tids mest lästa kulturskribenter, verksam i Dagens Nyheter fram till 1930. Utifrån sin
starkt nationalromantiska position drev han, från 1910-talets mitt,
en allt mer affekterad kampanj mot ”kakofonin”, det vill säga de
modernistiska tendenserna i musiklivet.8 ”En av hans fasta över
tygelser var att den västerländska kulturen vilade på den tonala
musiken, på dur/moll-systemet”, konstaterar musikvetaren Henrik
Karlsson i sin biografi över Peterson-Berger.9
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Peterson-Berger beskrev den musikaliska modernismen som
konstlad, sökt, rotlös och bunden till abstrakta formler: ”Det är för
den innevarande musikepoken utomordentligt karaktäristiskt att
man likasom sökt avskaffa all verklig inspiration, alla ingivelser och
impulser ur det omedvetna, och ersätta dem med medvetet receptskriveri.” Levande musik betecknade därmed motsatsen till all
sådan modernism. Endast genom att ingjutas med en individuell
och nationell karaktär kunde musiken bli och förbli levande, enligt
Peterson-Berger.10 En likartad position anas även hos musik
recensenten Herman Glimstedt i Aftonbladet, när denne använde
uttrycket i sina recensioner.11
Också i texter som berörde framföranden av tidig musik och folkmusik använde kritikerna stundom ”levande musik” som positivt
omdöme. Det syftade då på en musikalisk praktik som ansågs befinna sig i en levande tradition, i motsats till de framföranden som
hade karaktären av ”historisk dokumentation” eller ”kuriosum”.12
Även här fick attributet ”levande” uttrycka en värdering i linje med
nationalromantikens ideal.
”levande musik” som motpol
till ”mekanisk musik”
Ljudfilmens svenska premiär skedde den 2 maj 1929 i Stockholm.
Biografbesökare uppgav att ljudkvaliteten varit usel, vilket lugnade
Musikerförbundet; ”försöken att ersätta den levande musiken med
mekaniska musikinstrument ha alltså enligt vår mening slagit
synnerligen illa ut”, konstaterade Musikern.
Tanken på en konflikt mellan ”levande musik” och ”mekanisk
musik” var av allt att döma ny. Närmare bestämt hade den introducerats i januari 1929, då Musikern publicerade en kommuniké
från Internationella musikerunionen, som diskuterade risken för
att musikers arbetstillfällen skulle försvinna när ”den mekaniska
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musiken” bredde ut sig. Detta kan ha varit första gången i Sverige
som begreppet ”levande musik” användes i sin nya innebörd. Tidigare hade musikkritiker reserverat detta värdeomdöme för särskilt
högtstående verk, men hädanefter skulle det räcka att musiken
framfördes av en orkester på plats. Ännu en tid förblev det dock
oklart varför denna rumsliga närvaro var så viktig.
Under våren 1929 fördes diskussionen mest bland musiker och
biograffolk, men på höstkanten – när allt fler Stockholmsbiografer
valde att installera högtalarsystem – engagerade sig även Dagens
Nyheter. Ljudfilmen ”är ett surrogat för levande tal och levande
musik”, skrev tidningens ledarsida och varnade för de ekonomiska
intressen ”som av hela vår civilisation vill göra ett amerikanskt
genomsnitt”. Utan att helt förkasta ljudfilmen pläderade dn för att
låta stumfilmen leva vidare, sida vid sida, ty ”det vore barbariskt,
om de levande filmorkestrarna skulle dödas av skivornas och trattarnas mer eller mindre opersonliga och jämnstrukna spel och
sång”.13
Ledarartikeln bidrog till att sprida idén om att ”levande musik”
rymde en oersättlig kvalitet. Samma vecka började det dyka upp
annonser från de biografer som fortsatte visa stumfilm, där ”levan
de musik” för första gången användes som säljargument.14 Troligen
uppmuntrade detta Musikerförbundet att gå på offensiven. Några
dagar senare utfärdade nämligen dess förbundsstyrelse ett cirkulär
där landets fackligt organiserade arbetare manades att bojkotta
ljudfilmen. Man argumenterade inte bara för solidaritet med arbets
lösa musiker, utan också i namn av estetiska värden:
Ur såväl musikkulturell som konstnärlig synpunkt kan denna ”maskinmusik” endast utgöra ett surrogat och delvis ersätta den levande
musiken, varigenom skapas en förvrängd och skev uppfattning av
den levande musikens skönhetsvärden.15
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Svenska Dagbladet hakade på diskussionen genom att anordna en
pristävling där läsarna inbjöds att reflektera över följande fråga:
”Föredrar ni den moderna ljudfilmen sådan som den just nu framträder åtföljd av den döda musiken framför den gamla ljudfilmen
med levande musik?” En överväldigande majoritet röstade för att
behålla stumfilmen. Huruvida detta resultat var representativt för
den allmänna opinionen, som tidningen påstod, ska vara osagt.
Men från flera håll noterades att ljudfilmen hade starkast stöd på
landsorten, där man aldrig kunnat åtnjuta högklassiga biograf
orkestrar, så som man kunnat göra på flera stumfilmsbiografer i
Stockholm.
Med facit i hand är det lätt att se stumfilmskramarna i ett löjets
skimmer. Men utgången var inte given på förhand. Betänk att teatern levde och lever vidare, sida vid sida vid filmen. Varför skulle
då inte stumfilm och ljudfilm kunna samexistera som separata
konstarter?
Utgången föreföll oviss, åtminstone en bit in på 1930. Såväl
musiker som biografägare försökte tolka de motstridiga rapporter
som anlände från Tyskland och usa.16 Även i svensk dagspress
förekom rapporter om att amerikanska biografer återanställt sina
orkestrar för att tillfredsställa publikens önskemål på levande
musik.17
Det amerikanska musikerförbundet startade en särskild kampanjorganisation, Music Defense League, som annonserade i pres�sen med budskapet att ”mekanisk musik” aldrig kan bli mer än ett
surrogat. Musikern återgav med stor nyfikenhet de amerikanska
kollegornas argument. Målet var att etablera en gräns för teknikens
inträngande på konstens område, förklarade den amerikanske
musikerledaren Joseph Weber. Maskinernas rättmätiga ändamål
borde vara att rationalisera bort själlöst arbete. Hur perfekt en
maskin än låter ”måste den dock komma till korta då det gäller att
få en intim kontakt mellan musikutövaren och lyssnaren”, skrev
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Joseph Weber.18 Det var under detta korta tidsfönster, när bio
grafmusikens framtid föreföll oviss, som ”levande musik” kom att
associeras till närvaro, intimitet och ömsesidig kommunikation
mellan artist och publik.
Hoppet om biograforkestrarnas överlevnad dog ändå ut sommaren 1930. Från att ha stridit om sina olika patent, bildade nu den
europeiska och amerikanska filmindustrin en internationell kartell
som påskyndade övergången till ljudfilm. Musikernas fackförbund
inriktade sig på att bekämpa musikens mekanisering i andra sammanhang, exempelvis på restauranger.
Ett viktigt forum blev Nordisk Musikerunion (nmu) som 1931
beslöt att musikerfacken skulle ”vidtaga åtgärder i propagandasyfte för den levande musiken”. Tre år senare skisserade nmu en
ny vision: ”Beskattning av den mekaniska musiken till förmån för
den levande”. Tanken var att alla företag som nyttjade högtalarmusik
via lagstiftning skulle tvingas att bidra med pengar till ”en fond för
stödjandet av den levande musiken”. Faktum är att denna idé kom
att spela en viktig roll i de segdragna förhandlingar som ledde fram
till 1961 års Romkonvention, som gav musiker vissa rättigheter till
musikinspelningar. Därmed lades grunden för rättighetsorganisationer likt svenska Sami, som länge hade som uttalad målsättning
att försvara den levande musiken mot tendenser till ”mekanisering”.19
Inledningsvis, under 1929, hade det funnits en tendens att likställa ”mekanisering” med ”amerikanisering”. Kampen för den
levande musiken gled samman med värnandet av det nationella och
förkastandet av jazzmusiken. Här går det att ana en kortvarig överlappning mellan den äldre och den nyare innebörden av ”levande
musik”. Men det skulle inte dröja länge innan även jazzmusikerna,
som efter hand fick en starkare ställning i Musikerförbundet, tog
ställning för principen om att musik bör avnjutas i levande form.20
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när tar apparaterna livet av musiken?
Det fackliga kravet på skyddslagstiftning för den levande musiken
tvingade fram en tydligare definition av vad som menades med
”mekanisk musik”. Nordisk Musikerunion gjorde ett formellt uttalande år 1934:
Skal man definere uttrykkene ”levende musikk” og ”mekanisk
musikk” i denne resolusjon, må definisjonen gå ut på at den musikk
som fra orkester eller solist går direkte till tilhørerne (som i en
konsertsal), er levende musik, all annen musikk som formidles til
tilhørerne ved et eller annet apparat (som radio, grammofon, lydfilm etc.), er mekanisk musik.21

Skillnaden mellan levande och mekanisk musik formulerades alltså som en skillnad mellan omedelbarhet och mediering. Musik som
förmedlas av ”en eller annan apparat” kan enligt detta synsätt inte
vara levande. Strikt tolkat träffar detta varje bruk av mikrofoner
och högtalare, men resolutionen lät antyda att det var först när ljud
överfördes till en annan lokal – exempelvis ett angränsande rum på
en restaurang – som musiken upphörde att vara levande.
En fundamental utgångspunkt för det fackliga resonemanget var
att ett musikinstrument inte är att betrakta som en ”apparat”. På
1930-talet var det ännu relativt enkelt att resonera så. Men under
efterkrigstiden kom denna gränsdragning stegvis att luckras upp
med framväxten av olika slags elektroniska instrument och
ljudeffekter.
På 1970-talet fylldes tidskriften Musikern med annonser för synthesizers, samtidigt som många av artiklarna paradoxalt nog fördömde samma apparater för att de tog musikernas arbetstillfällen.
Det var i högsta grad oklart om musik som framfördes med hjälp
av synthesizers kunde vara levande musik.
Från slutet av 1970-talet började också allt fler nöjesställen att
engagera discjockeys i stället för dansband. Många av dessa disc-
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jockeys var föga mer än ”plattvändare” som spelade en kavalkad av
hitlåtar, men andra såg sig som en ny typ av artister som använde
skivinspelningar som ett instrument för att skapa något nytt. När
vissa av dem sökte inträde i Musikerförbundet, argumenterade de
för att deras uppträdanden var nog så ”levande” som dansbandens.
Återigen hänvisades till den ömsesidiga kommunikationen mellan
artist och publik som det avgörande värdet i levande musik.22
Under 1980-talets lopp blev det än svårare att göra en skarp distinktion mellan levande och mekanisk musik. Bruket av elektronisk
utrustning blev mer av en gradfråga. Olika normer utkristalliserade sig inom olika musikstilar.
Begreppet ”mekanisk musik” föll till slut ur bruk, men dess
motsats ”levande musik” fortsätter att spela en absolut central roll
för hur vi begriper musiklivet. Det betecknar inte bara ett kul
turpolitiskt ideal, utan också en sektor inom den kommersiella
musikindustrin. Genom en sammanslagning år 2017 bildades
intresseorganisationen Svensk Live som företräder olika slags musikarrangörer: från de multinationella bolagen Live Nation och
fkp Scorpio till små musikföreningar i Kävlinge och Finspång.23
I musikbranschens egen statistik kvarstår levande musik som en
egen kategori – och det är just där som omsättningen har vuxit som
allra mest under 2000-talet.24 Enligt organisationen Musiksverige
står konsertintäkter numera för drygt hälften av musikbranschens
intäkter.25
År 1999 förutspådde Philip Auslander i boken Liveness att ”det
symboliska kapital som ligger i liveframträdanden” skulle förlora i
betydelse.26 Faktum är att exakt det motsatta har skett under
2000-talet. Den allt större tillgången på digital musik tycks ha
skapat sin egen motreaktion som får människor att uppvärdera den
fysiska närvaron i upplevelsen av musik. Räcker det då att en grupp
människor har tagit sig till samma plats för att deras musikupp
levelse ska bli ”live”? Eller krävs något mer, och i så fall vad?27
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vad är ”live” i den digitala världen?
Sedan ett tiotal år har Metropolitan Opera i New York distribuerat
vissa föreställningar digitalt via satellit. Visningsrättigheter har
bland annat sålts till svenska Folkets Hus och Parker, som har lagt
ner ett stort arbete på att digitalisera biografer runt om i Sverige.
År 2007 lanserade de begreppet ”live på bio” för dessa direktsända
operaföreställningar som snart kompletterades av teater och orkesterkonserter. Vissa föreställningar sänds även i repris påföljande
dag och eftersom reprisen inte är ”live” betalar biopubliken då ett
lägre biljettpris – för exakt samma audiovisuella upplevelse.28
Exemplet belyser hur en idé om musikupplevelser som mer eller
mindre ”levande” fortsätter att spela roll, på ett sätt som blir mätbart i pengar, trots att gränsdragningen blir allt mer oklar. Framför
allt undergrävs livebegreppet genom bruket av elektroniska instrument och förinspelade bakgrunder. Inom delar av den elektroniska
dansmusiken, där gränsen mellan discjockey och producent är flytande, råder särskilt stor oklarhet kring vad det innebär att ”spela
live”. Vissa artister tycks göra föga mer än att gå upp på scen, trycka
på play och veva med armarna.
En av 2010-talets största stjärnor inom elektronisk dansmusik
(edm) kallar sig Deadmau5. ”We all hit play”, skrev han 2012 som
inledning till en bloggpost som orsakade en smärre storm bland
kollegor och fans. Bloggposten förklarade att utrymmet för spontana infall är minimalt eftersom musiken på förhand har synkroniserats med en video- och ljusshow. Elektronisk dansmusik av
detta slag är inte och kan heller inte vara någon scenkonst. Det är
arbetet i studion som räknas. Vad jag gör på scen, det hade vem
som helst kunnat göra, skrev Deadmau5.29
Han fick emellertid mothugg från andra discjockeys och pro
ducenter, särskilt inom alternativa former av dansmusik, de som
framträder i källarlokaler snarare än på fotbollsarenor. Bland dessa
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finns ofta starka normer som sätter gränser för hur mycket som får
vara förprogrammerat. Att som discjockey spela techno- eller house
musik på enbart vinylskivor fungerar i praktiken som garanti för
en viss nivå av liveness. Men även bland vinylfantasterna kan det
råda delade meningar om huruvida det är acceptabelt att ha
förberett en låtlista. Många menar att det hör till discjockeyns
yrkeskodex att improvisera fram låtordningen i samspel med den
dansande publiken.30
avslutning
Vad som menas med levande musik är ingalunda givet, vilket den
här artikeln har belyst med hjälp av en begreppshistorisk metod.
Under det tidiga 1900-talet användes begreppet av nationalromantiska kritiker som hyllade den musik som ansågs befinna sig i en
levande tradition, men från 1929 laddades det med en helt ny
innebörd. ”Levande musik” kom nu att syfta på den traditionella
konsertsituationen, ställd i motsats till ”mekanisk musik”. Det
avgörande var frånvaron av viss teknisk utrustning och den kroppsliga närvaron av musiker och publik i samma rum. Därmed möjliggjordes en särskild omedelbarhet, intimitet och kommunikation,
kanske även ett utrymme för spontana infall – allt det som saknades
på skiva eller på radio.
Men hur man skulle se på bruket av elektronisk utrustning på
scen var från början oklart. Under de nittio år som följt har det
gradvis blivit allt svårare att dra en strikt gräns mellan vad som är
”live” och vad som inte är det.
Uppenbarligen syftar livebegreppet på kvaliteter som av många
upplevs som oersättliga. Det är inte uttjänt, men behöver uppdate
ras. Den gamla dikotomin mellan ”levande musik” och ”mekanisk
musik” är inte längre hållbar. Musik är inte död bara för att den
använder sig av ett visst slags elektronik. Snarare än en dikotomi
Levande musik? Jean Sibelius utkast till sin nationalromantiska symfoniska fantasi Pohjolas dotter.
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bör vi tala om olika grader och former av intimitet, kommunikation
och levande närvaro där musik äger rum. Det som förtjänar att
värnas är inte frånvaron av teknik, utan de situationer som tillåter
någonting oförutsägbart att hända.
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Den nya islamiska popmusiken
och Maher Zain
Jonas Otterbeck
Människor över hela världen älskar popmusik. Men för djupt religiösa
kan pop vara problematisk då den är förknippad med alkohol, droger,
dans och sexualitet. I dag finns det därför muslimsk pop som vänder
sig till en marknad där publiken antas vilja lyssna till artister som
agerar utifrån islamisk moral.

Maher Zain har haft en fantastisk musikkarriär. Hans tre album
har alla sålt utmärkt och han har en stor fanskara, inte minst i
Sydostasien. Han är en populär liveartist, efterfrågad i välgörenhetssammanhang. Bland annat stödjer han fn:s flyktingfond
unhcr och de använder honom som dragplåster.1 Awakening, det
islamiska mediebolag han ligger på, har skickligt använt sociala
medier för att lansera sina artister; Maher Zain har nästan 1,6 miljoner följare på Twitter och ca 26 miljoner på Facebook. Han är en
uttalat muslimsk artist som verkar i en värld där det finns förhållningsregler för hur en artist får sjunga, röra sig och uttrycka sig.
Den islamiska popmusiken är dock under utveckling och Maher
Zain och hans skivbolag måste ständigt diskutera hur de ska lansera honom och hans musik som islamisk.2 Awakening är inte en
front för en religiös rörelse; företaget är snarare resultatet av ett
nytt entreprenörstänkande inspirerat av islam. En ökande grupp
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muslimer kan betecknas som konsumtionsstarka och de vill ha
alkoholfritt vin, mat, film, kläder och musik som kan klassas som
halal (tillåtet) och som rimmar med deras livsstil. Awakenings
affärsidé är att bidra med en produkt som uttrycker, men också
påbjuder, en islamisk identitet. I denna artikel kommer jag att gå
igenom hur Maher Zain framställs och analysera hans text och musik för att ge exempel på och diskutera hur islam och konsumtionskultur är sammanflätade i islamisk pop, en musik som förväntas att
ha makten att påverka.
artisten maher zain
Maher Zain föddes i Libanon 1981 och kom till Sverige med sin
familj när han var åtta. 2005 kom han i kontakt med RedOne, en
numera världskänd låtskrivare och producent född i Marocko men
med sin karriär i Sverige och usa. RedOne, som redan då var ett
namn, var nio år äldre än Maher Zain och kom snart att fungera
som hans mentor. Han uppfattade Maher Zains känsla för melodier
och hantverksskicklighet i studion. När RedOne skulle pröva lyckan
i New York följde Maher Zain med.
För Maher Zain var inte New York idealt. Något – tempot,
musikföretagen, de ständigt närvarande drogerna och alkoholen i
musikkulturen, eller något annat, han specificerar inte vad i intervjuer – störde honom i arbetet, trots att det var hans dröm att få
jobba med musik och dessutom med RedOne som han beundrade
och fortfarande är vän med.
Tillbaka i Stockholm genomgick Maher Zain en religiös väckelse.
Islam kändes plötsligt relevant. Musiken lades delvis på hyllan, men
bara delvis. Han fortsatte att sjunga och komponera bland annat
när han jobbade som lastbilschaufför. Han deltog också i att sjunga
nashid3, religiösa sånger, i en moské i Stockholm. Efter ett upp
trädande träffade han Zana Muhammad, en jämnårig muslimsk
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entreprenör från Göteborg. Zana Muhammad fick en demo av
Maher Zain som han skickade vidare till Awakening, ett bolag
grundat i London år 2000 med ambitionen att skapa högkvalitativa islamiska mediaprodukter. Bolaget hade började spela in skivor
2003 och från och med 2005 hade musiken blivit företagets viktigaste produkt. Awakening specialiserar sig på vad jag kallar popnashid, en ny genre inom islamisk religiös musik som har rötterna
i äldre former av nashid men som också är beroende av kommersiella samtida musikgenrer.4
Efter en tid blev Maher Zain kontaktad av Awakening och 2008
bjöds han till Kairo, där bolaget har sitt huvudkontor. Under en hel
vecka talade Awakeningfolket mest religion och uppförande med
honom för att se om han var den typ av person som de skulle kunna
tänka sig att ha som artist. Därefter började de diskutera musiken.
Awakening befann sig i kris. Bolaget hade just förlorat sin enda
bästsäljande artist, superstjärnan Sami Yusuf. Schismen verkar ha
gällt att Sami Yusuf kände sig mer dragen till perennialistisk sufism5
än till sunnitisk väckelseislam som kan sägas vara grunden för
Awakenings islamförståelse. Separationen innebar bland annat en
bitter kontraktsstrid.
Maher Zain var en av fyra artister som fick kontrakt vid denna
tid. Han ingick i en satsning som möjliggjordes genom att tre
affärsmän från Arabiska halvön investerade i bolaget. Maher Zain
är den artist som det har gått ojämförligt bäst för. Han har en distinkt, kraftfull röst och hans album har en följsam och harmonisk
produktion som blir mer avancerad för varje album.
konsumtionskultur och islamisk etik
Maher Zain lanserades redan från start som en stilig, ungdomlig
man, modemedveten och resursstark. På omslagen till hans tre
Awakening-album avbildas han ensam, påfallande avslappnad, inte
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sällan sittandes, alltid med keps, mössa eller hatt. Inte på något
av omslagen ler han. Det är märkligt eftersom han har ett stort,
varmt leende och påfallande ofta ler. På omslagen framträder han
emellertid som en allvarlig, fridfull man. På första omslaget är han
försjunken i bön. Den enda bild som antyder ett leende återfinns
på tredje albumet One (om man viker ut hela cd-omslaget).
De officiella videofilmerna som lanserar Maher Zains musik kan
delas i två huvudsakliga kategorier: de som har en berättelse med
honom som huvudperson, samt de som på olika sätt är grafiska
eller utgör stillbildsvideos där en bild på artisten och ibland även
låttexten är allt man får vid sidan av musiken.
I de berättande filmerna framträder sångaren som en kärleksfull,
ansvarstagande, leende man, inte sällan placerad i en välbärgad
miljö (det kan ses i till exempel ”For the Rest of My Life” från
Thank You, Allah, 2009), en symbolisk islamisk miljö (som en
moské, vilket görs i början av ”Assubhu Bada”, en singel från 2017)
eller i en miljö där Maher Zain kan peka på ett samhällsansvar som
borde tas (som i videon till ”Kun Rahma/Be Mercy” från One,
2016, filmad i en liten by i Kenya och utgiven lagom till ramadan
med en uppmaning att ge till välgörenhet). Maher Zain är modernt
och återhållsamt klädd, ofta i keps eller hatt liksom på album
omslagen, och ägnar sig vid något tillfälle åt en lättigenkännlig
islamisk ritual.
En typisk video är nämnda ”For the Rest of My Life”, filmad
av amerikanska regissören Lena Khan, själv muslim. I skrivande
stund har videon visats mer än 33 miljoner gånger via Awakenings
officiella Youtube-kanal. Låten är en kärleksballad. Under större
delen av videon sitter Maher Zain i en fåtölj och sjunger eller så går
han runt i det som ska föreställa ett hem och städar, tittar i en
kokbok eller genomför tidebönen. I början är han klädd i jeans,
mörk tröja och keps men i slutet sitter han klädd som för bröllop i
en mörk kostym, slips, vit skjorta och blommor vid vänster kavaj
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slag. Kepsen är fortfarande på och han har sin vanliga dagsgamla
skäggstubb.
Regissören Lena Khan påpekar i en intervju med mig att hon var
tvungen att fundera mycket på hur Maher Zain framträder i filmen
och att hon klippte bort tagningar där han blivit för ”pojkbandssöt”. Han får gärna framträda som stilig, men det måste tyglas. Den
nederländska antropologen Karin van Nieuwkerk har i ett liknande sammanhang hävdat att artisterna inom islamsk pop till skillnad
från andra artister måste praktisera ”konsten att inte förföra”.6 Det
är inte lätt när alla kroppar som exponeras riskerar att sexualiseras.
Producenter inom islamisk underhållning måste således försvåra
sexualiseringen så gott de kan. Men hur gör de då det? Bland annat
genom att alla uttryck – ordval, toner, poser och rörelser – kontrolleras. Videofilmerna och liveframträdandena innebär därmed en
visuell utmaning för muslimska bolag som Awakening och dess
artister. Awakening vill presentera sina artister live och i videos för
att kunna sprida musiken, men frågan är hur artisterna ska framträda för att uppfattas som islamiska.
För Maher Zain innebär det bland annat att han inte dansar,
varken live eller i sina filmer, inte ens till sina dansanta låtar. Att
dansa hade nämligen varit att gå över gränsen för det tillåtna inom
islamisk pop.
Tills nyligen var alla Awakenings artister män. Våren 2014 fråga
de jag vd:n Sharif Banna varför de inte hade artister som är kvinnor,
och han svarade att bolaget gärna hade velat ha det, men att de än
så länge inte löst hur Awakening ska lansera dem. Problemet är hur
företaget och potentiella kvinnliga artister ska fås att framstå som
trovärdigt islamiska. Inom islamisk tradition finns nämligen en
gammal, svårbruten koppling mellan en kvinnas sång och sexua
litet, inte minst förankrad på Arabiska halvön där Awakening har
både investerare och publik. Awakening har varit föregångare på
många områden, men inte på detta. På nashid-scenen i stort finns
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kvinnliga artister, ofta mer nationellt lanserade än i nternationellt.
Men den 30 oktober 2017, i London, ansåg bolaget att det var dags
och lanserade sin första kvinnliga artist, Iman, live. I skrivande
stund, våren 2018, har hon inte hunnit släppa någon skiva.
I videon till ”For the Rest of My Life” visas en amerikansk muslimsk, välbärgad mångfald upp. Sex muslimska par skymtar förbi.
Till exempel serverar en man en kvinna frukost på sängen, ett par
ligger på rygg och tittar på stjärnhimlen och ett äldre par sitter i
varsin gungstol och ler mot varandra samtidigt som Maher Zain
sjunger ”’til the end of my time, I’ll be loving you”. Paren har olika
etniska bakgrunder. De flesta kvinnor har hijab, men inte alla.
Budskapet är tydligt: muslimska par är anständiga och kärleksfulla mot varandra.
Vikten av att musiken finns på kanaler som Youtube har medverkat till att alla låtar fått någon form av video. En bra stillbild
och en löpande sångtext är en effektiv lågbudgetprodukt. En
sådan video gjordes till exempel till Maher Zains sång ”Open Your
Eyes” (2009). En annan möjlighet är att knyta an till islams tra
ditionella konstformer. I lågbudgetvideon till ”Mawlaya” (2012)
använder regissören klassisk kalligrafi. Ett liknande grepp används
i den g
 rafiskt mycket mer avancerade ”Allah ya Moulana” (2016),
som i sin tur knyter an till den islamiska geometriska mönster
konsten.
Maher Zain spelar också live, och med hjälp av både egna konsertbesök och den närmast oändliga mängden privatfilmade konsertklipp som delas på sidor som Youtube har jag följt honom sedan
de första trevande konserterna 2009. Han har utvecklats ordentligt
som scenartist under åren. Från att stå still i kostym, vit skjorta och
keps har han hittat ett ledigt sätt att röra sig utan att dansa, klädd
i jeans och tröja och keps eller smalbrättad hatt. Borta är osäker
heten huruvida musiken och framträdandet ska gå hem.
När Maher Zain började uppträda var det vanligt att han sjöng
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sing-back, ensam på scen. Orsaken till det var inte bara ekonomisk.
När Awakening lät sin första stjärna, Sami Yusuf, uppträda med
fullt band 2005 förekom nämligen protester från en del muslimska
grupperingar som vägrade boka akten för att uppträdandet inklu
derade musikinstrument; andra arrangörer bejakade dock tilltaget.
Det finns en levande diskussion inom islamisk rättstradition,
välspridd utanför teologiska kretsar, om huruvida musikinstrument
(undantaget slaginstrument) är tillåtna att använda eller ej. De
mest restriktiva ser instrument som Djävulens redskap att locka
människor från islam, moderat restriktiva sammankopplar instrument med illegitim sex och alkoholkonsumtion och ser en risk
att musikinstrument eggar till synd, medan liberala menar att det
inte är instrumenten i sig som eggar utan kontexten som är det
avgörande.7 Omkring 2005 började allt fler muslimska artister
ansluta sig till de liberalas tolkning och det blev vanligare att
använda instrument. Awakening tillhörde dem som bröt ny mark
genom att ta instrumenten upp på scen.
Många av Maher Zains tidiga konserter hölls vid stora islamiska
konferenser, ett sätt för arrangörerna att göra konferenserna mer
attraktiva, inte minst för unga. Konserterna hade dock ingen självklar ställning vid konferenserna, och samspelet mellan scen och
publik var länge under förhandling. Skulle publiken applådera eller
ropa ”takbīr!”8 med det förväntade svaret ”Allāhu akbar!” (Gud är
större!) för att uttrycka uppskattning på rätt sätt? Hur skulle de
njuta av musiken? Klappa i takt? Sjunga med? Dansa? Inget av
detta var självklart då konserternas inramning gjorde det oklart
vilka moraliska normer som gällde.
När jag följde med Awakening under en välgörenhetsturné i
Storbritannien 2014 var det tydligt att detta fortfarande var oklart
för publiken som visserligen klappade litet ovant, men var obekväma med att följa med i musiken med kroppen. Men från Maher
Zains sida var formerna för live-spelande och konsertuppträdanden
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klara. Han gick in som underhållare med ett brett inbjudande
leende och stor självsäkerhet. I mötet med Manchesterpubliken på
klassiska konsertarenan O2 var en av de första kommentarerna från
honom: ”Let’s enjoy ourselves, in an halal way of course!” När jag
åter var på en välgörenhetsturné med Awakenings artister hösten
2017 upplevde jag att publiken och artisterna hade funnit en relation som var lekfullare och mer tillåtande.
Awakening och Maher Zain har skapat en stark föreställning om
honom själv som en modern, muslimsk helyllekille. Den Maher
Zain som publiken känner har inte utrymme för karaktärsfel eller
moraliska misstag. Hans persona är definierad av islamiska normer
men är också normativ i det att han sätter ett exempel. I stället för
att vara provocerande och tuff framstår han som en trygg projektionsyta för unga muslimer, en islamisk hjälte och idol som får
delar av publiken, inte minst den kvinnliga majoriteten, att skrika
rakt ut när de ser honom.
musiken och dess texter
Maher Zains tre album finns i flera versioner. Sångerna finns på
olika språk – engelska, arabiska, franska, malaysiska, turkiska – men
även i olika arrangemang, antingen fullt instrumenterade eller i
voice-only- eller percussion-versioner, det senare en anpassning till
en publik som Awakening antar inte vill lyssna på instrument på
grund av sin islamförståelse.9 I analysen har jag framför allt utgått
från de versioner som är att uppfatta som originalutgåvorna. Sånger är sällan skapade av en enda person; musiker, producenter, textförfattare och rådgivare – vissa av dem tackade, andra inte – bidrar
till slutprodukten.10 Maher Zains album och videos är produkter
från Awakening som marknadsförs med honom som främsta namn.
Exemplen nedan kommer från debutalbumet Thank You, Allah
(2009) som sätter tonen för Maher Zains artisteri och är represen-
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tativt även för senare skivor. Texterna bidrar till att precisera den
normativa aspekten av Awakenings affärsverksamhet.
Thank You, Allah har fyra huvudsakliga textteman: prisandet av
Allah; hyllandet av Muhammed; uppvaknandet efter att ha varit
vilse; kärlek. Texterna är oftast på engelska men ibland även på
arabiska, turkiska eller urdu. En text kan vara på mer än ett språk.
Meningarna präglas ofta av så kallad Islamic English, engelska kryddad med arabisk-islamiska ord, till exempel ”I pray we’re together
in Jannah [paradiset]”.
Vissa sånger som ”Subahana Allah”, ”Allahi Allah Kiya Karo”
och ”Always be There” är i allt väsentligt hyllningar till Allah. Refrängen till ”Subahana Allah” prisar Allah (subhāna betyder att
prisa), deklamerar att ingenting kan jämföras med Allahs storhet
(mā a‘zama sha’nak) och uttrycker att ”vi tillkallar dig [det vill säga
Allah] och ber om din förlåtelse” (nad‘ūka wa-narjū ghufrānaka).
Varken refrängens text eller melodi är Maher Zains egna; de är
hämtade från en populär nashid som bland annat en av Egyptens
största nashid-sångare under 1900-talet, schejk Sayyid al-Naqshabadi (d. 1976), har spelat in. Genom lånet markerar Awakening och
Maher Zain att de ser en kontinuitet mellan pop-nashiden och den
klassiska formen av islamisk nashid. Det samma gäller refrängen i
”Allahi Allah Kiya Karo”, en qawwali-sång som bland annat pakistanska The Sabri Brothers har gjort känd. Den pakistanska, sufiska
qawwali-musiken har blivit en populär genre och en viktig del av
det som kallas världsmusik.11 I en engelskspråkig islamisk musikvärld är qawwali-influenser legio.
Pop-nashidgenren skiljer sig emellertid väsentligt från den äldre
nashiden genom sin påkostade produktion och kommersiella marknadsföring med skivor, konserter, videos och reklammaterial. Klassisk nashid består oftast enkom av en mansröst som sjunger mycket
utsmyckat i enlighet med klassiska arabiska skalor, medan qawwali
har en rikare instrumentering med ett tonspråk som ligger nära
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indisk konstmusik. Pop-nashidgenren däremot lånar friskt från
samtida arabisk pop och olika globalt spridda stilar av popmusik
som soul, reggae och RnB, inte minst vad gäller arrangemangen.
Inte sällan korsas stilar.
I såväl klassisk nashid och qawwali som pop-nashid är Allah en
närvarande gud. Detta uttrycks tydligt i Maher Zains ”Always be
there”:
As he promised he will always be there
To bless us with his love and his mercy
‘cause, as he promised he will always be there
He’s always watching us, guiding us
And he knows what’s deep in my heart

Denna form av aktiv gudsrelation skulle kunna misstas för sufism,
men den är även en standardingrediens i sunnitisk fromhet i stort
och Awakening står nära den sunnitiska islamiska väckelsens aqīda
(trossystem), inte minst den form som brukar kallas al-wasatiyya,
medelvägen.
Det är värt att notera att om man bortser från de två bonus
låtarna som finns på Maher Zains debut så är Allāhu akbar de första
ord som möter lyssnaren. De sista är al-hamdu lillāh (pris ske Allah).
Al-hamdu lillāh uttrycker tacksamhet och sägs ofta efter att någon
har avslutat något hen har företagit sig. Skivan ramas alltså in av
två mycket välkända islamiska fraser. Det råder ingen tvekan om
att Maher Zain och Awakening vill att skivan ska uppfattas som
islamisk.
Kärleken till Muhammed är tydlig i flera sånger. I ”The Chosen
One” framställs Muhammed som läraren, ett ljus, den bästa bland
människor, skapelsens krona, hängiven, ärlig, ointresserad av
materiella ting, alla profeters ledare, eller kort sagt Allahs utvalde:
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Your face was brighter than the sun
Your beauty equaled by none
You are Allah’s chosen one
Muhammad khaira khalqillāh [Allah’s bästa skapelse]
Sallu ‘alā rasūlillāh [välsigne över Allahs sändebud]
Habīb al-Mustafā [älskade al-Mustafa, namnet betyder ”den utvalda”
och används parallellt till Muhammeds namn, särskilt i fromhetspoesi]
Peace be upon the messenger
The chosen one

Att Muhammed skulle ha varit exceptionellt vacker odlas i hilyaoch shamā’il-litteraturen (litteratur om hur Muhammed var till
utseende och karaktär).12 Nashid-traditionen, både popversionen
och den klassiska, hämtar sin kraft ur dessa traditionella källor och
dess poesi. Mot slutet av samma sång sjunger Maher Zain om att
följa profetens exempel.
I will try to follow your way
And do my best to live my life
As you taught me
I pray to be close to you
On that day and see you smile

Sångtexten anknyter till klassisk teologi om vikten av att följa
Muhammeds sunna (hans sed) och om möjligheten att bli framledd
av profeten vid domedagen (”that day”), det vill säga att vara bland
de rättrogna som Muhammed kommer att lägga in sitt ord för.
Samtidigt är texten personligt hållen. Sångens ”jag” ska göra sitt
bästa och i stället för att fokusera på det allvarliga i den yttersta
domen fokuserar texten på Muhammeds leende och glädjen över
att möta honom. Muhammed tilltalas ofta i andra person, vilket
ytterligare stärker det personliga tonfallet.
Låten ”Ya Nabi Salam Alayka” finns i två versioner på debut
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albumet, en på arabiska samt en på turkiska, engelska, arabiska och
urdu. Även om texten inte är identisk delar de två versionerna
samma poetiska språk. Versen på urdu får tjäna som exempel.
Teri muhabbat ki mehak say
Yeh zameen o asman abaad hai
Rehmat ki barsaat aati hai
Dil o jaan ya rasul allah
Från din kärleks väldoft
Har jord och himmel fått liv
Regnets välsignelse har givits till oss
[Med mitt] hjärta och själ [en intim, standardiserad hälsning], o
Allahs sändebud.

Som den norske teologen Robert Kvalvaag har påpekat innehåller
texten ett typiskt sufi-drag: att beskriva Muhammed som regn som
ger liv.13 Det verkar dock inte vara ett problem för Awakening.
Artisterna knyter ofta an till sufipoesi utan att ha pretentionen att
bli uppfattade som sufier. Polariseringen mellan sufism och sunni
tisk väckelseislam överdrivs ofta till följd av att man inom den
senare varit kritisk till organisationen och ledarskapskulten inom
vissa delar av sufismen; man delar dock det kärleksfulla förhållan
det till Muhammed och Allah.
Maher Zain berättar gärna i intervjuer om att han var vilsen
innan han fann frid i islam. Detta är ett återkommande tema också
i sångtexterna, till exempel i ”Insha Allah”:
Every time you commit one more mistake
You feel you can’t repent
And that it’s way too late
You’re so confused, wrong decisions you have made
Haunt your mind and your heart is full of shame
Don’t despair and never lose hope
Cause Allah is always by your side
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Och om du tar skydd hos Allah kommer han att visa ”the way”.
Sången, som är en av Maher Zains populäraste, fångar det tvivel
om den egna förmågan att leva som muslim som finns hos många
unga muslimer jag har mött.14
En annan version av temat är att peka på Allahs mirakler i naturen. Enligt ”Open Your Eyes” behöver vi öppna våra ögon för att
”see the signs”. Till exempel har universum ”such perfect harmony” och i våra kroppar finns ”such a perfect order”. Avslutningsvis
proklamerar Maher Zain: ”Allah, you created everything, we belong to You, yā rabb [o Herre], we raise our hands, forever we thank
you.” Att peka på den egna svagheten som har övervunnits och att
se naturen som Allahs ständigt närvarande under är sedan länge ett
vanligt tema i apologetisk sunnitisk samtida teologi.15
Båda låtarna ”Baraka Allahu lakuma” och ”For the Rest of My
Life” hyllar det livslånga äktenskapet. Den första låten drivs på av
ett dansant arabpopbeat och har en text som får sin islamiska ton
genom fraser som ”Let’s raise our hands and make du’a [bön], like
the Prophet taught us” och refrängens ”Bārak-allāh lakumā, wabāraka ‘alaykumā, wa-jama‘ baynakumā fī khayr” (Allahs välsignelser
över er och välsignelser över er båda, och förenas i det goda). När
Maher Zain framför den live frågar han ofta om det finns nygifta i
publiken och hyllar också på det sättet äktenskapet.
Maher Zain har i flera intervjuer och på konserter förklarat att
”For the Rest of My Life” är en kärlekssång till hans hustru. Till
skillnad från i många vanliga popkärlekssånger sexualiserar inte
textens jag kvinnan han sjunger om. Hon beskrivs i stället som
”you’re my wife and my friend and my strength”. Den fortfarande
mycket inflytelserike islamiske tänkaren al-Ghazali (d. 1111) mena
de att en man inte får sjunga om sin hustrus företräden inför andra
män.16 Maher Zain sjunger till sin fru men prisar inte hennes skönhet, och han undviker därmed skickligt ett tabu samtidigt som han
får en kärlekslåt på repertoaren.
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Det är således tydligt att vissa teman som är dominerande i popmusik är frånvarande när musiken presenteras som islamisk. Maher
Zain och andra artister inom denna genre sjunger inte om att åtrå
någon, om att bli förälskad eller berusad eller om självömkan. I
stället framställs Maher Zain som en man med ett djupt engagemang, en islamisk tro som gör honom tacksam för livet och dess
möjligheter samt en stor kärlek till Allah och Muhammed. Inget
avviker från detta. Islamiska normer är inflätade i Maher Zains
persona och texterna påbjuder islamiska normer och teologi.

Den nya islamiska popmusiken och Maher Zain

s uperstjärna till hedonistiska pop- och rockartister. Ambitionen
fungerar; Maher Zain är en artist som många muslimer säger sig
vara stolta över.
Awakening säger sig vilja erbjuda musik som muslimer vill
konsumera och som de kan relatera till, men musiken påbjuder även
ett förhållningssätt till islam. Detta ingår också i vad bolaget vill
åstadkomma – de vill, utifrån sina ideal, göra världen bättre och
menar att musiken har makten att bidra till detta.
*

att analysera islamisk pop-nashid
Man bör vara vaksam så man inte sammanblandar sångtexters jag
eller persona med privatpersonen bakom dem. Maher Zains persona lanseras dock som oskiljbar från privatpersonen. Texternas jag
representerar honom i båda rollerna. Kärlekssången till hustrun,
en sång till hans mamma på mors dag, en sånginsats av femåriga
dottern Aya på senaste albumet knyter alla samman Maher Zains
persona med honom som privatperson.
Texternas etiska jag har höga ideal, och även om det ges u
 trymme
för uttalade tillkortakommanden fungerar dessa mest som r etoriska
figurer för att ge hopp åt lyssnare som känner att de inte har räckt
till i livet. Detta etiska själv rimmar väl med lanseringen av Maher
Zain som en empatisk, trygg och stilig, muslimsk man. Det är så
han framträder live, på videofilmer och även vid intervjuer och i
mötet med fans (vilket jag har upplevt när jag turnerat med Awakening). Han odlar ett artistiskt etiskt själv i offentlighetens ljus.
Det etiska självet är sammanflätat med teologiska preferenser
inom väckelseinriktad sunnitisk islam där till exempel dans och
sexualisering – både av sångare och av musik/text – ses som djupt
problematiskt. Genom val av budskap och framträdande odlar
Awakening sin artist Maher Zain som en form av motkulturell
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det till en genre med andliga sånger med poetiska texter som oftast hyllar
Allah och Muhammed.
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Christopher Partridge & Marcus Moberg (red.), The Bloomsbury Handbook of
Religion and Popular Music, London: Bloomsbury, 2017, s. 111–120.
5. Denna form av sufism betonar att all ”sann” mystik andlighet kommer
från samma källa oavsett tidsperiod eller vilken religiös tradition den utvecklas inom.
6. Karin van Nieuwkerk (red.), Muslim Rap, Halal Soaps, and Revolutionary
Theater: Artistic Developments in the Muslim World, Austin: University of
Texas Press, 2011, s. 21.
7. Jfr Jonas Otterbeck, ”The Sunni Discourse on Music” i Karin Van
Nieuwkerk, Mark Levine & Martin Stokes (red.), Islam and Popular Culture,
Austin: University of Texas Press, 2016, s. 151–169.
8. Takbīr betyder ”säg frasen Allāhu akbar”.
9. Jonas Otterbeck & Johannes Frandsen Skjelbo, ”’Music Version’ versus ’Vocals-Only’: Islamic Pop Music, Aesthetics and Ethics”, Popular Music
and Society, kommande.
10. David Brackett, Interpreting Popular Music, Berkeley: University of
California Press, 2000.
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Oxford University Press, 2002.
12. Annemarie Schimmel, And Muhammad is his Messenger: The Veneration
of the Prophet in Islamic Piety, Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1985.
13. Robert W. Kvalvaag, ”’Ya Habib ya Muhammad’: Sami Yusuf og
framveksten av en global muslimsk ungdomskultur”, Kirke & kultur, nr 1,
2015, s. 50–72.
14. Jonas Otterbeck, Samtidsislam: Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn,
Stockholm: Carlsson, 2010.
15. Se t.ex. Christer Hedin. Alla är födda muslimer: Islam som den naturliga
religionen enligt fundamentalistisk apologetik, Stockholm: Verbum, 1988, s. 83f.
16. Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, On Listening to Music, översatt
från persiska av Muhammad Nur Abdus Salam, Chicago: Great Books of
the Islamic World, Kazi Publications, 2002.

Klubbkulturers värde
i den politiska ekonomin
disco och rave
i stockholms dansmusikhistoria

Anna Gavanas
Den elektroniska musikscenen har orsakat konflikter, både när det
gäller disco och rave. Men där discoscenen uppfattades som att den
utmanade vänstern och antikommersiella krafter, provocerade rave
rörelsen framför allt genom antikommersialism och genom sin på
stådda drogliberalism.

Musikscener ingår i större samhällsprocesser där lokala förutsättningar och maktkamper präglar hur internationella influenser tas
emot, tolkas och används.1 Denna artikel jämför introduktionen av
discokulturen (från början av 1970-talet till mitten av 1980-talet)
respektive ravekulturen (från slutet av 1980-talet till mitten av
1990-talet) som delar av Stockholms kulturhistoria.2 Vilka specifika värderingar och distinktioner iscensatte disco och rave under
sina introduktionsfaser i Stockholm, och vilka anspråk och ideal
iscensattes i motreaktionerna? Efter en introduktion i den elektroniska dansmusikscenens internationella historia, och dess politiska
och sociala dimensioner, följer en analys av de lokala samhälleliga
processer som påverkade förutsättningarna för disco och rave i
Stockholm.
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makt, musik och internationell
elektronisk danskultur
På nattklubbar, festivaler och offentliga platser i dagens Stockholm
har elektronisk dansmusik, som exempelvis techno och house, blivit ett vanligt inslag. Men dessa musikstilars historia i staden har
kantats av interna och externa motsättningar och av maktkamp.
Inträdet av både disco och rave, som föregick dagens house och
techno, kan jämföras med jazzens och foxtrotens inträde i Sverige
under 1940-talet.3 Till en början möttes dessa internationella influenser av motstånd i medier och från myndigheter. Debattörer
upplevde dem på olika grunder som alternativa och hotfulla modeller för samhället. Men efter hand inlemmades, kommersialiserades
och etablerades dessa dansmusikscener i det svenska kulturarvet.
Svensk populärmusikforskning har tidigare analyserat relationer
mellan musik och samhälle främst med fokus på rock och hip hop.4
Däremot lyser elektronisk dansmusik hittills med sin frånvaro i
svensk populärmusikforskning, med få undantag.5 Trots att den
elektroniska dansmusikscenen varit synnerligen betydelsefull för
svenskt kulturliv och musikexport – från 1970-talets Abba till
2010-talets Swedish House Mafia – vet vi väldigt lite om dess l okala
historia.
Internationellt har musikhistoriker diskuterat discons och
housens politiska dimensioner främst i termer av dessa sceners
kopplingar till den svarta gayrörelsen i New York och Chicago.6
Musiketnologen Kai Fikentscher definierar själva kulturen, förut
sättningen och essensen i både disco och house (som han även
kallar för udm, underground dance music) som intimt sammankopplade med homosexuella svarta män och latinos i New York. Dessa
grupper odlade elektronisk dansmusikkultur utanför det ameri
kanska vita och heterosexuella mainstreamsamhället under slutet
av 1900-talet. På underjordiska dansklubbar i New York skapade
och testade deltagare visioner om ett alternativt och mer jämlikt
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samhälle där dansen och musiken var två sidor av samma fenomen.7
Fikentscher ser framväxten av disco- och houseklubbar i New York
som uttryck för och hyllningar till kulturell och social marginalitet
och även sätt att förhålla sig till ekonomisk marginalitet.8
Musikhistoriker som Kai Fikentscher, Tim Lawrence och Peter
Shapiro beskriver hur discokulturen föll offer för sitt eget kom
mersiella genomslag i det vita och heterosexuella mainstream
samhället och musikindustrin, och även för rasism och homofobi,
under slutet av 1970-talet. Men Fikentscher visar också hur discokulturen levde vidare genom att återvända till den undergroundmiljö där den hade sina rötter: bland marginaliserade, urbana,
svarta och latinamerikanska homosexuella män. Här muterade
disco till house, som hade sina rötter i Chicagos svarta gayscen vid
slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, spelades på New
Yorks undergroundklubbar och rörde sig under radarn för main
streamsamhällets medier, institutioner och forskning.
Den elektroniska dansmusikscenen är en transnationell arena,
öppen för outtömliga betydelser och agendor som inte nödvändigtvis faller inom ramarna för traditionella definitioner av politik.9
Denna scen kan både spegla, iscensätta och utmana det omgivande
samhällets maktstrukturer.10 Elektronisk dansmusik har analyserats
både som en flykt från samhällsengagemang och som ett motstånd
mot det så kallade etablissemanget, men eftersom motstånd och
makt är två sidor av samma dynamiska process kan ju elektronisk
dansmusikkultur omöjligtvis stå i ett enkelt motsatsförhållande till
dominans.11 I sin studie av ”queera livsvärldar” på New Yorks dansklubbar poängterar performanceforskaren Fiona Buckland att det
vore alltför reduktionistiskt att beskriva queerklubbarna som enbart resultat av förtryck: ”For any queer world-making was part
oppositional, part pleasure, and – of course – part the pleasure of
opposition. Patrons found pleasure from fitting into a queer space
– not just rejecting a non-queer space.”12 Med andra ord kan dans-
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golvens politik samtidigt röra sig både bortom och inom begrepp
och mobiliseringar förknippade med politik.
när discon kom till stockholm
Under 1970-talet började discomusiken bli populär på stockholmska diskotek och nattklubbar som Alexandra’s, Cat Ballou, Shazam
och Big Brother. När discon nådde Stockholm trädde den in i ett
politiskt och socialt sammanhang som skilde sig från ursprungssammanhangen. Discons födelse förknippades ju med margina
liserade grupper och med frizoner från förtryck för svarta och
latinamerikanska homosexuella män i New York, men genren
kopplades till helt andra grupper när den senare mottogs och
tolkades i Stockholm. Discomusik och diskotek ansågs vara en
”borgerlig” företeelse.
Den statliga kulturpolitiken har en framträdande roll i att både
skapa och begränsa utrymme för aktörer i det svenska musiklivet.13
Sedan 1960-talet har kommunala musikskolor, musikhus, fri
tidsgårdar och studieförbund finansierats av statliga bidrag och
musiken har varit en statlig plattform för folkbildning och för att
”integrera ungdomen i samhället”.14 Från mitten av 1970-talet gick
kulturpolitiken ut på att ”möta kommersialismen” och man ordnade diskotek på fritidsgårdar. I början av 1980-talet försökte
bildningsförbund som Svea Sträng nå ungdomar med antidrogverksamhet och marxistisk klassanalys via ”häftig rockmusik”.15
1981 kom Statens ungdomsråd ut med den inflytelserika rappor
ten Ej till salu, som utredde fritids- och kulturutbudet och effekter
na av den ”kommersiella dominansen” bland barn och ungdomar.
Här konstateras att marknadens ökande inflytande över uppväxtvillkoren är en negativ utveckling.16 Discokulturen, dess musik,
mode och filmer, beskrevs som konsumtionsinriktad och ytlig med
tomma löften om att fly den trista vardagen och ”bli någon” på
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dansgolvet.17 Dessa fåfänga drömmar ansågs dessutom propagera
för usa:s och i synnerhet New Yorks diskotek, vilket framställs som
negativt i sig.18 I den föregående utredningen I nattens ljus19 hade
ungdomars dansvanor studerats på ett antal diskotek i Sverige och
utredarna intervjuas i Expressen om hur diskotek och discomusik
slagit igenom på allvar och representerar ”den nya e xhibitionismen”.
”Vad som skakade oss var ungdomarnas alkoholvanor”, säger utredarna, som propagerar för att kommunerna borde satsa på lokal
danskultur.20
Discomusik och diskotek gav upphov till en svensk partipolitisk
debatt om kapitalism kontra kommunistisk planekonomi och d
 enna
maktkamp kopplades till verksamheten för ungdomar och förhind
randet av alkohol- och drogmissbruk.21 I den så kallade Bobbadilladebatten 1977–1980 väckte två ledamöter från Vänsterpartiet Kommunisterna, Gertie Lux och Gösta Palmberg, en motion angående
en alkoholfri och icke-kommersiell nöjeslokal i Stockholms city för
både ungdomar och vuxna med dansrotunda, programkafé och
restaurang. Lokalen skulle fungera som ett alternativ till det
kommersiella utbudet i city där ungdomar ansågs löpa risk att
falla offer för alkohol och droger. Moderaten Göran Åstrand motsätter sig:
Marknadsekonomin är en förutsättning för den demokrati vi har
här i landet. Ingenstans i världen har man kunnat ta bort det kommersiella inflytandet utan att samtidigt ta bort demokratin. Det
tycker jag man bör tänka på när man går ut med slagord om ickekommersiella lokaler.22

Socialdemokraten Mats Hulth svarar:
Vad som skiljer Göran Åstrand (M) och mig är alltså att jag inte tror
att de fria marknadskrafterna kan skapa meningsfulla och goda fritidsaktiviteter för alla Stockholms ungdomar, utan kommunen och
föreningslivet måste hjälpa till för att de unga skall kunna utnyttja
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sin fritid på ett bättre sätt än nu. Jag anser att alltför många ungdomar i dag har en torftig fritid som de i stor utsträckning tillbringar
på det kommersiella fritidsutbudets nöjeslokaler.23

Discon kom till Stockholm mitt under ett musikkrig mellan företagsvänliga och antikapitalistiska krafter, där den vänsterradikala
och antikommersiella musikrörelsen enligt Klas Gustafson kan
uppfattas som en praktisk tillämpning av kulturpolitiken inom
musikområdet.24 Musikrörelsen lanserade motstånd mot discon
redan i första numret av sin tidning Musikens makt (nr 1, 1973), som
inleddes med en artikel av en avhoppad discjockey. Discokulturen
beskrivs i artikeln som ett grönbete för småkapitalister, med en
tillhörande modehysteri som fördärvar ungdomen: ”Att skoltjejer
vars föräldrar inte har råd att låta dom hänga med i modedansen
ibland prostituerar sig för att få tag i klädpengar är både välkänt
och dokumenterat.” Artikeln beskrev även droger och fylla som
problem kopplade till discokulturen. usa:s musikindustri ansågs
ligga bakom och författaren menade att ”i många fall” är det ”rike
manssöner” som startar diskotek och ”ser publiken som vandrande
investeringsobjekt”.25
Vid en genomgång av diskussionerna i Stockholms dagstidningar från 1970- och 80-talen framträder en stark prägel av kritik från
vänster i mottagandet och tolkningarna av discon. Motstånd till
kommersialisering, kapitalism och ”amerikanisering” präglar reaktionerna på discomusik i svenska dagstidningar. Exempelvis löd en
rubrik i Aftonbladet 28 juni 1980: ”Sverige är ockuperat. usa tar
över med masskulturen som vapen.” Artikelförfattaren Lars Peterson ansåg att discomusik utgör ett stort hot tillsammans med
discomode och discofilm som Saturday Night Fever. Den lokala och
inhemska kulturen ses här som en motvikt till amerikanisering och
kommersiella krafter.
Abba, som var Sveriges genom tiderna mest kända och framgångsrika discogrupp 1974–1982, vann Eurovisionsschlagerfinalen
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1974 med låten ”Waterloo” och utmålades som sinnebilden av
kommersialism och ytlighet. När Sverige 1975 skulle arrangera
Eurovisionsfestivalen ordnades den så kallade Alternativfestivalen
med stöd av bland annat Rikskonserter, musikrörelsen och de flesta
av landets musikerorganisationer.26 På Alternativfestivalen spelades
bland annat Nationalteaterns låt ”Doin’ the omoralisk schlager
festival”, komponerad av Ulf Dageby under namnet ”Sillstryparn”,
där Abba beskrevs som döda sillkonserver i kläder av plast som bara
vill göra snabba stålar.27
Det som i synnerhet upprörde Abba-kritikerna var alltså att de
tjänade pengar – och dessutom inte dolde sina kommersiella ambitioner, vilket stod i bjärt kontrast till musikrörelsens ideal om
äkthet och artistisk självständighet.28 Abba blev symbol för dem
som ”bara” betraktade musik som underhållning och kritiserades
för att sakna budskap i sina sångtexter.29 Musikjournalisten Jan
Gradvall uttalar sig i efterhand om dåtidens hat mot Abba och
disco:
Den där skivan som bara hette Abba, som verkligen är ett pop
mästerverk, som kom ut 1975. Mitt under proggvågen. De sitter i en
limousin och ser uppklädda ut, och de är glada. De är glada över sin
framgång på något sätt. De sjunger inte om hur det var att växa upp
i Västervik eller hur det var att åka runt med Hep Stars i parkerna
utan de sjunger om någon sorts påhittad värld.30

Med tiden mobiliserade svenska företrädare för discokultur mot
kritiken från myndigheter, fackliga debattörer och opinionsbildare
i massmedia. Organiserade dj:s kontrade med marknadsliberala
motargument i medlemstidningar som VSD-nytt och Discjockeyn:
”Varför ska allt som har med underhållning att göra vara så förbannat svårt i vårt land […] varför är det så fult att tjäna pengar?”
”Varför är skivbolagen kommersiella? Varför är disco dåligt?” och
”alternativ kultur är samma som socialistisk diktatur!”31
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I ett inslag i nyhetsprogrammet Rapport 1979 beskyllde Musikerförbundet diskoteken för dansbandens nedgång. Musikerförbundet
ville 1979 införa en särskild discoavgift och alkoholförbud för
diskotek, i syfte att rädda dansbanden. Diskoteksägaren och dj:n
Sydney Onayemi ger svar på tal, även om han möjligen pratar om
både dansband och den progressiva musikrörelsen på samma gång:
De [dansbanden] vägrar ju att spela discomusik – de ﬂesta av dem.
De spelar ju sådan där samhällskritisk musik, som folk inte kan
dansa till. Ja, det får de gärna spela, men då får de ju räkna med att
bli arbetslösa också.32

Med andra ord iscensatte discomusik och diskotek både en ideo
logisk och en materiell kamp där etablerade musiker försvarade
sina territorier mot den nya och framgångsrika musiken och dess
företrädare.
när ravekulturen kom till stockholm
Trots kritiken visade det sig att diskoteken, discomusiken och elektronisk dansmusikkultur hade kommit för att stanna, och när discons popularitet falnade även i Sverige vid slutet av 1980-talet
följde house och techno. I början av 1990-talet dyker det upp ravefester i Stockholm som ofta hålls i olika industrilokaler eller utomhus och dessutom saknar tillstånd från myndigheterna. Fester med
namn som Age of Love, Trans4mation, Mental Hyperspace, Acid
Energy och Insomnia utannonseras med hjälp av tryckta flyers, till
skillnad från diskotekens officiella annonser i dags- och kvällstidningar, och ofta hemlighålls festplatserna in i det sista. Samtidigt
har det sedan 1980-talets andra hälft skett ett skifte i diskussionerna om Stockholms dansmusikkultur.33 Fokus bland myndigheter och medier ligger under slutet av 1980-talet och början av
1990-talet inte på att musiken innebar kommersialisering eller
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amerikanisering, utan på droger. I samband med att rave når Stockholm skiljer sig alltså retoriken bland aktörer (exempelvis journalister, myndighetspersoner och upprörda föräldrar) som motsatte
sig denna elektroniska dansmusikkultur jämfört med tiden för discons introduktion. Som bortblåst är 1970-talets vänsterkritik mot
det amerikanska inflytandet, trots att både house och techno (som
spelades på raves) ursprungligen kommer från usa.
Liksom för discon försvann kopplingen till svarta homosexuella
män när rave, house och techno kom till Sverige; i stället framställdes deltagarna som barn och ungdomar, och arrangörerna som
drogliberaler som hotade att korrumpera dessa. Samtidigt uppfattades house och techno bland deltagare som den vita medelklassens
musik.34 ”Skolbarnen röker heroin” löd rubriken till en artikel av
Rickard Aschberg i Aftonbladet 19 april 1992. I texten fick läsaren
veta att ”ravepartyn är inkörsport till drogvärlden”: ”Polis, skolpersonal och läkare slår larm.” En skolsköterska uttalade sig: ”Jag
vet att det förekommer ravepartyn dit 15-åringar går. Där säljs
droger till skolbarn.” I Dagens Nyheter 21 augusti 1992 löd en rubrik
till en artikel av Nils Hansson: ”Ravemusik har skapat en livsstil”,
och i artikeln beskrevs techno som en ”hårdragning av det sena
80-talets housemusik”. Hansson beskrev ravefester där envetet
pumpande musik spelades natten igenom och där poängen var att
uppnå en sorts lycksalig trans: ”denna uppnås särskilt lätt om man
tar de därför utprovade drogerna”.
Hur kommer det sig att dessa två elektroniska dansmusikstilar
med cirka ett decenniums mellanrum bemöttes på så olika sätt när
de nådde Stockholm? Förändringar i stadens politiska ekonomi och
sociopolitiska klimat påverkade de olika förutsättningar som m
 ötte
disco respektive rave. Både i början av 1970-talet och i början av
1990-talet präglades Stockholm av urban ekonomisk kris, och
under den senare perioden även av en tilltagande ekonomisk globa
lisering, där staden och dess tjänste-/kunskapsekonomi upplevdes
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som porten till den globala ekonomin.35 Från 1990-talet och framåt stärktes samarbetet mellan Stockholms stad och näringslivet.36
Under 90-talskrisen ingick det så kallade ”kunskapsintensiva
klustret” i stadens och näringslivets satsning på att hävda sig i den
intensifierade globala konkurrensen – och där ingick i sin tur bland
annat medier, it, evenemang och underhållning, det vill säga tjänster inom nöjes- och kulturindustrin.37 Sedan 1970-talet hade fokus
i (kultur)politiken förskjutits från att handla om arbetsmarknadsoch sociala frågor till att handla om stadens internationella ekonomiska konkurrenskraft; den urbana politiken genomsyras i dag av
näringslivsperspektiv och ska främja en så kallad entreprenörsstad.38 Här i den nyliberala ordningen premieras tillväxtpolitik
framför den fördelningspolitik som präglade Stockholms sam
hällsklimat under discons introduktionsfas. Men till skillnad från
i andra europeiska länder, som exempelvis Tyskland och Stor
britannien, uppfattades ändå inte techno och house av svenska
medier och myndigheter vid 1990-talets början som en legitim del
av nöjesindustrin, musikexporten och det etablerade musiklivet,
vilket i Sverige i stället dominerades av rock och pop.39
En viktig aspekt i relation till det svenska samhället som skiljer
disco och diskotek från rave är att den sistnämnda dansmusik
scenen per definition till större delen aktivt betecknar sig som
”underground” och därmed undandrar sig myndigheter och etablerade medier. Den får över huvud taget näring av att definiera sig
som stående utanför det dominerande samhällets koder och värderingar för moral och estetik.
Begreppet ”moralpanik” har använts för att förstå hur sam
hälleliga hotbilder och föreställningar knutna till exempelvis klass,
generation och kön konstrueras och förändras över tid.40 Rave har
ofta förknippats med ”moralpanik” i det omgivande samhället,
men kultursociologen Sarah Thornton har visat hur aktörer inom
ravekulturen även har använt moralpanik som del av marknads
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föringsstrategier.41 I sin klassiska bok Club Cultures från 1995
diskuterar Thornton så kallat underjordiskt kapital och den
symbiotiska relationen mellan klubbkultur och medier i Stor
britannien. Med andra ord handlar moralpanik inte om ensidigt
maktutövande där ”etablissemanget” (exempelvis myndigheter och
etablerade medier) kontrollerar och dominerar nya uttryck som
upplevs hota den gängse maktordningen – det handlar snarare om
en ömsesidig dynamik, där även de ”nya dansmusikkulturerna” kan
piska upp motreaktioner hos etablissemanget för att framstå som
attraktiva inför potentiella anhängare genom att öppet utmana
moraliska föreställningar. Även i Sverige och Stockholm kan vi se
en sådan dynamik i dansmusiksammanhang redan från discotiden
på 1970-talet, då pionjärer som Sydney Onayemi slog tillbaka
med annonskampanjer: ”Gör som Länsstyrelsen: inspektera Big
Brother ofta.”
Under det nyliberala 1990-talet prioriterades polisiära och bestraffande insatser snarare än förebyggande sociala insatser, som
under 1970- och 80-talens mer vänsterdominerade ungdomspoli
tik. Vid 1990-talets mitt var narkotikabekämpningen ett prioriterat
område i statsmakternas direktiv för polisen, och polismyndigheten
i Stockholms län inrättade i november 1996 en särskild grupp,
Ravekommissionen. Målsättningen med Ravekommissionens arbete var att genom intensifierade insatser vid ravefester minska
ungdomars drogbruk och identifiera personer som inte tidigare var
kända för narkotikamissbruk av myndigheterna.42 Rikspolischefen
Björn Eriksson var dock redan flera år tidigare tydlig med polisens
avsikt att slå till mot ravekulturen i sig: ”Vi ska slå till tidigare mot
dessa fester. De ska inte få en chans att växa oss över huvudet. Vi
ska störa, störa och åter störa.”43 Efter hand fick polisen kritik för
sina brutala metoder, både i medier och myndighetsrapporter.44
Företrädare för ravekulturen kontrade med mothugg, som Mikael
Jägerbrand och Anders Håkansson i en debattartikel i Göteborgs-
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Posten 16 augusti 1994 under rubriken ”Polisen saboterar rave
fester”. De anklagar polisens kampanjer för trakasserier och sabotage mot de ravearrangörer som söker tillstånd, vilket tvingar
arrangörerna att bedriva dold verksamhet. Polisen hade inte för
avsikt att godkänna ansökningar om tillstånd så därför ansåg sig
vissa arrangörer tvungna att söka sig icke-lagliga vägar. Raveklubben Docklands i Stockholm startar i samarbete med organisationen
”Stoppa våldet” en brottsofferjour för personer som blivit utsatta
för övergrepp i samband med polisrazzior.
Det fanns kopplingar mellan Liberala Frihetsfronten och aktörer
på den kända raveklubben Docklands, men vid en genomgång av
tidningsartiklar om raves från 1990-talet återfinns få uttalade
politiska motiv bland aktörerna. Många ravearrangörer tröttnade
på att bli motarbetade av polisen och lade av, medan andra försökte tillmötesgå kraven och söka tillstånd. I och med Docklands
öppna konflikt med polisen politiserades ravefenomenet i mediers
och myndigheters ögon samtidigt som många deltagare egentligen
”bara” var intresserade av denna scen i form av underhållning.45
Forskaren Elisabeth Tegner, en av de få som gjort en djupstudie av
den tidiga ravescenen i Sverige, beskriver mångfald och kollektiv
dans som ett genomgående tema.46
sammanfattning
Efter en kort introduktion om ursprungssammanhangen för disco
och rave har jag i den här artikeln diskuterat hur de i nternationella
influenserna från disco och rave påverkade den elektroniska dansmusikscenen och hur de omtolkades som del av samhällsprocesser
i ett lokalt svenskt sammanhang när de introducerades i Stockholm.
Strider kring disco och rave kan relateras till skiften i myndigheters
politik, mediers dynamik, ekonomiska intressen, politisk ekonomi
och sociopolitiska motsättningar.
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När discomusiken nådde Sverige och uppmärksammades av
svenska myndigheter och medier, förknippades den med kommersialism och amerikansk imperialism snarare än med de marginaliserade svarta och latinamerikanska homosexuella män som till stor
del utgjort de ursprungliga scenerna i New York och Chicago.
Disco (som buntades ihop med mode, film och annan så kallad
cocacola-kultur) kritiserades i Sverige för att sakna budskap, djup
och politisk mening, samtidigt som den politiserades från flera håll.
Disco kritiserades av punkare, rockrävar, folkmusiker, proggare,
soul freaks och dansband samt av fackförbund som representerade
livemusiker, det vill säga Musikerförbundet. Disco kritiserades även
av myndigheter vars uppgift var att bekämpa alkoholkonsumtion
och korruption av ungdomen. Det skedde i utredningar som Ej till
salu från 1981 och I nattens ljus från 1979.
Medan discomusik och -kultur upprörde de vänsterdebattörer
som hördes under 1970-talet och det tidiga 1980-talet för att den
ansågs vara ett uttryck för kapitalistiska intressen, var det i stället
avsaknaden av självklara ingångar för både statliga aktörer och
marknadsaktörer som upprörde debattörer vid ravekulturens ankomst under marknadsliberalismens 1990-tal. Var problemet enligt
myndighetsföreträdare kanske det motsatta jämfört med disco
tiden: att raves inte bidrog till näringslivet, vars perspektiv vid
denna tidpunkt prioriterades i Stockholms stads kulturpolitik?
Raves var ju huvudsakligen antikommersiella, i och med att de
organiserades utanför det reglerade näringslivet och krogbranschen
och i stället ägde rum i fabrikslokaler och skogsområden. I vilket
fall som helst är det uppenbart att samhällets avsaknad av insyn
och inflytande sågs som ett huvudsakligt problem med rave från
myndigheternas perspektiv.
Discon provocerade antikommersiella krafter när den nådde
Stockholm på 1970-talet – men den i grunden antikommersiella
raverörelsen, som introducerades i staden på 1990-talet, upplevdes
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i stället som en provokation när den nekade både marknaden och
staten tillträde. Ravekulturen motarbetades av såväl myndigheter
som medier med fokus på en upplevd drogliberalism kopplad till
musiken i sig. Genom den elektroniska dansmusikens historia
har konflikter tenderat att uppstå när musikscenens aktiviteter
kolliderar med dels statlig reglering, dels marknadsintressen – som
ju i marknadsliberala sammanhang tenderar att sammanfalla.
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Kör i rörelse
ett historiskt perspektiv
på det svenska körundret

Gunnel Fagius
Sverige har en rik körverksamhet. Välutvecklade utbildningar för kör
sång och kördirigering har resulterat i många körer på hög teknisk och
konstnärlig nivå. Det har i sin tur inspirerat tonsättare att skriva för
den mänskliga rösten.

Man säger att den svenska körrörelsen föddes 1808 i Uppsala.
Studenter genomförde en sjungande fredsmarsch med anledning
av finska kriget mellan Sverige och Ryssland. Att sjunga tillsammans i stämmor kunde förena människor till kamp för en gemensam sak, den här gången den nationella friheten. Finland gick förlorat till Ryssland, men körsjungandet fortsatte. Under hela
1800-talet förenades människor i körsång – i sångföreningar och
musikaliska sällskap. Väckelse-, nykterhets- och arbetarrörelserna
liksom olika yrkesföreningar använde sig av körsång som ett medel
för sammanhållning och uppbyggelse. Vid 1800-talets mitt började
även kvinnor att delta i körsången, tidigast inom frikyrkorna. I dag
sjunger ungefär 6 procent av Sveriges befolkning i kör, regelbundet
eller då och då. Musikvanor började kartläggas i mitten av 1960talet och körsjungandet visar sig vara en aktivitet som bibehållit ett
starkt intresse sedan dess.
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År 2000 presenterade den amerikanske musikforskaren och kördirigenten Richard Sparks sin avhandling The Swedish Choral Miracle.
Swedish A Cappella Choral Music Since 1945 för sina svenska körledarkollegor och deras körsångare. Publiceringen av avhandlingen i
Sverige understöddes av tidigare ordförande för ifcm (Internatio
nal Federation for Choral Music), Eskil Hemberg, Svenska institu
tet och Swedish Music Information Centre.
Richard Sparks utanförperspektiv på svenskt körliv förvånade
och inspirerade svenska körledare och musikforskare. Sparks förundrade sig över hur ett litet land som Sverige kunde åstadkomma
en så stor mängd körmusik av hög klass, framförd av så många
kvalificerade körer, och han ville utforska svenskt körliv och dess
historia.
Det statliga stödet till skolor, kyrkor och andra institutioner
var en viktig faktor för möjligheten att främja svensk musik och
unga tonsättare i synnerhet. Särskilt stor betydelse hade Sveriges
Radio. Sparks pekar på det faktum att ”under en tid när ny musik
hade föga folkligt stöd, understödde och uppmuntrade Sveriges
Radio denna musik, eftersom man helt enkelt uppfattade den som
betydelsefull”. Efter andra världskriget hade Sverige en växande
ekonomi och en regering som var villig att stödja denna verksamhet.
Richard Sparks utgångspunkt var professor Eric Ericson, som
Sparks hade mött under 1980-talet vid master class-kurser i usa
och vid konserter med Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör.
Sparks finner att Eric Ericson blir spindeln i nätet för åtskilliga
viktiga musikinstitutioner i Sverige. Vid 1940-talets slut var alla
dessa lokaliserade i Stockholm. Den enda högre musikutbildningen
vid den här tiden var Musikkonservatoriet, numera Kungliga Musik
högskolan. Den andra institutionen av betydelse var Sveriges Radio
med endast en kanal för samtliga lyssnare i hela Sverige. Den tredje
var Kungliga Musikaliska Akademien, nationell institution för tonkonstens främjande såsom orkestermusik, kammarmusik, opera
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och kyrkomusik. Dessa inrättningar återspeglar enhetligheten i det
svenska musiksamhället vid den här tiden, tillsammans med Svenska
kyrkan, som fram till år 2000 var statskyrka. Svenska kyrkan anställde kyrkomusiker med god professionell utbildning som organister och körledare. Redan i början av 1950-talet hade Eric Ericson
blivit kördirigeringslärare vid Kungliga Musikhögskolan, han var
chef för avdelningen för körmusik vid Sveriges Radio och han var
dirigent för Radiokören och sin egen kammarkör, samt, från 1951,
manskören Orphei Drängar. Han var dessutom kyrkomusiker i
S:t Jacobs kyrka i hjärtat av Stockholm.
Eric Ericson var en ödmjuk person men på samma gång obevekligt målmedveten i sitt arbete för den allra renaste och klaraste
klangen i en konstnärligt krävande musik. Han inspirerade svenska
kompositörer och musikforskare att skapa och förstå körmusik.
Tonsättare såsom Ingvar Lidholm och Sven-Erik Bäck var Ericsons
bästa vänner, musikhögskolestudenter i samma ålder. Musikforska
ren Bo Wallner diskuterade med dem, ställde frågor om vad de hade
för mål och hur de arbetade för detta. Ericson kommenterar sitt
arbete med ny musik och sina körer under 1950-talet i en intervju
från 1982: ”Det var som ett träningsläger. Denna lärande erfarenhet
var nästan viktigare än själva konserterna. Sverige Radios oförvägna
satsning har betytt oerhört mycket för utvecklingen av vårt lands
körkultur.”
De viktigaste faktorerna för svenskt körlivs utveckling efter 1945
går enligt Richard Sparks att sammanfatta på följande sätt: Sverige
var ett land med få invånare, det fanns en synnerligen tät samverkan mellan dirigenter och tonsättare, en hög procent av de svenska
tonsättarna hade direkt erfarenhet av körmusik, möjligheterna att
studera den musikaliska utvecklingen utanför Sverige var goda och
det fanns statligt ekonomiskt stöd till musikinstitutioner. Mot slutet av 1990-talet blev situationen för körmusiklivet i Sverige m
 indre
enhetlig, bland annat genom en tydlig tendens till decentralisering.
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körsång och kulturvanor
Är svensk körsång ännu i början av 2000-talet värdig att kallas ett
körunder, det epitet som Richard Sparks gav körrörelsens framväxt
under 1900-talet? Är körsången fortfarande en unik faktor i det
svenska samhället i jämförelse med andra länder? Har körsjungandet en särställning i relation till andra kulturverksamheter?
I ett trettioårigt perspektiv har kulturstatistik gett oss underlag
för kunskapen om körsångens placering bland svenska kulturvanor.
som-institutets kulturvaneundersökningar visar att kulturen fortlöpande spelar en stor roll i den svenska befolkningens liv. Fram
till 2013 visar statistiken att körsången fortfarande har kvar sin
plats, som motiverar bedömningen att 6 procent av Sveriges befolkning sjunger i kör. Att sjunga i kör är likväl den minst vanliga
av de efterfrågade fritidsaktiviteterna; att läsa böcker, gå på bio,
besöka konserter och bibliotek är betydligt vanligare. När man
sjunger i kör är man emellertid inte konsument utan aktör. Den
yngsta ålderskategorin minskar sitt deltagande inom många konstområden medan de äldsta ökar sitt deltagande och utövande. Å
andra sidan finns de flesta körsångarna i åldrarna upp till 25 år, i
körer med anknytning till skolor, universitet och kyrkor. Undersökningar i övriga Norden visar på liknande kulturvanor. I ett
större europeiskt sammanhang framstår de nordiska länderna som
särskilt kulturaktiva.
körrörelsens framväxt
För att bättre förstå körsångens stora genomslagskraft och höga
status i dag söker sig musikforskaren Kia Hedell tillbaka till de
tankegångar om folkbildning och demokrati som präglade det
svenska samhället på 1800- och 1900-talen. Körsången blev en viktig samlande kraft såväl för folkrörelserna som för skola, universitet
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och kyrka. Kunskap och estetisk fostran skulle komma alla till del
i ett demokratiskt samhälle. Erfarenheten visade att körsång kunde
förena människor för det målet och bli ett betydelsefullt redskap
för ett sådant samhälle. Körsångarna organiserade sig från början
av 1900-talet och därmed blir det lättare att följa körverksamhetens
målsättning i de olika körförbunden. I förbundens tidskrifter går
det att avläsa på vilket sätt de ville öka kompetensen hos både
körledare och körsångare.
Väl framme på 1950-talet hade utbildningen av körledare genom
landets enda högre musikutbildningsinstitution, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, fått en allt tydligare profil. Den unge Eric
Ericson hade 1953 tagit över ansvaret för utbildning av pro
fessionella körledare efter David Åhlén. Kursverksamheten inom
körförbunden växte när unga, välutbildade körledare utexaminerades och sökte fortbildning och dessutom medverkade som lärare
vid kurserna. Kungliga Musikaliska Akademien hade ända sedan
1928 dessutom organiserat en fortbildning för folkskollärare som
resulterade i en kantorsexamen, där kördirigering var ett viktigt
moment. Från 1936 öppnades denna kursverksamhet och examensmöjlighet även för andra än lärarstuderande. Under åren 1941–1971
examinerades så många som 100 kantorer årligen. För den allmänna musikbildningen spelade denna fristående utbildningsmöjlighet
stor roll.
När Sveriges Körförbund arrangerade en fortbildningskurs för
dirigenter på Mems slott i Söderköping 1956 fanns en synnerlig
namnkunnig lärarstab på plats och ämnen som instuderingsteknik,
körtonbildning och gehörslära var självskrivna. En av kursens l edare
vid sidan av Eric Ericson var Bel Cantokörens dirigent Karl-Eric
Andersson. Han menade att körmusikens framtid låg i dirigent
utbildningen – ”Det finns inte några dåliga körer, bara dåliga körledare” – och hans lista över minimikraven för körledarna var lång
och ambitiös. Kraven skulle gälla även små och anspråkslösa körer.
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Körrörelsens egna kurser vid 1900-talets mitt var en bildningsverksamhet av stor betydelse för det som kommit att förknippas
med the Swedish Choral Miracle. Rörelsen var i sig en amatörverksamhet men växte i omfattning och betydelse när allt fler körledare
fick en professionell utbildning. Svenska kyrkan med sina fast anställda kyrkomusiker var därtill en viktig plattform för den starkt
växande körverksamheten under de följande decennierna. K
 yrkorna
hade en fördel av att deras verksamhet byggde på att körsång ingick
i gudstjänsten. Där behövdes dirigenter och körsångare och det gavs
många tillfällen att framföra körmusik. Nykomponerandet stimulerades och den nya musiken lyftes fram av körledare och körer som
tog sig an såväl bruksmusik som större verk.
svensk körklang
Körklangen har kommit att användas som ett kriterium på det som
har gjort svensk körsång internationellt berömd. Om klangen är
unik och i så fall hur och varför har varit föremål för kontinuerlig
forskning sedan flera decennier av musikforskare och körledare
inom landet. Finns det en särskild svensk körklang?
Eric Ericson har fått personifiera det klangideal som präglat
svensk körsång sedan mitten av 1950-talet. Hans egna berättelser
om hur han ville bryta upp från den stora romantiska klangmassan
och tillsammans med kollegor och tonsättare göra såväl gammal
som ny körmusik klangligt mera precis genom att sjunga mera
intonationsmässigt och rytmiskt exakt, har också bidragit till förståelsen av hur ett nytt klangideal växte fram. Vid denna tid ville
många framföra profan och sakral vokalmusik från 1400- och
1500-talen, söka sig tillbaka till det lilla formatet, hitta ett mindre
känslosamt uttryckssätt. Eric Ericson ärvde ett klangligt och
musikaliskt nytänkande som låg i tiden. Det fanns hos Johannes
Norrby, dirigent för vokalensemblen Voces intimae och Stockholms
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Akademiska kör. Det fanns hos David Åhlén, Eric Ericsons före
trädare som lärare vid Kungliga Musikhögskolan, och det fanns hos
den danske körledaren Mogens Wöldike, som var Radiokörens
gästdirigent 1944–46. De sökte sig alla till de ideal som Eric Ericson
senare utvecklade och förde vidare till sina studenter och kollegor.
A cappella-idealet, det vill säga att sjunga utan ackompanjemang
av något instrument, hade en lång och stark tradition i svensk körrepertoar ända sedan manskörsången i början av 1800-talet. Den
nationalromantiska repertoar som mot slutet av 1800-talet tog över
mer och mer efter den patriotiska sångens glansdagar var snarare
kärlekssånger och sånger om naturen. Dessa sånger spreds inom
alla typer av körer – studentmanskörer, arbetarmanskörer, kyrko
körer, hembygdskörer – och kom att ingå i en standardrepertoar
som därmed upprätthöll förmågan att sjunga utan ackompanjemang. De blev en gemensam repertoar som kom till användning i
många olika körsammanhang och hade en sammanhållande funktion i det folkliga bildnings- och demokratiarbetet under större
delen av 1900-talet.
från körlyrik till
experimenterande körmusik
A cappella-sång och körlyrik var alltså ett betydelsefullt innehåll i
det bagage som körrörelsen bar med sig långt in på 1900-talet. Det
kan, menar musikforskaren Bo Wallner, förklara det kolossala uppsving som körsjungande och körkomponerande fick från och med
mitten av 1900-talet. Med bildningstraditionerna, fortbildningsverksamheten och vanan att sjunga i kör i skolan, kyrkan och hembygden fanns de vokala förutsättningarna för en mottaglighet för
nya landvinningar. Tillsammans med sina jämnåriga komponerande kollegor från Musikhögskolan vågade Eric Ericson öppna
svenskt musikliv för radikal och nyskapande körmusik. Ericson
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utmanade sina körer Radiokören, Kammarkören och så småningom
även Musikhögskolans kammarkör (grundad 1970) med röstkompositioner av nya dimensioner. Det var inte längre naturlyriska
texter på svenska som tonsättare som Ingvar Lidholm, Lars Edlund,
Sven-Erik Bäck, Sven-Eric Johanson och Lars Johan Werle tog sig
an i första hand. Bildningsambitionen sträckte sig mot filosofiskt
djuplodande texter av författare som August Strindberg, Ezra
Pound, Dante och Petrarca. Med texter på andra språk än svenska
blev också de nya kompositionerna tillgängliga för en internationell
arena. Verken var omfångsrika och långa och satte röstomfång och
sångsätt på prov. Även kyrkorna öppnade sina körläktare för
modernistiska kompositioner med bibliska texter och de klassiska
mässtexterna på latin.
Så bereddes också marken för de många efterföljande körton
sättarna. Svenska körer reste utomlands på tävlingar och turnéer
med nykomponerad svensk körmusik i bagaget. I dag är tonsättare
som Thomas Jennefelt, Sven-David Sandström, Jan Sandström och
Karin Rehnqvist, för att bara nämna några, ofta representerade
bland våra bästa körer. Hör vi fortfarande i dessa stora verk en
specifik svensk körklang? Och hur låter en specifik svensk körklang i dag, i körer som inte längre sjunger nationalromantisk
körlyrik?
Under 1990-talet arbetade musikforskarna Lennart Reimers och
Helena Stenbäck fram ett antal kriterier som kan sägas identifiera
det körsångsideal som utvecklats under Eric Ericsons era. De kan
i korthet beskrivas som ren och noggrann intonation, varsamhet
med vibrato, rytmisk precision, noggrann avläsning av notbilden
och noggrannhet med konsonantplacering. Ericson själv såg själva
grunden i den höga svenska körkvaliteten i det myckna körsjungan
det a cappella. Självklart rymmer dessa kriterier i händerna på
olika kördirigenter en variation av uttryckssätt och klangliga
resultat. Grunden är lagd av en hel generation av körledare, sedan
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 itten av 1900-talet. I ett växelspel mellan traditioner, individer
m
och ett samhälle med vilja och resurser att skapa förutsättningar för
förändringar påverkas generation efter generation kontinuerligt.
människorna i kören
Körsång i Sverige i början av 2000-talet är inte bara något för den
specialkunniga sångaren. Det finns körer för alla, till och med för
dem som anser att de inte kan sjunga. Filmen Såsom i himmelen
(2004), om en glesbygdsförsamlings kyrkokör och dess sociala och
musikaliska landvinningar, fick en stor publik inte bara i Sverige.
Den blev en publik- och exportsuccé, distribuerad till 34 länder i
världen, och under 2018 spelas den som musikal i Stockholm. Tillsammans med en populär körtävling på tv och välbesökta allsångs
konserter på många platser i landet har sånglusten lockats fram hos
många svenskar. Många som fått höra att de inte kan sjunga har
upptäckt att de faktiskt kan och att deras röster duger.
Forskning har visat att det är många komponenter som bidrar
till välbefinnande i samband med sång. Utöver den traditionella
musikforskningen, som söker den historiska kunskapen om kör
sång, dess aktörer och kompositörer, liksom om körsjungandets
samhälleliga roll, finns flera olika forskningsområden. Körrörelsen
vill förstå sin roll i dagens samhälle.
Musikforskaren Karin Johansson genomförde 2011 som en del i
sitt undersökande av förhållandet mellan lärande och skapande en
stor intervjustudie med 26 svenska körledare. Hon finner att utmaningen och glädjen finns i själva musiken, för både körledare och
körsångare, och att det kan uppstå magi och flow i mötet mellan
kören, musiken och lyssnarna. Körsången är en social aktivitet och
samtidigt både mål och medel. Även den norska musikforskaren
Anne Haugland Balsnes intresserar sig för körsångens betydelse för
människor, grupper och samhällen, något som hon synliggjort i sin
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avhandling från 2009 om den lokala amatörkören Belcanto i Søgne
kommun i Norge.
Båda dessa forskare analyserar och utvecklar betydelsen av de
respektive rollerna i en körverksamhet – körledarens, körsångarens
och lyssnarens. En som utforskat den direkta kommunikationen
mellan körledare och körsångare är Ragnhild Sandberg Jurström.
Hon registrerade i sin avhandling Att ge form åt musikaliska gestaltningar (2009) körledarens handlingar i form av kroppsspråk och
verbala uttryck i repetitions- och konsertsituationer med sex rutinerade körer. Hur körsångarna agerar med avseende på notläsning
och gehörsförmåga inom sin stämma har Sverker Zadig studerat
och redovisat i avhandlingen Ledarna i kören (2017). Till dessa
exempel kommer forskning om medicinska samband mellan körsång och hälsa, framför allt redovisade av Töres Theorell, bland
annat i boken Noter om musik och hälsa (2009).
Körforskning bedrivs alltså inom flera olika discipliner. Inom
den musikpedagogiska vetenskapen studerar man samspelet mellan
kördirigenten och körsångaren och även lärandet mellan sångarna
själva. Man utforskar också utbildningarnas läroplaner och målen
för de professionella musikutbildningarna. Inom musikakustisk
forskning intresserar man sig för hur körklang fungerar i olika rum
och hur den förändras beroende på hur sångarna är placerade i
rummet och i förhållande till varandra. Här formar även de medi
cinska röstforskarna tillsammans med akustikerna ett omfattande
kompetensområde när det gäller att förstå hur en röst producerar
ett sjungande ljud. På senare tid har körsångens terapeutiska effekter väckt ökat intresse. Inom den medicinska vetenskapen är det
möjligt att undersöka vad som händer i kroppen med blodcirkulation
och hormoner när man sjunger. Antropologiska metoder används
också för att förstå den sociala effekten av att vara tillsammans när
man sjunger.
Körsång berör våra kulturella vanor, fritidssysselsättningar, vår
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allmänbildning och känsla av gemenskap, men köraktiviteternas
kulturella och estetiska komponenter bör också noteras. Vi inte
bara mår bättre av att sjunga i kör, vi höjer också livskvaliteten. Vi
lär oss mängder av texter och dikter, vi lär oss om intressant littera
tur. Vi blir delaktiga i att förverkliga musikaliska konstverk.
körsång som eget konstområde
Körsång så som den kommer till uttryck i dagens Sverige är både
ett eget konstområde och en del av ett folkligt välbefinnande
projekt. Redan i början av 1900-talet fanns en tudelning i upp
fattningen om att sjunga tillsammans i kör. En engagerad rörelse
för unison sång ville stärka den folkliga sången gentemot sång i
stämmor som ansågs utestänga många. Dagens allsångsrörelse och
alla-kan-sjunga-körer beskriver en liknande motrörelse mot den
körsångstradition som kräver ett särskilt kunnande.
Vi behöver förstå verksamheten körsång och att sjunga tillsam
mans ur flera aspekter. Med tanke på svensk körsångs höga internationella standard och goda rykte behöver Sverige företräda
körsång som ett klingande kulturarv på professionell nivå likaväl
som svensk orkestermusik gör det. Det finns en repertoar som ska
hållas levande, som det finns en plikt att framföra och som en
publik har rätt att få höra. Det måste därför finnas körer som kan
levandegöra den repertoar som inte vem som helst kan ta sig an.
Ingen ifrågasätter detta när det gäller orkestermusiken. Det ute
sluter givetvis inte att vi beaktar och uppmuntrar den folkliga
sångrörelsen som består såväl av det unisona sjungandet under
b eteckningen allsång som den körverksamhet som går under
benämningen alla-kan-sjunga-körer eller ”körer för oss som inte
kan sjunga”.
Många svenska körsångare är professionella utan att vara av
lönade som sådana, men de är bärare av en kunskap som är en del
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av det svenska kulturarvet och som är resultatet av en lång rad
människors förvaltarskap, kunnande och engagemang. Därför
behöver vi fortsätta att utbilda körledare som kan fortsätta att ta
hand om sångförmåga och sånglust för körsång på alla nivåer. Den
folkliga sång- och körrörelsen får numera inte i samma utsträckning
som tidigare i vår körhistoria sin näring i ett folkrörelsesammanhang. I dag uppstår körer ofta som enskilda hälsoprojekt eller som
företagskörer. Det är inte i första hand den gemensamma bild
ningen, budskapet och den estetiska skolningen som lockar många
till körsjungandet utan det sociala värdet och den hälsobefrämjande
tillfredsställelsen. Det i sin tur bygger upp basen på den körpyramid
som är beroende av alla sina delar: spets, bas och en tillräckligt
kraftfull mellandel. Körsverige har med sin kombination av hög
utbildningsnivå och bred folklig körverksamhet länge haft goda
förutsättningar att vara ledande ifråga om bredd och kvalitet.
Körförbunden visar fortfarande upp en verksamhet som tillmötesgår alla åldrar – från barnkörer till pensionärskörer – med kör
sammandragningar och fortbildningsverksamhet på riksnivå.
Institutioner som Eric Ericson International Choral Centre erbjuder festivaler för nya målgrupper och internationella samarbeten.
Körcentrum Syd organiserar årligen nationella körledarutbild
ningar i samarbete med körförbunden.
barn och sång
I min artikel ”Barnkören i Svenska kyrkans församlingar” (2013)
framkommer att barn i slutet av 1800-talet användes som för
sångare i liturgi och församlingssång och först en bit in på 1930talet fick sin egen musik, det vill säga körsånger komponerade för
diskantröster. Unga röster fick fortsättningsvis en stor egen repertoar som indirekt bidragit till 1900-talets svenska körrörelse. Den
nära samverkan mellan kyrka och skola med kantorsutbildade
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f olkskollärare upprätthöll det obligatoriska skolämnet sång i stora
delar av landet. Barnen i skolkören var ofta desamma som barnen
i kyrkans barnkör och bidrog till den allmänna sångförmågan. I de
skolor där en sångutbildad lärare saknades eller behövde komplettering erbjöd Radiotjänst under åren 1934–1969 ”Skolradions
sångstunder”, sändningar med sångprogram med traditionell och
nykomponerad visrepertoar liksom musikpedagogiska hjälpmedel.
Musikforskaren Boel Lindberg beskriver i sin studie Våra glada v isor
klinga (2002) hur programmen gick ut över hela landet, ända in i
klassrummen. Fram till 1969 hade dessutom blivande förskollärare
och klasslärare inträdesprov i musik för att komma i fråga för sin
pedagogiska utbildning.
Ändå fick inte alla barn möjlighet att utveckla sin sångförmåga.
Det som hindrade var ett sångideal som förutsatte att man redan
från första skolåret kunde sjunga i det ljusa, höga läge som var
dåtidens ideal. Skolsångböcker från 1900-talets första hälft visar på
tonartsnoteringar som ett barn utan sångvana inte omedelbart
kunde klara. Då blev man utestängd från sångundervisningen, som
jag visade i min uppsats ”Hur sjunger barnen i barnkören?” från
2001. Fram till i dag har barns förutsättningar för sång studerats
alltmer ingående inom ett flertal discipliner; forskning om röstens
anatomi och fysiologi, liksom musikalisk, sånglig och språklig
utveckling hos barn, har gett oss en omfattande kunskap om barns
sångutveckling redan tidigt i livet, en kunskap som redovisas i
boken Barn och sång (2007).
I Sverige möter de flesta barn den gemensamma sången redan i
förskolan. Den ingår som en självklar del i förskolans pedagogiska
uppdrag. Samtidigt blir inflytandet på barns musikaliska stimulans
alltmer omfattande från radio, tv, datorer och cd-inspelningar. Det
är inte längre tillsammans med familjen, i skolan och i barnkören
som sångförmågan i första hand stimuleras. Hur pedagoger, sångoch musiklärare liksom körledare utformar sin verksamhet påverkas
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av de sångideal som barn möter tidigt i livet. För att upprätthålla
och skapa nya goda sångmiljöer för barn behövs därför en ökad
kunskap och medvetenhet om barns sångliga förutsättningar. I
förlängningen är upprätthållandet av sångmiljöer där repertoar
och musikpedagogisk kompetens tillgodoser barns sånglust och
förmåga, såväl i förskolan som i skolan, av betydelse för svensk
körrörelse i ett längre perspektiv.
körsångens former och framtid
Tvåhundra år efter det att studenterna i Uppsala höjde sina röster
i stämmor för en gemensam sak, är körsjungandet i vårt land en
verksamhet i rörelse och i ständig förändring. Sjungande människor
möts regelbundet, musikaliskt ledarskap utvecklas och finslipas,
tonsättare sammanför ord och toner för röster av många olika slag
och lyssnare möts i olika rum och på olika arenor för att ta emot
och beröras. Varje sjungande människa, varje sjungande grupp eller
kör nås numera av sångliga uttryckssätt från hela världen när som
helst och hur ofta som helst. Begreppen kör, körklang och
körformation omprövas följaktligen kontinuerligt och interaktio
nen mellan kör, körledare, körtonsättare och publik får allt större
betydelse.
När fem sångstuderande vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1984 bildade vokalensemblen The Real Group uppstod en
körsångsformation som kommit att påverka både repertoar och
sångsätt. Begreppet körsång har fått ett komplement som har ökat
intresset för vokalensembler i mindre format i kombination med
ett sceniskt artisteri som möter en ny publik. I den körhistoriska
backspegeln kan vi som jämförelse se madrigalkörerna på 1930-talet,
som i protest mot tidens jättekörer samlades i små rum och
fördjupade sig i renässansens konstfulla madrigalmusik med endast
några röster i varje stämma.

Kör i rörelse

Att utveckla koristernas individuella förmåga och förstärka
kontakten med publiken har även blivit ett mål för större kör
formationer än vokalensembler. Att samarbeta med skådespelare
och regissörer har blivit allt vanligare. Scenen intas av körsångaren
som enskild individ och som en del i den körsjungande gruppen.
Det ställer knappast mindre krav på den individuella sångförmågan,
snarare tvärtom. Utantillsjungandet ökar och förstärker publik
kontakten. Dessutom bidrar inte sällan den mindre sånggruppen
till ett nyskapande i form av en ny repertoar med gruppens egna
arrangemang och egna kompositioner.
2000-talets utveckling till specialisering och avancerat artisteri
sker samtidigt som alla-kan-sjunga-körerna blir både fler och mer
månghövdade. Vare sig man är en röst i ett komplext modernt
körverk, i en traditionell körvisa eller i en körarrangerad poplåt
är processen likartad och belöningen stor för den enskilde kör
sångaren.
När forskaren Karin Johansson avslutat sin studie A cappella:
Tjugofem körledares röster (2015) fick hon frågan om framtiden. Om
svensk körrörelse ska vidareutvecklas handlar det, menar Johansson, om hur man kan uppmuntra och stödja den samtida och framtida körmusiken med resurser och utrymme i utbildningar och
musikliv genom samarbete med tonsättare, experimentell verksamhet och nya framförandeformer. Syftet med Johanssons forsknings
projekt var att undersöka och kartlägga praktiserande musikers
syn på och behov av forskning och utvecklingsarbete, något som
synliggjorde yrkeskåren körledares betydelse för körsången i alla
dess delar.
Det har alltså betydelse att vi fortsätter sjunga, att vi fortsätter
utbilda körledare och körsångare, att vi fortsätter möta andra
körsångare i andra länder för att sjunga tillsammans, att vi sjunger
varandras repertoar, att vi sjunger på varandras språk. Körsång är
också en väg in i språkinlärning och integration.
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Gunnel Fagius

Kör i rörelse

Man behöver inte ifrågasätta musikens och körsångens uppgift i
människors liv. Om svensk körsång har blivit ett varumärke av
högsta klass, finns det starka skäl att vårda det för människans
gemensamma framtid på jorden. Den svenska körrörelsen exporterar med glädje sin klang, sin kunskap och sitt hopp.
*
Litteratur
Balsnes, Anne Haugland, Å laere i kor: Belcanto som praksisfellesskap, NMHpublikasjoner 2009:7, diss. Oslo: Norges Musikhøgskole, 2009.
Fagius, Gunnel, ”Hur sjunger barnen i barnkören? Sångsätt, repertoar och
pedagogisk avsikt i inspelningar med en barnkör 1953 under ledning av
John Norrman”, D-uppsats i musikvetenskap, Uppsala universitet, 2001.
Fagius, Gunnel (red.), Barn och sång: Om rösten, sångerna och vägen dit, Lund:
Studentlitteratur, 2007.
Fagius, Gunnel, ”Kör a cappella”, i Maj Aldskogius (red.), ”… kunn’ I dock
så wackert låta”: Uppsala Akademiska Kammarkör 50 år, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007.
Fagius, Gunnel & Ekman Frisk, Lena (red.), Körsång påverkar: Forskare berättar, Slite: Wessmans musikförlag, 2011.
Fagius, Gunnel, ”Barnkören i Svenska kyrkans församlingar”, i Stephan
Borgehammar (red.), Med skilda tungors ljud: Körsång och gudstjänstspråk,
Årsbok för svenskt gudstjänstliv 88, Skellefteå: Artos & Norma, 2013.
Hedell, Kia, ”Körsång som folkrörelse”, i Jacob Christensson (red.), Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet, Stockholm: Signum, 2009.
Hedell, Kia, ”Klang i kör: Uppfattningar om körsång och klang i efterkrigstidens Sverige”, STM-online, vol. 12, 2009, http://musikforskning.se/
stmonline/vol_12/hedell/index.php?menu=3.
Jennefelt, Thomas, ”Eric Ericson intervjuas”, Nutida Musik, vol. 26, nr 3,
1982–83.
Johansson, Karin, A cappella: Tjugofem körledares röster, Göteborg: Bo Ejeby
förlag, 2015.
Karlsson, Henrik, ”Kör, vad vill du mig? Reflektioner om den blandade
körsångens framtid”, i Maj Aldskogius (red.), ”… kunn’ I dock så wackert

låta”: Uppsala Akademiska Kammarkör 50 år, Uppsala: Acta Universitatis
Upsaliensis, 2007.
Kulturvanor, Rapport 2016:1, Stockholm: Myndigheten för kulturanalys,
2016.
Lindberg, Boel, Våra glada visor klinga: Skolradions sångstunder 1934–1969,
Skrifter om utbildningsprogrammens historia nr 6, Lund: Arkiv förlag/
Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2002.
Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv. 1976–2006, Kulturen i siffror nr 6, 2008, Stockholm: Statens kulturråd, 2008.
Reimers, Lennart, ”A Cappella: The Story Behind the ’Swedish Choral
Miracle’”, i Lennart Reimers & Bo Wallner (red.), Choral Music Perspectives: Dedicated to Eric Ericson, Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademien, 1993.
Sandberg Jurström, Ragnhild, Att ge form åt musikaliska gestaltningar: En social
semiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör, diss. Göteborg:
Art Monitor, 2009.
Sparks, Richard, The Swedish Choral Miracle: Swedish A Cappella Choral Music
Since 1945, Bynum, NC: Blue Fire Productions, 2000.
Stenbeck, Helena, ”Svensk körpedagogik i ett kammarmusikaliskt perspek
tiv”, C/D-uppsats, Svenskt musikpedagogiskt centrum, 1992.
Theorell, Töres, Noter om musik och hälsa, Stockholm: Karolinska Institutet
University Press, 2009.
Zadig, Sverker, Ledarna i kören: Vokala samarbeten mellan körsångare, diss.
Lund: Lunds universitet, 2017.
Internetsidor (alla hämtade 24 september 2017)
Eric Ericson International Choral Centre, www.ericsonchoralcentre.se
Körcentrum Syd, www.korcentrumsyd.lu.se
Sveriges Kyrkosångsförbund, www.sjungikyrkan.nu
Sveriges Körförbund, www.sverigeskorforbund.se/
Sångarförbundet Körsång i Equmeniakyrkan, http://equmeniakyrkan.se/
sangarforbundet

281

282

kolumntitel

Bildkällor
Bibliothèque nationale de France, Paris (128, 136)
Kungl. biblioteket, Stockholm (156)
Laserna, Johan (32)
The Metropolitan Museum of Art, New York (26)
Penn Libraries, Philadelphia (284)
Sjöberg, Sven-Erik/Bilder i Syd (210)
Wikimedia Commons (16, 26, 59, 77, 96, 160, 187, 228, 282)

284

kolumntitel

Medverkande författare
alf arvidsson är professor i etnologi vid Umeå universitet.
lars berglund är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Han har deltagit i två olika infrastrukturprojekt finansierade av RJ, varav det senare syftat till att katalogisera och digitalisera den stora samlingen fransk scenisk musik från ca 1690–1725 i
Uppsala universitetsbibliotek.
jenny björkman är docent i historia och kommunikations
ansvarig på RJ.
peter bryngelsson är musiker, kompositör, författare och lektor i filmmusik.
palle dahlstedt är tonsättare, improvisatör och professor i
konst och teknologi vid Aalborg universitet, samt docent i datorstödd kreativitet vid Göteborgs universitet. Han har deltagit i det
av RJ finansierade projektet ”Reconsidering Humanity: Big Data,
the Scientific Method, and the Images of Humans”.
gunnel fagius är musikdirektör, fil.mag. i musikvetenskap,
läromedelsförfattare och tidigare forskningssamordnare vid Uppsala universitets Körcentrum.

Italiensk miniatyrskrift från sent 1400-tal med Guidos hand,
ett populärt medeltida redskap för att lära sig att sjunga a prima vista.

286

Medverkande författare

jan fagius är överläkare, docent i neurologi vid Uppsala universitet, amatörmusikant och körsångare.
rasmus fleischer är fil.dr i historia och forskare i ekonomisk
historia vid Stockholms universitet.
anna gavanas är fil.dr i socialantropologi, docent i genusvetenskap och forskare vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.
mats greiff är professor i historia vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet.
gunilla iversen är professor emerita i latin vid Stockholms
universitet. Hon har varit ledare för flera forskningsprojekt om
medeltida latinsk kultur, däribland de av RJ finansierade ”Sapientia et eloquentia: Meaning and Function in Liturgical Poetry,
Music, Drama, and Biblical Commentary in the Middle Ages” och
”Ars edendi”.
arne jarrick är professor i historia vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.
guy madison är professor i psykologi vid Umeå universitet. Han
deltar i det av RJ finansierade forskningsprogrammet ”Den musicerande människan”, och den forskning som b
 eskrivs i årsboks
bidraget stöddes av RJ i projekten ”Den musikaliska pulsens roll i
mänsklig tidsmässig samordning” och ”Musical Groove: Functions,
Mechanisms, and Origin”.
jonas otterbeck är professor i islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Medverkande författare

maria schildt är universitetslektor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har deltagit i ett av RJ finansierat infrastrukturprojekt som syftat till att katalogisera och digitalisera den stora
samlingen fransk scenisk musik från ca 1690–1725 i Uppsala universitetsbibliotek.
karin strinnholm lagergren är universitetslektor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet och research associate vid Alamire
Foundation, Leuven University. Hon är verksam i det av RJ finansierade projektet ”The Musical World of the Birgittine Order: A
comparative study of four Birgittine abbeys”.
töres theorell är läkare med specialitet i invärtesmedicin och
kardiologi, professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska
institutet samt vetenskaplig rådgivare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Han deltar i det av RJ finansierade
forskningsprogrammet ”Den musicerande människan”.
fredrik ullén är professor i kognitiv neurovetenskap vid
 arolinska institutet och konsertpianist. Han leder det av RJ finanK
sierade forskningsprogrammet ”Den musicerande människan”.
ulrik volgsten är professor i musikvetenskap vid Örebro
universitet. Han har medverkat i det av RJ finansierade forskningsprojektet ”Musik, identitet och mångkultur”.

287

riksbankens jubileumsfond:
främjar, inspirerar och deltar
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som
har till ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning i Sverige. Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en donation från Sveriges riksbank godkändes och
stadgarna fastställdes. Jubileumsfondens tillkomst var en del av
300-årsfirandet av världens äldsta ännu verksamma centralbank, i
vilket även ekonomipriset till Alfred Nobels minne och bankhuset
vid Brunkebergstorg ingick. Med bildandet av en stiftelse önskade
riksdag och riksbank gagna ett angeläget nationellt ändamål:
vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige.
I mer än 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2017 uppgick
de beviljade forskningsanslagen till cirka 428 miljoner kronor. Hela
39 projektanslag, 3 program och 8 projekt som syftar till att stödja
forskningens infrastruktur beviljades. Utöver detta gjordes en rad
riktade insatser, så som RJ Sabbatical, Pro Futura, den internationella satsningen Europe and Global Challenges, samt en ny satsning på kommunikationsprojekt. Därtill gav fonden möjlighet åt
hundratals forskare att genomföra konferenser och seminarier och
bilda nätverk för att knyta kontakter och testa nya forskningsidéer.
RJ utger sedan 2008 en årsbok. Årsboken för 2018 uppmärksammar forskning om musik utifrån en rad olika aspekter.

