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1. INLEDNING

I USA innebär African American att en person
har afrikanskt påbrå från området söder om
Sahara, oberoende av om den också har europeiskt eller indianskt påbrå. Hudfärgen avgör.

oul, rock, R&B, hiphop/rap och modern dansmusik bygger på gospel,
blues och jazz. Huvudsyftet med det här materialet är att visa hur
gospel-, blues- & jazz-baserad musik (GBJ-musik) växt fram och hur den
speglar samhället.
Ett annat syfte är att visa att GBJ-baserad musik är en lika självklar del
av vår musikhistoria som folkmusik. Att den bygger på det material och
de tekniker som beskrevs i Mesopotamien för 4.500 år sedan, och som
legat till grund för vår musik sedan medeltiden (om inte längre).
Men viktigast av allt: tack vare inspelningstekniken (1877) kan man
med egna öron höra hur nyare GBJ-musik växt fram. Det är roligt och
man får höra en massa häftig musik. Att lyssna, tänka efter och upptäcka ny musik är viktigare och mer berikande än att rabbla stilar, namn
och årtal.
Och för den som vill arbeta med GBJ-baserad musik är det viktigt att ha
koll på historien. Inte minst för att få idéer om hur nutidens musik kan
utvecklas i olika riktningar.
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Begreppet afro-amerikansk musik är problematiskt. Det antyder att det finns ”riktiga”
amerikaner (vita bosättare från Europa) och
afro-amerikaner (amerikaner med rötter i Afrika, söder om Sahara).
Vad ska då urbefolkningen (indianer) och
nordafrikaner kallas?
Säger man ”afro-amerikansk” bör man säga
”euro-amerikansk”, men det gör man inte.

S

Dessutom bygger ”afro-amerikansk” musik på
det europeisk musikspråk som etablerades på
1500-talet, på europeiska musikinstrument
och musikformer etc. Och bl.a. kubansk och
mexikansk musik verkar ha spelat större roll än
man tidigare trott, medan det afrikanska inflytandet troligen överdrivits.
Det framgår inte av benämningen ”afroamerikansk”.
Begreppet gospel/blues/jazz-baserad musik
(GBJ-musik) är neutralt och beskrivande - därför används det här.

Begreppet barbar kommer från antikens
Grekland, där överklassen ansåg sig överlägsen
andra, inte minst kulturellt. Eftersom greker
(hellener) bara kunde sitt modersmål, tyckte
man andra språk lät som babbel (barbar). Och
det fanns ingen anledning för dem att lära sig
barbariska språk, eftersom barbarer var underlägsna och ociviliserade.

Barbarernas musik
Titeln Barbarernas Musik beror på att gospel-, blues- och jazzbaserad
musik alltid ansetts barbarisk (ociviliserad, mindervärdig) av etablissemanget, med undantag för viss jazz och Bob Dylan.
Det är därför GBJ-musik sällan tas på allvar i musikhistorieböcker (att
osynliggöra något är en vanlig härskarstrategi). Och det är därför man
skiljer på kultur (= bra) och populärkultur (= mindre bra eller dålig). En
del tror t.o.m. att GBJ-musik gör människor dumma i huvudet. Därför
har ett syfte med musikpolitik varit att motverka GBJ-musikens skadeverkningar (!) och få folk att lyssna på klassisk musik i stället.

Urval
Historia bygger på urval och förenklingar. Syftet här är att visa sammanhang, hur saker och ting växt fram. Det är alltså inte en genomgång av
vilken musik som sålt mest vid olika tidpunkter. Att musik har stor publik och säljer (pop, schlager etc.) innebär inte att den är betydelsefull
för utvecklingen.

få

Termer och begrepp
Begreppsförvirringen är stor i GBJ-baserad musik. Därför har viktiga
ord förklarats/definierats i ordlistan.

När GBJ-musik växte fram på 18/1900-talen var rasism en stark kraft i
Europa och Amerika. Det präglar fortfarande sättet musiken beskrivs
på. Begrepp som vit och svart musik är allmänt vedertagna, trots att
musiken är en mix av europeiska, indianska och afrikanska musiktraditioner. Både musiker och publik har haft blandat påbrå.
Begreppen vit och svart musik är missvisande och bygger på rasistiska
stereotyper, men är så etablerade att de inte kan undvikas.
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2. GOSPEL

Ordet gospel kommer av engelskans god-spell
(goda nyheter; evangelium), och syftar på
att Guds son (Jesus) kommit till jorden för att
frälsa människan (evangelierna i den kristna
bibelns Nya Testamente).

Benämningen gospel för den här typen av religiösa sånger har använts
sedan 1700-talet, men blev inte vanlig förrän på 1930-talet, när modern
gospel slog igenom. Tidigare kallades musiken bl.a. spirituals (”andliga”), plantation songs (plantage-sånger) och Jubilee-songs.
Det finns många olika typer av gospel, bl.a.:
— Församlingssång (när en församling sjunger tillsammans vid en
gudstjänst) är den äldsta typen.
— Körsång innebär att en större grupp sjunger mer eller mindre arrangerad gospel.
— Gospelkvartett innebär att mindre grupper, oftast bestående av
manliga sångare, sjunger gospel i stämmor. Verkar ha förekommit sedan 17/1800-talet. På 1800-talet utvecklades Jubilee- och barbershoptraditionerna.
— Solistisk gospel innebär att en solist sjunger på egen hand, oftast
med ackompanjemang.
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Många hävdar att gospel bygger på afrikanska musiktraditioner. Men det är ont
om pålitliga källor och få skickliga forskare har
undersökt frågan, så man vet inte om det är
sant eller ej.
Ofta används rent rasistiska argument, som
går ut på att musik och sång låter på ett visst
sätt p.g.a. hudfärgen. Men sådana resonemang håller inte.

G

ospel är en vokal musikgenre med rötter i europeisk protestantisk
kyrkomusik från 16/1700-talen. Med vokal musikgenre menas att
sång är utgångspunkt. Se vidare nästa sida angående bakgrunden.

Ett exempel. Det fanns gott om svarta klassiska musiker, sångare och körer i USA redan på
1800-talet (den första svarta symfoniorkestern
bildades i New Orleans på 1830-talet). Hudfärgen bestämmer inte hur man spelar
och sjunger, utan det bestäms bl.a. av tycke,
smak och sociala förutsättningar (svarta behandlades ofta relativt väl i New Orleans).
Att svarta länge behandlats som underklass
av vita gör att många arbetat med typisk underklassmusik som blues, och underklassmusik är ofta opolerad, direkt och ”rå”. Men det
beror på sociala omständigheter, inte på
hudfärg.

Gospel har haft mycket stor betydelse för bl.a. R&B, soul och rap, eftersom stilarna utgår från gospel-sångsättet och skickliga predikanters
förmåga att läsa, fånga och styra en publik (retorik).
Sångsättet är personligt, intensivt, berättande och fullt av inlevelse.
Sångerna ska präglas av sångarens stil och personlighet. Melismer och
annan improvisation är självklart.

få

Hur gospelsångsättet växt fram vet man inte, men gamla inspelningar
visar att mycket av det som är typiskt fanns på plats på 1920-talet (Juanita ”Arizona” Dranes).
De äldsta gospelinspelningarna gjordes på 1890-talet och skiljer sig
inte så mycket från annan dåtida sång. Men de gospelsångare som då
spelades in hade ofta någon form av utbildning, så det är svårt att avgöra hur typiskt sångsättet var.

En del talar för att det som idag kallas gospelsångsätt har rötter i bluessång. Blues blev hippt på 1910/20-talen med kvinnliga stjärnor som Ma
Rainey och Bessie Smith.
Samtidigt kommer de första stora kvinnliga gospel-sångerskorna som
Juanita ”Arizona” Dranes och Mahalia Jackson (1930-talet). Dranes hade
en bakgrund i blues/boogie woogie, och Jackson berättade att hon
lärde sig sjunga genom att lyssna på skivor av bluessångerskan Bessie
Smith.
En annan sak som talar för att modern gospelsång bygger på blues är
att 1920-talets klassiska bluessångare var kvinnor, och gospelns stjärnsolister har oftast varit kvinnor.
Gospel räknas som svart musik eftersom modernare gospel utvecklades i svarta församlingar. Men från början (17/1800-talen) sjöng svarta,
vita och indianer gospel (spirituals) tillsammans.
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GOSPEL - BAKGRUND
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1641 trycks de första noterna i Nordamerika.

Äldsta gospel-samlingen
(noter) publiceras 1867.

Isaac Watts, Richard Allen,
bröderna Wesley.

Akustisk inspelningsteknik
1877. Den första gospelinspelningarna görs 1890.

Inspelningar med religiös
musik och noter blir vanligt
i USA.

Fisk Jubilee Singers, The Uni- C.A. Tindley, Blind Willie
que Quartette, Polk Miller
Johnson, Son House.
Quartette.

Flera bluesmusiker extraknäckte som amatörpredikanter (”Peg-Leg
Preachers”).

Blues får stort genomslag
på 1910-talet, och påverkar
gospelmusiken: nya sånger
påminner ofta om blues
och jazz.
Svängigt instrumentalackompanjemang blir allt
viktigare.

Rosetta Tharpe, Swan Silvertones, Dixie Hummingbirds,
Clara Ward Singers.
Efter 2:a världskrigetkriget
blir bandspelaren standard
vid inspelningar.

Thomas A. Dorsey, Mahalia Jackson, Golden Gate
Quartet.

Hammondorgeln lanseras
och blir en del av gospelsoundet.

Juanita ”Arizona” Dranes,
Norfolk Jubilee Quartet, Birmingham Jubilee Singers.

Elektrisk inspelningsteknik
utvecklas. Radion slår igenom. 78-varvsskivan 1929.

Dorsey bygger upp en organisation för att lansera
sina nya sånger med förlag
etc. och anlitar sångare som
Pianisten/sångerskan JuaMahalia Jackson, som lärt
nita ”Arizona” Dranes blir sig sjunga genom att lyssna
stilbildande med sin sväng- på blues-skivor.
Ray Charles anses skapa
iga och uttrycksfulla stil.
Baptisterna blir först med att soul-music (gospel med
Hon lärde sig spela blues och anamma den nya stilen.
världslig text) med I got a
boogie woogie i Texas vid
woman 1954.
Flera gospelkvartetter
1900-talets början.
Fr.o.m. den här tiden får
härmar Mill’s Brothers jazMan spelar in dramatiska
gospel avgörande betyziga och svängiga sångstil.
predikanter. Skivorna säljs i Golden Gate Quartet gör delse för R&B/soul efterhundratusentals exemplar.
som man lånar in gospelsensation med den nya stisångsättet.
len fr.o.m. 1936.

Fr.o.m. nu görs många gospelinspelningar: De första
inspelningarna av församlingar som sjunger gospel
med instrument låter som
enkel jazz och blues från
samma tid.

Flera skolor för svarta hade
klassisk musikutbildning,
där spirituals arrangerades/
Gospel har alltså sina röt- Sångerna lärs in genom att sjöngs som klassisk musik.
ter i kristen barockmusik en försångare sjunger en rad Denna gospel-variant kal�som sedan upprepas av för- lades Jubilee-songs.
(barocken: 1600-1750).
samlingen (call/response).
Parallellt utvecklades barbershop; improviserad
Sångerna förnyas ständigt,
stämsång utifrån melodin.
och amerikanska varianter
På 1870-talet började barskapas.
bershop-grupper turnera i
Merparten av musiken är minstrel-shows.
gemensam för vita och
På 1900-talet förenades
svarta. Man sjunger ofta
dessa traditioner i gospeltillsammans.
kvartetter.

För att göra kristendom mer
attraktiv byts gamla långsamma sånger ut mot moI Europa sjöngs avancerad
kyrkomusik av manliga vo- derna sånger av bl.a. Isaac
Watts, som skrevs i London
kalkvartetter - gospelkvartetten blir en fortsättning på vid 1700-talets början.
Sångerna kallas spirituals.
denna tradition.

Perioden 1945-65 räknas
som gospelmusikens gyllene årtionden med solister
som Mahalia Jackson och
Rosetta Tharpe och sånggrupper som The Swan Silvertones/Claude Jeter och
Clara Ward Singers.
Gospelkvartetternas leadsångare agerar mer som solister. Gospel blir snarlik R&B
(samma sound), och allt fler
gospelsångare sjunger både
gospel och R&B.

Nu grundläggs modern
gospel. Blues-pianisten
Thomas A. Dorsey blir den
centrala företrädaren. Han
hade bl.a. spelat med bluessångerskan Bessie Smith och
gjorde den första rocklåten
1928 (Tight like that).

Race records är skivor för
svart publik: kategorin skapades 1922 och ersattes av
R&B 1949.

Pingströrelsens framväxt
fick stor betydelse för gospelmusiken. Personlig upplevelse och starkt utspel sattes i centrum.
Många predikanter talsjöng,
ofta med bluesskalans intervall.

Slaveriet förbjöds 1865 vilket ledde till ökad segregation: vita ville inte jämställas med svarta.
Tusentals svarta församlingar bildades, mest i Sydstaterna. Där verkar särskilda
sångsätt ha utvecklats.

Väckelserörelser präglar
Nordamerika: syftet är att nå
inte bara svarta, utan också
vita, indianer och asiater.

Vita börjar kristna svarta och
indianer i Nordamerika på
1620/30-talen. Att sjunga
kristna sånger från Europa
var en viktig del av kristnandet.

1945-

1930-

1920-

1865-

1900-

1700-

1600-

GOSPEL - TIDSLINJE

Cece Winans, James Cleveland, Alliance/Take 6, Yolanda Adams.

Många av de bästa sångarna
med gospelbakgrund satsar
främst på soul /R&B, som
Aretha Franklin, Solomon
Burke och Whitney Houston.

Gospel fortsätter att vara en
stor musikgenre, men dess
betydelse för musikutvecklingen blir mindre: gospel
verkar ha funnit sin form och
förändras inte så mycket.

1965-

BARBARERNAS MUSIK 1
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011

6

BARBARERNAS MUSIK 1

© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011

7

3. BLUES

B

lues är en vokal och instrumental musikstil med låg status. Man
tror att blues växte fram i USA:s sydstater under 1800-talets andra
hälft. Boogie woogie påminner om blues och utvecklades ungefär
samtidigt.

Blues kallades från början reels, reals, ballats,
ditties, hollers etc. av musikerna själva.
Benämningen blues kommer från Europa. På
1500-talet använde engelsmännen ord som
blues, blue fairies och blue devils för känslor
som vemod och dysterhet (melankoli). Men
namnet är missvisande – blues är ofta glad
och svängig.
Uttryck som ”I got the blues” var vanliga bland
euro-amerikaner under 1800-talet.

De senaste åren har forskningen kring bluesens ursprung gjort viktiga
framsteg, men man vet inte hur blues växte fram. Grunden är dock
europeisk: att bygga musik på ackordföljder som upprepas (vamper;
grounds; ostinaton) blev en av de viktigaste musiktyperna i Europa på
1500-talet, när vi fick ackordisk musik (musik som bygger på ackordföljder). Den typen av musik exporterades till Mexico redan vid 1500-talets
början. Även de typiska bluesinstrumenten är europeiska (gitarr, piano,
munspel etc.).
Vad gäller sångsättet vet man inget närmare om ursprunget. Flera som
levde vid 1800-talets slut sa att blues byggde på brittisk folkmusik. En
del sa dessutom att indiansk musik påverkade blues, i synnerhet vad
gäller mikrotoner (tonglidningar; blå toner).
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Blusens dåliga rykte (the Devil’s music) berodde på att det var underklassens dansmusik och
att texterna ofta handlade om sex och droger.

Man hävdar ofta tvärsäkert att blues bygger
på olika typer av arbetssånger, eftersom det
finns likheter.
Men det kan faktiskt vara tvärtom, d.v.s. att en
del arbetssånger bygger på blues - ingen vet
säkert vad som kom först.

Blues blev hippt på 1910-talet när de första blues-låtarna publicerades, och förblev en av de viktigaste musikformerna fram till 1960-talet.
Jazzmusiker spelade blues; gospel präglades av blues; R&B och rock
bygger i hög grad på blues, liksom funk, rap, soul och souljazz. För
blues är både en musiktyp och en sång- och spelstil.

En del talar för att blues växte fram i minstrel-shows och vaudeville: det var där de
första stora blues-artisterna arbetade, och eftersom de ständigt turnerade fick deras musik
snabbt stor spridning.
Det finns också kopplingar mellan blues och
gospel; många tidiga blues-artister arbetade
med båda musiktyperna. Man vet dock inget
närmare om hur de två musiktyperna kan ha
påverkats av varandra.
Ny forskning visar att fandango och annan
spansk-influerad gitarrmusik av allt att döma
var grunden för blues-gitarr.
Boogie woogie (pianomusik med speciella
basgångar) är närbesläktad med blues och
växte fram ungefär samtidigt. Man vet dock
inget närmare om hur de två musikstilarna
kan ha påverkat varandra.

Blues-tolvan

Bluestolvan är den vanligaste bluestypen. Den finns många varianter.
Nedan visas grundformen, med några alternativa ackord.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ackord i C-dur

C

C

C

C

F

F

C

C

G

G

C

G

D

F

V

V

I

V

II#

IV
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Taktsiffror
Varianter

Stegsystemet

Varianter

F

I

I

IV

Fm
I

I

IV

IV
IVm

I

I
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BLUES - BAKGRUND

Inspelningar med bluesdrottningarna (Bessie
Smith, Ida Cox, Mamie
Smith) gör blues känd över
stora delar av världen.
Blues är ingen enhetlig stil,
utan det finns många varianter.

På 1890-talet nedtecknas musik som kan ha varit
countryblues-låtar (Texas).

Bandspelartekniken utveck- Efter 2:a världskrigetkriget
las. Reguljära TV-sändningar blir bandspelaren standard
vid inspelningar.
i bl.a. Tyskland.

Elektrisk inspelningsteknik
utvecklas. Radion slår igenom. 78-varvsskivan 1929.

Akustisk inspelningsteknik.
Jukeboxen uppfinns 1915.

Sonny Boy Williamson, Big
Bill Broonzy, Leadbelly, Louis
Jordan, Rosetta Tharpe, Ruth
Brown.

Michael Jackson, Stevie Ray
Vaughn, Robert Cray, Bonnie
Raitt, Chris Thomas King, Elliot Sharp, Neville Brothers.
Digitalteknik, datorbaserad musikproduktion, CD
1982/83.

Albert King, Ry Cooder, Allman Brother’s Band, Robben
Ford, ZZ Top, Tower of Power,
Funcadelic, Larry Graham,
Gloria Gaynor, Chic.
Transistorer förändrar soundet. Avancerad inspelningsteknik. Ljudprocessorer.

Jimi Hendrix, Buddy Guy,
Jimmy Smith, James Brown,
Ray Charles, The Band, Led
Zeppelin, The Beatles, Clifton
Chenier, Junior Wells.

LP i stereo slår igenom
(1958) och album blir viktigare. Syntar vanligare.

Vinylskivan (1948) och flerkanalsinspelningar. Tv slår
igenom.

Blues-baserad souljazz blir
en stor jazz-stil.

Soul/R&B lever också vidare
men med ny karaktär och en
ny typ av sångare. Michael
Jackson blir förebild.

Olika varianter av rock och
hårdrock lever vidare utan
några större förändringar.

House får genomslag. Bygger från början på remixer,
till en början mest av disco
och funk.

Disco, som bl.a. bygger på
R&B och funk, slår igenom
och blir prototyp för modern dansmusik i decennier
framöver.

Jazz/blues/rock/funkbaserade band som Blood
Sweat & Tears, Chicago och
Tower of Power slår igenom.

Hiphop/rap slår igenom.
Utvecklades i New York under 70-talets slut. Bygger
bl.a. på blues/R&B och funk.

Reggae bygger bl.a. på jamaicansk ska och blues/R&B
och får internationellt genomslag.

The beat-boom: brittiska
gitarr-baserade band skapar
ny musik utifrån bl.a. blues
och R&B (The Beatles, The
Rolling Stones, The Animals
m.fl.).
Modernare/hårdare rock
(hårdrock) bygger på blues
(Led Zeppelin).

Viss R&B börjar kallas soulmusic med företrädare som
Solomon Burke, Sam Cooke,
Otis Redding och Aretha
Franklin. Tamla Motown.
Funk skapas ca 1965 och
bygger på blues/R&B. Första rap-skivan med funkkomp 1968.

1980-

1970-

1960-

Muddy Waters, Oscar Peterson, B.B. King, Professor
Longhair, Elvis Presley, Little
Richard, Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis.

R&B ersätter race records Skiffle-boomen lägger
som kategorinamn för svart grunden för 60-talets brittiska beat-boom.
musik 1949.

Robert Johnson, Leroy Carr,
Jimmy Rushing, Big Joe Turner, Meade Lux Lewis, Albert
Ammons, Memphis Minnie,
Memphis Jug Band.

El-instrument (gitarr/bas/
hammond-orgel) börjar användas av en del blues- och
jazz-musiker.

Boogie woogie slår igenom och präglar modernare
blues.
Blues blir en dominerande
musiktyp i swing-jazz.
1937 släpps Count Basies
One O’Clock Jump, som blir
prototyp för jump-blues
(swing +blues/boogie
woogie).

Rock & roll slår igenom
med Elvis Presley och Bill
Haley; är egentligen R&B,
som dock är en svart kateSaxofon blir det viktigaste gori, så R&B av vita får ett
R&B-instrumentet i och med annat namn.
Louis Jordan och Illinois
R&B eletrifieras. Elgitarr,
Jacquet.
elbas och trummor blir självBlues elektrifieras av giskriven rytmsektion.
tarrister som T-bone Walker,
Revival av country-blues
John Lee Hooker, Rosetta
via festivaler och speciella
Tharpe och Muddy Waters.
turnéer i både Europa och
Gitarr blir det viktigaste
USA.
blues-instrumentet.

Jump-blues och R&B är
moderniserade varianter
av blues.

Leroy Carr (city-blues) och
Robert Johnson (countryblues) gör stilbildande inspelningar.

1950-

1940-

1930-

Chris Smith, Henry Sloan,
Louis Armstrong, Bessie
Jelly Roll Morton, Ma Rainey, Smith, Mamie Smith, CharMamie Smith, W.C. Handy.
ley Patton, Gus Cannon,
Barbecue Bob, Blind Willie
McTell, Ethel Waters.

1901-03 beskrivs musik som
senare fick namnet blues
(kallades bl.a. ditties, reals
och ballats).
1905-1908 nedtecknas blues
De första inspelningarna av
(Georgia).
countryblues.
1908: den första publiDe första inspelningarna av
cerade blues-låten med
blues-gitarr (1923).
ordet blues i titeln (New
Bluestexter anspelar ofta på
Orleans).
sex. 1922 används orden
1912-1920 publiceras blues- rock & roll (slang för samklassiker som Memphis Blues lag) på skiva (Trixie Smith:
och St Louis Blues.
My Baby Rocks Me With One
Blues blir hippt och innan
Steady Roll).
1920 publiceras/inspelas
1928: första rock-inspelmånga blues-låtar av vita
ningen (Tight like that).
och svarta musiker.

1920-

r e DE
js M
kr O
iv
as
ut

få

1890-

BLUES - TIDSLINJE

BARBARERNAS MUSIK 1
© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011

9

BARBARERNAS MUSIK 1

© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011

10

4. JAZZ

Jass/Jazz betyder ungefär ”att peppa” och var
slang för samlag.
1913 används ordet jazz för första gången i
tryck för att beskriva den nya musikstilen.

J

azz är en amerikansk instrumental musikgenre med starka rötter
i europeisk och latinamerikansk musik. Instrumental betyder att jazz
utgår från musikinstrument, inte från sång. Beträffande bakgrunden - se
vidare nästa sida.
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Från början var jazz en spelstil, inte en musikgenre: man jazzade upp
musik genom att spela den på ett visst sätt (heta rytmer).
Tidiga inspelningar visar att ”uppjazzningen” innebar att man spelade på i princip samma sätt som man av källorna att döma gjort i flera
hundra år i Europa.
Men det känner i allmänhet bara specialister till, eftersom det inte finns
några inspelningar från tiden före 1880-talet.

Idag sätter man likhetstecken mellan jazz och improvisation, men från
början var inte avancerad improvisation så viktigt i jazz. Det viktiga
var svänget (jazz var dansmusik t.o.m. 1930-talet) och att musikerna
kunde spela tekniskt svåra stycken exakt som noterat.
På 1920/30-talen blev improvisation allt viktigare, men det var först i
och med 1940-talets bebop som improvisation fick en verkligt central
roll i jazz (med undantag för jazzpiano).
Bebop blev utgångspunkt för nyare jazz, som ofta bygger på fusion,
d.v.s. en blandning bebop av olika musikstilar, från rockmusik till klassisk musik.
Frijazz är speciell eftersom den bygger på traditionellt jazz-sound, men
är helt improvisatorisk och musikerna varken behöver bry sig om skalor
eller ackord.
Avancerad improvisation förutsätter kunskap. Redan från början
hade jazzmusiker i allmänhet mer formell musikutbildning än bluesoch gospelmusiker. Många kunde läsa noter, studerade klassisk musik (i
synnerhet pianister) och gjorde egen musik.
Det är en av förklaringarna till att jazzmusik är mer avancerad, i synnerhet vad gäller ackord/harmonier, än blues och gospel.
När speciella jazzutbildningar på högskolenivå blev vanliga under
1900-talets andra hälft började jazz alltmer påminna om klassisk musik
(genomarbetad, vårdad och ”konstnärlig”).

få

Det har funnits många framstående jazz-sångare som Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald och Bobby McFerrin. Och skickliga vocalese-grupper som Manhattan Transfer. Men eftersom jazz är
en i grunden instrumental musikstil har inte sång spelat så stor roll för
jazzens utveckling.
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JAZZ - BAKGRUND

Louis Armstrong, Bessie
Smith, Kid Ory, King Oliver,
James P. Johnson, Earl Hines,
Bix Beiderbeck, Paul Whiteman, Joe Venuti.

Elektrisk inspelningsteknik
utvecklas. Radion slår igenom. 78-varvsskivan 1929.

Akustisk inspelningsteknik.
Jukeboxen uppfinns 1915.

Paul Whitemans ”symfoniska storband” lägger en
del av grunden för 30-talets
storbandsjazz med genomarrangerad musik. Han vill
”civilisera” jazz för att nå vit
medelklass-publik.

På 1920-talet spelades
Dixieland-jazz i hela USA,
i Europa och Latinamerika.
Jazz sågs i första hand som
dansmusik.

Buddy Bolden, Jelly Roll
Morton, Freddie Keppard,
The Onward Brass Band,
Scott Joplin, Eubie Blake.

Jazz utgick från komponerad musik: ragtime, marscher, underhållnings- och
dansmusik Det speciella
var den ”heta” rytmiska
spelstilen.
Tidig jazz byggde inte
på avancerad improvisation. Viktigast var att det
svängde.

Stride-piano utvecklas ur
ragtime och marscher på
1910-talet.

Jazzmusiker lånar allt
oftare in stildrag från
bluessångarna.

Jazz börjar som en instrumental spelstil som
utvecklas i New Orleans
av marsch/dansband och
pianister. Stilen uppstod
troligen när vita, kreolska
och svarta spelstilar blandades.

Louis Armstrong blir stilbildande inom jazz-improvisation och jazz-sång.

1920-

D

1950-

Bebop skapas på 40-talet,
en improvisationsbaserad
jazz-stil som spelades av
små band (combos). Charlie
Parker och Dizzy Gillespie
förgrundfigurer.

Cool jazz utvecklades ur bebop, men är lugnare och mer
arrangerad/komponerad.
Västkustjazz påminner om
cool jazz men är ofta mer
genomarrangerad och komponerad.
Jump-blues blir stort med Modaljazz innebär att man
Big Joe Turner och saxofonis- snarare utgår från bestämda
ten och sångaren Louis Jor- skalor än ackordföljder.
dan. Viktig föregångare till
Hardbop bygger på bebop
rock & roll.
men med tydliga inslag av
gospel och blues. Pianisten
Latin jazz växer fram med Horace Silver var pådriDizzy Gillespie som förvande.
grundsfigur.
Trumpetaren och bandledaElgitarren gör det möjligt ren Miles Davis förgrundsatt spela en ny typ av gitarr- gestalt.
solon.
Många jazzutbildningar
startas.

1940-

Alla äldre jazz-stilar lever
vidare: ingen ny jazzstil dominerar.
Acid jazz var 80/90-talens
nya jazzstil och bygger på
loopar och äldre soul-jazz.
Många anser dock inte att
det är ”riktig” jazz.

Rock-fusion, som innebär
att man använder elinstrument och moderna grooves,
får genomslag med bl.a.
Miles Davis och Weather
Report.

Souljazz med bl.a. Jimmy
Smith och Wes Montgomery
får en stor publik.

Wynton Marsalis, Cecil Taylor, Cassandra Wilson, Dave
Weickl, Bill Frisell, Brandon
Marsalis, Bobby McFerrin.
Digitalteknik, datorbaserad musikproduktion, CD
1982/83.

Keith Jarrett, Manhattan
Transfer, Tania Maria, John
Scofield, Weather Report,
Pat Metheny.
Transistortekniken förändrar
soundet.

Jimmy Smith, Jan Johansson, Jacques Loussier, McCoy
Tyner, Herbie Hancock, Chick
Corea, Niels-Henning Örsted-Pedersen, Joe Zawinul.

LP i stereo slår igenom
(1958) och album blir viktigare. Syntar vanligare.

Vinylskivan (1948) och flerkanalsinspelningar. Tv slår
igenom.

Bandspelartekniken utveck- Efter 2:a världskrigetkriget
las. Reguljära TV-sändningar blir bandspelaren standard
inspelningar.
i bl.a. Tyskland.

Trots försöken till nyskapande blir dock jazz alltmer
marginaliserad.

Funk/rock/jazz-baserade
band som Chicago, Blood
Sweat & Tears och Tower of
Power får genomslag.

Miles Davis, Oscar Peterson,
Horace Silver, Bill Evans,
Cannonball Adderley, Ray
Brown, John Coltrane, Art
Blakey, Stan Kenton.

Olika typer fusion (blandning av olika musikstilar)
blir vanligt.
Folk-fusion (jazz + folkmusik; Miles Davis, Jan Johansson).
Klassisk fusion (jazz +
klassisk musik; Jacques
Loussier, Modern Jazz Quartet).

Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach, Errol
Garner, Bud Powell, Thelonius Monk, Charlie Christian,
Glenn Miller.

Count Basie, Duke Ellington,
Benny Goodman, Billie Holiday, Fats Waller, Art Tatum,
Andrew Sisters, Mills Brothers, Django Reinhardt.

Franska hotkvintetten
med Django Reinhardt och
Stephane Grappelli skapar
den första europeiska jazzstilen (”Zigenar-jazz”).

Jazz var fortfarande i hög
grad arrangerad musik, men
improviserande solister
blev allt viktigare.

1937 släpps Count Basies
One O’Clock Jump, en blandning av swing-jazz och
blues/boogie woogie. Grunden för jump-blues.

Frijazz bygger på traditionellt jazzsound men erbjuder stor frihet.

Nyare jazz kan kallas allomfattande improvisationsmusik som kan låta väldigt
olika.
Därför anser en del att modernare jazz snarare bör
kallas improvisationsmusik
än jazz.

1980-

1970-

1960-
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Swing-jazz och storband
dominerar.
Musiken är svängig och
fungerar som dansmusik.
Jazz står på toppen av popularitet.

1930-

re
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1890-
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5. 1492-1865

H

istorien om gospel-, blues- och jazzbaserad musik (GBJ-musik)
börjar när Christofer Columbus landsteg på Bahamas 1492. För det
ledde till att européerna erövrade den amerikanska kontinenten, och
det var där gospel, blues och jazz skapades på 18/1900-talen.

Amerika blir europeiskt
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Erövringen av Amerika var tidernas största folkmord. På flera håll dog
över 90% av urbefolkningarna av krig, sjukdomar och slavarbete. De
ursprungliga kulturerna slogs i spillror när européerna införde kristendom och ny samhällsordning.
Amerika blev en europeisk musik-koloni. För de européer som flyttade dit tog med hemlandets musik. Portugiserna tog med sin musik och
sina instrument, liksom tyskar, engelsmän, fransmän, irländare, skottar,
italienare, svenskar o.s.v. Eftersom invandringen till Nordamerika fortsatte fram till 1900-talet, kom ständigt ny musik dit.
Musikspråket blev detsamma i Europa och i stora delar av Amerika. Den
nya musik som skapades i Amerika importerades till Europa.

Det fanns ca 20 miljoner indianer i nuvarande
USA när europeérna kom dit. Idag utgör indianer 1% av USA:s befolkning (3 miljoner).

Latinamerikansk musik är den äldsta amerikanska musiken med rötter i Europa, Amerika
och Afrika. Latinamerikanska varianter av europeisk musik blev populär i Europa redan på
1500-talet, fr.a. sexig dans och dansmusik.

Afrikaner i Amerika

Slaveri
Exploateringen av Amerika byggde på tvångsarbete och slaveri, för klimatet och arbetet var hårt. Först förslavades indianer. Men det räckte
inte, så fr.o.m. 1501 skeppades afrikanska slavar till Amerika.

Minst 12 miljoner afrikaner fördes till Amerika för slavarbete, de flesta
under 1700-talet. 650.000 hamnade i Nordamerika, främst i sydstaternas jordbruk. 1860 fanns 4 miljoner slavar i Nordamerika. Var tredje sydstatsfamilj ägde slavar.
1808 förbjöds import av slavar till USA, 1865 förbjöds slaveri (se vidare
bilaga: KARTOR).

Afrikanska slavar hämtades från Västafrika,
söder om Sahara. Att de hämtades från just
Afrika berodde på att portugiserna börjat importera afrikanska slavar 1441: år 1452 var
10% av Lissabons befolkning afrikanska slavar.
Nästan alla europeiska länder var inblandade i
slavhandeln. Sverige deltog via drottning Kristina och Gustav III. Det fanns slavar i Amerika
som inte hade rötter i Afrika, men de var få.

få

I början var inte skillnaden mellan slavar och
fattiga vita stor. Men fr.o.m. 1660-talet infördes lagar som gjorde slavar rättslösa.

Idag tror man att alla människor, oberoende av
hudfärg, härstammar från södra Afrika. Det
finns bara en människoras: människan.
De antika grekernas syn på barbarer var
förebild för hur bildade vita såg på svarta:
barnsliga, oförmögna att tänka, fega, feminina, grymma, glada, utan politisk förmåga, rytmiska, omoraliska, själlösa, styrda av sexuella
impulser, vidskepliga etc.

Nordamerikanska slavar och deras barn ägdes av slavägarna. De kunde
bara bli fria genom att rymma eller köpa sig fria. Slavarna började arbeta när de fyllde sex år och dog i fyrtioårsåldern. Våld var nödvändigt
(och lagligt) för att få slavarna att lyda.
Många förvånades över alla ljushyade slavar. Det berodde på att många
slavar våldtogs av ägarna. Eftersom barnen ärvde mammans status var
det lönsamt: slavar var dyra, så slavbarn stärkte slavägarnas ekonomi.

Rasism
Rasism är idén om att det finns olika ”människoraser” med olika ursprung, och att rastillhörigheten avgör människors egenskaper.
Rasismen blev extrem i och med 18/1900-talens vetenskapliga rasism.
Grundprincipen var: ju ljusare hy, desto bättre. Den ”vita rasen” ansåg
sig mest begåvad och utvecklad. Den ”svarta rasen” (afrikaner) ansågs
obegåvad: svarta kunde kanske civiliseras, men odugliga till något annat än fysiskt arbete. Riktig musik kunde bara skapas av vita. Synsättet
återspeglas i etablissemangets syn på GBJ-musik.
Amerika byggdes upp utifrån dessa föreställningar. Lagarna utformades för att säkra vit överhöghet. Segregation ansågs viktig för den vita
rasens överlevnad. I USA var diskriminering av svarta laglig fram till
1960-talets slut.
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Slavarna och europeisk musik
Slavarna lärde sig europeisk musik. De första bofasta afrikanska slavarna i Nordamerika kom dit 1619; några år senare hade en del till uppgift
att spela och sjunga europeisk musik.
På 1700-talet blev det allt vanligare att slavar stod för musiken. Många
spelade fiol, och flera vita påpekade hur skickliga slavmusiker var på
europeisk musik.
Att svarta ofta fick vara musiker berodde på att musikeryrket hade låg
status i Europa (klassiska musiker undantagna). Det var därför romer,
judar och andra med låg status ofta var musiker i Europa.
Afrikansk musik i Nordamerika
Afrikansk musik var sällsynt i Nordamerika. Slavarna fick inte hålla på
med afrikansk musik, sjunga på afrikanska språk eller använda afrikanska musikinstrument. Slavar från en och samma stam såldes till olika
ägare av rädsla för revolter.
Afrikansk musik kan dock ha levt vidare i Nordamerika i arbetssånger, hollers, (ring-)shouts, moans och cries. Men många sånger gjordes
av slavägarna för att styra arbetet och inpränta vikten av lydnad. På
1930-talet spelades arbetssånger med svarta kedjefångar in i sydstaterna, men det går inte att avgöra om det finns afrikanska rötter.
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Historien om Joseph Emidy visar hur snabbt
afrikaner kunde lära sig europeisk musik.
Emidy föddes i Guinea i Afrika 1775. Portugiser
förde honom till Brasilien som slav, sedan till
Lissabon. Han fick fiollektioner, och efter 3 år
spelade han i Lissabons operaorkester. Senare
undervisade han i bl.a. fiol och komposition,
innan han tvingades tjänstgöra i den engelska
flottan i 4 år. Det avskydde han, eftersom han
bara fick spela rytmisk dansmusik.

14

Arbetssånger har använts över hela världen
för att underlätta och koordinera arbete. Sjömännen på slavskeppen sjöng arbetssånger
med call/respons-mönster.
Hollers var improviserade solistiska arbetssånger. En del tror det är grunden för blues och
gospel; andra tror att hollers bygger på blues
och gospel.

Afrikansk musik i Latinamerika
Latinamerika dominerades av spanjorer, portugiser och fransmän. De
behandlade slavar annorlunda.
En del fick upprätthålla afrikanska traditioner, bygga afrikanska trummor etc. Därför fick slagverk med afrikanska rötter en central roll i Latinamerikansk musik.
Eftersom latinamerikansk musik påverkade nordamerikansk musik, var
det nog främst den vägen afrikansk musik påverkade gospel, blues och
jazz.

få

MINSTREL-SHOWS

Ordet gospel kommer av engelskans god-spell
(goda nyheter; evangelium), och syftar på
att Guds son (Jesus) kommit till jorden för att
frälsa människan (evangelierna i den kristna
bibelns Nya Testamente).
Fram till 1930-talet kallades gospelmusik bl.a.
Negro Spirituals (andliga negersånger), Jubilees, Plantation songs etc.

Minstrel-shows var grunden för USA:s musikindustri och USA:s första
stora kulturexport. Det var främst i minstrel-shows och liknande som
fria vita och svarta musiker utan formell utbildning kunde få fastare anställning.
Minstrel-shows var svart underhållning. Det innebar att vita och svarta
i blackface framställde mörkhyade som okunniga, lata, skojsiga och rytmiska (= den vetenskapliga rasismens stereotyp).
Minstrel-shows kunde innehålla allt från Shakespeare-scener och cirkusnummer till musik, sång och dans. Det typiska minstrelbandet bestod av fiol, banjo, dragspel, tamburin och bones.
Banjo var det enda minstrel-instrumentet med afrikanska rötter. Det är
en amerikansk variant av afrikanska stränginstrument. Joel Sweeney
(1810-60) gjorde banjo till det viktigaste minstrel-instrumentet. Hans
signaturlåt hette Knock a Nigger Down.

GOSPEL
Great Awakenings
En del slavar kristnades på 1600-talet, men kristnandet tog inte ordentlig fart förrän på 1700-talet, när väckelserörelserna svepte fram över
Nordamerika. Väckelserörelserna gällde både vita och svarta, för i syd-
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staterna var kristendomen svag även bland vita.
Många gamla långsamma psalmer byttes ut mot modernare sånger
skrivna av bl.a. Isaac Watts i London. De nya engelska sångerna (spirituals) blev grunden för gospel.

På 1800-talet fokuserade väckelserörelsen på att stoppa slaveriet. Det
hölls tältmöten där tusentals vita och svarta sjöng, ofta tillsammans.
Nu användes även shape notes, som är ett system för att förenkla notläsning. Systemen passar pentatonisk musik (= musik som bygger på
5-tonsskalor) och blev populära i USA. Den här musiken var varken
vit eller svart, utan gemensam.
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Richard Allen (1760-1831) grundade den
första svarta kristna församlingen i USA 1816,
som följdes av flera svarta baptist- och metodistförsamlingar i nordöstra USA. Den musikaliska skillnaden mellan svarta och vita församlingar verkar inte ha varit stor.

Man lärde ut kristna (protestantiska) sånger i Nordamerika på samma
sätt som man gjorde när européerna kristnades på medeltiden. Tekniken kallas lining på engelska, och innebär att en försångare sjunger en
rad (line) som upprepas av församlingen (antifonal-sång).
Idag kallas tekniken call/respons och man säger att den har afrikanskt
ursprung. Men dessa försångare hade aldrig varit i Afrika; det var en urgammal europeisk metod (därmed inte sagt att metoden inte var vanlig även i Västafrika).

Slavsång
I sydstaterna fick de protestantiska sångerna en speciell prägel. Slavarna tvingades leva i en egen värld där det var förbjudet att lära sig läsa
och skriva. De levde i ofattbar maktlöshet och fattigdom, föraktade av
alla. Deras sätt att sjunga kristna sånger färgades av cries, shouts, hollers och moans. Vita beskrev det i allmänhet som rått, barbariskt och
ociviliserat, precis som man beskrev all underklass-musik.
En del tror sångsättet återspeglade afrikanska musiktraditioner (afrikanismer). Andra tror att sångsätten skapades av slavar i Amerika, kanske
utifrån indianska och europeiska förebilder. Hur som helst blev ”ociviliserade” sångsätt en hörnsten i GBJ-musik.

få

SAMMANFATTNING

1492-1865 blev Amerika en europeisk musikkoloni, med tydliga inslag av afrikansk musik i Latinamerika. Indianernas musik trängdes undan, men påverkade troligen euro-amerikansk musik.
I Nordamerika arbetade vita och svarta (fria och slavar) med alla typer
av europeisk musik redan på 1600-talet. Populärast var dans- och underhållningsmusik på fiol och andra instrument.
Minstrel-shows och liknande var grunden för USA:s musikindustri. Det
var främst där vita och svarta musiker kunde få fastare anställning. Där
skapades de första nordamerikanska musikformerna.
Gospelmusik (spirituals) är nordamerikanska protestantiska kyrkosånger med rötter i kristnandet av slavar och väckelserörelserna. De ursprungliga gospelsångerna skrevs i England. När de sjöngs av vita och
svarta i Nordamerika fick de sin speciella karaktär, samtidigt som det
skapades nya sånger utifrån de gamla.
Musiken var varken vit eller svart, utan gemensam. Slavarna präglade
sångerna med egna sångsätt.
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6. 1865-1920
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»» 1865 förbjuds slaveriet i USA. Men många vita ser det som en förolämpning att jämställas med svarta, så segregationen ökar. Lagar som
diskriminerar mörkhyade införs. Ku Klux Klan bildas.
»» Frikyrkan blir de frigivna slavarnas huvudorgan.
»» Folk flyttar från landet till städer. Frigivna slavar och fattiga vita söker
jobb norrut i städer som Atlanta och Chicago. Samtidigt invandrar miljontals européer till USA. Det bildas slumområden i storstäderna med
motsättningar mellan olika grupper.
»» 1:a Världskriget 1914-18. Minst 9 miljoner döda.
»» 1877 uppfinns akustisk inspelningsteknik, så fr.o.m. 1880-talet kan
man höra hur musik lät. Nu görs också de första filmerna.

GOSPEL

Efter det amerikanska inbördeskriget (186165) befriades slavarna, men för flertalet blev
skillnaden liten. I Sydstaterna skapades arrendesystem (share cropping) som brutalt
utnyttjade frigivna slavar. Jim Crow-lagar
gällde fram till 1960-talets slut och gjorde diskriminering av svarta och asiater laglig.

Predikanten och kompositören C. A. Tindley
(1851-1933) förnyade baptisternas musik. Han
skrev många gospelstandards, och använde
blues-element i gospel. Tindley skrev originalversionen av We shall overcome.

I

USA förbjöds slaveri 1865. Frigivna slavar måste bygga upp en ny tillvaro. Frikyrkorna fick en central roll i detta: år 1894 fanns 13.138 svarta
baptistkyrkor i USA och 10.119 predikanter.

Församlingssång
Att det bildades så många svarta församlingar berodde på att svarta
ofta behandlades illa av baptister och metodister. Dessutom ville vita
inte längre ha med svarta att göra, så man hade inget val.
Svarta församlingar sjöng i allmänhet utan musikinstrument (a capella),
förutom handklapp och fotstamp. 1867 publicerades Slave Songs of the
United States, den äldsta sångsamlingen med kristna sånger som sjöngs
av svarta. Noterna visar att sångerna i grund och botten var europeiska.
Men hur de sjöngs vet man inte, för svarta församlingar spelades inte in
förrän senare.

få

Pingströrelsens framväxt vid 1900-talets början fick stor betydelse för
gospel. Personlig upplevelse sattes i centrum. Predikanterna var intensiva och utåtagerande, och många sjöng. Predikningar gavs ut på skiva
och blev storsäljare (sålde bättre än blues), som A.W. Nix predikan The
Black Diamond Express to Hell.
Man använde musikinstrument och tog intryck av blues och jazz. Sångerskan Juanita ”Arizona” Dranes (ca 1891-1963) var med och skapade
svängigt blues/boogie woogie-inspirerat gospelpiano.

Jubilee-grupper
Efter 1865 startades flera utbildningar för svarta. Fisk University (Nashville) hade klassisk musikutbildning, där spirituals anpassades till klassisk musik: man ville visa att svarta kunde vara lika civiliserade som vita
(”civilized Negro-singing”). 1871 skickade Fisk-universitetet ut gospelgruppen Fisk Jubilee Singers för att ragga sponsorer. 1873 turnerade de
i Europa. Det är grunden för Jubilee-traditionen, d.v.s. gospel i klassiska
kör-arrangemang. Men t.o.m. sångarna själva sa att den här musiken
förvrängde spirituals till oigenkännlighet.

Harmony singing (Barber/Beauty-shop)
Det fanns över 10.000 barbershops (frisörsalonger) i USA. Dom drevs
oftast av svarta. Många fungerade som replokaler för sånggrupper, som
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övade in låtar med stöd av gitarr. Stämmorna improviserades utifrån
melodin. Det kallas harmony-singing.
På 1870-talet började barbershop-grupper sjunga gospel i Minstrelshows (Plantation och Jubilee songs). 1890 gjorde The Unique Quartette
den första kommersiella gospelinspelningen med svarta sångare.
Flerstämmig sång på gehör (”harmony”) blev en viktig skola för svarta
musiker - det var så man lärde sig harmonilära och att sjunga rent. Louis Armstrong, James Brown, Wilson Pickett och många andra lärde sig
sång och harmonilära genom harmony-singing.
Blues kallades från början reels, reals, ballats,
ditties, hollers etc. av musikerna själva.

r e DE
js M
kr O
iv
as
ut

Benämningen blues kommer från Europa. På
1500-talet använde engelsmännen ord som
blues, blue fairies och blue devils för känslor
som vemod och dysterhet (melankoli). Men
namnet är missvisande – blues är ofta glad
och svängig.

Blues-gospel
Blues-gospel sjöngs av gatumusikanter som och spelade blues. Många
var dessutom amatörpredikanter (”Peg Leg Preachers”). Musikaliskt var
det ingen skillnad mellan blues-gospel och country-blues.

Bluesens dåliga rykte (the Devil’s music) berodde på att det var underklassens dansmusik och
att texterna ofta handlade om sex och droger.
Raspiga röster har blivit ett stildrag i blues.
Från början berodde de raspiga rösterna på att
många sjöng utomhus året runt, vilket ledde
till slitage/skador på stämbanden.

BLUES (the Devil’s music)

B

lues är en vokal och instrumental musikstil med låg status. Ingen vet
exakt när, var eller hur blues växte fram, men troligen skedde det på
olika håll i sydstaterna under 1800-talets andra hälft.
Bluesliknande musik beskrevs på 1890-talet; 1905 gjordes de första
blues-nedteckningarna (Georgia); 1908 skrevs den första låten med
ordet blues i titeln (I got the blues av New Orleans-violinisten Antonio
Maggio, kallades ”up to date rag”); 1914 publicerades W.C. Handys St
Louis Blues som blev en världshit.

Country-blues’

få

Blues-gitarr bygger på fandango och annan
spansk gitarrmusik. För när billiga gitarrer började massproduceras på 1890-talet så levererades dom med anvisningar om hur en gitarr
kan stämmas i D- och G-ackord så man enkelt
kunde spela fandangos och annat. Det är troligen grunden för blues- och slidegitarr.

Man brukar säga att blues började med ballads och hollers med inslag
av gospel, och att svarta slavar och lantarbetare skapade blues på egen
hand. Så har blues marknadsförts i hundra år, men det finns skäl att ifrågasätta det.
Blues kan ha rötter på flera håll, men grunden är europeisk. Blues-tolvan består av tonartens I-IV-V-ackord, de centrala ackorden i europeisk
musik (ackordföljden var vanlig i ragtime). Och att skapa musik utifrån
upprepade ackordföljder blev vanligt i Europa fr.o.m.1500-talet, när
ackordisk musik slog igenom.
Hillbilly-musik (föregångare till C&W) räknas som vit motsvarighet till
blues, och har rötter i brittisk, tysk, spansk, fransk och indiansk musik.
Blues kan ha samma bakgrund: flera dåtida musiker sa att ursprunget
var irländska/skotska reels. Att pentatonik är vanligt i både blues och irländsk/skotsk folkmusik talar för det.
Andra sa att blues började som ett sångsätt med mikrotonhöjder (blå
toner), någonting som används i hela världen. Sångsättet kan ha rötter
i flamenco och fado, liksom i indianska och afro-amerikanska sångsätt.
Alla fanns i USA när blues växte fram.
Vid den här tiden användes blues ofta som dansmusik och spelades
på banjo, mandolin, gitarr, cittra och munspel. String- och jugband spelade också blues, liksom flöjt- och trumband (”fife and drum”).

Det var troligen på Dockery Plantation i Mississippi (byggd 1895) som
Delta-blues (Mississippi-blues) skapades. Dit flyttade musikern Henry
Sloan vid 1900-talets början, som spelade en ny musiktyp som senare
fick namnet blues. Charley Patton (1891-1934) lärdes upp av Sloan och
blev den första blues-stjärnan från Dockery Plantation. Patton var en
entertainer som spelade blues, dansmusik, gospel, patriotiska sånger,
ragtime och jazz etc. (att ”äkta” bluesmusiker bara spelade blues är en
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Patton lärde Howlin’ Wolf (1910-76) spela gitarr. Wolf berättade att Patton och hans blueskollegor var sweet black papas som söp och
slogs. De avskydde kroppsarbete och försörjdes
av kvinnor som betalade deras snitsiga kläder,
skor och smycken.

18

romantisk myt). Patton spelades in 1929 och 1934.
Man brukar säga att Patton var ”svart” . Men han var ganska ljushyad,
och Howlin’ Wolf (som lärdes upp av Patton), sa att han var Cherokeeindian. Andra trodde han hade mexikanskt ursprung. Men det passar
inte in i stereotypen för äkta bluesmusiker, så det bortser man ifrån.

City-blues

City-blues (stadsblues) gjordes för stadsbor. Stjärnorna var svarta yrkesunderhållare som sjöng allt möjligt som Mamie Smith, Ida Cox, Ma
Rainey, Bessie Smith, Lucille Hegamin och Alberta Hunter. De blev internationellt kända när de spelades in 1920-talet, men var etablerade
bluessångare innan dess.
City-blues kompades av pianister, stringbands eller större jazz- och jugband. Tidiga jazzband spelade dessutom city-blues utan sångare.
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Ma Rainey (1886-1939) var den första stora
bluesstjärnan. Hon sjöng kraftfullt och var en
skicklig liveartist.

JAZZ/JASS

Å

r 1913 fanns en ny musikstil som kallades jazz/jass. Ordet var från
början en sport-term (typ ”att peppa”) och slang för samlag.

New Orleans grundlades 1718 och var en
internationell hamnstad med kontakter över
hela världen. Huvudspråket var franska. Där
bodde franska, spanska, italienska, tyska och
engelska bosättare, samt folk från Kuba, Santo
Domingo och de karibiska öarna.
Den första amerikanska svarta symfoniorkestern bildades i New Orleans på 1830-talet.
Söndagarna med slavdans på Congo Square
upphörde vid 1800-talets mitt och hade
troligen ingen betydelse för jazz. De första
jazztrummisarna spelade i militärstil, precis
som man gjorde i annan musik.

få

Ragtime: synkoperad marsch-liknande musik. Var som störst 1899-1920. Ordets betydelse är oklar. Ragging; att dansa steppdanser.
Rag; namn på steppdanser. Kan även betyda
”söndersliten”, och syfta på musikens korta toner och synkoperade rytmer.
Började som banjomusik men blev pianomusik. Scott Joplin (1867-1917) m.fl. såg ragtime
som svart motsvarighet till vit klassisk musik.

Klezmer bygger på en musikstil som skapades
i Östeuropa av judiska/romska musiker. Många
klezmer-musiker flyttade till USA 1880-1924
och kan ha haft stor betydelse för jazz.

Tidig jazz (Dixieland; New Orleans-jazz)

Grunden för jazz lades i New Orleans på 1890-talet, som var en segregerad stad med tre dominerande folkgrupper:
Vita; högst status, europeisk medel/överklassmusik.
Kreoler; näst högst status; musikrötter i Kuba/Haiti, Frankrike/Spanien.
Svarta; lägst status; sågs som vildar som spelade på gehör.

Folkgrupperna bodde i olika områden och hade egna marscherande
brassband. Jazz grundlades troligen när bandens spelstilar blandades.
Musiken och instrumenten kom från de vita och kreolerna. Svarta melodispelare hade ett friare spelsätt eftersom de inte kunde läsa noter.
Jazz började som en instrumental spelstil.
En annan drivkraft bakom jazz var att många dans- och underhållningsband i New Orleans samtidigt bytte leadinstrument från fiol till kornett/
trumpet. Därmed kunde de spela starkare.
Kornettisten Buddy Bolden (1877-1931) var föregångare. Han kunde
inte läsa noter (= routiner; notläsare kallades musicianers) men spelade
starkare och djärvare än andra. Bolden sa att han inspirerades av gospel: en del anser att han skapade jazz.
De första jazzbanden var alltså marscherande brassband som spelade ragtime och marscher, och dansband. Spelsättet gjorde dem till
jazzband. Bandens rytmsektioner lade grunden med mer eller mindre improviserade ackompanjemang på ackord/bas/trummor (trumsetet utvecklades i sådana band). Rytmsektioner skapades i Europa på
1500-talet och levde vidare i GBJ-musik.
Större blåsorkestrar tog efter jazz-stilen i orkestrerad ragtime.

Ut från New Orleans
När New Orleans-musiker började turnera vid 1900-talets början,
spreds och renodlades jazzstilen. Pianisten Fate Marable (1890-1947)
ledde band som spelade på Mississippis flodbåtar, och spred jazz-stilen
norrut (Mississippi är USA:s största vattensystem). Marable var klassiskt
skolad och noga med disciplin och notläsning. Han tvingade bl.a. Louis
Armstrong att förbättra sin notläsning innan han fick improvisera.
The Original Dixieland Jass Band (ODJB) var det första jazzbandet
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som spelades in (1917). Inspelningarna fick snabbt genomslag i USA,
Latinamerika och Europa (ODJB turnerade i Europa redan 1919).
ODBJ:s inspelningar har dåligt rykte: musikerna var vita och spelade genomarrangerad musik i snabbt tempo.
Men det var inget ovanligt: helvita jazzband fanns i New Orleans på
1890-talet, och avancerad improvisation var inte så vanligt i dåtidens
jazz. Dom flesta spelade memorerade (inövade) eller noterade jazz-arrangemang/fraser/licks/fills som lät improviserade.

Jazzpiano

Jazzpiano har sin egen historia. Det beror på att pianot är fullständigt:
ofta klarar man sig med bara piano. Därför är det lättare för pianister än
andra att skapa egen musik.
Jazzpiano bygger på ragtime. På 1910-talet träffades ragtime-pianister
från hela USA i New York och Atlantic City, utbytte erfarenheter och tävlade. Ragtimepianister som Jelly Roll Morton (1885-1941), Eubie Blake
(1887-1983), Willie ”The Lion” Smith (1893-1973) och James P. Johnson
(1894-1955) omformade ragtime till stridepiano.
Jazzpianister hade ofta klassisk skolning, var duktiga på noter och harmonilära och skrev musik. De kompade sångare och måste därför kunna spela i alla tonarter. Och helst låta som en hel orkester.
Men avancerad improvisation var inte så viktigt. Viktigast var att spela
svängigt och spela tekniskt svåra stycken exakt som noterat.
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Innan grammofon/radio fick genomslag på
1920-talet lyssnade man mest på musik spelad på piano. Pianon fanns nästan överallt: år
1910 byggdes 350.000 pianon bara i USA.
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Notkunniga musiker kallades professors eller musicianers.

SAMMANFATTNING

N

är slaveriet förbjöds i USA 1865 tog många vita avstånd från svarta.
Gospel övergick från att vara svart/vit till svart. Jubilee-grupper
sjöng uppstädad klassisk gospel. Barbershop-grupper sjöng gospel
med harmony-arrangemang. Väckelserörelsen vid 1900-talets början
blev startpunkt för modern gospel, som påverkades av blues och jazz.

Blues växte fram i USA:s sydstater under 1800-talets andra hälft. Bakgrunden är oklar, men grunden var europeisk. Vid den här tiden var
blues snarare ett sångsätt och en spelstil än en musikform. Countryblues dominerades av män. Cityblues sjöngs av yrkessångerskor kompade av professionella musiker. Bluesmusikerna var underhållare som
framförde all möjlig musik.

få

Jazz var instrumental stadsmusik som växte fram samtidigt som blues.
Jazz byggde på komponerad musik och var en spelstil, inte en genre.
Man ”jazzade upp” musik. Kornettister/trumpetare och pianister var
stjärnor, och teknisk skicklighet viktigare än improvisationsförmåga.
GBJ-musik var underklassens musik och bröt med den viktorianska
tidens stramhet och den klassiska musikens notdisciplin, strikta regelverk och förakt för motorisk rytm.
I GBJ-musik var motorisk rytm själva drivkraften, och noter användes
mest av jazzmusiker. Personlig tolkning/färgning stod i centrum.

Gospel, blues och jazz växte fram i en tid när vita tog avstånd från svarta. Tidsandan var rasistisk. Därför fick hudfärgen så stor betydelse, ett
arv som lever vidare i vår egen tid.
Musiken som sådan var dock inte ”rasbunden”, utan skapades av
en mix av människor med olika hudfärg och bakgrund som verkade i USA.
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7. 1920-40
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»» På 1920-talet är framtidstron stark. Lönerna höjs och medelklassen
växer. Men den stora börskraschen 1929 sänker världsekonomin. Optimismen övergår i djup depression. Nazisterna till makten.
»» Hundratusentals svarta flyttar norrut till städer som Detroit och Chicago. Ku Klux Klan får miljontals medlemmar och blir en stark politisk
kraft. Kvinnlig rösträtt införs i bl.a. Sverige, England och USA
»» Under förbudstiden (1920-33) förbjöds alkoholhaltiga drycker i USA,
vilket ledde till omfattande organiserad brottslighet.
»» Harlem-renässansen vill skapa respekt för svarta. 1938 spelas GBJmusik f.f.g. i Carnegie Hall (New York): From Spiritual to Swing. An Evening of American Negro Music. Många medverkanden blir stjärnor.
»» Radio, elektrisk inspelningsteknik, jukebox och ljudfilm förändrar
musikbranschen. Mikrofon-sång och el-instrument.

Vid 20-talets mitt hade flertalet amerikaner
skivspelare. Många småbolag specialiserade
sig på vissa musiktyper. Tack vare inspelningar
kunde alla f.f.g. höra Broadway-musikaler, en
musikstil som fick stort genomslag.
1922 kom race records; skivor med svart musik
för svarta lyssnare. Kallas R&B från 1949.

Alla gillade inte utvecklingen, utan ville ha
skarpa gränser mellan gospel och blues/jazz
(the Devil’s music). Än idag kan det vara svårt
för gospelsångare som även sjunger annan
musik att accepteras av amerikanska frikyrkor.

GOSPEL

G

ospelmusiken präglades alltmer av blues och jazz. Svängigt instrumentalackompanjemang blev vanligare, och nya sånger lät som
blues- och jazzlåtar. Undra på det - de gjordes ofta av samma personer.
Thomas A. Dorsey (1899-1993) var arkitekten bakom modern gospel.
Han började som bluespianist och mixade blues- och jazzmusik med
kristna texter. Hans genomslag fr.o.m. 1932 berodde på målmedveten
insäljning via eget förlag, egna körer och sångerskor som Sallie Martin
och Mahalia Jackson. Dorsey gjorde business av gospel.
Baptisterna var först med att acceptera den nya musiken. Men många
församlingar var emot; musiken lät för glad och syndig och alltför lik
blues.

få

Gospelkvartetter
Professionella gospelkvartetter började uppträda i minstrel-shows på
1870-talet. Nu blev gospelkvartetter riktigt stort. Hundratals mer eller
mindre professionella kvartetter kombinerade strikt arrangerade spirituals (skolornas Jubilee-tradition) med modernare och mer improviserad barbershop. Många inspirerades av blues och jazziga sånggrupper
som Mills Brothers, fyra bröder som började sjunga i faderns barbershop. Många hade gitarr-komp.
Golden Gate Quartet bildades 1934 och började också sjunga i en barbershop. De härmade Mills Brothers jazziga stil, och de första inspelningarna (1936) var en revolution i gospelkretsar.

BLUES

T

ack vare inspelningstekniken fick blues internationellt genomslag
på 1920-talet; dåtidens blues kallas ofta ”klassisk blues”. Radio och
grammofon bidrog till att musikstilar blandades som aldrig förr. För var
man än bodde kunde man nu höra musik som man tidigare aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Det märks tydligt på hur blues utvecklas.

Country-blues

Nu fastläggs en slags mall för country-blues, som oftast spelades
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Tonglidningar är typiska för blues, men är
ingen ”blues-uppfinning”. Tonglidningar används över hela världen. I klassisk musik var
det vanligt till ca. 1900, när glidningar började
anses vulgära eftersom de användes av oskolade musiker (zigenare/romer).

21

av manliga musiker. De första bluesbanden slog igenom, som Gus
Cannon’s Jug Stompers, Memphis Jug Band och Mississippi Sheiks.
De spelade allt möjligt, men blev berömda för sina bluesinspelningar.
Gitarr blev det centrala countryblues-instrumentet. 1923 gjordes de
första blues-inspelningarna med gitarr av Sylvester Weaver (18971960), som spelade både slide- och vanlig gitarr. Slide-gitarr är ett sätt
att göra tonglidningar (slides, bends, gliss) på gitarr.
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Blind Lemon Jefferson (1893-1929) var den förste countryblues-musikern som spelades in ordentligt. Leadbelly (1888-1949) upptäcktes
av John och Alan Lomax i Angola Prison Farm 1933, där han gjorde sina
första inspelningar. Son House (1902-88) började som predikant, men
blev bluessångare på 20-talet. Come back-skivan från 1965 räknas som
en av de bästa bluesskivorna någonsin.
Robert Johnsons (1911-38) inspelningar från 1936/7 var en av de viktigaste förebilderna för 1960-talets bluesbaserade rockmusik. Johnson
var inte kommersiellt framgångsrik, utan spelade mest på gatan och
på juke-joints. Han framställs ofta som en hjälte, men sågs av samtiden
som en strulig alkoholiserad underhållare.

City-blues

Det var i city-blues de stora bluesstjärnorna fanns: svarta kvinnliga
sångare, ackompanjerade av skickliga pianister och jazzband.
1920 kom den första bluesinspelningen med en svart sångerska – Mamie Smith i Crazy blues. På sex månader såldes nästan 1 miljon exemplar – en ny internationell musikgenre var född.
Bessie Smith (1894-1937) blev den viktigaste stilbildaren. En kraftfull
shouter som lärts upp av Ma Rainey.

Modern blues & boogie woogie
Chicago blev centrum för modern blues, där boogie woogie och (senare) el-instrument fick stor betydelse. 1937 började bluesband dessutom
spela in med trumset; tidigare användes trummor bara av jazzband.
Pianisten och sångaren Leroy Carrs (1905-35) duo med gitarristen
Scrapper Blackwell blev stilbildande; många bluesmusiker bildade piano/gitarr-duos. Carrs största hit var How long, how long blues.
Boogie woogie är en pianostil som bygger på snabba upprepade figurer (riff ) i vänsterhanden med bluestolvan som utgångspunkt. Boogie
woogie skapades av pianister på lantliga barrelhouses vid 1800-talets slut. Många jazzpianister ansåg stilen bondig och primitiv. Men på
30-talet slog boogie woogie igenom med Jimmy Yancey (1898-1951),
följd av Albert Ammons, Pete Johnson och Meade ”Lux” Lewis.
1928 spelade Tampa Red och Thomas Dorsey in hit-låten Tight like that,
som kan kallas den första rock-låten.

få

JAZZ

D

et här var jazzens guldålder. Jazz var hippt och hade stor publik
över hela världen eftersom det var dåtidens dansmusik.

Dixieland (Hot Jazz; New Orleans Jazz)

Vid 1920-talets början dominerade Dixieland-jazz. Banden bestod av en
rytmsektion med 3-4 instrument (piano, bas/tuba, gitarr/banjo, trummor) och kornett/trumpet, klarinett,saxofon, trombon eller fiol. De spelade ragtime, blues, dansmusik, musikal-låtar etc.
King Oliver’s Creole Jazz Band med Louis Armstrong var det ledande
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bandet. De gjorde många stilbildande inspelningar fr.o.m. 1923. Men
viktigast var Louis Armstrongs inspelningar sina Hot 5- och Hot 7-band
med pianisten Earl Hines.

Louis Armstrong
Louis Armstrong (1901-71) är nog den mest betydelsefulla jazzmusikern någonsin. Han föddes i New Orleans när jazz växte fram, och lärde
sig sjunga i en barbershop-grupp och att spela kornett/trumpet på en
ungdomsvårdsskola.
På 1920-talet blev han stilbildande solist och sångare. Han anses ha
grundlagt/format jazzimprovisation med sitt sångbaserade, fantasifulla
och tekniskt perfekta spel. Hans betydelse som sångare var lika stor.

Storband & swing

r e DE
js M
kr O
iv
as
ut

Whitemans musik har alltid kritiserats för att
inte vara ”äkta” jazz. Men Whiteman ville inte
spela jazz: han ville skapa en ny ”kultiverad”
(noterad) medelklassmusik.

Det var därför han beställde Rhapsody in Blue
av George Gershwin; klassisk musik med jazzinfluenser. Innan uruppförandet 1924 höll
Whiteman en föreläsning för den klassiska musikeliten där han sa att det var frågan om ett
rent experiment för att få ”massorna” att lyssna
på klassisk musik.
Han lyckades inte omvända massorna, men
den första inspelningen sålde 1 miljon exemplar, i första hand till den klassiska publiken.
Det inledande glissandot på klarinett var från
början ett skämt av klarinettisten Gorman.

På 1920-talet utvecklades konceptet med arrangerad orkester-ragtime
av Paul Whiteman (1890-1967) och hans ”symfoniska storband”. Whiteman var en klassisk violinist som ville kombinera ”primitiv” jazz och
klassisk musik för vit medelklasspublik. Flera av de bästa jazzmusikerna spelade i Whitemans band, med det räknas snarast som underhållningsorkester. Men Whiteman lade grunden för storbandsjazz med sin
genomarrangerade musik.
Storbandens rytmsektioner bestod av kontrabas, trummor, gitarr och
piano. Rytmsektionen lade en grund för melodi-instrumenten (trombon, trumpet, saxofon, klarinett), som spelade genomarbetade arrangemang. Sångare och improviserande instrumentalister var solister.

Fletcher Henderson (1897-1952) tog intryck av Whiteman, och bildade
med hjälp av arrangören Don Redman det första mer jazziga storbandet med solister som Louis Armstrong och Coleman Hawkins.
Pianisten Duke Ellington (1899-1974) inspirerades av detta och gjorde
succé på gangsterägda Cotton Club åren 1927-31 med sitt storband. Ellingtons musik hade större utrymme för improvisation och byggde delvis på djungel-gimmicks, d.v.s. ”primitiva” (afrikanska) ljud med sordiner
och ovanliga slaginstrument. 1931 anställdes även sångaren Cab Calloways (1907-94) storband på Cotton Club. Han var också en skicklig
entertainer och dansare (en av James Browns förebilder).
1935 fick klarinettisten Benny Goodmans (1909-84) swing-band genomslag. Han marknadsfördes som King of Swing. Pianisten Count
Basies (1904-84) storband utgick ofta från blues, och arrangemangen
innehöll den typ av riff som blev hörnstenar i R&B.

Storbanden spelade mest swing och sågs i första hand som dansband.

få

Jazz blev stort i Europa på 20-talet. 1934 bildades franska hotkvintetten
(Quintette du Hot Club de France) med violinisten Stephane Grappelli
och gitarristen Django Reinhardt. Bandet bestod av 3 gitarrer, bas och
fiol. Kallades Gypsy-jazz och var den första europeiska jazzstilen.

Jazzpiano

Fats Waller (1904-43) var den första stora jazzpianisten. Han var klassiskt skolad stridepianist och sångare, låtskrivare och underhållare.
Art Tatum (1909-56) blev en av jazzhistoriens mest beundrade pianister. Han var klassiskt skolad slog igenom på 30-talet. Tatum kombinerade stildrag från olika slags musik i fantasirika improvisationer.

Jazzsång

GBJ- och C&W-sångare var först med att utnyttja mikrofonens möjlig-
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heter på 30-talet. Till de ledande jazzsångarna hörde Louis Armstrong,
Fats Waller, Cab Calloway, Monette Moore och Cleo Brown. Sångare
som Bing Crosby kallades crooners (ungefär smörsångare) och sjöng
elegant. Vid sidan av Armstrong blev två sångerskor stilbildande.
Billie Holiday (1915-59) började sjunga på allvar 1929. Vid 1930-talets
slut hade hon gjort flera klassiska inspelningar med dåtidens bästa musiker. Holiday var berömd för sin frasering och förmåga att få sånger att
verka bättre än dom var.
Ella Fitzgerald (1917-96) slog igenom 1938. Hon fick en unik ställning
som förebild i och med skivserien The Ella Fitzgerald Songbooks (252
standardlåtar; 1956-64), eftersom tolkningarna blev förebild för både
sångare och kritiker.
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Scatsång (improviserad sång med nonsens-text) är ingen jazz-uppfinning, utan fanns på 1800-talet och spelades in 1911. Men Louis Armstrong och Ella Fitzgerald utvecklade och populariserade scat.

Sånggrupper var populära. Sångkvartetten Mills Brothers, som upptäcktes av Duke Ellington 1930, blev stilbildande med raffiga arrangemang och imitationer av musikinstrument.
Kvinnliga sånggrupper bestod oftast av tre sångare. Stilbildande blev
Boswell Sisters och Andrew Sisters. Andrew Sisters sålde ca 100 miljoner skivor, och deras Boogie Woogie Bugle Boy (1940) var en av de första jumpblues-låtarna.

ÖVRIGT

E

lektrisk inspelningsteknik slår igenom, så inspelningar låter bättre
och mer verklighetstroget. Tekniken innebär också att elinstrument
och mikrofonsång utvecklas.
Reguljär radio börjar sändas fr.o.m. 1920-talet. Det innebär att ny musik
sprids mycket snabbare.
Ljudfilm lanseras 1927; en viktig kanal för att lansera musik och artister.
Latinamerikansk musik fick internationellt genomslag samtidigt som
jazz. Tango (20-talet; Argentina) och rumba (30-talet; Kuba).

få

Hillbilly-musik blev stort tack vare radions logdans-program. Joddlaren Jimmie Rodgers (1897-1933) blev centralgestalt. Många hillbillymusiker sjöng blues: att det inte räknas som blues beror på hudfärgen.
Western swing växte fram omkring 1930. Man utgick från hillbilly-musikens stringband men lade till trummor och steel-guitar. Fiol var det
viktigaste lead-instrumentet och arrangemangen improviserades. Bob
Wills (1905-75) och hans Texas Playboys var förgrundsfigurer.
Singing cowboys lanserades i romantiserande cowboy-filmer. Roy Rogers och Gene Autrey blev stora stjärnor. Western swing och cowboymusik blev senare en del av C&W.

På 20/30-talen skrevs många berömda sånger (standards) av amerikanska låtskrivare som George/Ira Gershwin, Jerome Kern, Rodgers & Hart,
Rodgers & Hammerstein och Irving Berlin. Därför kallas perioden låtskrivarnas guldålder.
Den första högskoleutbildningen för jazzmusiker öppnas i Tyskland
1928, men stängs av nazisterna 1933. Nazisterna kallade jazz ”urartad musik” av icke önskvärda raser (svarta som spelar; judar som tjänar
pengar).
Harlem-renässansen medförde att hudfärgstänkandet förstärktes.
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Svartas självförtroende växte av framgångarna inom bl.a. musik och
idrott. En del började hävda att ”äkta” GBJ-musik skapats av svarta, utan
inblandning av indianer och vita. Och att vita lade beslag på svart musik för att tjäna pengar på den.
Synsättet passade det vita musiketablissemanget, som ofta förnekade
att den överlägsna vita rasen var inblandad i skapandet av primitiv musik.

SAMMANFATTNING

T

ack vare inspelningar och filmer vet vi mycket mer om musiken
fr.o.m. den här tiden.

Jazz var den största musiken under swingepoken och har aldrig varit
i närheten av sådan popularitet sedan dess. Swing blev worldmusic;
tack vare modern teknik kunde människor över hela världen lyssna på
och dansa till swing.
Improvisation blev allt viktigare; jazzpianisterna, Louis Armstrong och
storbandens solister var pionjärer. Gospel hade stort inflytande på jazz
via sånggrupper som Mills Brothers, och alla jazzband spelade blues.
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Klassisk musik var den första genren som
hade ambitionen att bli världsmusik. Klassisk
musik skapades i en tid när Europa/USA kontrollerade 85% av jordens yta; det är därför
det finns operahus och klasssiska musikutbildningar över nästan hela världen.

Blues fick stort genomslag på båda sidor av Atlanten, i synnerhet den
blues som sjöngs av kvinnliga stjärnor uppbackade av jazzmusiker. Modern city-blues grundlades i Chicago. Jazz-instrumentalister härmade
bluessångarnas sångsätt, vilket kom att prägla jazz.
Gospelmusiken liknade alltmer jazz och blues. Instrumentalackompanjemang blev viktigare, och avancerad gospel dominerades av jazzinspirerade gospelkvartetter.

Men skillnaden mellan gospel, blues och jazz var ofta inte stor. Alla jazzmusiker spelade blues. Och boogie woogie (en typ av blues), spelades
av alla band. Jazzsångarna sjöng blues och gospelkvartetter sjöng jazz.

Etablissemanget oroades också av att vanliga människor nu kunde välja musik, något
som tidigare var förbehållet medel- och överklass. Begrepp som ”mass-” och ”populärkultur” skapades för att skilja undermålig musik
från ”riktig” musik (= klassisk musik).

Nu kom den första stora kulturpaniken förorsakad av GBJ-musik. Den
räknades som svart och ansågs därför farlig för vit kultur. Eftersom svarta ansågs utgöra en underlägsen ras, var man rädd att vit kultur skulle
gå under om musiken fick fotfäste bland vita.
Andra reagerade mot att musiken var utländsk; man ville att folk skulle
ägna sig åt den egna nationens musik och dans (för svenskt vidkommande fiol, dragspel och knätofs).
Men trots alla fördömanden fortsatte folk att lyssna på och dansa till
GBJ-musik. Inte ens nazisterna trodde på allvar det var möjligt att förbjuda jazz, och följde sällan upp sina jazz-förbud.

få

Alla reagerade inte med panik utan gillade GBJ-musik och ville ”lyfta”
den till vit nivå genom att anpassa den till klassiska normer. Det mest
berömda exemplet på detta var samarbetet mellan Whiteman och
Gershwin. Men även klassiska tonsättare som Ravel, Copland och Stravinsky var intresserade av och använde GBJ-musik

BARBARERNAS MUSIK 1

© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011

25

8. 1940-60
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»» Efter 2:a Världskriget (1939-45) byggs världen upp igen. Trots ett
enormt ekonomiskt och tekniskt uppsving blir USA mer konservativt.
Kommunistskräcken breder ut sig (Kalla kriget).
»» Europa är försvagat; tvingas återlämna kolonier.
»» Segregation och diskriminering av svarta är fortfarande lagligt i
USA, men motståndet växer (medborgarrättsrörelsen 1955-68).
»» TV slår igenom och förändrar tillvaron. Bandspelare och flerkanalssystem revolutioner inspelningstekniken. Vinylskivan lanseras 1948.
Stereo (1957) får ingen större betydelse förrän på 60-talet.
»» El-instrumentens genomslag på 50-talet öppnar en ny ljudvärld och
blir en viktig del av GBJ-baserad musik.

GOSPEL

P

erioden 1945-65 var gospelmusik som störst med internationellt
genomslag. Gospel påverkades av R&B och vice versa: många dåtida R&B-stjärnor hade gospelbakgrund (Sam Cooke, Elvis Presley m.fl.).
Rytmsektioner med hammondorgel blev en del av gospel-soundet.
När gospel närmade sig R&B gjorde man i princip detsamma som när
man tog med omtyckta melodier 15/1600-talens psalmböcker (psalmen Den Blomstertid var från början en snabb dans).
Mahalia Jackson (1911-72) blev världens mest berömda gospelsångerska med stor betydelse för medborgarrättsrörelsen. Hon lärde sig
sjunga genom att lyssna på blues-skivor och blev mer berömd än någon annan svart kvinna.
Rosetta Tharpe (1915-73) var stilbildande sångare och elgitarrist inom
både gospel och R&B.

Sånggrupper
De nya gospelgrupperna inspirerades av väckelserörelsens utspel, elektrifierad blues, swing-jazz och R&B. Lead-sångarna fungerade alltmer
som solister och sjöng mer improviserat. Stilen kallas Hard gospel.
Företrädare: The Dixie Hummingbirds med Ira Tucker; The Swan Silvertones med Claude Jeter; The Original Five Blind Boys of Alabama med
Archie Brownlee; The Soul Stirrers med Sam Cooke.
Clara Ward Singers blev den största kvinnliga gospelgruppen med solisterna Clara Ward och Marion Williams.

BLUES

få

Idag är elektrifierad blues självklart. Men en
bra bit in på 60-talet ansåg bluesentusiaster
att elektrifierad blues var ”oäkta” blues. Blues
skulle vara lantlig och enkel, helst spelad av
fattiga och blinda musiker med mörk hudfärg.
Bland svarta var synen en annan. Många
skämdes för gammal bond-blues, och såg
elektrifierad blues som en bekräftelse på att
man lämnat fattigdomen och var på väg att bli
fullvärdiga människor.

City-blues

Jump-blues var en mix av blues, boogie woogie och swing-jazz som
spelades av band med rytmsektion och ett par blåsare. Stilen blev stor
på 40-talet. Det var i jump-blues saxofonen fick definitivt genombrott
som soloinstrument. Stilbildare var Louis Jordan and the 5 Tympanys
och Big Joe Turner.
Elektrifierad blues växte fram i bl.a. Los Angeles och Chicago och slog
igenom på 40-talet.
T-bone Walker (1910-75) var den första stora blues-stjärnan som spela-
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de elgitarr. T-bone gick ner i spagat, spelade med tänderna, hade gitarren på ryggen etc. Chuck Berry och Jimi Hendrix tog efter.
Muddy Waters (1913-83) dominerade Chicago-blues på 50-talet, tillsammans med Little Walter Jacobs och Lightnin’ Hopkins. Få blues-gitarrister har haft så stor betydelse för rockgitarr som han. Liksom Big
Joe Turner var han analfabet, men gjorde många bra bluestexter.
Elmore James (1918-63), B(lues) B(oy) King (1925-) och John Lee
Hooker (1917-2001) tillhörde också pionjärerna.

Rythm & blues (R&B)
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Namnet Doo wop beror på att körerna ofta
sjunger meningslösa ord.

År 1949 ersattes Billboards kategori ”race music” med ”rythm & blues”,
som blev samlingsnamn för all svart musik, förutom jazz och gospel.
Men R&B var också en musikstil, en mix av bl.a. jump-blues, elektrifierad
blues, gospel och C&W.
Sångaren och keyboardisten Ray Charles (1930-2004) blev förgrundsgestalt med I got a woman från 1954, en gospel-låt med världslig text.
Ray Charles var en mästare på att kombinera musikstilar och hans sångsätt blev förebild.

Det finns många kandidater till vad som ska
räknas som den första rockinspelningen:
1928: Tight like that (Georgia Tom/Tampa Red)
1938: Roll ’Em Pete (Big Joe Turner)
1940: Boogie Woogie Bugle Boy (Andrew Sisters)
1948: Chicken Schack Boogie (Amos Milburn)
1951: Roket 88 (Ike Turners band)

Doo wop
Doo wop är en mix av gospelkvartett och R&B, och den första stora
R&B-genren. Skillnaden mellan gospelkvartetter och doo wop (förutom
texterna) är att doo wop ofta har större instrumentalackompanjemang.
Företrädare: The Orioles, The Moonglows, The Drifters, The Five Royales.

Rock & roll (R&R)
Lastbilschauffören Elvis Presley (1935-77) började sjunga blueslåten
That’s All Right efter en misslyckad inspelning i Memphis. Låten spelades in och blev en rock & roll-hit 1954. Rock & roll (R&R) var egentligen
R&B. Namnet (slang för samlag) etablerades av DJ Alan Freed, som kal�lade all modern blues-baserad musik rock & roll.
Det internationella genomslaget för R&R kom med Bill Haley och Rock
Around the Clock, ledmotivet till filmen Blackboard Jungle (1955).
Företrädare: Fats Domino, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis,
Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, Bo Diddley.
Rock & roll med tydliga C&W-influenser kallas Rockabilly och räknas
som vit. Glansperiod 1954-57 med bl.a. Carl Perkins och Roy Orbinson.

Country-blues (revival; brittisk skiffle)

få

Äldre blues spelades fortfarande, men uppfattades alltmer som omodern och bondig. På 40-talet inleddes dock en folk-revival i USA som
Europa hakade på, och som gav äldre blues-musiker chansen till come
back. Det fick stor betydelse för 60-talets brittiska Beat-boom.
Brittisk skiffle skapades på 50-talet och var en biprodukt av dåtidens
folk-revival. Man inspirerades av amerikansk folkmusik, country-blues,
R&B, R&R och äldre jazz. Lonnie Donegan blev förebild.
Vid 50-talets slut fanns mellan 30-50.000 skiffleband i England. Rockmusiker som Mick Jagger och Jimmy Page började i skiffleband. John
Lennons skifflegupp The Quarrymen blev senare The Beatles.

JAZZ

U

nder 2:a världskriget (1939-45) var Glenn Millers storband det största jazzbandet. Men efter kriget blev det för dyrt att driva storband,
och de flesta övergick till mindre grupper (combos).
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Nu startades över 30 specialutbildningar för jazzmusiker bara i USA. Det
bidrog till att jazz närmade sig klassisk musik. Man spelade mer vårdat, arrangemangen blev mer genomarbetade och harmoniken ofta så
komplicerad att man måste använda noter. Annan musik ersatte jazz
som dansmusik, så sväng var inte längre lika viktigt.
Viss mer intellektuell jazz började kallas ”konstmusik”. En del ogillade
utvecklingen: ”högskolejazz” blev ett skällsord.

Nya stilar

Bebop utvecklades ur och som en reaktion mot genomarrangerad storbandsjazz. Bebop är en instrumental stil med improvisation i centrum.
Basisten (Oscar Pettiford, Ray Brown) fick en viktigare rytmisk roll genom att stå för motoriken med walking bass, eftersom bebop-trummisarna (Kenny Clarke, Max Roach) lade grundbeatet på ridecymbal och
hihat och använde bas/virveltrumma för synkoper/markeringar. Man
använde avancerade ackord (Bud Powell, Thelonius Monk) och solisterna spelade snabbt, virtuost och aggressivt (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Christian).
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Bebop var ett nonsensord inom R&B. Mary
Lou Williams sa att syftet med bebop var att
skapa en stil som vita storbandsledare inte
kunde härma: en del svarta musiker ansåg att
vita stulit deras musik.

Cool jazz bygger på bebop, men har inte dess aggressivitet och blixtsnabba tempi. Skivan Birth of the cool från 1950 med bl.a. Miles Davis,
Gil Evans, Gerry Mulligan, Lee Konitz och John Lewis var stilbildande.
Cool jazz var dock ingen kommersiell framgång.

Västkustjazz liknade cool jazz och hard bop, men var mer genomarrangerad och genomkomponerad.
Företrädare: Stan Getz, Gerry Mulligan, Chet Baker, Shorty Rogers, Dave
Brubeck, Paul Desmond.
Hard bop och soul jazz har tydligare anknytning till blues, R&B och
gospel. Stilarna växte fram vid 50-talets mitt, när man försökte återfå
en stor jazzpublik genom att uppdatera sig och inte trötta ut publiken
med oändliga improvisationer över standardlåtar.
Företrädare: Horace Silver, Art Blakey, Cannonball Adderley, Jimmy
Smith, Oscar Peterson, Sonny Rollins, Freddie Hubbard.

Latinamerikansk musik har alltid varit en influens i jazz, men nu blev
latinamerikanska drag tydligare. Trumpetaren och bandledaren Dizzy
Gillespie (1917-93) var drivande, inspirerad av Machito, Mario Bauzá,
och conga-spelaren Chano Pozo (1915-48). Mambo, chachacha och
rumba blev dominerande rytmmönster i latin jazz. Senare även samba
och bossa nova. Även storbandsledarna Stan Kenton och Tito Puente
hade stor betydelse för stilen. Publiken gillade latin jazz eftersom den
är svängig och fungerar som dansmusik.

få

Jazzpiano

Vid sidan av nydanande pianister som Horace Silver, Gil Evans, Bud Powell, Bill Evans och Theolonius Monk, slog pianostjärnor som Nat King
Cole (1919-65; även sångare) Errol Garner (1921-77) och Oscar Peterson
(1925-2007) igenom. De spelade ballader och råsvängig musik med inslag av gospel, blues, stride, swing, bebop etc.
Jazzpianister är tekniskt drivna, men Oscar Peterson hade redan som
tonåring en teknik som överträffar det mesta och räknas som en av de
största blues-pianisterna någonsin.

Jazzsång

Jazz-sångarna sjöng mest standards (äldre kända låtar), eftersom låtskrivarna inte längre var lika intresserade av att sälja sånger till jazz-
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sångare. De sålde hellre till modernare R&B-sångare. Man var alltså till
stor del hänvisade till standards.
Frank Sinatra (1915-98) var en av de största vita manliga sångstjärnan före Elvis Presley. Sinatra blev berömd för sin frasering, förmåga att
tolka texter, intonation och timing.
Vocalese innebär att man sjunger instrumentstämmor med text, antingen transkriberade jazz-solon eller jazz-arrangemang. Eddie Jefferson räknas som grundare med sin inspelning av Coleman Hawkins Body
and Soul. Vocalese blev stort i och med gruppen Lambert, Hendricks &
Ross. Scat improviseras; vocalese noteras.

Mainstream

Den stora jazzpubliken lyssnade på mainstream-jazz med rötter i äldre
jazz. Producenten Norman Granz (1918-2001) blev nyckelperson. Han
började med informella jam sessions med vita och svarta musiker i Los
Angeles under 2:a världskriget. 1944 anordnade han f.f.g. ”Jazz at the
Philharmonic (JATP)”, d.v.s. jazzkonserter med vita och svarta musiker
på klassiska konserthus. Han knöt många av de bästa jazzmusikerna
till sig och började turnera med konceptet, fr.o.m. 1952 även i Europa.
Många konserter gavs ut på skiva.
1942 inleddes en Dixieland-revival. Det låg i linje med att skivbolagen
ville återutge gamla inspelningar på vinyl (1948) och tjäna pengar på
dem en gång till. Dixieland fanns på topplistor långt in på 1960-talet.
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Norman Granz var pionjär vad gäller att motarbeta rassegregation. Han var den förste som
gav vita och svarta musiker samma lön. Han
ställde in konserter på konserthus med segregerade salonger, vad det än kostade o.s.v. Vid
flera tillfällen riskerade han att skjutas av vita
poliser i Sydstaterna.

ÖVRIGT

Cajun och Zydeco kommer från Louisiana och har rötter i fransk
1700-talsmusik. Musiken fick internationellt genomslag på 50-talet
med dragspelaren Clifton Chenier (1925-87).

Cajun/Zydeco har rötter i fransk 1700-talsmusik, som kom med Acaderna (fransmän
i Canada) till södra Louisiana 1764. De ursprungliga cajun-instrumenten var fiol, triangel och ackordinstrument. På 1840-talet fick
dragspelet (tysk uppfinning från 1800-talets
början) genomslag i USA, och vid 1900-talets
början var det självklart i cajun. Dom första inspelningarna gjordes 1928.

Hank Williams (1923 –53) räknas som den viktigaste C&W-artisten genom tiderna. Hans musik hade avgörande betydelse för utvecklingen
under 50/60-talen. Den nya country-stilen kallade bl.a. honky tonky,
och var nära släkt med western swing (se föregående avsnitt).

1940/50-talens amerikanska folkrevival med folksångare som Josh
White, Woody Guthrie, Pete Seeger och Leadbelly var en spretig rörelse.
Dess vänsterinriktade protestsångare banade väg för det politiska engagemang som blev viktigt under 60-talet (Bob Dylan, John Lennon
m.fl.). Men det var också en reaktion mot elektrifierad musik i största
allmänhet.

SAMMANFATTNING

få

På 1940/50-talen slår det elektrifierade soundet igenom i blues-baserad musik (R&B och rock & roll) och C&W. Country-blues ingick i dåtidens folk-revival, och blev en inspirationskälla för 1960/70-talens rockmusik.
Modern hard gospel får brett internationellt genomslag. Man tar
snabbt upp den elektrifierade ljudvärlden, och gospelsång blir utgångspunkt i R&B och doo-wop. I många fall var det ingen skillnad på
modern gospel och R&B-baserad musik (texten undantagen).

Jazz dominerade på 20- och 30-talen, men nu dominerar R&B och gospel. Flera jazzmusiker övergår till jump-blues och R&B, en del fortsätter
med swing-baserad jazz. Men bebop och dess understilar dominerar
den här tidens jazzmusik.
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Jazz är fortfarande stort, men de nya jazzstilarna når ingen stor publik.
En delförklaring är att ny jazz ofta ville vara ”konstnärlig”.
Kulturpaniken når nya höjder när rock & roll slår igenom. Etablissemanget var emot allt: el-instrumenten, sångsättet, texterna, sexuellt
utspel o.s.v. Men värst var att musiken var lika populär bland svarta och
vita, d.v.s. att vita sänkte sig till en lägre nivå.
Rasismen var fortfarande stark (i många amerikanska konsertlokaler
och TV-shower fick inte svarta och vita vistas på scen samtidigt). Men
eftersom radion är färgblind lyssnade allt fler vita på svarta radiostationer, och vice versa. Många skivbolag gjorde covers av R&B-hits med
”anständiga” texter och propra arrangemang. En del sålde bra, men
kunde inte ersätta originalen.

få
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På 1950-talet var rasmotsättningarna på väg att explodera i USA.
Många vita såg R&B/R&R som ett hot mot det samhälle där vita var
överordnade svarta.
På 60-talet visade det sig att dom hade rätt: gospel-, blues- och jazz-baserad musik hotade det rasistiskt segregerade samhället.
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9. 1960-1980
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»» Förnyelsen av samhället fortsätter; medelklassens värderingar ifrågasätts. Revoltlusten gäller allt från utseende till antirasism, sex och
droger. 1968 och vänstervågen är uttryck för tidsandan.
»» Medborgarrättsrörelsens kamp mot diskriminering av svarta märks
i musiklivet. Black power blir slagord, James Brown och Mahalia Jackson blir symboler för svartas kamp för likaberättigande.
»» Syntar, el-pianon, mellotroner och ljudprocessorer utökar och förnyar ljudvärlden. Elgitarr blir det centrala instrumentet.
»» Mot slutet av 60-talet har folk stereoanläggningar, så LP-skivor i stereo blir viktiga. Inspelningstekniken blir mer avancerad.

GOSPEL

G

ospelmusiken förlorade mark på 70-talet. Dels för att gospelmusiken inte längre förnyades i lika hög grad som förr, och dels för att
flera av de bästa gospelsångarna sjöng annan musik. Men gospel fanns
fortfarande på topplistorna, som Oh happy day med Edwin Hawkins
Singers (1968/9).

BLUES

Elektrifierad blues med stilbildare som Muddy Waters, B.B. King, Buddy
Guy och Jimi Hendrix kallades ofta R&B. Som grund för nyskapande var
det främst i rock och funk som blues var (indirekt) betydelsefull.
Jimi Hendrix (1942-70) var den store blues-förnyaren. Han hade djupa
rötter i blues/R&B som han utvecklade i olika riktningar.

The British invasion (Beat-boom)

få

På 50-talet ökade intresset för amerikansk folkmusik, blues och R&B
(skiffle-boomen). I Storbritannien bildades många band som spelade
amerikanska blues- och R&B-covers: Alexis Korner’s Blues Incorporated,
The Rolling Stones, The Animals, John Mayall’s Bluesbreakers, The Beatles, Manfred Mann, The Yardbirds m.fl.
När banden övergick till att spela eget material utvecklades den engelska beat-musik som fick genomslag över hela världen. Band som The
Kinks, The Beatles, The Who, och The Rolling Stones blev stora.

The Beatles (1960-70)
The Beatles var 60-talets viktigaste grupp, och det band som sålt flest
skivor genom tiderna (över 1 miljard skivor). De började som coverband och slutade som världens mest berömda musikgrupp. De mixade
bl.a. R&B, C&W och doo-wop med nytänkande, arrangerat och producerat av den klassiskt skolade producenten/arrangören George Martin.

Rock

Rockmusik bygger på blues/R&B och utvecklades i så många riktningar
att man bara kan nämna några få. Det finns inga klara gränser mellan
olika typer, utan många band passar in under flera etiketter.
Rot-rock (Folk-; Country-; Southern-; Heartland-; ) håller fast vid rötterna (blues, C&W, R&B) och är enkel och okomplicerad.
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Företrädare: The Band, Lynyrd Skynyrd, Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, The Allman Brothers Band, Bonnie Raitt, Rolling Stones,
The Kinks, The Beatles, The Byrds, Bob Dylan, Bruce Springsteen.
Experimentell rock (Progressiv; Psykedelisk) ville spränga rockens
ramar bl.a. genom inlån från jazz och ”konstmusik”. Man använde fler
och ovanliga instrument (bl.a. syntar) och gjorde mindre förutsägbar
musik. Grunden var bl.a. psykedelisk rock, som ville imitera drog-upplevelser (LSD var lagligt till 1971).
Företrädare: Jimi Hendrix, Frank Zappa & The Mothers of Invention, The
Nice, Pink Floyd, Velvet Underground, King Crimson, Yes, Genesis, Roxy
Music, Brian Eno, Jethro Tull, Beach Boys och Emerson, Lake & Palmer.
Hårdrock (Hard/Heavy metal) skapades vid slutet av 60-talet. Gitarrbaserad, distad, ljudstark och macho. Mycket skickliga musiker, ofta lika
omfattande solon som i jazz. Kvinnliga hårdrockare var sällsynta. Senare har hårdrocken splittrats i subgenrer, som trash, doom, black, death,
glam, speed etc.
Företrädare: Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Black Sabbath, Blue
Öyster Cult, Motörhead, Jethro Tull, Iron Maiden, Judas Priest, Aerosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Kiss, Thin Lizzy, Van Halen.
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Svensk progg-rock innebar vänsterpolitiska
budskap som Hoola Bandoola Band. Några
progg-band spelade experimentell rock.

Punk ville ses som en reaktion mot etablerad rock (arena-rock). Man
spelade enkelt, starkt och brutalt och ville utmana. Men idén fanns redan på 60-talet, och rock-eliten var skeptisk.
Företrädare: Sex Pistols, Clash, The Damned, The Ramones.

New Wave växte fram under 70-talets andra hälft och var stark under
hela 80-talet. Mer genomarbetad och publiktillvänd än punk.
Företrädare: The Police, Blondie, Talking Heads, Elvis Costello, Ian Dury.
Nick Lowe, Mink DeVille, Tom Petty and the Heartbreakers.

Glam-rock (glitter-rock) växte fram i England vid 70-talets början. Musikaliskt var det
ingen enhetlig stil, utan extrem utstyrsel och
androgynitet var kännetecknande.
Företrädare: T. Rex, David Bowie, Roxy Music,
Gary Glitter, New York Dolls.

R&B

Begreppen R&B och soul-music används på flera sätt. Här används R&B
som övergripande begrepp, där bl.a. soul och funk ingår.

Soul music

få

Soul (= ande/själ) var från början en blandning av gospel (sångstilen;
sättet att använda körer) och R&B (texter, låtar och komp). Förebild var
Ray Charles I got a woman (1954). I soul är sångaren stjärna.

Aretha Franklins (1942-) genomslag 1967 var en revolution. Hennes
gospelbaserade sångstil har format soul mer än någon annan. Inspelningarna från när hon var 14 år gammal visar att hon var bra redan då.
Men först när hon gjorde gospel-baserad musik efter eget huvud slog
hon igenom på allvar 1967.
Företrädare: Ray Charles, Sam Cooke, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Sam & Dave, Solomon Burke, Otis Redding, Marvin Gaye, Martha
Reeves, Stevie Wonder, Dinah Washington, Jackie Wilson, Gladys Knight,
Al Green, The Staple Singers, Curtis Mayfield, Michael Jackson.

Funk

Funk bygger på blues/R&B, gospel/soul, jazz-improvisation och latinamerikanska rytmer. Funk är välregisserad musik där alla musikinstrument används som rytminstrument. James Brown räknas som funkens
skapare (ca1965). Funk-musiker hade ofta afro-frisyrer och Afrikainspirerade kläder, så funk blev en symbol för svartas kamp för jämlikhet i
USA med låtar som Say it Loud - I’m Black and I’m Proud.
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Företrädare: James Brown; Sly & The Family Stone, The Isley Brothers,
Larry Graham, Earth, Wind & Fire, The Ohio Players, George Clinton’s
Funkadelic/Parliament. Motown försökte haka på funk-trenden med
The Temptations.
Sångaren, låtskrivaren och bandledaren James Brown (1933-2006)
väckte uppmärksamhet 1956 med Please, please, please, men fick sitt
stora genomslag på 60-talet och blev en av 1900-talets mest inflytelserika musiker. James Browns rytmiska koncept låg till grund för funk,
disco och rap/hiphop. Mick Jagger och Michael Jackson härmade hans
scen- och dansstil.
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1968 gjordes den första rap-inspelningen över ett funk-groove av
Pigmeat Markham (1904-81). Han började jobba i showbiz med Bessie
Smith 1917, och sa att han rappade redan då.
Band som Chicago (1967), Blood Sweat and Tears (1967) och Tower of
Power (1968) spelade rock/R&B påverkad av jazz och funk.

Disco kommer av diskotek, ett ställe där man
dansar till skivor i stället för till levande musik.
Dans till inspelad musik i offentliga lokaler har
förekommit sedan 1890-talet (se jukebox),
men mer organiserade diskotek växte fram i
30/40-talens Tyskland (Swing-kids), England
och Frankrike. Då spelades jazz.
1953 öppnade det första moderna diskoteket
med två skivspelare i nattklubben Whisky à
Gogo i Paris. På 60-talet importerades det europeiska diskoteket till USA.
Före 70-talet var inte disco en musikstil, utan
diskoteken spelade alla typer av dansmusik.

Disco
Disco växte fram i USA fr.o.m. 60-talets slut och slog igenom omkring
1975. Disco är prototypen för modern dansmusik, och bygger på
funk, soul/R&B, latin och reggae. Typiskt är dominerande bastrumma
(four on the floor) och bas, hihat-mönster med offbeat-betoningar,
synt-ljud, slagverk och stora arrangemang.
Disco påverkades också av remix-tekniker, d.v.s. låt-versioner med inlagda breaks, avsnitt och ljud. Tom Moulton var pionjär.
Företrädare: Chic, Gloria Gaynor, Boney M, Village People, Donna Summer, BeeGees, KC and the Sunshine Band, The Jacksons.

Reggae

Reggae är också samlingsnamn för jamaicanska musikstilar som toasting, dub, ragga, lovers rock, dancehall och deejaying.
Ska skapade vid 50-talets slut. Det är en uppdatering av mento, som är Jamaicansk slavmusik från 1800-talet som låter som calypso.
På 60-talet började jamaicanska gäng spela
ska-skivor på halva hastigheten för att verka
tuffa och coola. Stilen kallas rocksteady, som
vid 60-talets slut blev reggae.

Reggae utvecklades ur ska, rocksteady och R&B på Jamaica vid 60-talets
slut, och fick internationellt genomslag på 70-talet. Reggae är i allmänhet enkel med få ackord, lugnt tempo, framträdande bas, offbeat-betoningar på orgel och gitarr (skanks) och speciella betoningsmönster. Olika typer av rap (toasting, chatting, deejaying) var vanligt i jamaicansk
musik, vilket fick betydelse för rap/hiphop.
Företrädare: Bob Marley and the Wailers, Burning Spear, Peter Tosh.

JAZZ

D

få

et här var en omskakande för jazzmusiker. Redan på 50-talet hade
jazzen förlorat en del av sin ställning, och nu gick det fort utför.
Frank Zappa kallade jazz ”de arbetslösas musik”.
Soul-jazz var dock fortsatt stark. Hammond-organister som Jimmy
Smith, Jack McDuff, Jimmy McGriff och Richard Holmes var heta och inspirerade soul/rockmusiker som Georgie Fame, Steve Winwood och Jon
Lord. Andra företrädare: Cannonball Adderley, Joe Zawinul, Wes Montgomery, The Crusaders.

Nya stilar

Det skapades nya jazz-stilar, men ingen blev dominerande.
Modaljazz skapades på 50/60-talen. Innebär att man utgår från bestämda skalor; en återanknytning till den medeltida kyrkans musikspråk. Modaljazz var delvis ett resultat av jazzteorins genomslag.
Företrädare: Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock.
Frijazz bygger på traditionellt jazzsound, men tillåter stor frihet. Skivan
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Free Jazz: A Collective Improvisation från 1960 räknas som förebild.
Företrädare: Sun Ra, Giuffre, Bley and Swallow, Archie Shepp, Ornette
Coleman, Pharao Sanders, John Coltrane, Anthony Braxton.
Fusion = blandning av olika musikstilar.
Jazz-fusion innebär att man tar in den elektrifierade ljudvärlden och
dess effekter och moderna grooves i jazz.
Företrädare: Miles Davis, Weather Report, Return to Forever (Chick Corea), Mahavishnu Orchestra (John McLaughlin), Pat Metheney, Head
Hunters (Herbie Hancock).
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Folk-fusion tar in stildrag från folkliga raditioner.
Företrädare: Miles Davis (Sketches of Spain 1960), The Mahavishnu Orchestra, Sun Ra, Joni Mitchell.
För Sveriges del blev pianisten Jan Johansson tongivande med Jazz på
svenska (1964) och Musik genom fyra sekler (1968).

Jazzmusiker har alltid spelat klassisk fusion (uppjazzade klassiker). Nu
blev klassisk fusion en egen substil som fick stor publik.
Företrädare: Modern Jazz Quartet, Jacques Louissier, Swingle Singers.

Trumpetaren och bandledaren Miles Davis (1926-91) blev symbol
för förnyarna. Han var med om bebop på 40-talet, cool/modal-jazz på
50-talet, folk/fri-jazz på 60-talet och elektrifierad jazz vid slutet av 60-talet. Ingen jazzmusiker har haft större betydelse för modern R&B-baserad musik än Miles Davis.

Jazzpiano

1960/70-talens nya jazzpiano-stjärnor var bl.a. Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock, George Duke, Joe Zawinul. Alla influerades av Miles Davis och nyare rock och R&B.
Mest uppmärksammad blev Keith Jarrett med sina helaftons-långa
improvisationer (70-talet). Alla tyckte dock inte att Jarrett spelade jazz,
eftersom han blandade så många stilar.

Jazzsång

Stora sångbegåvningar satsade hellre på modernare musik än jazz, och
flera dåtida jazzsångare kan lika gärna kallas soul/R&B-sångare, som Al
Jarreu, George Benson och Nina Simone. Den brasilianska sångerskan
och pianisten Tania Maria slog igenom på 70-talet med en personlig
och svängig blandning av brasiliansk musik, jazz och funk.
Sånggruppen Manhattan Transfer blev framgångsrik med moderna
vocalese-arrangemang.

få

Mainstream

Elisha Gray byggde den första synten 1876.
Men först på 1960-talet byggdes mer lätthanterliga synthar. Mest berömd blev Robert
Moogs synt som lanserades 1964. Men det var
Moogs nedbantade variant (Mini-moog; 1970)
som gjorde synthen användbar live.

Ur publiksynpunkt var äldre jazztyper störst. Promotorn Norman
Granz (se föregående avsnitt) turnéer, festivaler och skivbolag dominerade. Huvudförklaringen till detta var att på 1900-talet ökade medelåldern radikalt i USA och Europa. Musik är generationsbunden, och
den här tidens traditionella jazz-publik växte upp med vad som nu var
mainstream-jazz, och fortsatte lyssna på det.

ÖVRIGT
Electronica är musik där soundet präglas av syntetiska ljud (syntar och
trummaskiner). Att musiken tas med här beror på dess betydelse bl.a.
för disco.
Syntar användes redan på 60-talet av band som The Monkees, The Beat-
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les, The Doors, The Who och The Rolling Stones, men det var på 70-talet synten fick ordentligt genomslag. Tyska Kraftwerk blev pionjärer. De
släppte sin första skiva 1970 och slog igenom 1975.
Företrädare: Kraftwerk, Tangerine Dream, The Human League, Can,
Jean-Claude Jarré.
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En singer/song-writer skriver och framför egna sånger. Det är ingen
musikstil, men Bob Dylan (1941-) med sina politiska och poetiska texter blev trendsättare. Dylan var en produkt av den amerikanska folkmusikrörelsen, som vid 60-talets början var en studentrörelse. Men till
skillnad från många andra folkmusik-stjärnor spelade Dylan mest egna
låtar.
När Bob Dylans elektrifierade sin musik 1965 kritiserades han av de intellektuella, som ansåg att folkmusiker ska spela akustiskt och vara bevandrade i litteraturvetenskap och sociologi.

SAMMANFATTNING

På 1960/70-talen lades grunden för de kommande årtiondenas musik:
rock, rap/hiphop, soul/R&B, dansmusik och electronica bygger till stor
del på 60/70-talens musik och teknologiska landvinningar.

Många faktorer bidrog till utvecklingen. Den elektrifierade ljudvärldens
(inklusive syntens) genomslag inbjöd till experiment. Avancerad inspelningsteknik gjorde det möjligt att skapa musik på nya sätt. Det låg i tiden att ifrågasätta normer och värderingar: det var en kreativ tid.
Gospel och jazz hamnade alltmer i skymundan, men båda hade stor
indirekt betydelse. Gospel var stilförebild för sång, och jazz hade betydelse för bl.a. funk, disco och hårdrock.

Att människor struntade i auktoriteter skapade kulturpanik. För på
1800-talet byggde medelklassen upp sin klassiska musikkultur, som ansågs överlägsen allt annat. Den som ifrågasatte det ansågs obildad och
dum. Nu struntade majoriteten i de klassiska värderingarna och krävde
att även deras musik skulle tas på allvar.
Så den nya musiken motarbetades av etablissemanget. Längst gick
man i öst-staterna. I Sovjet förbjöds import av Beatles-skivor. Statliga
monopol som BBC och Sveriges Radio/TV spelade så lite ny musik som
möjligt, men tvingades byta strategi för att inte tappa lyssnare till piratradiostationer.

få

Ytterst var det en uppgörelse med ett auktoritärt och rasistiskt samhälle. Nu togs de sista amerikanska diskrimineringslagarna mot svarta
bort. Och 1975 förbjöds tvångssterilisering av bl.a. romer av rasbiologiska och andra folkhälsoskäl i Sverige.
I musiklivet motsvarades detta av den elektrifierade GBJ-musikens totala genomslag. För musiklivet återspeglar alltid samhället, och nya tider
kräver ny musik.
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10. 1980-

O

mkring 1980 var grunden för nutidens gospel-, blues och jazz-baserade musik lagd. Nu börjar The Age of Recycling (återanvändandets tidevarv). För sedan 1980-talet har förnyelsen av GBJ-baserad
musik till stor del bestått i att återanvända och ompaketera musikens
beståndsdelar på olika sätt.
Återanvändande och ompaketering är inte nytt - så har man alltid gjort.
Men nu ersatte ompaketering i hög grad mer djupgående nyskapande.
Förutsättningen för det här var IT-utvecklingen.

r e DE
js M
kr O
iv
as
ut

Datorbaserad musikproduktion
Digitaltekniken fick definitivt genomslag när CD-skivan kom 1982/3,
och innebar att man började skapa, lansera och distribuera musik på
nya sätt. IT-revolutionen förändrade musikens och musiklivets förutsättningar i grunden.
Datorbaserad musikproduktion slog igenom på 1980-talet, och gör det
enkelt att återanvända och bearbeta inspelningar.
I datorer är det enkelt att uppnå teknisk perfektion, eftersom man
enkelt kan redigera bort, byta ut och dölja felaktigheter som falska och
otajmade toner. Det är en viktig förklaring till varför musik fr.o.m.
den här tiden låter mer polerad och slick.

Man kan jämföra med musikvideo. MTV startades i New York 1981 och
fick stor betydelse för lanseringen av musik. Men att lansera musik med
kortfilmer var inte nytt. 1941 började man göra kortfilmer som kallades
Soundies just för att lansera ny musik. Det nya med MTV var att man
hade tillgång till mer avancerad teknik och att filmerna kunde ses på
TV. MTV var en gammal idé i ny förpackning.

få

Thriller (1982) är det album som sålts mest
genom tiderna (110 miljoner); totalt har Michael Jacksons album sålts i mer än 750 miljoner exemplar. Bara The Beatles har sålt fler.

Michael Jackson (1958-2009)
Michael Jackson blev den viktigaste förebilden. Hans samarbete med
producenten/arrangören Quincy Jones resulterade i de stilbildande albumen Off the Wall (1979), Thriller (1982) och Bad (1987).
Man blandade olika musikstilar. Produktionen var storslagen och lyxig
med polerat och flott sound. Sången var slick, körerna och arrangemangen genomarbetade. Det nya var det sammansatta, lyxiga och hårt
processade soundet och stil-blandningen.
Eftersom Michael Jackson var en fenomenal dansare, passade han
perfekt i MTV-eran, när videon blev lika viktig som musiken. Michael
Jackson berättade själv att hans dans byggde på ompaketering av bl.a.
James Browns dansstil från 1950/60-talen.
Det är snyggt, proffsigt och elegant, men inte så nytt som det kan verka. Det handlade mest om ompaketering.

RECYCLING

V

i ska se lite närmare på hur återanvändandet av GBJ-musik präglar
moderna musikstilar.

Rap
Rap bygger på R&B, funk, reggae och disco (60/70-tal), och man brukar
säga att rap skapades av hiphop-kulturen på 70-talet.
Men den första storsäljande skivan med rap till funk-komp gjordes
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Rytmisk recitation/rap har förekommit i århundraden i Afrika, Amerika och Europa.
Några exempel:
- Flera tidiga bluessångare och predikanter talsjöng på ett sätt som påminner om rap.
- Toasting (Jamaica fr.o.m. 50-talet; dancehall,
reggae, ska, dub).
- På 50/60-talen läste unga poeter sina texter
till slags musik (jazz poetry).
Det finns inga belägg för att rap har rötter i
just den västafrikanska girot-traditionen.

1968 av David ”Pigmeat” Markham (1904-81), som började turnera med
bluessångerskan Bessie Smith redan 1917. Låten hette Here comes the
Judge (19 på Billboard). Markham sa att han rappat till rytmiskt komp
sedan 30-talet, och att man rappade i minstrel-shower på 1800-talet.
Andra har bekräftat Markhams påståenden.
Rapper’s delight med Sugarhill Gang (1979) var alltså inte den första rapskivan (många tror det). Däremot var det den första rap-singeln med
samplat disco/funk-komp som hamnade på Top 40 (de stämdes av Nile
Rodgers i Chic, eftersom det var hans musik de samplat).
Det som gör rap unikt är att byggstenar från olika håll tack vare digitaltekniken kan mixas och förpackas på nya sätt som fungerar i samtiden.
Men grund-idén är inte ny.

Soul & R&B (Hiphop)
Soul och R&B fanns på 1950/60/70-talen men ändrade karaktär på
1980/90-talen. Musiken blev mer polerad och läcker. Rap-grooves och
trummaskiner blev vanligt.
Gospelbaserade sångare som Solomon Burke och Aretha Franklin ersattes av kontrollerade sångare som sjunger melismatiskt (= flera toner
per stavelse; kallas ofta felaktigt ”wailing”). Stilbildare blev sångerskor
som Whitney Houston, Mariah Carey och Christina Aguilera. Gospelbaserade körer ersattes av genomarbetade körarrangemang. Teknisk perfektionism blev viktigare är spontanitet.
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Sampling började användas i och med bandspelaren (40-talet) i bl.a. konkret musik.
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Begreppen soul/R&B används fortfarande.
Men benämningar som Contemporary R&B,
Urban Contemporary, Neo-R&B, Neo-Soul eller
pop blir allt vanligare.

Förändringarna berodde till stor del på övergången till datorbaserad
musikproduktion. För musiken som sådan blev inte så annorlunda,
utan håller sig inom de ramar som lades fast på 60/70-talen. Instrumenten är också desamma, med undantag för syntar och trummaskiner.

1980-talet: New Wave, Synthpop, Funk, House, Acid house, Techno, Freestyle, Electro, Eurodisco, Italo disco, Hi-NRG, Manchester, EBM.
1990-talet: Eurodance, Euro house, Progressive house, Techno, Trance, New jack swing,
Drum & bass, Happy hardcore, UK garage.

få

2000-talet: Electropop, Snap music, Crunk,
Dance punk, Nu-disco, Electro house, Minimal techno, Dubstep, R&B, Hip hop, Drum and
bass, Electronica, Progressive House, Tecktonik,
Hardstyle, Electro Hop, Synthpop, New Wave,
House/UK Garage, Hi-NRG, Dance Pop, New
Rave, Electroclash, Electro-Industrial, Breakbeat, Drumstep, Technopop, Tecktonik.

Dansmusik
House är elektronisk dansmusik som utgår från 70-talets disco, och skapades i Chicago med DJ Frankie Knuckles som förgrundsfigur. Han var
DJ på The Warehouse 1977-83, vilket troligen gett stilen dess namn.
Bastrumman dominerar (”four on the floor”) tillsamman med hihat,
backbeat och bas. I disco användes ofta stråk- och brassljud. I house är
syntar och samplade ljud vanliga. Musiken bygger på repetition/upprepning och tempot är i allmänhet 118-135 BPM.
Tack vare billiga syntar, trummaskiner, sequencers (digitala inspelare)
och samplers kan även den som inte kan spela ett musikinstrument
göra dansmusik.
Trots att det skapats en myriad dansmusikstilar de senaste decennierna
så är basics oförändrade: four on the floor, tydlig hihat, och dominant
bas inom ganska snäva temporamar. Däremot har soundet förändrats
och blivit alltigenom elektroniskt och ”datamässigt”.

Övrigt
Electronica skapades på 70-talet när synten slog igenom. Fr.o.m.
80-talet blev syntljud och trummaskiner mainstream och används i
många muaikatilar.

Data/Synt-pop bygger på inlån från främst dansmusik. Sångarna (oftast kvinnor) står i centrum, ackompanjerade av trum-maskiner och
syntar, ibland även av andra instrument.
Rock förändrades inte så mycket. Ibland användes syntar och man samarbetade med rappare, men rock verkar musikaliskt ”färdig” som genre.
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GOSPEL, BLUES & JAZZ

F

r.o.m. 1980-talet fick gospel, blues och jazz allt mindre betydelse
som självständiga genrer. Det kom fram nya gospelsångare (Kirk
Franklin, John P. Kee , Yolanda Adams) och blues-artister (Robert Cray,
Robben Ford, Stevie Ray Vaughan), men någon större förnyelse var det
inte frågan om.
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Jazz etablerades med musikhögskoleutbildningar etc. men fick svårt
att nå ny publik.
Den här tidens jazz kännetecknas av inlån från många olika musikstilar
och kulturer: frågan är om inte en stor del av musiken borde kallas ”improvisationsmusik” i stället för jazz.
Ett annat kännetecken är viljan att skapa ”konstmusik”, att betona musikens intellektuella sida.
Acid jazz (namnet skapades i London 1987) är en spretig musikstil med
många riktningar. I allmänhet avses dock en dansvänlig och grooveorienterad mix av jazz, funk och hiphop-musik.
Jazzsång dominerades av kvinnliga sångare med intim sångstil. Men
Bobby McFerrin blev den store förnyaren. Han utgår från vocalese,
men har utvecklat stilen på fantasifulla och egensinniga sätt.

Blues Brothers
År 1980 kom filmen Blues Brothers. Avsikten var att väcka intresse för
äldre GBJ-musik, eftersom många ansåg att de nya varianterna var
menlösa och urvattnade.
Filmen startade en retro-trend - många vill fortfarande höra de som
skapade ny musik på 40-, 50- och 60-talen. Men filmen kan också ses
som ett tecken på att gospel-, blues- och jazzbaserad musik stod vid
vägs ände vid 70-talets slut.

SAMMANFATTNING

få

Fr.o.m. 1980-talet har förnyelsen av GBJ-baserad musik handlat mer om
att exploatera gamla landvinningar än om mer djupgående nyskapande. GBJ-musik är fortfarande helt dominerande och det produceras mer
musik än någonsin, men förnyelsen består mest i återanvändning i
nya kombinationer och mer kontrollerat sound.
Datorbaserad musikproduktion fick genomslag, och förnyelsen har
till stor del bestått i att man utnyttjat datorns möjligheter på existerande modeller och material. Lån mellan genrer blev vanligt, och gränserna mellan olika musikstilar otydligare.
Sedan 1960-talet har det inte skett några stora djupgående förändringar i GBJ-musik.
Det har gått 50 år sedan dess. När man jämför skillnaden mellan
1910-talet och 1960-talet (också 50 år), inser man hur lite som hänt rent
musikaliskt. På 1910-talet fanns inte jazz i modern mening, ingen mikrofonsång, inga el-instrument, radio/TV/ljudfilm var okänt.
De som säger att musik förändras allt snabbare har fel.

BARBARERNAS MUSIK 1

© Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2011

38

11. SAMMANFATTNING

G

runden för gospel-, blues- och jazzbaserad musik är i grund och
botten densamma som för nästan all annan europeisk och euroamerikansk musik sedan 1500-talet.
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2500 f.Kr.

• MESOPTPTAMIEN (Irak)
• Den äldsta musikteorin
• 7-tonsskalor
• Improvisationsanvisningar

50 e.Kr.

300

1500

få

1600

• PALESTINA (Mellanöstern)
•Den äldsta kyrkomusiken byggde troligen på systemet i
Mesopotamien
•7-tonsskalor

• EUROPA
• Kristendom till Europa. Musiken byggde troligen på kristen
musik från Palestina (Mellanöstern)
• 7-tonsskalor börjar så småningom kallas kyrkoskalor
(grunden för stegsystemet i jazz/rock-teori)

• EUROPA
• Dur/moll, ackordisk musik
• Musik byggs med melodi, ackord, bas; ackord- och basinstrument skapas
• Exporteras till Latinamerika

• NORDAMERIKA
• Europeisk musik börjar exporteras till Nordamerika. Det är
grunden för gospel-, blues- och jazzbaserad musik.

I Amerika har det europeiska musikspråket blandats med och färgats av andra musikspråk. Exakt på vilket sätt och i vilken utsträckning vet man inte, men indianska och afrikanska musiktraditioner
har bidragit till att forma musiken. Resultatet blev bl.a. gospel, blues
och jazz och alla de musikstilar de givit upphov till.

Vad gäller frågan om hudfärg så kan man konstatera att människor av
alla nyanser medverkat. Att svarta haft en väldigt framträdande roll är
naturligt, eftersom svarta redan på 16/1700-talen hade till uppgift att
stå för musiken i Amerika. Musik blev en av få karriärvägar svarta kunde
välja för att skapa sig en dräglig tillvaro.
Men svarta arbetade med alla typer av musik, inklusive klassisk musik.
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Gospel-, blues- och jazzbaserad musik har alltid haft låg status hos kulturetablissemanget. Det beror ytterst på att det från början var underklassmusik.
Det fanns gott om underklass (= barbarer) när GBJ-musik växte fram,
men i Europa och USA såg praktiskt taget alla ned på svarta. I synnerhet svarta kvinnor. Så det var ett slag i ansiktet på fint folk när svarta
bluessångerskor blev kända över hela världen på 1920-talet. Det skapade en ihållande kulturpanik som legat till grund för bl.a. musikpolitik och sättet man beskriver musikhistorien på. För etablissemanget
har skapat en musikhistoria som mest består av musik som noterats
av vita, kristna, heterosexuella män.
Det är därför GBJ-musik sällan behandlas som en självklar del av musikhistorien, utan som rockhistoria.

39

Den politiska vänstern har också haft svårt för GBJ-musik, eftersom
den är amerikansk och kommersiell. D.v.s. den finansieras med skivförsäljning och konsertintäkter.

få

Kulturetablissemanget ser sig ofta som företrädare för ideal från grekisk antik. Antikens Grekland var ett grymt och rasistiskt klass- och
slavsamhälle. Grekerna hade sina barbarer; slavar och människor som
inte var greker. Kulturetablissemanget hade (och har) sina barbarer.
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12. KARTOR
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13. ORDLISTA
A capella: sång utan musikinstrument.
Ackord: när man spelar eller sjunger minst två toner
samtidigt.
Antifon(al): betyder ”motljud” (latin). När präst och
församling växelsjunger (jfr ”call/respons” ).
Arr(angemang): sättet man organiserar en låt och
bygger upp ett ackompanjemang på. Idag ofta detsamma som musikproduktion.

Exploatering: att utnyttja/använda något.
Fife and drum-band: band bestående av flöjt och
trummor. Vanlig kombination i Europa sedan antiken, inte minst i militär- och dansmusik.
Fills: ifyllnader. Korta fraser som spelas när melodistämman pauserar.
GBJ-musik: gospel-, blues- och jazz-baserad musik.
Gitarr: utvecklades i Spanien ur bl.a. arabisk luta (ud).
Kom till Amerika med spanjorer och portugiser på
1500-talet.
Harmoni: samklang; välklang.

lite mjukare klang och är mer lättspelad.
Jukebox: skivspelare i en offentlig lokal som spelar
skivor mot betalning (jfr Juke joint).
Kreol: har många betydelser. Ursprungligen avsågs
människor födda i europeiska kolonier vars föräldrar
fötts i hemlandet. Idag avses ofta amerikaner med
påbrå i Afrika och det katolska Europa (Spanien,
Portugal eller Frankrike). Ibland har det innebörden
”blandras” i största allmänhet. Ett kreol-språk är en
naturlig blandning av olika språk.
Lead: den ledande stämman (melodistämman).
Licks: inövade fraser som ofta används av bl.a. blues-,
rock- och jazzmusiker.
Luta: medeltida knäppinstrument med arabiskt ursprung. Föregångare till gitarr.
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Banjo: knäppinstrument med skinn som resonator. Är
troligen en variant av afrikanska lutinstrument som
utvecklades i Amerika.

Dragspel: uppfanns Tyskland/Österrike omkring 1820.
Troligen utvecklade ur regalen, som var ett keyboard
(jfr munspel).
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Barrelhouse: se vidare ”Juke joint”.

Blackface: teatersminkning där ansiktet svartmålas
och läpparna görs överdrivet stora och röda i syfte
att driva med/nedvärdera afrikaner. Kan ha uppfunnits av Shakespeare på 1500-talet (Othello). Vanligt
i amerikansk och engelsk underhållning fram till
1960-talet (se ”minstrel-shows”).
Bend: att ”böja” en ton; tonglidning.

Blues: vokal/instrumental musikstil från 1800-talets
andra hälft. Grunden är europeisk, men flera musiktyper kan ha bidragit till bluesens framväxt, främst
latinamerikansk och afrikansk/indiansk musik.
Blues-tolva: den vanligaste ackordföljden i blues. Se
vidare sid. 7.

Bones: betyder ”ben” och innebär att man slår två ben
mot varandra. Också samlingsnamn för när man
spelar på skedar, slår pinnar mot varandra o.s.v.
Boogie woogie: pianostil med snabba mönster som
upprepas i vänsterhanden, ofta med bluestolvan
som grund. Skapades troligen vid 1800-talets slut,
och kallades då ”Texas-bass” eller ”walking bass”.

C&W: country and western. Ersatte benämningar som
hillbilly-och old time music på 1950-talet.
Call/respons: rop/svar; försångare/kör. När en
sjunger/spelar före och övriga svarar. Tekniken har
använts över hela världen (jfr ”antifon”).
Cittra: stränginstrument med fasta tonhöjder som
knäpps med fingrar eller plektrum.

Combo: ett mindre band bestående av minst 4-5 musiker. Vanligen avses jazz-band.

få

Coon songs: sånger bygger på rasistiska stereotyper
av afrikaner (= coons) som dumma, glada, slöa,
vidskepliga och rytmiska. Coon songs slog igenom
på 1880-talet och blev en fluga i hela den engelsktalande världen: på 1890-talet trycktes mer än 600
sånger. De sjöngs mest av sångare i blackface. Titlarna säger allt: Every Race has a Flag but the Coon;
All Coons Look Ailke To Me etc.
Cries: klagande sångsätt och sånger/fraser.

Crooning: soft mikrofonbaserat manligt sångsätt
(ungefär smörsångare). Crooners: Bing Crosby, Frank
Sinatra, Dean Martin, Perry Como m.fl.
Diskriminering: negativ särbehandling av människor.
Här avses diskriminering p.g.a. hudfärg och klasstillhörighet.

Harmony-singing: har flera innebörder. Ofta avses
när sångare improviserar stämor i sammanträngt
läge till en given melodi. Vanligt i all GBJ-musik.

Holler: mer eller mindre improviserad solistisk arbetssång eller ropliknande sång av nordamerikanska slavar. Kallas även field holler, cry, water call,
whoops etc.

Honky tonky: namn på en bluespiano-stil som blev
boggie woggie; på 40/50-talen namn på en C&Wstil som byggde på western swing. Honky tonkbarer var enkla ställen som serverade starksprit och
där pianister och mindre band spelade. Vit motsvarighet till juke joint.
Gliss(ando): tonglidning.

Gospel: av engelskans god-spell (goda nyheter; evangelium), och syftar på att Guds son (Jesus) kommit till
jorden för att frälsa människan (evangelierna i den
kristna bibelns Nya Testamente). Ofta räknas bara
kristna sånger fr.o.m. 1900-talet som gospel, medan
äldre sånger kallas spirituals. Men ordet gospel användes redan på 17/1800-talen.
Groove: oftast avses det rytmmönster som ligger till
grund för en låt.
Improvisation: att skapa musik i stunden.

Indian: europeérnas namn på amerikansk urbefolkning (de trodde de var i Indien). 1995 visade en
undersökning att urbefolkningen helst vill kallas
indianer.

Intervall: avståndet mellan två tonhöjder.

Jass/Jazz: en instrumental musikstil som troligen
växte fram i New Orleans på 1890-talet. Ordet betyder ungefär ”att peppa” och var slang för samlag.
1913 används ordet jazz för första gången i tryck för
att beskriva en ny musikstil.
Jubilee: se negro spiritual.

Jugband: band med krukspelare (jug = kruka). Ljudet
skapas med läpparna (som på brassinstrument)
och förstärks av en glas- eller stenkruka. Jugband
använder ofta enkla hemmabyggda instrument
och var vanliga i den amerikanska södern fr.o.m.
1800-talet. Jugband spelade alla typer av musik och
var populära till 30-talet och radions genombrott.
Se vidare skiffle.
Juke joint: informell lokal med spel, musik, dans, prostitution och alkohol, oftast drivna av svarta (USA).
Kornett: brassinstrument snarlik en trumpet, men har

Mandolin: en italiensk lut-variant från 1600-talet.
Blev mycket populär under 1800-talet.

Melism(er): när man sjunger flera toner på en stavelse, kallas ofta (felaktigt) wail.

Mikrotonsteg: tonsteg som är mindre än pianots
halvtonsteg. Finns i nästan all musik även om det
sällan noteras.

Minstrel-show: svart revy/show med bl.a. teater,
komik, cirkus, dans och musik. Utvecklades på
1830-talet och är den äldsta typen av amerikansk
underhållning. Minstrel-shows var rasistiska (se
blackface) och bidrog till att etablera bilden av
svarta som dumma, obildade, glada, rytmiska och
vidskepliga.
Moans: klagande/stönande sångsätt och sånger/
fraser.

Motiv: en kort figur eller melodisnutt som upprepas.

Munspel: uppfanns Tyskland/Österrike omkring 1820.
Troligen utvecklad ur regalen, som var ett keyboard
(jfr dragspel).
Negro spiritual: andlig sång sjungen av svarta.

PA-anläggning: ljudförstärkningssystem (av ”Public
Adress System”).
Pentatonisk skala: skala/tonförråd bestående av 5
toner.

Piano (flygel): urtypen utvecklades vid 1600-talets
slut som en kombination av cembalo och hackbräde.
De moderna typerna skapades på 1800-talet.
R&B: förkortning av ”rytm och blues”. Uttrycket etablerades 1949 som samlingsnamn för svart musik (förutom gospel och jazz). De första stora R&B-stilarna
var jump-blues och do-woop.
R&R: förkortning av ”rock and roll”. Begreppet etablerades av Alan Freed 1951 som namn på all R&Bbaserad musik. Används även som namn på R&Bbaserad 50-talsmusik för vit publik. Ordet är slang
för samlag och användes vid 1900-talets början.

Ragtime: amerikansk musikstil som var som störst
1899-1914. Ordets betydelse är oklar, men har med
svart musik att göra. Att dansa svarta steppliknande
danser kallades ”ragging”, och danserna kallades
”rags”. Kan också betyda ungefär ”söndersliten tid”,
och syfta på musikens korta toner och synkoperade
rytmer.
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Retorik: konsten att övertyga. Retorik var i århundraden grunden för hur man spelade och sjöng i
Europa.
Riff: en kort fras (motiv) som upprepas.
Rock & roll: se vidare ”R&R”
Rumba: samlingsnamn för kubansk dans och musik
från 1900-talets första hälft. Ordet betyder ”fest”.
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Med Tin Pan Alley-musik avses musik från 1800-talets slut till 1930-talet, som dansmusik, coon-songs,
standards, musical-melodier etc. Tin Pan Alley blev
symbol för musik som handelsvara och den bilhandlarmentalitet som präglat musikbranschen. Många
förlag köpte låtar för några dollar mot att deras
medarbetare fick stå som medkompositörer - på så
sätt stannade pengarna i förlagen.

Rythm & blues: se vidare ”R&B”

Variety: en variant av vaudeville (se vidare nedan).

Rytmsektion: grundinstrumenten i GBJ-musik. Oftast
trummor, bas, gitarr och keyboard. Spelar vanligen
mer eller mindre improviserade ackompanjemang
med utgångspunkt från bestämda grooves eller
rytmmönster. Musik byggd på rytmsektioner blev
vanligt i Europa fr.o.m. 1500-talet, när ackordisk
musik slog igenom.

Vetenskaplig rasism: de rasteorier som lanserades av
akademiker och vetenskapsmän fr.o.m. 1700-talets
andra hälft fram till 1900-talets mitt. Anses idag
ovetenskaplig.
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Vaudeville: som minstrel-show, men räknas som vit
och mer civiliserad.

Segregation: när människor av olika skäl skiljs åt.
Motsats till integration. Här avses särskiljandet av
svarta och vita i USA.

Shouter: blues-sångare som sjunger starkt och kraftfullt. Gäller främst sångare som sjöng med ljudstarkt
komp innan det fanns kraftfulla PA-anläggningar.
Shouters: Ma Rainey, Bessie Smith, Big Joe Turner,
Jimmy Rushing.
Shouts: skrikande/ropande sångsätt och sånger/fraser.
Skiffle: ursprungligen detsamma som jugband. Band
med många hemmagjorda instrument (typ tvättbräda) som spelade underhållningsmusik. Engelsk
skiffle skapades på 50-talet (Lonnie Donegan) Vid
50-talets slut fanns 30-50.000 skiffleband i England
som spelade traditionell amerikanska musik, R&B
och jazz. Många rockmusiker började med skiffle
(Mick Jagger, Jimmy Page). John Lennons skifflegupp The Quarrymen blev senare The Beatles.
Slide: tonglidning.

Spiritual (Negroe): andlig (neger-)sång. En del
menar att ”äkta” spirituals skapades av slavar och
har ”rent” afrikanskt ursprung. Den vedertagna
uppfattningen är dock att spirituals var amerikanska
versioner av engelska protestantiska sånger.
Stereotyp: en förutfattad bild (ofta negativ och förenklad) av någonting; fördumsfull bild av något.

Storband: oftast ett jazzband med minst 10-12 musiker bestående av rytmsektion, trumpeter, tromboner och saxofoner och andra blåsinstrument (ibland
även stråkar). Populärast 1925-60.

Stridepiano: jazzpianostil som utvecklades fr.o.m.
1910-talet. Vänsterhanden spelar ett rytmiskt stadigt ackompanjemang (bas och ackord) av ragtimetyp; högerhanden spelar melodier och improvisationer (James P. Johnson, Fats Waller, Art Tatum).
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Stringband: band uppbyggda av stränginstrument.
Till en början avsågs oftast kombinationer av fiol,
mandolin, gitarr, banjo, kontrabas plus rytminstrument.
Synkop: rytmisk förskjutning.

Tin Pan Alley: syftar på en gata i New York där många
av de musikförlag och låtskrivare som dominerade
den amerikanska musikbranschen från 1880-talet
fram till 2:a världskriget höll till. Det används även
som namn på amerikansk musikindustri.

Wail(ing): klagande sångsätt, ofta ett kontrollerat
skrik. Förväxlas ofta med ”melismer”.

Walking bass: ”gående bas”. I allmänhet avses när
basstämman består av en jämn ström av lika långa
toner (detsamma som ”andante” i 16/1700-talsmusik). Vid 1900-talets början betydde det boogie
woogie-bas.

Vokalmusik: ”sångmusik”; musik som innehåller/bygger på sång.
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