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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.

EM
sk O
riv
as
u

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.

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.
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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.

få
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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).

Sångsättet är personligt, intensivt, berättande och fullt av inlevelse.
Sångerna ska präglas av sångarens stil och personlighet. Melismer och
annan improvisation är självklart.

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.

få
r

ej

D

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).

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.

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.

ej

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.

1920-

1930Nu 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).
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.

1945-

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.

Efter 2:a världskrigetkriget
blir bandspelaren standard
vid inspelningar.

Rosetta Tharpe, Swan Silvertones, Dixie Hummingbirds,
Clara Ward Singers.

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.

Race records är skivor för
svart publik: kategorin skapades 1922 och ersattes av
R&B 1949.
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1900Pingströrelsens framväxt
fick stor betydelse för gospelmusiken. Personlig upplevelse och starkt utspel sattes i centrum.
Många predikanter talsjöng,
ofta med bluesskalans intervall.

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.

1865-

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.

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).

EM
sk O
riv
as
u

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.

D

Ny forskning visar att fandango och annan
spansk-influerad gitarrmusik av allt att döma
var grunden för blues-gitarr.

ej

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

I

Fm
I

IV

IV
IVm

I

I
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BLUES - BAKGRUND
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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.

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

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.

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.

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).

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.

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

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.

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

D

1950-

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.

1940-
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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).

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

1930-

ej

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).

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-

1890-

BLUES - TIDSLINJE

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.

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.

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.

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.

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

1980-

1970-
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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).

D

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
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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
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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.

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

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.

1930-

D

1940-

1950-

1960-

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.

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

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.

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).

Frijazz bygger på traditionellt jazzsound men erbjuder stor frihet.

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

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.

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.

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

EM
sk O
riv
as
u

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

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

ej

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.

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

1920-

1890-

JAZZ -TIDSLINJE

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.

Trots försöken till nyskapande blir dock jazz alltmer
marginaliserad.

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

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

1980-

1970-
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5. 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.

D

300

1500

• 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.

få
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1600

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

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.
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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.
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.
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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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6. KARTOR
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7. 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.
Banjo: knäppinstrument med skinn som resonator. Är
troligen en variant av afrikanska lutinstrument som
utvecklades i Amerika.

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

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.
Mandolin: en italiensk lut-variant från 1600-talet.
Blev mycket populär under 1800-talet.
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Barrelhouse: se vidare ”Juke joint”.

Dragspel: uppfanns Tyskland/Österrike omkring 1820.
Troligen utvecklade ur regalen, som var ett keyboard
(jfr munspel).

17

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.

D

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”).

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.

ej

Cittra: stränginstrument med fasta tonhöjder som
knäpps med fingrar eller plektrum.

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

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

få
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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.

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

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”.

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.
Vaudeville: som minstrel-show, men räknas som vit
och mer civiliserad.
Wail(ing): klagande sångsätt, ofta ett kontrollerat
skrik. Förväxlas ofta med ”melismer”.
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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.

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.

D

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.
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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.

ej

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.
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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).
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.

BARBARERNAS MUSIK 1
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