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1 INLEDNING

När blues slog igenom internationellt på 1920/30-talen var de stora stjärnorna oftast
kvinnor. Men idag ses blues som en typiskt manlig musikform. Varför blev de kvinnliga
bluespionjärerna osynliga?
Det här häftet handlar om det. Och om att det finns gott om kvinnliga förebilder i musik.

Bakgrund

Att kvinnor länge varit utestängda från musiklivet beror till stor del på den kristna kyrkan.
För i antikens Medelhavskulturer underordnades kvinnor män, och den kristna kyrkan
förde antikens kulturarv vidare in i modern tid.

Kyrkan kontrollerade utbildning från medeltiden fram till 1800-talet. Eftersom kvinnor oftast inte fick gå i kyrkans skolor, i synnerhet inte i skolor med kvalificerad musikutbildning,
utestängdes de automatiskt från det etablerade musiklivet.
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2 CITY-BLUES

B

lues är enkel musik som bygger på sång och byggs av de skalor, samklanger och principer som beskrivs i de äldsta musikteoretiska skrifterna från 2 000-talet före Kristus.

Typiskt för blues är sångsättet, texterna (som ofta handlar om droger och sex) och den
enkla grundstrukturen som kan varieras i det oändliga.

Ursprunglig blues brukar kallas proto-blues och skapades av fattiga i de amerikanska sydstaterna. Turnerande yrkesunderhållare snappade upp proto-blues vid 1900-talets början
och gjorde en mer polerad variant som kallas city-blues.
Det var city-blues som fick internationellt genomslag på 1920-talet, inte minst tack
vare St. Louis Blues. På den tiden var det ingen större skillnad mellan blues och jazz. Båda
sågs som varianter av modern musik.

Först på 1800-talet började förutsättningarna för kvinnor att förändras på allvar.
Kyrkans inflytande minskade. Utbildning och arbetsmarknad öppnades långsamt upp för
kvinnor.
Men inte förrän vid 1900-talets slut fick kvinnor samma förutsättningar som män.

Innan Du läser vidare: testa Dina egna fördomar genom att gå ut till International Music
Education Research Centre och gör deras blindtest. De flesta blir förvånade över resultatet
och börjar fundera över varför man var så säker på att man kunde höra skillnad på om det
var kvinnor eller män som spelade.

Kvinnliga sångerskor

Att kvinnor fick en så central roll i tidig blues beror på att turnerande underhållningsgrupper stod för en stor del av den professionella musiken i Amerika vid 1900-talets
början. Grupperna uppträdde utomhus, i tält, på teatrar, i danshallar, på krogar och restauranger.
Föreställningarna kallades minstrelshows, vaudeville, kabaret, medicine shows etc. och innehöll komiker, sång, musik och dans.
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De första internationella bluesstjärnorna kom från de här grupperna, där sångsolisterna oftast var kvinnor. För när blues blev populärt började solisterna sjunga blues. En
del specialiserade sig på blues och blev snabbt internationella stjärnor tack vare grammofonindustrin. Svårare än så var det inte.

Ma Rainey lär ha varit den förste yrkesunderhållaren som sjöng bluesbaserad musik i
turnerande föreställningar (1902). Hon var också en av de första som utvecklade en
speciell sångstil baserad på proto-blues.

Race records

Vid den här tiden började
grammofoninspelningar spela en allt större roll. Den första
kända city-bluesinspelningen
med en sångare gjordes 1916
(Nora Bayes; Homesickness
blues). Året därpå spelade Marie Cahill in Dallas Blues.

Mamie Smiths inspelning av
Crazy Blues (1920) var den första
bluesinspelningen med en
mörkhyad sångare.
På en månad såldes 75.000
exemplar. Det var sensationellt,
så musikbranschen satsade på
blues. 1921-22 släpptes minst
1 bluesskiva i veckan. Några
år senare gjordes minst tusen
inspelningar om året.

Skivbolagen började skapa
särskilda skivserier (etiketter)
för den mörkhyade marknaden. Skivserierna kallades Race
Records fram till 1949, därefter Rhythm and Blues. Namnet berodde på att mörkhyade
allmänt kallades woman/man of Race.

Race Records blev populärt hos alla, oberoende av hudfärg. Men fixeringen vid hudfärg
(”ras”) lade grunden för det rastänkande som fortfarande präglar musikbranschen. Många
anser än idag att bara människor med mörk hudfärg kan sjunga ”äkta” blues, att det handlar om pigment.
Trots att det naturligtvis är lika rasistiskt och feltänkt som att säga att bara ljushyade kan
sjunga rock eller opera...
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3 BLUESDROTTNINGARNA

P

å 1920-talet fick blues internationellt genomslag. Frontfigurer var oftast mörkhyade
kvinnor som marknadsfördes som ”bluesdrottningar” etc.
Det fanns många bluesdrottningar (se vidare ”Kvinnliga bluespionjärer”). Här ska vi bekanta
oss med de två viktigaste.

Gertrude ”Ma” Rainey (1886-1939) ”The Mother of The Blues”

Sångerskan och dansösen Ma Rainey var troligen först med att använda bluesbaserad
musik i tunerande shower (1902). Hon var kraftfull, folklig och burlesk och sjöng mindre
polerat och mer kraftfullt än många andra. Tidningarna beskrev henne som promiskuös
och bisexuell vilket i mångas ögon gjorde henne spännande.
1923-1928 gjorde hon hundra bluesinspelningar, ofta i samarbete de bästa blues- och
jazzmusikerna.

En del menar att Ma Rainey var den första typiska bluessångerskan. Att hon lade grunden
för kvinnlig bluessång. Därför kallas hon ofta ”The Mother of The Blues”.

Bessie Smith (1894-1937) ”The Empress of The Blues”

Bessie Smith räknas som en av 1900-talets mest betydelsefulla sångare, tillsammans med
bl.a. Louis Armstrong. 12 år gammal rymde hon hemifrån för att uppträda, och 1913 började hon turnera i samma show som Ma
Rainey.

1923 gjorde hon sin första bluesinspelning som sålde 780.000 ex. på 6
månader (Downhearted Blues av Alberta
Hunter) i en tid när grammofoner var lyx.
I och med inspelningen av St. Louis Blues
med Louis Armstrong 1925 blev hon en
av dåtidens största världsstjärnor.
Bessie Smith gjorde 160 skivinspelningar
med många av dåtidens bästa jazz- och
bluesmusiker och var sin tids högst
betalda mörkhyade artist.

Även Bessie Smith kallades promiskuös
och bisexuell: man får nästan intryck av
att det var så blueskvinnor av marknadsfördes.
Bessie Smiths kraftfulla röst, power,
musikalitet, inlevelseförmåga och starka
scenpersonlighet gjorde henne till en
av de viktigaste stilbildande sångarna
under 1900-talet.
Hon blev förebild för bl.a. Billie Holiday,
Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Ella
Fitzgerald, Mavis Staples och Aretha
Franklin.

Texterna

Vad sjöng bluesdrottningarna om? Blues
har alltid varit kontroversiell och kallats ”djävulens musik”. Dels för att blues ofta spelats i
”omoraliska” miljöer (krogar, fester danser etc.), och dels för att minst 75% av alla bluestexter
handlar om sex. Ibland i klartext, men oftast med roliga och fyndiga omskrivningar.
Bluesstjärnor som Lucille Bogan specialiserade sig t.o.m. på texter om sex och sprit. Traditionen med kontroversiella texter har levt vidare i bl.a. rock and roll, funk, soul, hiphop och
rap.
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Stilen

Bluesdrottningarna kom från en tuff turnémiljö. De var vana att uppträda i stora lokaler
med dålig utrustning och stökig publik. Länge sjöng man utan förstärkning (mikrofoner),
så de måste ha starka kraftfulla röster för att över huvud taget höras.
Och god fysik. För de uppträdde ofta flera gånger per dag, minst 300 dagar om året.

Scenkläderna var flashiga och färgstarka. Sångarna sminkade sig lika hårt som skådespelare och använde en massa blingbling (plymer, hattar, pärlor och kedjor).

Tonen var rå och grov. Man skämtade om och anspelade på droger och sex. Det verkar inte
ha varit någon skillnad mellan och kvinnor. Publiken älskade stilen, i synnerhet på landsbygden. Villkoren var desamma för manliga och kvinnliga artister. Den som inte gillade
läget fick arbeta med annat.
På fina teatrar och nattklubbar i stora städer var attityden mer sofistikerad, men grunden
var densamma. Dansösen Josephine Baker (1896-1975) blev symbol för den utmanande
scenstilen. Hon började uppträda i Paris 1925 när bluesdrottningarna erövrade världen,
och blev världsberömd för sin klädsel, inte minst i banandansen.
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4 MOTREAKTIONER

M
––
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––
––

usiklyssnare över hela världen älskade bluesdrottningarna. Men etablissemangets
motreaktion blev våldsam av flera skäl:
Amerikansk musik föraktades och avfärdades som populärkultur.
Texterna.
Stjärnorna var mörkhyade.
Stjärnorna var kvinnor.
Sångsätt och attityd.

Mörkhyade kvinnor

De första internationella bluesstjärnorna var
mörkhyade kvinnor. Problemet med det var
att på 1920-talet ansåg mörkhyade kvinnor
vara den lägsta formen av mänskligt liv. De
kallades infantila, själlösa och obildbara. Man
sa att de saknade impulskontroll och styrdes
av omättlig sexuell aptit. Se uppslagsordet
”negrer” i Nordisk Familjebok för en detaljerad beskrivning (finns på nätet).

Och bluesdrottningarna levde upp till förväntningarna. Det var hårdsminkade, tuffa,
självständiga och utåtagerande kvinnor i
utmanande kläder som ofta sjöng sexigt om
sex. Och de sjöng lika fritt och personligt
som vissa män.

Moralens Väktare rasade. Präster, lärare och
experter varnade och förmanade. En del lade dock inte skulden på kvinnorna, utan menade att de exploaterades av skivbolag (= män) som ville tjäna pengar.
Man såg alltså bluesdrottningarna som naiva, oförmögna att förstå sitt eget bästa. Trots
att flera var framgångsrika entreprenörer som drev egna företag, turnésällskap, teatrar och
skivbolag och tjänade svindlande belopp.

Sångsättet

Men allra värst var sångsättet. I Europa var sångidealet disciplinerat. Kvinnor skulle låta
oskuldsfullt flickaktiga. Att sjunga personligt var att förhäva sig – man skulle smälta in och
underordna sig.
Klassisk körsång ansågs idealisk för kvinnor: flickaktigt, vackert och kontrollerat.
Idealet utmanades nu av tuffa självständiga kvinnor som sjöng ohämmat och personligt med brutal bröströst. De suckade och stönade. Flirtade och kved. De kallades ofta
moaners.
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Och musiken var svängig, det vill säga kroppslig. Det kan leda till dans, som i sin tur i värsta
fall leder till sex. I extremfallet rasblandning. Och var det något man var rädd för vid den
här tiden så var det rasblandning, eftersom man trodde att det skulle leda till ”den vita
rasens” undergång.

Blues var alltså inte bara ett hot mot kultur, anständighet, kvinnlighet och god smak.
På sikt handlade det om den vita rasens suveränitet och fortbestånd!

I Sverige ansågs sångerskan Alice Babs (1924-2014) representera den här sångstilen. Hennes
försiktiga försök ”att sjunga som pojkar gör” ledde till bildandet av anti-Babs-föreningar
runt om i Sverige. Och STIM-chefen kallade henne ”slyna”.
Det tog decennier innan hon accepterades fullt ut, och hon sjöng mycket softare än bluesdrottningarna.
Det handlade egentligen inte om sångsättet i sig, utan om att sångsättet utmanade
dåtidens moral- och kvinnosyn.

Diskussionen har levt vidare in i vår egen tid, men med mer rumsrena argument. En del
sånglärare hävdar att kvinnor förstör rösten om de sjunger som bluesdrottningarna. Ett
märkligt påstående, eftersom sångsättet har använts över hela världen i generationer.
Skulle alla sjunga ”fel”?
Faktum är att klassiska operasångare ofta pensioneras vid 50-årsåldern, medan bluesbaserade sångare ofta fortsätter sjunga tills de fyller 70 eller 80.

Andra menar att sångsättet undergräver vårt kulturarv, eftersom de ser klassisk körsång
som typisk för vår kultur. Men klassisk körsång är ganska nytt. Den växte fram under
1800-talet; fram till dess fick kvinnor som regel inte sjunga i kör.
Vill man bevara vårt kulturarv på allvar, ska bara män sjunga (se vidare inledningen).

TVÅ KVINNOIDEAL
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5 HUR BLUESKVINNORNA BLEV OSYNLIGA

Den stora depressionen 1929 fick förödande konsekvenser för musiklivet och innebar
slutet för många artister. Folk fick ont om pengar och nya medier som radio, ljudfilm och
senare TV tog marknadsandelar.

Bluesdrottningarna drabbades hårt. Bara de som anpassade sig till de nya förutsättningarna och förnyade sig överlevde, som Bessie Smith och Alberta Hunter.

Men bluesdrottningarnas guldålder var förbi. Fr.o.m. 1930-talet blev blues grunden för
nya musikstilar som boogie woogie, swing, rythm and blues, soul och rock and roll.

Blues-renässansen

På 1950/60-talen började man återigen intressera sig för ursprunglig blues. Det brukar
kallas blues-renässansen.

Men ironiskt nog ledde blues-renässansen till att bluesdrottningarna osynliggjordes. För
det var en ideologisk rörelse ledd av intellektuella med vänstersympatier. De avfärdade
city-blues som ”oäkta”, eftersom de ansåg den alltför polerad, jazzig och kommersiell (=
sålde för bra).
Man bestämde att det bluesdrottningarna
sysslat med inte var blues, och accepterade bara folkliga manliga bluesstjärnor som
Charlie Patton och Blind Lemon Jefferson.

Äkta blues var alltså manlig och fattig;
de framgångsrika blueskvinnorna blev
därmed osynliga.

Inte bara kvinnor osynliggjordes. Blues-renässansen utgick från rasistiska klicheér
och stereotyper. Man menade att äkta
blues bara kunde göras av fattiga mörkhyade män, helst blinda. Det byggde delvis
på föreställningen om att människor med
afrikansk bakgrund aldrig kan bli som andra, utan för evigt bär på ett speciellt odefinierbart afrikanskt arv. Så bluesmusiker med fel hudfärg sorterades också ut som oäkta.
Idag vet man att alla människor har rötter i Afrika. Så det är hög tid att skrota sådana
resonemang.

Kanske fick osynliggörandet av blueskvinnorna större konsekvenser än man först tänker
sig. För blues-renässansen var en viktig inspirationskälla för den 60-talsmusik som band
som Rolling Stones och Beatles skapade.
Att banden nästan alltid bara bestod av män kan delvis bero på att blues-renässansen
lyfte fram män och osynliggjorde kvinnor.

Feminism och blues

De feministiska rörelserna har inte gjort särskilt mycket för att klargöra bluesdrottningarnas betydelse som förebilder i och utanför musiklivet.
Inte förrän 1988 kom en bok om bluesdrottningarna, Daphne Harrisons Black Pearls: Blues
Queens of the 1920s. En seriös och väldokumenterad bok som borde ha lett till diskussion
och ifrågasättande.

Men någon debatt att tala om blev det inte. Det kan delvis bero på att ledande feminister
ofta varit akademiker med rötter i samma värderingar som formade de akademiska ideologerna bakom blues-renässansen.
I klartext: även feminister har tenderat att avfärda blueskvinnorna eftersom deras musik
ansetts undermålig och kommersiell.
Dessutom har delar av feminismen alltid varit kritiska till kvinnor som offentligt exploaterar sitt utseende och anspelat på sex. En del ser dem som offer för en mansdominerad
musikindustri.
Men läser man vad blueskvinnorna själva har att säga får man en helt annan bild.
Det är svårt att komma till någon annan slutsats än att feminismen hellre lyfter fram författare och intellektuella än bluesmusiker.
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6 SAMMANFATTNING

D

et sägs ofta att det saknas kvinnliga förebilder i musiklivet. Men i blues och bluesbaserad musik hade kvinnor centrala roller under hela 1900-talet, så där finns det faktiskt
gott om kvinnliga förebilder.

–– Kvinnor var pionjärer och frontpersoner när blues lanserades för en bredare publik.
–– Kvinnor gjorde text/musik till många klassiska blueslåtar.
–– Flera blueskvinnor spelade instrument och blev viktiga föregångare för modernare
musik, som Sister Rosetta Tharpe på elgitarr.
–– Blueskvinnorna spelade en central roll när modern skivindustri skapades på 1920-talet.
–– Kvinnor hade avgörande betydelse för skapandet av de sångstilar som dominerade
1900-talet.
Samhället återspeglas alltid i musiklivet. Bluesdrottningarna representerade ett nytt kvinnoideal som utgår ifrån att kvinnor har samma möjligheter och rättigheter som män. De
var yrkesskickliga och självständiga pionjärer som gjorde som de ville, utan att bry sig om
dåtidens kvinnosyn.
Det kunde bara hända på 1900-talet, eftersom först då fick kvinnor ordentliga möjligheter i det professionella musiklivet.

Flera blueskvinnor lyckades bli världsstjärnor och förebilder i en av världens tuffaste branscher, trots urusla odds: de var mörkhyade och de var kvinnor. Det var en bedrift.

Etablissemanget motarbetade det nya så gott man kunde. I synnerhet sångsättet, som ansågs okultiverat, ohälsosamt, okvinnligt och vulgärt. Men utgången var given på förhand:
denna utveckling låg i tiden.

Att få känner till bluesdrottningarnas centrala betydelse för framväxten av modern musik
beror till stor del på blues-renässansens ideologer, som definierade ”äkta” blues på ett
sätt som gjorde att den musik som en gång var känt i hela världen som blues, inte längre
var blues! Därmed hamnade blueskvinnorna utanför historieskrivningen.
Det är hög tid att ge blueskvinnorna den kred de förtjänar: de gick i bräschen för en modern kvinnosyn där kvinnor beter sig som de vill, utan att fråga om lov.
Detta fick avgörande betydelse för synen på kvinnor och kvinnors möjligheter.

BILAGA: KVINNOR OCH SÅNG

N

är GBJ-musik (= gospel-, blues- och jazzbaserad musik) växte fram fanns det ganska
gott om kvinnliga instrumentalister som ”Arizona” Dranes och Lil Harding Armstrong
(pianister). Men det var sångerskorna som blev stora stjärnor, inte instrumentalisterna.
Mönstret är detsamma idag, i synnerhet i Sverige. Medan det i bl.a. Amerika har blivit
allt vanligare med kvinnliga instrumentalister i GBJ-musik, är det fortfarande ovanligt
i Sverige. Tendensen är tydlig redan när man väljer ämnen och inriktning i mellan- och
högstadiet.

Som förklaring nämns ofta bristen på kvinnliga förebilder. Det spelar säkert roll, men är
det så enkelt? Idag kan ju alla fritt välja vilken musik man vill hålla på med och på vilket
sätt, oberoende av kön.
Utbildningarna är öppna
för alla.

Ändå väljer flertalet tjejer
att sjunga (inklusive klassisk körsång) och dansa,
medan killar oftast väljer
att spela instrument. Ytterst få killar dansar. Trots
manliga förebilder som
James Brown och Michael
Jackson.

En del menar att det
till stor del beror på att
kvinnor ofta blir sexobjekt och därför får fronta
(placeras längst fram).
Det motsägs dock av att
minst lika många manliga
sångare fungerat som
sexobjekt. Tänk bara på
Elvis, Michael Jackson, Prince och Mick Jagger.

Vad beror skillnaden på? Arv eller miljö? Slentrian? Att man gör som kompisarna? Feghet?
Det kan finnas många förklaringar – vad tror Du?

Och varför ligger Sverige så långt efter Amerika vad gäller kvinnliga instrumentalister i
GBJ-musik? I Sverige spelar kvinnor främst klassiska musikinstrument.
Kan det bero på att disciplin och respekt för normer är mycket viktigare i klassiska musikstudier än i GBJ-musik, som till stor del handlar om att utveckla egna spelsätt och egen
musik? Vad tror Du?
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7 KVINNLIGA BLUESPIONJÄRER

A

nvänd sammanställningen för att lära Dig mer. Det finns inspelningar med de flesta på
YouTube – sök på namnet + blues.

Esther Bigeou (ca 1895-ca1936)
Amerikansk bluessångerska och underhållare.

Ethel Waters (1896-1977)
Sjöng blues, jazz och gospel och arbetade som skådespelerska. Den första mörkhyade kvinnan som
nominerades för en Emmy (1962).

Mamie Smith (1883-1946)
Amerikansk sångerska, pianist, dansös och skådespelerska. Den första mörkhyade bluessångerskan
som spelade in blues (”Crazy blues” 1920). Inspelningen startade 1920-talets blues-feber.

Edith Wilson (1896-1981)
Amerikansk bluessångerska och underhållare.

Gertrude ”Ma” Rainey (1886-1939) ”Mother of The Blues”
Amerikansk showartist och sångerska. Var troligen den första etablerade underhållaren som använde
blues i sina shower (1902). Kallas ”bluesens moder”.

Ida Cox (1896-1967)
Amerikansk bluessångerska och underhållare. Oerhört framgångsrik och en av de bästa.

Sophie Tucker (1887-1966)
Rysk-amerikansk sångerska och skådespelerska. En av de populäraste artisterna under 1900-talets
första hälft. Sjöng ofta blues.

Bessie Smith (1894-1937) ”Queen of The Blues”
Amerikansk bluessångerska, ofta kallad Bluesdrottningen. Hon och Louis Armstrong brukar räknas
som de viktigaste blues- och jazz-sångarna någonsin. Slog igenom med Downhearted blues som sålde
780.000 ex. på bara 6 månader.
Clara Smith (ca1894-1935) ”Queen of the Moaners”
Spelade in 122 blueslåtar för Columbia och med bl.a. Louis Armstrong och Fletcher Henderson.

Sara Martin (1884-1995) ”Famous Moanin’ Mama”
En av de populäraste amerikanska bluessångerskorna på 1920/30-talen. Mest känd för inspelningen
av ”Death Sting Me Blues”.

Lucille Hegamin (1894-1970)
Amerikansk sångerska och underhållare. Började turnera 15 år gammal.

Alberta Hunter (1895-1984)
Amerikansk bluessångerska och låtskrivare. Uppträdde ända fram till sin död.
Mary Stafford (ca1895-ca1938)
Amerikansk kabaret- och bluessångerska.

Katie Crippen (1895-1929)
Amerikansk artist och bluessångerska. Turnerade med bl.a. Fats Waller och Count Basie.

Lizzie Miles (1895-1963)

Amerikansk sångerska. Spelade in blues 1922 och var en av de första bluessångerskorna som uppträdde i Europa.

Hattie McDaniel (1895-1952)
Amerikansk bluessångerska, låtskrivare och mångsysslare. Den första mörkhyade kvinnan som vann
en Oscar (1940). Oerhört produktiv, medverkade i mer än 300 filmer. Har två stjärnor i Hollywood Walk
of Fame.

Rosa Henderson (1896-1968)
Amerikansk bluessångerska och underhållare. Gjorde över 100 inspelningar.

Lil Johnson (?-?)
Amerikansk bluessångerska som blev känd för att sjunga grövre blues än andra.

Memphis Minnie McCoy (1897-1973)
Amerikansk bluessångerska, gitarrist och låtskrivare. Rymde hemifrån när hon var 13 och började
arbeta som musiker.

Lucille Bogan (1897-1948)
Amerikansk bluessångerska och låtskrivare. Sjöng gärna humoristiskt om sex, sprit och prostitution.
Räknas som en av de största bluessångerskorna.
Bertha ”Chippie” Hill (1905-1950)
Amerikansk bluessångerska och dansare. Mest känd för sin inspelningar med Louis Armstrong.

Victoria Spivey (1906-1976)
Amerikansk bluessångerska och låtskrivare. Samarbetade bl.a. med Louis Armstrong. Hade Bob Dylan
som back vocal-sångare 1962. Startade skivbolaget Spivey Records 1962.
Gladys Bentley (1907-1960)
Amerikansk sångerska och pianist som helst uppträdde i herrkläder (frack och hatt).
Ida Goodson (1909-2000)
Amerikansk pianist som bl.a. kompade Bessie Smith på 1920-talet.

Blue Lu Barker (1913-1998)
Amerikans blues- och jazzsångerska med stor betydelse för Billie Holiday.

Sister Rosetta Tharpe (1915-1973)
Amerikansk sångerska, gitarrist och låtskrivare. Musikpionjär på många områden, inte minst för rockoch soulmusikens framväxt. Viktig förebild för bl.a. Little Richard, Elvis Presley, Aretha Franklin, Janis
Joplin och Jerry Lee Lewis.
Big Maybelle (1924-1972)
Mycket framgångsrik amerikansk bluessångerska och pianist.
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Big Mama Thornton (1926-1984)
Amerikansk bluessångerska, gitarrist och låtskrivare. Rock-pionjär.

10

8 NÅGRA ÅRTAL

Ruth Brown (1928-2006)
Amerikansk sångerska, låtskrivare, pianist och skådespelare. Moderniserade blues på 1950-talet
(rhythm and blues).

2 300 f.Kr. Kungadottern och översteprästinnan Enheduanna blir den första kända poeten/kompositören.

Koko Taylor (1928-2009)
Amerikansk bluessångerska känd för sin rättframma och kraftfulla sångstil.

1098 Hildegard van Bingen föds; komponerade kyrkomusik.

810 Kassia föds, komponerande bysantinska sånger.

Odetta Holmes (1928-2008)
Amerikansk bluessångerska, gitarrist och låtskrivare.

12/1300 I bl.a. Paris registreras kvinnor som yrkesmusiker.

Etta James (1938-2012)
Amerikansk stilbildande sångerska med djupa rötter i blues.

1625 Francesca Caccini blir den första kvinnan som skrev en opera (Ruggieros befrielse). Under
de följande århundrade skriver ganska många kvinnor operor och annan scenisk
musik. De flesta tillhör samhällsklasser som har råd med privat utbildning.

Beverly “Guitar” Watkins (ca1940-)
Amerikansk bluessångerska och gitarrist. Har arbetat med bl.a. B.B.King, James Brown och Ray Charles.

1557 Den spanska nunnan Gracia Baptista blir första kvinna som får ett musikstycke tryckt.

Irma Thomas (1941-)
Stilbildande amerikansk blues- och soulsångerska.

1715 ca börjar modernt orkesterspel utvecklas av venetianska kvinno-orkestrar under ledning
av bl.a. Antonio Vivaldi. Lite senare skapar den romska violinisten Panna Zinka
det klassiska zigenarbandet.

Aretha Franklin (1942-)
En av 1900-talets mest betydande sångerskor och en av de bästa bluessångerskorna. Förebild för en
hel generation sångare.

1819 Clara Wieck (senare Schumann) föds. Blir den första verkligt betydande kvinnan i klassisk musik, med stort inflytande som pianosolist och lärare vid konservatoriet i
Frankfurt am Main. Även skicklig kompositör.

Det finns gott om kvinnliga förebilder i GBJ-musik.

1820 Sångerskan Jenny Lind föds, den första svenska internationella musikstjärnan.
1823 Sophie Bawr skriver den första översikten över kvinnor i musik.

1892 grundas formellt den feministiska rörelsen vid kvinnokonferensen i Paris.

1910 föds Mary Lou Williams som fick en central roll i jazz som pianist, arrangör, lärare och kompositör.
1937 Nadia Boulanger (organist, lärare, dirigent) blir den första kvinnan som dirigerar en hel
konsert med London Royal Philmarmonic Orchestra.
1941 börjar BBC utbilda kvinnliga ljudingenjörer.

1975 Renata Scheffel-Stein blir den första fullvärdiga kvinnliga medlemmen i London Symphony Orchestra.
1982 den första kvinnan anställs i Berlin-filharmonin. Idag är 15-20% kvinnor.
1987 Aretha Franklin blir första kvinnan i Rock and Roll Hall of Fame.

1997 Wien-filharmonikerna beslutar att kvinnor får bli medlemmar. Idag är 2-5% kvinnor.
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