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REVIEWS / RECENSIONER 
Det samtida musiklivets komplexitet 

Karl Asp och Susanna Leijonhufvud, red., 2022. Rimdrottningar, 
folkmusiker och rockband. Om deltagandets och lärandets villkor i 
musiklivet. Möklinta: Gidlunds förlag. 200 s. ISBN 978-91-78444-85-4. 
Vad finns bortom den klingande musiken, och vilka förutsättningar och villkor 
omgärdar egentligen det svenska musiklivet idag? Dessa frågor med 
musiksociologisk ansats ställer sig redaktörerna i inledningen till en nyutkommen 
antologi som uppehåller sig vid forskning om det samtida musiklivet i Sverige. 
Bokens tematik tar form genom att sju relativt nydisputerade forskare inom det 
musikpedagogiska fältet presenterar sina respektive avhandlingsstudier i ett 
kortare format. Ansatsen och upplägget är tillsammans sympatiskt, och 
forskningsresultat borde oftare kommuniceras på detta vis, i mer kortfattad form 
genom tematiskt sammanhållna publikationer. 

I bokens inledande kapitel formuleras ett slags teoretisk inramning till de sju 
empiriska avhandlingsresultaten. Carina Borgström-Källén är den som står bakom 
detta ramverk som bygger på musikpedagogen Lucy Greens och sociologen 
Pierre Bourdieus arbeten. Borgström-Källén inleder kapitlet med att ställa frågan: 
hur ser en musikalisk lärmiljö ut på 2020-talet? En bit in i kapitlet konkretiseras 
denna öppna fråga genom att fokus riktas mot vilken musikpedagogikens roll blir 
i det som beskrivs som ett nytt och mångfacetterat landskap. Med ”det nya” avses 
ett i hög grad digitaliserat musikutövande, där platsen inte längre har så stor 
betydelse. Den kritiskt orienterade läsaren skulle dock kunna hysa viss skepsis 
mot retorik som beskriver företeelser som ”det nya”. Det upplevt ”nya” visar sig 
sällan vara så nytt som det kan ge sken av i samtiden. Dock är det klart att 
digitaliseringen påverkat musiklivet, förmodligen på ett lika revolutionerande vis 
som elektriciteten en gång gjorde. Helt klart är också att Sverige på relativt kort tid 
har transformerats till ett såväl digitalt som mångkulturellt samhälle vilket 
följaktligen påverkar även det svenska musiklivet.   

I bokens första empiriska kapitel diskuterar Camilla Jonasson relationen 
mellan musik, teknologi och pedagogik, kopplat till musikskapande och 
jämställdhet. Den musikmiljö som är i fokus är de feministiska musikläger som 
vänder sig till tjejer och transpersoner. Teoretiskt har studien sin hemvist i det 
som benämns som aktörnätverksteori med en posthumanistisk inriktning. Det är 
tydligt att den ideologiska inriktningen påverkar deltagarna retoriskt. Jonasson 
skriver att deltagarna i början av lägret definierade sig som han, hon eller hen, 
medan samtliga i slutet av lägret definierade sig som enbart ”hen”. Jonasson 
skriver att det handlar om politiska verksamheter som har en strävan att bredda 
deltagande och öka jämställdheten. Medel för denna strävan blir därmed 
separatistiska läger fria från pojkars medverkan. Jonasson slår fast att det finns risk 
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för att det uppstår en underordnad kvinnlig teknologi och att det därför blir 
centralt med dessa separatistiska lärmiljöer för att kvinnor ska kunna närma sig 
musikteknologi och för att inte pojkar ska konstrueras till experter. Fokus på det 
särskilda musikskapande som är kännetecknande för hiphoppen är en del av 
Jonassons kapitel, och detta tema utvecklas mer explicit i det andra empiriska 
kapitlet av Andrea Dankić. Också hon fokuserar på feministiska musikläger inom 
hiphop. De båda studierna besvarar tillsammans frågor om hur det är ställt med 
musikläger för flickor och transpersoner, men föranleder också frågan om hur 
motsvarande samtida populärmusikaliska läger för pojkar, eller för både flickor 
och pojkar, ser ut. I kapitlet fokuseras även på så kallade battlerappare och Dj:s. 
Dankić använder intersektionell teori för att analysera vad hon benämner som 
idealtypisk hiphopposition. För den som är intresserad finns en spännande 
diskussion i kapitlet kring trovärdighet som går bortom Dankićs avhandling och 
som även inkluderar den aktuella svenska gangsterrappen. 

I bokens tredje empiriska kapitel belyser Tobias Malm rockbandets olika 
utvecklingsstadier. Musikmiljön ”rockband” analyseras utifrån 
organisationsteoretiska perspektiv, och läsaren kan även förstå studien i relation 
till Lucy Greens analyser genom det inledande kapitlet. Ett rockband kan befinna 
sig i produktionsläge eller viloläge, skriver Malm. Om ett band befinner sig för 
länge i viloläge så riskerar bandet att splittras. Malm skriver också om olika ibland 
motstridiga identiteter som uppstår bland rockmusikerna: entreprenör, 
hobbyutövare, kollega, kreatör, proffs och vän. Olika identitetsdilemman uppstår 
därmed som den mellan vän/kollega, kreatör/entreprenör och 
hobbyutövare/proffs. Alla som har spelat i band känner igen sig i dessa dilemman, 
som även återfinns bortom genren rock. Exempelvis har Gunnar Heiling beskrivit 
konflikten mellan det sociala och det konstnärliga i en blåsorkester i sin 
doktorsavhandling från år 2000 med titeln Spela snyggt och ha kul.  

I Daniel Fredrikssons kapitel förstås den lokala kulturpolitiken i relation till 
folkmusiklivet som en särskild musikalisk kontext. Fokus för kapitlet är musiker 
som beviljats kulturstöd och de spänningar som uppstår mellan tradition och 
nyskapande och mellan konst och kommersialism. I detta kapitel fungerar 
Borgström-Källéns inledande teoretiska inramning särskilt väl där Bourdieu-
linsen blir tydligt applicerbar på de empiriska fynden. I det femte empiriska 
kapitlet studeras musikmiljön folk- och världsmusikutbildning av Ingrid Hedin 
Wahlberg. Det handlar om de dilemman som uppstår i de akademiserings-
processer som sker när musikformer med särskild tradition ska inlemmas i den 
högre musikutbildningen som ofta har sina rötter inom konservatorietraditionen. 
Spänningen mellan autonom och mer kontextuell musiksyn framträder i kapitlet, 
vilket kan spåras till borgerlighetens mer intellektuella syn på musik i kontrast till 
mer folklig funktionell musik.  

I Cecilia Jeppssons kapitel utgör kulturskolan som samhällelig institution 
exempel på det samtida musiklivet. Det är framför allt rekryteringen och den 
sociala reproduktionen inom kulturskolan som fokuseras. I kapitlet argumenterar 
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Jeppsson för att det är själva momentet hemövning som tydligast bidrar till den 
ensidiga rekryteringen. Här finns Bourdieus teoretiska begreppsapparat med som 
en röd tråd och bidrar till analysen. I det avslutande kapitlet diskuterar Anna-
Karin Kuuse social rättvisa i relation till samtida musikaliska undervisnings-
praktiker. Här är det El Sistemas verksamhet i Sverige som får exemplifiera det 
samtida musiklivet. I kapitlet diskuteras dilemmat mellan möjligheter och utfall, 
vilket ofta tycks vara frånvarande i den offentliga debatten kring breddad 
rekrytering, där det ofta endast är utfallet som diskuteras. I kulturskolan och El 
Sistema är flickor överrepresenterade, vilket också kan ses i relation till de 
inledande kapitlen där separatistiska musikläger figurerar.  

Med den samlade blick på musiklivet för barn och unga som ges genom denna 
antologi så tycks de egalitära ambitionerna kring musikalisk separatism i viss mån 
förstärka den musikaliska ojämlikhet som beskrivs i kapitlen av Jeppsson och 
Kuuse. Boken väcker därmed frågor om separatistiska kulturskolor vore en 
lösning också för att nå den i sammanhanget underrepresenterade gruppen 
pojkar? Eftersom de vidare frågorna inte tas upp i form av ett sammanfattande 
avslutande kapitel, lämnas diskussionen dock till läsaren. Detsamma gäller 
aspekter som samtidens policy- och värdeord kring inkludering, demokrati och 
social hållbarhet, som i alla fall jag hade velat läsa mer om. Å andra sidan gör det 
boken till ett ypperligt underlag för diskussion och seminarieverksamhet, där 
intresserade kan diskutera dessa frågor kring utfall och tillgänglighet. Boken 
väcker också frågor kring kulturpolitikens styrningsmekanismer, som behandlas 
främst i Fredrikssons kapitel, vilket också äger relevans för hela det samlade 
samtida musiklivet. Musikens egenvärde i relation till styrning inom både kultur- 
och utbildningspolitik hade med fördel kunnat diskuteras och problematiseras i 
en avslutande del. Även den akademiseringsproblematik som Hedin Wahlberg 
synliggör, och som uppstår när genrer lyfts ur sitt naturliga sammanhang och 
införlivas i den högre musikutbildningen, väcker mer övergripande frågor – inte 
minst frågan om vad musikalisk bildning består i – och den aktualiserar konflikten 
mellan musikens egenvärde och musik som ideologiskt redskap; det senare är en 
återkommande tematik i flera av bokens kapitel. 

Avslutningsvis vill jag framhålla denna antologi som ett viktigt bidrag till både 
innehåll och form, där ansatsen att i koncentrerad form kommunicera viktig och 
intressant musikpedagogisk forskning borde verka inspirerande även för andra 
forskningsområden. 

Johan Söderman 
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Gullin-biografi 

Jan Bruér, 2021. Lars Gullin – saxofonist och kompositör. Göteborg: Bo 
Ejeby Förlag. 320 s. ISBN 978-91-88693-06-8 (inbunden). 
De senaste åren har en rad böcker kommit ut som har ägnats åt betydelsefulla 
svenska jazzmusiker. Men den kanske mest intressanta jazzmusikern har hittills 
lyst med sin frånvaro. Nu har Jan Bruér dock skrivit en biografi om 
barytonsaxofonisten Lars Gullin, som var en viktig solist och en av de mest 
produktiva komponisterna inom den svenska jazzen. Gullin var dessutom inte 
endast känd i Sverige utan även i resten av Europa och inte minst i USA. 

Jan Bruér har varit jazzentusiast och skribent sedan 1950-talet och har sedan 
dess fortsatt att ägna sig åt jazz på olika sätt, bland annat som musikproducent. 
Bruér har arbetat för Rikskonserter, skrivit en introducerande bok om jazz 
(tillsammans med Lars Westin) och varit med i arbetet med att sammanställa 
serien ”Svensk jazzhistoria” som på många CD-skivor (och i början även LP-
skivor) har återutgett viktiga svenska inspelningar med jazzmusik. I samband med 
detta arbete skrev Bruér en avhandling om svensk jazz under 1950- och 1960-
talet, och senare har han gett ut ett par böcker som fokuserar på enskilda 
jazzmusiker, Putte Wickman och Georg Riedel. Biografin över Lars Gullin är 
Bruérs senaste bok. 

Författaren har lagt ner mycket arbete på att samla in material till boken och 
har även undersökt om vissa påståenden som gjorts i intervjuer är sannolika. 
Boken är byggt på ett mycket grundligt arbete men ska nog inte ses som ett 
vetenskapligt verk utan snarare som en livsberättelse om en av de viktigaste 
jazzmusikerna som Sverige har haft. Boken har ingen särskild forskningsfråga som 
driver berättelsen framåt eller diskussion om teori och metod. Det finns 
vetenskapliga element: boken innehåller fragment från Bruérs avhandling från 
2007, och det finns en lista med litteratur som berör Gullin, men referenser 
används sparsamt i boken. Det är Gullins liv som står i centrum, snarare än att 
diskussionen kopplas till dagens jazzforskning och vetenskapliga perspektiv. Det 
finns däremot mycket få som är så kunniga om detaljer i jazzhistorien som Bruér. 
Allt detta gör boken tillgänglig för en stor publik men gör även att man som 
akademiker ibland kan tycka att det inte alltid är helt tydligt var informationen 
kommer ifrån. Datum för när intervjuerna genomförts blir inte alltid tydliga, och 
referenser till källmaterialet finns inte alltid med. Ibland är det inte helt klart vilka 
delar som är hämtade från andra publikationer, som till exempel Bruérs egen 
avhandling, eller om en utsaga från Jan Allan är direkt hämtad från Allans egna 
memoarer eller om den är parafraserad. Men det finns ingen annan bok som 
innehåller så mycket information om Gullin. 

Som man kan läsa i biografin växte Lars Gullin upp på Gotland där han i tidig 
ålder blev anställd i militärmusikkåren, där han framför allt spelade klarinett och 
fick en omfattande musikalisk utbildning. 1947, när Gullin fyllde 19 år, flyttade 
han till Stockholm för att studera piano och senare komposition för privata lärare 
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samtidigt som han arbetade som dansmusiker för att bekosta studierna. Gullin 
blev mest känd som jazzmusiker på barytonsaxofon på 1950-talet. Det fanns få 
kända barytonsaxofonister, och Gullin hade dessutom ett mycket eget sound och 
spelade originella solon. Det gjorde att han var den mest anlitade på sitt 
instrument under 1950-talet. Utöver det var Gullin som sagt en av de mest 
produktiva kompositörerna. Särskilt i början av Gullins karriär var det en del 
kritiker och jazzälskare som hade svårt att acceptera vissa av hans kompositioner – 
i synnerhet de som var inspirerade av nationalromantiska kompositörer som till 
exempel Alfvén och Stenhammar. Influenserna från sådan (national)romantisk 
konstmusik gjorde att lyssnare förknippade kompositioner som ”Danny’s Dream” 
och ”Ma” med svensk folkmusik och landsbygden och kallade dem för 
”fäbodjazz”, vilket stod i stark kontrast till storstaden och USA, som de flesta 
associerade med jazz. Utomlands var det just de här annorlunda och egna 
styckena som Gullin fick beröm för (kanske också eftersom de uppfattades som 
litet exotiska), och efter Gullins död har det nog varit den delen av hans 
produktion som uppskattats mest. 

Bruérs bok behandlar olika aspekter av Gullins verksamhet och fokuserar även 
på Gullin som privatperson. Några av de kvinnor som Gullin var gift med 
kommer till tals, och Bruér undviker inte att diskutera känsliga ämnen som 
Gullins drogberoende och svårigheterna att försörja familjen. Boken innehåller en 
stor mängd fina färgbilder och är tryckt på papper av hög kvalitet. Det gör att det 
är ett nöje att bläddra i den.  

Innehållsförteckningen ger intrycket att boken är indelad i ett kapitel om 
Gullins tidiga karriär, följt av en intervju med Gullins första fru Gerd Gullin, 
vilken i sin tur går över i en i huvudsak kronologisk skildring av resten av Gullins 
karriär. Sedan följer en intervju med hans sista fru Mailis Gullin och till slut ett 
kort kapitel om den position Gullins musik haft efter hans bortgång. 
Kapitelindelningen i innehållsförteckningen återger dock bara en del av 
sanningen, och egentligen är det nog bättre att se boken som en kronologisk 
genomgång med några mer tematiska diskussioner som fördjupar vissa aspekter 
av Gullins liv. Som så ofta i (jazz)biografier är författaren noggrann med att ta med 
”allt” om Lars Gullin i kronologisk ordning i stället för att fokusera på vissa 
aspekter av Gullins verksamhet eller perioder i den. Det har både för- och 
nackdelar: å ena sidan får man en bra bild av olika perioder i Gullins liv och 
karriär, men å andra sidan står kronologin ibland litet i vägen för de mer 
övergripande och analytiska diskussionerna, även om båda elementen finns med. 

Materialet för biografin är baserat på utsagor från journalister i olika artiklar i 
tidningar och mer eller mindre musik- och jazzspecialiserade tidskrifter. En 
intressant detalj som Bruér framhåller är att Gullins stil redan under 40-talet 
beskrevs som ”vemodig”, en beskrivning som följde Gullins musik framöver och 
skulle vara ett intressant ämne att forska vidare på. Utöver citaten ur pressen 
diskuterar författaren olika program från etermedier och inte minst en stor mängd 
intervjuer. Intervjuerna där framför allt andra uttalar sig om Gullin är delvis gamla 
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och delvis nya, som intervjun med Mailis Gullin. Vissa intervjuer har Bruér gjort 
själv, andra har kommit ur Gruppen för svensk jazzhistorias arbete med att 
dokumentera svensk jazzhistoria, där Bruér själv har haft en aktiv och central roll. 

Boken innehåller flera bidrag av saxofonisten Jan Levander, som under många 
år har arbetat med Gullins musik. Inslagen påminner om det sätt på vilket Gullin 
själv medverkade i spalten ”Plankat från Plattan” i jazztidskriften 
Orkesterjournalen, där han transkriberade jazzsolon som sedan även 
kommenterades. Levander gör ingående musikanalyser av Gullinkompositioner 
från olika stadier i hans karriär. Analyserna som bland annat utforskar ”First 
Walk” och ”Aesthetic Lady” fokuserar på olika musikaliska egenskaper, 
däribland hur många Gullinkompositioner kontrasterade mot standardformen 
inom jazz. Dessa diskussioner är välkomna bidrag som gör boken extra läsvärd. 

Även den diskussion som Jan Bruér för i kapitlet ”Coda” är av särskilt intresse. 
Här presenteras en personlig reflektion som ger boken ett metaperspektiv. Det 
blir en intressant skildring av en jazzfantast som följt Gullin under nästan hela 
hans karriär. Genom sin beskrivning lyckas Bruér tydligt förmedla att även om 
Gullin sågs som en oerhört central figur i svensk och även internationell 
jazzhistoria, så hade han ekonomiska problem. Bruér återger även några 
diskrepanser mellan Gullin och en viktig del av publiken som lyssnade på jazz. I 
motsats till dem som såg sig som riktiga jazzfantaster och försökte skapa så stora 
skivsamlingar som möjligt, hade Gullin själv väldigt få grammofonskivor. Bruér 
berättar om att han hade Miles Davis nya platta med sig när han träffade Gullin, 
som då föreslog att de skulle lyssna på den eftersom han själv inte hade skivan. 

Många som har forskat om Gullin – inte minst jag själv – har nog fokuserat 
mest på dennes produktion under 1950-talet. Bruérs biografi ger en mångsidig 
bild av Gullin och understryker att det inte endast var barytonsax som Gullin 
spelade, utan även klarinett, som var hans instrument i början av sin musikaliska 
karriär, och piano, som han spelade när fysiken inte tillät att han spelade 
barytonsax. Hela Gullins mångsidiga produktion får alltså uppmärksamhet i 
boken. Ett exempel är Emmabodafestivalen, där Gullin spelade en viktig roll som 
även pekar på hans position under den intressanta period som kännetecknas av 
gränsöverskridande mellan popmusik, folkmusik och jazz, vilket påminner läsaren 
att det finns mycket kvar att forska om. Boken är främst intressant för den som är 
jazzintresserad eller vill veta mer om Lars Gullin. Bruér har gjort en viktig gärning 
genom att säkerställa att vi inte kommer att glömma hur mycket Lars Gullin har 
betytt för jazzen i Sverige. 

Mischa van Kan 
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Dansk musikhistorie 

Jens Hesselager, 2022. Musik i Danmark. Den korte historie. 
Frederiksberg: Forlaget Multivers. 288 s. ISBN 978-87-7917-372-9. 
Både Norge og Sverige har udførlige, forskningsbaserede bogudgivelser, der 
fremstiller den nationale musikhistorie. I 2009 blev der af en gruppe af 
musikhistorikere færdiggjort en plan til en firebinds bog om musikkens historie i 
Danmark. Desværre lykkedes det ikke at skaffe tilstrækkelige fondsmidler til 
værket, måske fordi bestræbelserne faldt sammen med den internationale 
finanskrise. I Danmark må man derfor stadig ty til musikprofessor Nils 
Schiørrings kildenære, person- og kulturhistoriske Musikkens historie i Danmark, 
1–3, fra 1977–78, hvis man ønsker at læse en udførlig forskningsbaseret 
fremstilling af emnet. 

Jens Hesselager har nu taget handsken op i bogen Musik i Danmark. Den 
korte historie. Forfatteren er lektor i musikvidenskab ved Schiørrings gamle 
musikvidenskabelige institut på Københavns universitet, som dog i dag er 
fusioneret med beslægtede fagområder og er blevet til Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab. Bogens undertitel forklares med, at teksten er ”kort og, 
forhåbentlig, overkommelig” samt ”uden ambitioner om at få det hele med, at 
dele sol og vind lige, eller at sikre at alle emner eller personer er repræsenterede 
efter fortjeneste.” (s. 265–266). Hesselagers bog er smukt layoutet, den er 
velskrevet og indeholder 88 illustrationer. Det akademiske apparat er i orden i 
form af notehenvisninger, vigtige citater på originalsproget (der oversættes), 
litteraturliste og generelt gode, udførlige billedtekster. Det er alt i alt en meget 
indbydende bog. 

Hvilken forbindelse er der mellem musik og et land? Bogens ”mentale 
ramme” er ideen om Danmark, og det er derfor vigtigt at skelne mellem 
Danmark som et geografisk område, en stat, et monarki eller en nation. 
Historieskrivning drejer sig i høj grad om at ”skrive myter … den spiller mytens 
rolle ved at fastslå kulturelle identiteter og værdier. Men samtidig må man sige, at 
historikere faktisk lærer nye ting”. Det fik Hesselager at vide, da han til dagbladet 
Information interviewede musikhistorikeren Leo Treitler i 2000. Denne skelnen 
mellem historie som en form for erkendelsesvidenskab og historie som præget af 
vanetænkning og traditioner kendetegner bogen. Hesselager er desuden inspireret 
af historikeren Benedict Andersons bestemmelse af nationer som ”forestillede 
fællesskaber” og den franske historiker Pierre Noras arbejde med begreberne 
”kollektive erindringer”, ”erindringskultur” og ”erindringssteder”. 
Erindringskulturen i et land kommer til udtryk gennem en særlig historiebrug, der 
markeres af de nævnte erindringssteder. Det kan være fysiske steder som statuer 
eller andre offentlige mindesmærker, og det kan være bestemte historiske 
fænomener eller begivenheder, som indtager, eller har indtaget en vigtig plads i 
den kollektive bevidsthed (for eksempel Højskolesangbogen, Carl Nielsens 
”antiromantiske” symfonier og rockgruppen Gasolins sange – bare for at nævne 
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nogle få). Der må dog i følge Nora knytte sig en ”vilje til erindring” eller 
”erindringspolitik” til erindringsstederne, som derfor altid vil være dynamiske, 
foranderlige og evigt muterende i deres betydningsindhold. Erindringssteder 
skabes og vedligeholdes gennem den opmærksomhed, der opstår omkring dem i 
eftertiden. Det er ”Danmarks gamle folkeviser” med oprindelse i middelalderen 
et godt eksempel på, som vi får belyst gennem forskellige skriftlige udgivelser af 
tekster og melodier, gennem fire musikdramatiske værker fra 1800-tallet og via 
visernes ”afromantisering” i 1900-tallet (kapitel 5–6). Bogen beskæftiger sig i 
øvrigt såvel med ”det, der allerede får eller har fået meget opmærksomhed” som 
med ”vigtige, men upåagtede, glemte eller fortrængte sider af historien” (s. 21). 
Det sidste er ofte udenlandske impulser. 

Danmarks musikhistorie handler ikke bare om musik skabt af danskere, men 
mere bredt om musik i Danmark, altså både om de fastboendes musik og om, 
hvad Hesselager kalder ”det mobile eller nomadiske”. Det sidste får vi eksempler 
på i et kapitel om byernes og landdistrikternes musikere (stadsmusikanter og 
organister i 16.–19. århundrede) og i et øjenåbnende kapitel, det tolvte om 
”kolonier og bilande”. Her spørges, hvad disse områders musik har betydet for 
Danmark, og omvendt. Det er et emne, der mærkelig nok stort set aldrig tidligere 
er taget op af musikforskningen. Hesselager giver interessante og forskellige, ofte 
overraskende svar for hvert af de fire områder. Færøerne omtales for bl.a. jazz, 
country og anden populærmusik samt ”vikingeæstetik”. Island nævnes for sin 
gamle skjaldedigtning (i livlig udveksling med det norske hof), sine rímur, sine 
improviserede lausavísur og tvísöngur (med improviserede andenstemmer i 
parallelle kvinter eller kvarter) og for sine mange kirkemusikere, der var uddannet 
i Danmark. Grønland får sin særlige protestantiske salmesang og de 
approprierede europæiske danse nævnt. Især fremhæves dog landets nyskabende 
populærmusik siden 1970’erne i form af rock, punk, heavy metal, rap og pop – et 
eksperimenterende kulturelt felt, hvor man bl.a. har kritiseret ”daniseringen”. 
Grønlands-afsnittet er så kort, at man ønsker uddybning, men en slutnote 
henviser heldigvis til en grønlandsk hjemmeside, hvor læseren kan finde 
yderligere tekst og lyd. De dansk-vestindiske øers musikhistorie anskues som ”en 
historie om komplekse musikalske dynamikker i en raceopdelt kultur”; koloniens 
mennesker har dog også udviklet hybride praksisser, for eksempel ved at 
europæiske kvadrilledanse med tilhørende musik er blevet overtaget og kreativt 
videreudviklet. Her har anmelderen lyst til at tilføje, at Dansk Folkemindesamling 
ved Det kgl. Bibliotek gennem 100 år har foretaget mange feltoptagelser (lydbånd 
og video) på Island, Grønland, Færøerne og de dansk-vestindiske øer i form af 
sange, danse og interviews. Det er et kildemateriale, som vil kunne bidrage 
yderligere til dybdestudier i den interessante problemstilling om musikalske 
relationer mellem kolonimagt og ”kolonier og bilande”. Kapitlet afløses meget 
passende af et andet om den florissante periode i 1700-tallet, hvor den såkaldte 
trekantshandel med slaver og handelen med det fjerne Østen skabte store 
formuer hos københavnske borgere og adelige. De brugte blandt andet pengene 
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på et frodigt salon- og teaterliv med musikken i centrum. Her skabtes 
forestillingerne om den danske kolonimagts særligt humane tilgang til sine 
kolonier og slaver – som det for eksempel blev udtrykt i J.A.P. Schulz’ syngespil 
Lise og Peter (1792) og Peters Bryllup (1793). 

Vi får i bogen belyst 23 emner i hver sit kapitel, mens indlednings- og 
slutkapitlet har generel karakter. Kapitlerne rækker fra bronzelurer og 
forestillingen om vikingemusik, over folkeviser som erindringssted, reformationen 
og kong Chr. 4.s internationale hofmusikere og til kong Frederik 4.s 
operaaktiviteter i København og Hamburg omkring 1710. Derefter belyses blandt 
andet musikken i skolen, J.A.P. Schulz’ ideal om sanges ”Schein des Bekannten” 
(der befæster det musikalsk enkle som særligt nordisk), kvindelige komponister 
(hvor de senere årtiers pionerforskning i emnet kommer til sin ret) og ”Moderne 
tider: Nielsen og de andre”. Fra det 19. og 20. århundrede hører vi desuden om 
blandt andet ”dansene og det populære”, kulturkrise og jazz, antiromantik, 
ungdomskultur efter 2. Verdenskrig – og til sidst om ”musik og identitet frem 
mod et nyt årtusinde”. Det er musikhistorieskrivning, hvor brødteksten afstår fra 
at bruge noder og sjældent henviser til lyd (det er vel tanken, at enhver kan gå på 
YouTube og Spotify?). Bogen slutter med en skitse af ungdoms- og subkulturer 
siden 2. Verdenskrig og deres betydning for menneskers identitet. Herunder 
finder vi en slags konklusion: 

”Verden har altid været heterogen, og der har aldrig kun været én musik. Men 
der er alligevel noget ved den måde, musikkulturen i sidste halvdel af det 20. 
århundrede var blevet mere og mere heterogen på, der var anderledes end 
tidligere. … For det første en teknologisk og kommerciel udvikling … For det 
andet en udvikling i den ungdomskultur, som populærkulturen især havde knyttet 
sig til, som … mere og mere blev til et kludetæppe af subkulturer.” (s. 259–260). 

Et par småting, der på ingen måde forklejner helheden, skal nævnes: Der bliver 
visse steder især i billedtekster stillet store krav til læseren, for eksempel kræver 
forståelsen af teksten til Per Nørgårds ’uendelighedsrække’ (ill. 82) betydelige 
kundskaber i musikteori, og det samme gælder en lang tekst til ill. 15. Måske 
havde det alligevel været bedre at vedlægge en cd med lydeksempler? Kun ét af 
erindringsstederne har forfatteren svært ved at beskrive kort og alment tilgængeligt 
på den givne plads, og det er ikke overraskende ”kompositionsmusik efter 2. 
Verdenskrig” (s. 239–246). Det bliver på kun fem-en-halv tekstside for meget 
begrebsophobning med kun delvis forklarede stikord som ”serielle teknikker”, 
”fluxus”, ”atonale værker”, ”konkretisme”, ”musikalsk minimalisme” og 
”postmoderne”. Igen savner jeg cd’en med lydeksempler. Trods det generelt 
indbydende layout virker kapitlet ”Instrument-intermezzo – et billedkapitel” (s. 
93–120) forkert placeret på grænsen til det forvirrende. Det handler om 
musikinstrumenter i Danmark fra oldtiden til i dag, men undgår ikke det 
kalejdoskopiske. Jeg ville have foretrukket, at disse 30 billeder og billedtekster var 
placeret, hvor de tematisk hører hjemme. 
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Da bogens ledetråd er erindringssteder, kunne jeg have ønsket en opsamling af 
deres art netop i Danmark. Bogens mange eksempler ægger spørgelysten: Hvilke 
kriterier har forfatteren brugt til at udvælge de erindringssteder, som omtales? Jeg 
synes for eksempel, det havde været oplagt at omtale de to danske nationalsange, 
Kong Christian stod ved højen mast og Der er et yndigt land, idet de som 
velkendte officielle symboler afspejler hver sit syn på, hvad Danmark er – og de er 
blevet sunget af delvis forskellige grupper. Hvilke erindringssteder var for enkelte 
befolkningsgrupper, og hvilke omspændte hele folket? Et faktum er det i hvert 
fald, at hvad der er betragtet som ”dansk” og ”udansk” har ændret sig gennem 
tiden, og det ser man bedst i det lange perspektiv, som denne bog anlægger. 

Hesselagers gennemgang af erindringssteder begynder med at omtale den 
anakronistiske statue af de to bronzelur-blæsende vikinger på Rådhuspladsen i 
København, rejst 1914. Statuen viser, at sandhedsværdien ikke er så afgørende for 
erindringssteder. Bogen har derfor taget den konsekvens at skrive musikhistorie 
som en fortælling, der tydeliggør værdier. I sagens natur er ikke alle de 
fremdragne erindringssteder i Hesselagers bog ukendte for (danske) 
musikinteresserede, men behandlingen af dem er ny i dansk sammenhæng. 
Bogen vil for mange være en øjen- og forhåbentlig øreåbner. På fagets vegne 
glæder det mig, at Musik i Danmark. Den korte historie viser en velskrivende 
universitetshistoriker, der ønsker at gøre musikhistorie til et vigtigt emne i tidens 
kultur- og samfundsdebat og derfor bestræber sig på at få bredere, 
musikinteresserede kredse i tale. Det er en glimrende bog, så jeg tror, det vil 
lykkes! 

Jens Henrik Koudal 

Undervisning i musikalisk interpretation, en förlorad 
dialog? 

Carl Holmgren, 2022. Dialogue lost? Teaching musical interpretation of 
Western classical music in higher music education. Diss. Luleå: 
Department of Social Sciences, Technology and Arts, Luleå University of 
Technology. 566 s. ISBN 978-91-7790-991-0 (tryck), 978-91-7790-992-7 
(pdf). 
Tolkning av musik, musikalisk interpretation, är en central del av instrumental-
undervisning i högre musikutbildning inom västerländsk konstmusik. Målet med 
denna typ av utbildning är att skapa en självständig, unik musiker på hög nivå. 
Kunskap om musikalisk interpretation är i det sammanhanget nyckeln till 
skapandet av denna unika musiker, en musiker med ett personligt uttryck och en 
egen musikalisk röst. Samtidigt är begreppet svårfångat utbildningsmässigt och 
definitionsmässigt, både för studenter och lärare. Därför är det glädjande med en 
avhandling som fokuserar på denna undflyende kunskap. 
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Syftet med Carl Holmgrens avhandling Dialogue Lost? Teaching Musical 
Interpretation of Western Classical Music in Higher Education är att bidra till en 
bättre förståelse för att lära och undervisa om musikalisk interpretation inom 
västerländsk konstmusik, både från lärar- och studentperspektiv. Den begränsas 
till att behandla endast pianoundervisning i Sverige, men eftersom mycket av 
instrumentalundervisning inom olika instrument, undervisningsformer och nivåer 
bygger på samma grund och har samma förutsättningar som pianoundervisning 
inom högre utbildning kan avhandlingen läsas i ett betydligt bredare perspektiv. 

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling inom musikpedagogik och 
består av kappa, tre publicerade artiklar, en opublicerad artikel samt en 
publicerad konferenspresentation. I kappan, den del som knyter samman 
avhandlingen, ställs tre forskningsfrågor. De behandlar hur lärare och studenter 
förstår musikalisk interpretation som undervisningsinnehåll, hur lärare och 
studenter förstår undervisande och lärande av musikalisk interpretation samt hur 
verbala och musikaliska dialoger kan användas för att förbättra lärande och 
undervisning i musikalisk interpretation. Med andra ord fokuserar inte 
Holmgrens avhandling endast på att beskriva ett läge utan att försöka utveckla och 
förändra. 

De olika studierna tar avstamp i Holmgrens upplevelser både som lärare och 
som elev. Här blir det tydligt att han brinner för sitt ämne och att upplevelserna 
skapat en kreativ frustration som är fruktbar för att skapa en grund för en 
vetenskaplig undersökning. Interpretation handlar om tolkning, och det är just 
tolkning som driver allt i avhandlingen, inte bara fokuseringen på musikalisk 
interpretation. Det övergripande teoretiska perspektivet är hermeneutiskt, främst 
utifrån Gadamer och Ricœur, kompletterat med dialogisk lärandeteori och teorier 
om musikalisk interpretation. Det övergripande hermeneutiska perspektivet visar 
sig i både studiens helhet och på detaljnivå. 

Bakgrundskapitlet beskriver med en kritisk blick de högre musik-
utbildningarnas grund i bevarande och tradition samt ställer detta i kontrast till 
Bolognadeklarationen för högre utbildning, vilket visar slitningar mellan olika 
tanke- och undervisningssätt. Även undervisningsformerna, i synnerhet mästar-
lärlingsmodellen, som är en dominerande form av instrumentalundervisning 
inom högre musikutbildning, granskas med kritisk blick. I litteraturöversikten 
fokuseras på vad musikalisk interpretation är, eller kan vara, samt hur den kan 
läras eller undervisas. Här visar Holmgren en klyfta mellan målet, att studenten 
under sin utbildning ska utvecklas till en kompetent uttolkare av musik, och de 
metoder och tankesätt som används. 

Avhandlingen använder sig av många olika former av empiri. Det är empiri 
som bygger på Holmgrens introspektiva data, empiri som bygger på intervjuer och 
observationer, och empiri som bygger på utforskande och kollaborativ design. 
Studien har tre delar, och till viss del används ett flertal metoder i de enskilda 
delarna. De två första delarna av studien behandlar främst de två första 
forskningsfrågorna, det vill säga att kunna förstå det nuvarande läget. Här 
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använder sig Holmgren av sina egna erfarenheter, och även kreativa uttryck, samt 
mer traditionella undersökningsmetoder som observationer och intervjuer med 
lärare och studenter. Den tredje delens mer utforskande metod består av 
aktionsforskning och olika typer av skrivande, både enskilt och gemensamt. 
Studien i sin helhet går från förståelse mot förändring. 

Användningen av de introspektiva metoderna baseras i det hermeneutiska 
teoretiska perspektivet där förståelse av den egna positionen, som förförståelse 
och ibland fördomar, är central. Denna position är inte fast och tydlig utan 
förändras under studiens genomförande som en del av en hermeneutisk cirkel. 
Holmgren väljer att hantera de introspektiva aspekterna metodologiskt, analytiskt 
och som resultat. Ett exempel är användandet av haikudikter som analysverktyg 
för förståelse, men dessa presenteras även som empiri. Självkännedom genom 
olika metoder blir här en grund för förståelse av andra. 

Inom intervjuerna och observationerna användes olika typer av metoder. 
Exempelvis är några av intervjuerna kvalitativa och semistrukturerade medan 
andra använder sig av videostimuli. Under observationerna användes även 
fältanteckningar, och den verbala kommunikationen med deltagarna blev en viktig 
del av studien. I denna del av studien visas samma spricka som i studiens 
inledande bakgrund och tidigare forskningsdel, att skapandet av den kompetente 
uttolkaren inte nödvändigtvis sker genom utbildningen, att det finns identifierade 
områden där lärares och studenters uppfattningar skiljer sig samt att både lärare 
och studenter befinner sig relativt oreflekterat inom ramarna för mästar-
lärlingtraditionen. För studien är förståelse av läget, genom en mer traditionell 
forskningsdesign, en förutsättning för de delar som består av introspektion och 
framåtblickande. 

En musikpedagogisk frågeställning bygger ofta på något som upplevs som en 
skevhet utifrån egna upplevelser av musikaliskt lärande. Som jag nämnt ovan visar 
Holmgren tydligt hur hans egna personliga upplevelser skapat intresset för 
frågorna han ställer. Han har då fastställt det nuvarande läget, även med ett 
historiskt perspektiv, och positionerat sig själv inom detta läge. Den naturliga 
konsekvensen av förståelse av ett dilemma för en musikpedagog är att då tänka ett 
steg till och fokusera på vad som kan göras, hur förändring kan påbörjas och 
vilken riktning förändring kan ta. Här fyller Holmgrens tredje forskningsfråga och 
undersökningsdesign en i musikpedagogik relativt ovanlig roll, det vill säga att 
redan i avhandlingsarbetet undersöka alternativa möjligheter till det nuvarande 
läget. 

I den tredje delen av avhandlingsarbetet använder sig Holmgren av deltagande 
aktionsforskning, med användande av flera olika empiriinsamlingsmetoder som 
video- och ljudinspelningar av workshops, skriftliga enminutsreflektioner, 
studenters inscannade partitur, skrivna instruktioner, inspelade konserter, 
deltagarnas skrivna svar, forskarens anteckningar samt gemensamt förhandlade 
skriftliga narrativ. Fokus här är den tredje forskningsfrågan gällande musikaliska 
och verbala dialoger. Resultatet av den tredje delen är att studenterna i den 
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läroform med workshops och olika typer av reflektion som Holmgren skapat visar 
att de har högre musikalisk och verbal kompetens och självreflektion gällande 
interpretation än vad de vanligtvis kan ge uttryck för inom en mer traditionell 
undervisning inom mästar-lärlingtraditionen. Holmgrens arbete med denna 
delstudie bygger på förståelse av hur undervisning vanligtvis bedrivs samt en hög 
grad av självinsikt. Här skapas det rum där både lärare och studenter kan 
utvecklas. 

Det är inte meningsfullt att presentera exakt vad studien kommer fram till i de 
olika delarna. En orsak är att det är en sammanläggningsavhandling, en 
mångfacetterad studie med många olika frågeställningar och metoder, varför en 
sådan presentation inte skulle göra studien eller studierna rättvisa. Däremot vill jag 
här söka ge en övergripande bild av vad som på nära håll kan förefalla vara en 
metodologiskt och empiriskt splittrad studie. Ett sådant intryck motverkas på ett 
värdefullt sätt genom en hermeneutisk läsning av avhandlingen med en pendling 
mellan delar och helhet. 

Målet med denna recension är att väcka nyfikenhet på avhandlingen och 
kanske ännu mer att genom att ta del av avhandlingen inspireras till att själv 
fundera över sin egen position inom lärande av musikalisk interpretation. Här kan 
Holmgrens avhandling ses som en startpunkt för den engagerade pedagogens eget 
vidare utforskande. Genom att veta vem man är och var man befinner sig i ett 
musikaliskt utbildningslandskap är det möjligt att utveckla sin undervisning. 

Lia Lonnert 

Luxe Pop 

John Howland, 2021. Hearing Luxe Pop: glorification, glamour, & the 
middlebrow in American popular music. 394 pp. Oakland, CA: University 
of California Press. ISBN 978-05-203-0011-8. 
Luxe Pop, or the merging of ‘popular music idioms with lush string 
orchestrations, big-band instrumentation, traditional symphonic instruments, and 
other markers of musical sophistication, glamour, spectacle, theatricality, and epic 
or “cinematic” qualities’ (p. 1), represents what John Howland conceptualizes as 
conspicuous symphonization, and what stands at the core of his recent book 
Hearing Luxe Pop (2021). With this book, Howland offers a lengthy and well 
researched exploration of an important, yet easily overlooked aesthetic 
cornerstone in American popular music. The book has eight full chapters, 
alongside an introduction and an afterword, which together trace a lineage of 
luxurious productions and arrangements from the 1920s to the present. 

The basic premise of this study is, according to Howland, ‘the value of 
attempting to hear the historical, cultural, and sociological signifiers embedded in 
popular music performance’ (p. 11). This premise is first investigated in Chapter 
1 ‘Hearing Luxe Pop: Jay-Z, Isaac Hayes, and the Six Degrees of Symphonic 
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Soul’. The starting point of the chapter is the celebration of the ten-year 
anniversary for Jay-Z’s debut album Reasonable Doubt (1996), accompanied by 
The Hustler Symphony Orchestra at the Carnegie Hall in 2006. The other 
meeting is Kanye West’s performance at Abbey Road Studios with the Wired 
Strings in 2005. These are held as examples where hip hop meets a symphonic 
orchestra, embracing an already existing tension between ideas of highbrow and 
lowbrow culture in American culture. As an analytical pivot point, Howland 
presents a model consisting of six degrees of separation between Jay-Z’s 
performance and symphonic jazz in the 1920s, a model that stands at the core of 
the book, and also serves as a catalyst for the musical examples discussed in the 
rest of the book. 

In Chapter 2, for example, ‘The (Symphonic) Jazz Age, Musical Vaudeville, 
and “Glorified” Entertainments’, Howland dives deeper into the conspicuous 
symphonization of jazz during the 1920s. Focusing his analytical lens mainly on 
Paul Whiteman’s music, Howland argues convincingly and in great depth for the 
importance of lush, luxurious string arrangements in bringing jazz music to a 
wider audience – as mere entertainment. This lineage is followed further through 
the 1930s, 40s, and 50s in Chapter 3, ‘Jazz with Strings: Between Jazz and the 
Great American Songbook’. In this chapter, the second degree of separation 
surfaces with musical examples such as Artie Shaw’s ‘Blues in the Night’ (1941), 
Tommy Dorsey’s ‘On the Sunny Side of the Street’, (1944) Frank Sinatra’s ‘I’m 
Walking Behind You’ (1953), Stan Kenton’s ‘Lonesome Road’ (1950) and 
Charlie Parker’s ‘Just Friends’ (1949). Together, these examples serve to 
underpin Howland’s argument that the luxe arrangements of vocal as well as 
instrumental jazz in this era are the main reason that this music turned into a 
tradition. 

In this way, while Chapter 1 certifies the relevance of the study through 
updated musical examples framed by the six degrees of separation-model, 
Chapters 2 and 3 work to lay the historical ground for Luxe Pop as a cultural 
entity that contributes to defining an important segment of American popular 
music. Also, these chapters encompass what Howland labels the first era of Luxe 
Pop, including the first and second degree of separation in his analytical model. 
In Chapters 4 through 8, then, Howland describes and discusses the post-war rise 
of Luxe Pop in the late 1940s and early 50s through the soft-rock and soul era in 
the 1960s to the alleged fall of Luxe Pop with disco music in general and Barry 
White in particular. Chapter 4, entitled ‘Defining Populuxe: Capitol Records and 
the Swinging Early Hi-Fi Era’, turns the focus towards the vocal American 
Songbook repertory. This is exemplified by the music of Nat Cole and Frank 
Sinatra and the tradition that arose from the addition of strings to the already 
sophisticated big-band arrangements within the realm of this particular repertory. 
In line with Jonathan Sterne (2003), Jason Toynbee (2000) and others, Howland 
also points to the importance of recordings from this era, and how these 
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recordings have related to the rise of full frequency range recordings from the late 
1940s onwards. 

The 1960s are honoured with two chapters. First, in Chapter 5, ‘Phil Spector, 
Early 1960s “Teenage Symphonies” and the Fabulous Lower Middlebrow’, 
Howland considers the entry of orchestral arrangements into mainstream pop. 
The central agents in this chapter are Phil Spector and arranger Jack Nitzsche, 
whose musical endeavours include luxe orchestral arrangements of vocal soul as 
well as instrumental surf music. Notably, through songs like ‘Lonely Surfer’ (Jack 
Nitzsche, 1963), ‘Then He Kissed Me’ (The Crystals, 1963), and ‘Be My Baby’ 
(The Ronettes, 1963), the Nitzsche/Spector-collaboration introduced what has 
later been labelled ‘little symphonies for the kids’ to a wider audience. Second, 
Chapter 6, ‘Mining AM (White) Gold: The 1960s MOR-Pop Foundations of 
1970s Soft Rock’, encompasses the entry of mid- to late 1960s soft rock. MOR 
stands for middle-of-the road pop, and in a time where acts like Led Zeppelin, 
Janis Joplin, Jimi Hendrix and even the Beatles, opened the door to more 
expressive musical endeavours, often with a hint of psychedelia, the contrast to 
‘the cohesive, soft fabric’ (p. 189) of bands like the Mamas and the Papas, Bread 
and the Carpenters was indeed remarkable. Chapter 7, ‘Isaac Hayes and Hot 
Buttered (Orchestral) Soul, from Psychedelic to Progressive’, takes into account 
the extensive number of generic hybridisations and crossovers that characterised 
the first half of the 1970s. The development from what music critics at the time 
labelled psychedelic soul, via progressive soul to sweet sophistisoul is discussed 
through artists such as Isaac Hayes, Temptations, Kool & the Gang and MSFB. 
Chapter 8, ‘From Sophistisoul to Disco: Barry White and the Fall of Luxe Pop’, 
describes the alleged fall of Luxe Pop with the introduction of disco from the mid 
1970s onwards. Barry White’s music stands at the core of the chapter, and in 
danger of anticipating the course of events, the lush arrangements, soft, yet 
danceable grooves, and lyrics with little or no political edge, contributed a great 
deal to positioning Luxe Pop among the guilty pleasure fantasies of glamorous, 
American lifestyle. 

The key strength of Howland’s study resides in his focus on the musical 
features of Luxe Pop, while at the same time demonstrating in great detail how 
these musical features both reveal and depend on high/low tensions in marketing, 
consumer culture and image construction. While it could be discussed whether 
the terms high, low and middlebrow are sufficient labels for discussing the 
development – the rise and fall of a music culture such as Luxe Pop, Howland is 
on safe ground by applying these labels based on how the music in question was 
promoted and received at its time of arrival. Also, his historiographical sensibility 
opens for considering how the boundaries between these labels are not fixed, and 
subject to constant negotiation. Another potential pitfall is the six degrees of 
separation-model, which serves as the main analytical model in this book. It could 
be argued that such a construction would offer a basis for speculative 
hermeneutics, that is, the freedom to choose whatever musical examples that 
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would fit to underpin the argument. This is not the case with Hearing Luxe Pop, 
which has to do with the insightful close readings of the chosen texts, underpinned 
by relevant notated examples and rich descriptions of the music, situated within 
discourses around sophistication, cosmopolitanism and glamourous lifestyles, 
which together make this book a dearly needed contribution to the field of 
popular music studies. In sum, then, with Hearing Luxe Pop, John Howland 
provides the reader with sufficient circumstantial evidence that Luxe Pop should 
not and cannot ever be overlooked. Again. 
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Eirik Askerøi 

Kreativa förflyttningar 

Sverker Hyltén-Cavallius, red., 2022. Kreativa förflyttningar. Musikaliska 
flöden i 1960- och 1970-talens Sverige. [Möklinta]: Gidlunds förlag, 
218 s. ISBN: 978-91-7844-483-0. 
”Allt var liksom i rörelse” är titeln på Leif Nyléns retrospektiva sång från skivan 
Moderna tider (1999), Blå Tågets nästa sista skiva, en av några få återförenings-
skivor sedan de lade ned orkestern 1974. Samma sång använde jag mig även av 
som en strukturerande del i ett kapitel i min doktorsavhandling om Blå Tåget 
(2018). Sången citeras även på framträdande sätt i Kjell Österbergs bok 1968 – 
när allt var i rörelse (2002) som handlar om radikaliseringen under 60-talet. En 
sång som gör nedslag i det kreativa och inte bara politiska 60-tal som fortsätter 
långt in på 70-talet. 

Den tidiga progressiva musiken (som Blå Tåget var en del av) är ett av de tre 
studerade musikaliska fält som behandlas i antologin Kreativa förflyttningar, de två 
andra är visvågen och folkmusikvågen – det nya intresset för visa och folkmusik – 
som båda växte fram under 60- och 70-talen. Tillsammans utgör de tre parallella 
rörelser i tiden med inbördes förbindelser, tre musikaliska sammanhang som i 
stora delar närde ett vänsterpolitiskt engagemang utifrån de problem man såg i 
tiden med kalla kriget i centrum och kritik mot USA:s krigande. Föreliggande bok 
är ett resultat av forskningsprojektet ”Kreativa förflyttningar” och består, utöver en 
inledning av Sverker Hyltén-Cavallius, av fem fristående kapitel skrivna av övriga 
forskare i projektet. Redaktören är etnolog, de övriga tre disputerade i musik-
vetenskap, men gemensam för alla är den musiketnologiska analysmetoden eller, 
som Hyltén-Cavallius själv beskriver det i sitt inledande kapitel,”samtidshistorisk 
musiketnologi” (s. 15). Projektets målsättning har varit att, till skillnad från mycket 
som skrivits om den aktuella tiden, närma sig och ta fram människorna – och 



Reviews 

STM–SJM vol. 104 (2022) 
 

243 

idéerna som var i svang, som till inte obetydlig del var just politiska – som var 
verksamma mer än att fokusera på ting som politiska skeenden, maktordningar, 
mediers roll och så vidare. 

I inledningskapitlet framgår en gemensam utgångspunkt i att man tagit avstamp 
i material i Svenskt visarkiv. Det är i sig intressant att som här utgå från material i 
arkiv som har samlats in för ett specifikt syfte eller med en tanke om varför det 
var värt att bevara och nu i stället ställa andra frågor till materialet än den som 
ursprungligen samlade det tänkt sig. Det skapar i sig metodologiska utmaningar 
eftersom det man hittar i arkiven då inte är samlat för forskarens syfte. Ett sätt att 
komplettera var här att göra intervjuer och även några mindre webbupprop där 
kontakt/information söktes via Svenskt visarkivs hemsida och Facebook-konto, 
vilket varit möjligt eftersom det fortfarande finns levande människor som var med 
när det begav sig. Även om teoriförankringen i de olika kapitlen varierar i hur 
mycket den tar sig konkret uttryck i form av direkt hänvisande till teori, så 
framstår antropologen Arjun Appadurais tankar om globalisering och 
förflyttningar (med begrepp som ”ethnoscape”, ”ideoscape”, ”mediascape” m.fl.) 
som en sammanhållande teoretisk inspirationskälla. Hans teorier sammanfaller 
väl med bokens övergripande syfte att undersöka fysiska och idémässiga 
förflyttningar i de tre aktuella musikaliska fälten. 

I det andra kapitlet behandlar Karin Eriksson och Dan Lundberg insamlandet 
av musik till arkiven och hur det kan bidra till att musik inte bara bevaras för 
framtiden utan även sprids till nya sammanhang och där fortlever, samtidigt som 
den kan komma tillbaka till ursprunget även när den inte längre finns kvar där. 
Det blir en sorts loop. Författarna ger ett konkret exempel från forna Jugoslavien, 
där den otillgängliga byn Kuti, från vilken man samlat in musik under 60-talet, 
under kriget blivit helt utplånad 1992. Byn lever så att säga kvar endast i minnen 
och dess musik genom arkiven, konkret genom att Folke Rabe använde sångerna 
i sitt komponerande. Det sker naturligtvis betydande saker när musik på så sätt 
förflyttar sig från sin kontext, geografiskt, socialt och genremässigt. Musiken 
”losskopplas” som författarna kallar det, och den sortens problem behandlas 
noggrant men ändå tillgängligt. 

I det tredje kapitlet står på ett mycket konkret sätt både sociala/klassmässiga 
och fysiska förflyttningar i centrum. Vi leds rakt in i ett möte där den amerikanske 
musikern Greg Fitzpatrick, Bill Öhrström från Fläsket Brinner och Jokkmokks-
Jokke träffas. De inte bara kommer från väldigt olika håll i världen utan också 
från skilda klassmässiga bakgrunder. Jokkmokks-Jokke kom från en mycket påver 
bakgrund i norra Sverige, medan de båda andra nog var mer lika i social 
bakgrund med hela världen som naturligt spelfält. Skall man säga något 
sammanfattande om kapitlet, utöver att det fångar gränslandet mellan det gamla 
avgränsade Sverige och globaliseringen under popmusikens framväxt, så är det 
åskådliggörandet av slumpmässighetens betydelse, att möten människor emellan 
många gånger leder till utveckling av vitt skilda skeenden som sker slump- och 
inte planmässigt. Kapitlet visar, i linje med bokens målsättning, de enskilda 
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personerna och stannar inte vid de större strukturerna som vi gärna vill se när vi 
förstår historien. 

Det fjärde kapitlet behandlar visvågen med utgångspunkt i Vispråmen Storken, 
en central visscen i Stockholm 1962–1969. Naturligtvis fanns andra sammanhang 
och scener runt om i landet där visor inom ramen för det nymornade intresset för 
genren framfördes, men Vispråmen var central för utvecklingen av den nya 
sortens riksbekanta trubadurer som Vreeswijk och Åkerström i förening med en 
mycket inkluderande och tillåtande miljö där även amatörer emottogs välvilligt. 
Vispråmen lockade även personer från andra och skilda genrer, från tradjazz till 
folkmusik, och på så sätt framstår den som ett gott exempel på en plats för de 
kreativa förflyttningar som boken vill åskådliggöra. Hur det gick till och fungerade 
på båten visas väl i Madeleine Modins text som inriktar sig särskilt på publiken 
som allvarsamt lyssnade till inte bara visorna utan de ledande personerna – t.ex. 
Sid Jansson – i deras närmast utbildande ambition i förhållande till publiken. 

Förbindelsen mellan den alternativa musikrörelsen och visvågen fanns i ett mer 
eller mindre uttalat vänsterengagemang, men ännu tydligare framstår förbindelsen 
med folkmusikvågen i dess alternativa och kritiska hållning: mot musikindustrin, 
konsumismen, moderniteten, miljöförstörelsen m.m. Som bekant fanns inom den 
progressiva musikrörelsen inte bara en fåra som spelar rockmusik (även om det 
kunde låta just alternativt och annorlunda i förhållande till den kommersiellt 
producerade musiken, inte minst genom ett ”alla kan spela”-ideal) utan också 
band/artister som tydligt vette mot folkmusiken eller som blandade båda typerna 
av musik. I femte kapitlet tecknar Sverker Hyltén-Cavallius och Karin Eriksson 
konturerna av folkmusikvågen ur detta perspektiv med utgångspunkt i 
folkmusikstämman i Bingsjö som startade i slutet av 60-talet. Främst unga musiker 
av varierande skicklighet sökte sig ut från staden till en idealiserad landsbygd. Ja, 
inte bara det utan även till en musik på landsbygden såsom man menade att den 
var innan modernitet och industrialisering slog till. I intervjuer med dessa då unga 
musiker som minns tillbaka går det i någon mån också att skönja hur de nya, unga 
folkmusikerna, de som befann sig i ”marginalen” kunde vara öppet undervisande 
i förhållande till de äldre och etablerade spelmännen, som de ansåg inte hade rätt 
inställning till kommersialism och folkmusikens befriande potential. 

I det avslutande kapitlet visar Karin Eriksson hur orkestern Södra Bergens 
balalajkor (SBB) skapade ett transnationellt kulturellt kapital genom att spela 
sovjetisk musik och gör inte bara geografiska utan också symboliska förflyttningar. 
SBB är ett typexempel på hur viktigt förhållandet till den alternativa/progressiva 
musikrörelsen var för folkmusikvågen. Deras skivor kom ut på MNW, proggens 
första och största skivbolag, som visserligen började med ”rockbandet” Blå Tåget 
och fick stora framgångar med Hoola Bandoola och Nationalteatern men som 
också gav ut skivor med folkmusikalisk anknytning. Karin Eriksson vinnlägger sig 
om att låta läsaren komma nära och ta del av berättelser om hur det fungerat 
inom SBB, samtidigt som hon beskriver en verksamhet som innehåller inte bara 
musicerande och skivinspelningar utan också teaterföreställningar. Det 
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sistnämnda är typiskt för den alternativa musikrörelsen, där åtskilliga band 
provade på olika teaterformer, något som låg i tidens kultursyn i detta 
sammanhang. 

Kanske är det i Erikssons text som avslutar boken som den alternativa 
musikrörelsen tydligast framträder. Genom valet av exemplet SBB, som så tydligt 
inte bara sysslar med folkmusik utan en folkmusik från ett kommunistiskt land 
(även om den musik man spelade föregår revolutionen), och genom bl.a. val av 
skivbolag visat sitt ställningstagande mot musikindustrin, så uppfylls bokens 
ambition att behandla kreativa förflyttningar inom de tre musikaliska fälten. När 
jag satte tänderna i boken så hade jag nog ärligen förväntat mig något mer nedslag 
eller exempel från den rockinfluerade delen av den alternativa musikrörelsen, 
som band som Blå Tåget, Nynningen, och Hoola Bandoola representerade. Att 
t.ex. låta något eller några av de banden få motsvarande närmande som i denna 
bok hade jag nog föreställt mig skulle ske, och då inte som oftast hittills med fokus 
på ideologi, politik, medier med mera utan låta människorna bakom komma till 
tals. Å andra sidan så har kanske dessa artister redan kommit till tals i annan 
litteratur, även akademisk sådan som exempelvis i min egen avhandling, och fått 
göra sina röster hörda. 

Morgan Palmqvist 

Svensk kyrkokörshistoria 

Ragnar Håkanson, 2022. Vi sjunger aldrig på sista versen. Den svenska 
kyrkokörens historia. 340 s. Visby: Wessmans. ISBN 978-91-872-6714-7. 
Ragnar Håkansons vackra bok har två stora förtjänster. Den ger en lättillgänglig 
översikt över kyrkokörernas historia i Sverige, inklusive de frikyrkliga körerna. 
Sådana översikter är efterlängtade. Behovet av framställningar mellan wikipedia-
artikeln och specialundersökningen är stort inom många områden. Här fyller 
boken en besvärande lucka. Den andra stora förtjänsten är de många repertoar-
exemplen, ibland med stora, lättlästa notbilder. Läsaren hänvisas alltså inte enbart 
till författarens omdömen, utan kan själv se vad som sjöngs, och göra sig en 
föreställning om hur. 

Bildmaterialet i boken är en stor tillgång, ofta fyndigt och verkligt illustrerande, 
men ibland har det liksom sprungit iväg. Den svenska kyrkokörens historia är 
naturligtvis inte isolerad från kyrkokörshistorien i Europa, men hela färguppslag 
med ”Engelsk landsbygdskör c. 1847” (s. 58f) eller ”Gosskören i Sevilla” 1889 (s. 
292f) fungerar mer som dekoration än som illustration. 

Boken hade behövt såväl sakgranskning som korrekturläsning ett varv till. 
Några exempel: referensen i not 47, s. 72, ska vara Aulén 1975, inte Eklund 1975. 
Försumliga körsångare fick inte ”böta vid ’pro absentia et neglegentia’” (s. 115), 
utan de fick böta för sin ”absentia et neglegentia” eller bara ”pro absentia et 
neglegentia”. Den kända Wallinpsalmen heter ”Var är den vän som överallt jag 
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söker” och inte så som anges på s. 142. Långt senare (s. 295) återges psalmtexten 
korrekt, men beskrivs däremot som att ”neologin getts ett drag av vitaliserande 
naturromantik”. Det är snarare så att hos Wallin ryms dels neologi och dels 
romantik, och denna psalm är en av hans mest romantiska. Här borde författaren 
använt Håkan Möllers avhandling om den wallinska psalmen (1997), särskilt s. 
204 ff. Annars är Håkanson ibland mycket uppdaterad, som i beskrivningen av 
teologen Schleiermacher på s. 303. 

Ärkebiskop Reuterdahls hållning i kyrkliga frågor illustreras (s. 109) med ett 
interiörfoto av ”Engelska kyrkan” i Stockholm, men inte den anglikanska 
Engelska kyrkan (uppförd 1864–66), vid vars invigning Reuterdahl medverkade, 
utan metodistpredikanten George Scotts engelska kyrka, korrekt beskriven som 
”sedermera Betlehemskyrkan”. 

Natanael Fransén beskrivs mycket riktigt som ”den omtalat polemiske 
debattören, prästen och psalmforskaren”, men hans tal om 1700-talets 
upplysningsfilosofi som ”anemisk och självtillräcklig” återges utan annan 
kommentar än den hos Wikipedia citerade från Biblioteksbladet 1925. Detta är 
tyvärr typiskt för den delvis alltför rapsodiska framställningen. Materialet är rikt 
och presenteras tillgängligt, men ibland blir det lösa trådar. Man får mycket riktigt 
veta att domprosten Peter Wieselgren i Göteborg var ”liberal” och stödde Elfrida 
Andrées musikaliska arbete (s. 207). Men längre fram beskrivs den Thomander-
Wieselgrenska psalmboken som ”en renlärighetsrättad wallinsk psalmbok” (s. 
260). Man undrar hur det går ihop. Båda beskrivningarna är korrekta, men 
läsaren hade behövt få veta att Wieselgren var politiskt, även kyrkopolitiskt, 
liberal, men teologiskt konservativ. 

I litteraturförteckningen anges Sveriges kyrkohistoria 2 som redigerad av 
Lennart Tegborg, Sven-Erik Pernler och Anders Piltz. Den är i själva verket 
författad av Sven-Erik Pernler, med fördjupningsartiklar, av vilka den här anförda 
av Roger Andersson är en. Här som annars är det bättre att meddela Libris 
bibliografiska uppgifter än att hitta på själv. En annan möjlighet är att titta på 
bokens titelblad. Då blir det rätt med en gång. I Sveriges kyrkohistoria 6 har 
undertecknad skrivit ett kapitel ”En ny tid med nya kyrkliga böcker”, som här 
anförs som en särskild artikel, vilket förbryllar. 

För den som är intresserad av den svenska kyrkokörens historia och söker en 
bred översikt, har Ragnar Håkanson gjort en stor insats. Att de frikyrkliga körerna 
inkluderats är närmast nödvändigt. Särskilda körsamlingar för damkörer eller för 
unga har lyckligt inkluderats i det synnerligen intressanta kapitlet ”Vad sjöng 
kyrkokörerna?”. Boken är försedd med ett antal praktiska register över 
”kompositioner, körsättningar och melodier”, körer, personer samt sakregister. 
Det gör den lätt att orientera sig i och att använda som uppslagsverk 
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Birger Sjöberg i ny tondräkt 

Sven Kristersson, 2021. Galendansaren. Birger Sjöbergs postuma texter 
som sångcykel och musikteaterföreställning. Birger Sjöberg-sällskapets 
årsbok 2021. Göteborg: Bo Ejeby. ISBN 978-91-8869-304-4. 
Som lektor i litteraturvetenskap har jag under senare år erfarit att Birger Sjöbergs 
texter har fallit ur litteraturlistor på kurserna i ämnet. Det har givetvis att göra med 
att kurserna har kortats markant på universitet och högskolor. Det är illa nog. 
Men värre, det har också även tidigare varit svårare att engagera studenter i 
läsningen av Sjöbergs mångtydiga och medvetet naiva vistexter i Fridas visor. Litet 
lättare har det varit att få studenter att intressera sig för texterna i Kriser och 
kransar. Men det som oftast har saknats är det direkta mötet med Sjöberg i form 
av den auditiva upplevelsen, av hörandet av visorna och det lilla (Sjöbergs fiktiva) 
universum som presenteras. Musik och litteratur i samspel engageras alltför sällan 
i litteraturvetenskaplig undervisning. 

I forskningen saknas det inte belysande, klarläggande och insiktsrika studier om 
Birger Sjöbergs bidrag till svensk litteratur- och vishistoria. Ofta har dessa studier 
publicerats i Birger Sjöberg-sällskapets skrifter. Det är ett av bevisen för hur 
viktiga de många sällskap (inom litteratur, musik, konst) är, inte bara för 
bibehållandet av intresset för viktiga konstnärskap utan också för den fortsatta 
forskningen kring dessa. Möjligen kan man i fallet Birger Sjöberg konstatera att 
forskningen mer har koncentrerats till de forskare som haft hemvist inom 
litteraturvetenskap än inom musikvetenskap. Men ett nytt tillskott till Birger 
Sjöberg-forskningen verkar i motsatt riktning. Och också det har – enligt förordet 
– ett ursprung just i ett möte med Birger Sjöberg-sällskapet. 

Sven Kristerssons bok Galendansaren. Birger Sjöbergs postuma texter som 
sångcykel och musikteaterföreställning är inte en lätt bok att recensera, detta 
därför att den handlar om ett iscensättande av Sjöbergs postuma dikter. Dels har 
Sven Kristersson själv tonsatt de dikter som ingår i Fridas tredje bok (1956 
sammanställd av Staffan Larsson) och andra dikter som finns i den så kallade 
Kubiken, en kubikmeterstor flyttlåda: ”Den innehöll en brokig kvarlåtenskap från 
hela Sjöbergs verksamma liv: alltifrån tonårsdikter till ofärdiga fragment från 
diktarens sista tid i livet” (s. 7). (Sjöberg-arkivets notoriska oreda var en 
omständighet som länge avskräckte forskare.) Kristerssons projekt är en form av 
konstnärligt utvecklingsarbete som under senare år – med rätta – fått plats på 
akademiskt hög nivå. Kristersson har själv tidigare både dokumenterat detta i sin 
doktorsavhandling Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta 
Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube och därtill 
demonstrerat vikten av den nya typen av undersökningar. 

Men, det som gör det särskilt grannlaga att recensera Kristerssons bok är att här 
har hans projekt gått ut på att skapa en föreställning av tonsättningarna av Birger 
Sjöbergs texter, och eftersom jag inte har sett föreställningen kan jag enbart utgå 
från det som finns i den dokumentation eller rättare sagt den gedigna bok som 
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redovisar Kristerssons långa och intressanta arbete med Sjöberg och hur arbetet 
med föreställningen har skett. Här är det just det direkta mötet med Sjöberg som 
ställs i fokus – så direkt att Kristersson i föreställningen låter Birger Sjöberg 
komma till tals i dialog med forskaren Kristersson. 

Sven Kristersson är – som han själv framhåller – inte först med att tonsätta de 
postuma texterna. Flera andra har gjort tonsättningar för att ge en bild av Birger 
Sjöbergs texter. Maria Lindström, Johannes Holmquist, Mikael Samuelson, P-G 
Bergfors, Lennart Lundén och Lennart Hedwall är några bland dem. (Birger 
Sjöberg-sällskapets årsbok 2014 är en antologi över sådana tonsättningar.) 

Här är inte min angelägenhet att recensera Sven Kristerssons tonsättningar. De 
finns i notbild för var och en i Galendansaren. Birger Sjöbergs postuma texter 
som sångcykel och musikteaterföreställning. Där finns också möjlighet att själv få 
tillgång till Birger Sjöbergs märkliga textvärld, som säkert hade en egen – möjlig – 
musikalisk tänkbarhet men inte desto mindre erbjöd andra, starka musikaliska 
impulser. Här får texterna en möjlig tolkning. Vi kan inte veta hur Birger Sjöberg 
själv tänkte sig texterna i musikalisk tolkning, eller om han ens själv föreställde sig 
en tonsättning av just de dikterna. Noterna till tonsättningarna beledsagas också av 
belysande kommentarer till både dikternas kontexter och tolkningspotential och 
till hur Kristersson gått till väga i kompositionsarbetet. 

Det lär vara så att Birger Sjöberg själv inte ville bli inspelad och förevigas på 
grammofon. (Jo, det hade definitivt varit tänkbart på 1920-talet, när han reste runt 
och sjöng Fridas visor.) Så vi vet egentligen rätt lite om hur han själv framförde 
sina visor. Traditionen att sjunga Sjöberg har fullföljts av många andra. Inte minst 
av många som enligt mer ortodoxa Sjöberg-tolkare borde ha låtit bli det. När 
operasångare och skådespelare har sjungit Sjöberg har stundom klagomål dykt 
upp om att: ”Så ska inte Birger Sjöberg låta!”. Hur han ska låta – det måste vi nog 
själva bestämma. Här tycks Kristersson förorda en sångstil som kan pendla mellan 
visa och romanssång (s. 206), och det föranleds av att hans tonsättningar också 
skiftar betydligt i stilistiskt hänseende. 

I sitt projekt Galendansaren ger Sven Kristersson ett starkt argument för att vi 
att ständigt kan få nya sidor av Birger Sjöberg. Boken är gediget dokumenterad 
med hänvisningar till de ledande Sjöberg-forskarna, och den är påfallande 
välskriven med en levande ton i prosan som låter läsaren ana Kristerssons 
bakgrund både som föreläsare och som radiopresentatör och programmakare i 
SR:s P2. Jag hade gärna sett föreställningen! 

Ola Nordenfors  
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Ny Alfvén-biografi 

Tobias Lund, 2022. Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang. Möklinta: 
Gidlunds förlag. 519 s. ISBN 978-7844-466-3. 
Hugo Alfvén är möjligen Sveriges mest omskrivna och utforskade tonsättare. En 
lång rad biografier–monografier–antologier samt en årlig tidskrift har ägnats 
honom. Dessutom publicerade han själv en ytterst läsvärd självbiografi i fyra 
”satser” samt självbiografiska artiklar. Publicerade brev och intervjuer 
kompletterar bilden. 

Alfvén hade ett utomordentligt brett verksamhetsfält; förutom musiker, 
tonsättare och dirigent var han även skribent och bildkonstnär. Han var tidigt 
verksam inom olika media, skrev filmmusik, medverkade på olika sätt i radio och 
spelade in grammofonskivor. Knappast någon annan svensk tonsättare har heller 
skrivit så många ”populära” verk som Alfvén; det skulle då vara Lars-Erik 
Larsson. 

Biografin börjar med en skildring av Alfvéns begravning. En välregisserad 
föreställning där den döde själv stod för regin. Musik och hyllningstal. Herrar 
med knätofs och herrar i frack. 

Sedan följer en akademisk (möjligen onödig) genomgång av de tekniska 
aspekterna för skriveriet. En viktig avgränsning ges: boken behandlar främst tiden 
1896–1905. Det är en avgränsning som författaren redan brutit mot och även 
framöver kommer att bryta mot. Därefter monteras den traditionella ikonostasen 
upp, från Kretzschmars Konzertführer, via Schering, till nutidens post-
modernistiska ikoner med Kramer, Danuser, lite senare även Hepokoski, 
Dreyfus och McClary. 

Den största behållningen av boken är de biografiska avsnitten. Tillgången till 
förut inte tillgängligt källmaterial, brev och dagböcker ger intressanta nya inblickar 
i Alfvéns liv och tankevärld (alternativt hur han mer eller mindre korrekt ville 
uppfatta sig själv eller ville bli uppfattad av eftervärlden.) Fram träder en härva av 
lögner och (själv-)bedrägerier och en mångbottnad personlighet. En karlakarl med 
stor aptit på lammkött och med en flackande moralsyn. Alfvén som en svensk 
Tristan/Don Giovanni uppvuxen inom väckelserörelsen. En hybrid av Wagner, 
Nietzsche och Allan Pettersson. Skvaller är alltid kul. Till komplexiteten bidrar 
ytterligare författarens variant av hermeneutik, som tillåter ett stort tolknings-
utrymme och frihet att spekulera. Framställningen kryllar av formuleringar som 
”vidare är det möjligt att tolka”, ”men det är också möjligt att tänka sig”, ”det är 
inte svårt att tänka sig”. Gränserna mellan kunskap och fiktion suddas ut. Bildning 
blir entertainment. 

I de kulturhistoriska avsnitten kommer författaren igång på riktigt. Litet 
tillspetsat kan man säga att ju längre man kommer ifrån själva ämnet för boken, 
desto mer intressant blir läsningen – men inte invändningsfri. En helt hypotetisk 
koppling mellan violinsonaten och Örjansvisan leder till flera sidor allmän 
kulturhistoria. Men inte ett ord om andra violinsonater som bakgrund, jämförelse 
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eller möjlig påverkan: Grieg, Munktell, Sinding, eller Fauré, Franck osv. Trots att 
författaren själv helt korrekt påpekar att det egentligen inte finns några likheter 
med sonatens huvudtema och visan, och att det inte heller finns några modala 
drag i temat, som han felaktigt påstår (den höjda inledningstonen H upprepas ju 
flera gånger så man kan knappast tycka sig höra doriska eller aeoliska drag här), så 
går han vidare. Det är inte direkt förvånande att den tidigare Alfvénforskningen 
inte uppmärksammat ett förhållande som knappast föreligger. Intressanta avsnitt 
berör vänkretsen med Anton Nyström, Carl Milles, Verner von Heidenstam och 
främst Ellen Key och Karl-Erik Forsslund. En 22-sidig exkurs behandlar Alfvéns 
kritiserade besök i det ockuperade Norge 1941. Det är i mitt tycke ett av de mest 
välskrivna och övertygande avsnitten i boken. 

   Varje generation under 1800-talet såg sig själv som banbrytare och nyröjare. 
Så även Alfvéns storsvenska generation. Man får ibland intrycket att författaren 
låtit sig duperas av detta återkommande mytologiserande och självförhärligande. 
Lund nämner inte med ett ord de så viktiga föregångarna inom musiklivet: 
Norman, Söderman, Svendsen, Sinding osv. (Som jämförelse nämner Hedwall i 
sin Alfvénbiografi Norman 9 gånger och Söderman 19 gånger.) Musiklivets 
organisation, finansiering etc. berörs inte heller. 

   De ”analytiska” presentationerna av verken består mestadels av ett enkelt 
berättande av vad som händer i musiken. Ungefär som när man berättar sagor för 
barn: först kommer det här, sedan det här, här är det forte, sedan kommer 
”plötsligt” ett piano i ljust läge. Framställningen tar fart när författaren kommer in 
på de hermeneutiska ”tolkningarna” av verken. 

När Lund börjar beskriva ”innehållet” i första symfonin går han loss ordentligt: 
”Hur som helst verkar Alfvén … komponera in sin idealbild av kvinnan: den 
tillgivande änglagestalten som smeker och tröstar och förlåter mannen för allt vad 
hans oro och kraft tvingar honom göra.” Handlar det om musiken, tonsättaren 
eller musikforskaren? 

Att höra den [symfonisatsen] som en framställning av hur naturlagarna 
förhindrar en djupare förening av man och kvinna vore i Alfvéns anda. Men det 
är också möjligt [!?] att höra den som en framställning av en man som inte låter 
sig styras av den erotiska attraktionen utan som, tvärtom, med stor kraft-
ansträngning bryter sig loss från sidotemats tjusningskraft. 

Så håller det på sida upp och sida ner. Pekoralet ligger snubblande nära. För 
mig bidrar den sortens ”tolkningar” knappast till den musikaliska upplevelsen. 
När Gunnar Bucht beträffande andra symfonins sista sats talade om skummande 
vattenmassor som slår mot en orubblig fördämning, menar Lund att ”lika rimligt” 
är ”att för sig se en människa [hane] som förgäves försöker bryta sig igenom en 
mur genom att gång på gång kasta sig in i den.” 

Den här sorten poetiska fantasier var mycket vanliga under 1800-talet, men då 
handlade det om journalistik och essäistik, och inte om musikvetenskap. Att på 
detta sätt låta fantasin ta över hade varit mer uthärdligt om det hade kompletterats 
med mer solida analytiska iakttagelser. Men sådana är till stor del frånvarande. 
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Försök att presentera musiken genom strukturerade, systematiska verkanalyser 
och kritiska jämförelser med viktiga föregångare eller samtida tonsättarkollegor 
saknas. Anmärkningsvärd är också frånvaron av den franska dimensionen. Den 
för Alfvéns orkesterbehandling helt centrala förebilden Massenet nämns över 
huvud taget inte i boken, liksom knappt andra viktiga tänkbara förebilder som 
Berlioz, Franck, Saint-Saëns, Fauré, d’Indy, Chausson osv. Germanofili eller 
gallofobi? 

 Det äråtiska (för att stava med Forsslund) är ett helt dominerande drag i 
biografins tolkningar av Alfvéns musik. Bilden av herrar med knätofs, herrar i 
frack, kompletteras av herrar i bara mässingen. (Dock bara en i taget – Hugo 
Alfvén var ingen Eugène Jansson.) Det vimlar av famntag, sex, samlag, erektioner 
och orgasmer i beskrivningarna av verken. Som mest i fjärde symfonin. (När 
recensenten försökt lyssna till sig detta hör han mest bara en tämligen ordinär 
högromantisk orkerstersats, trevlig, välklingande musik, fylld av postwagnerianska 
plattityder.) Erotiskt-fabulerande verktolkningar, skvaller och snusk med 
intellektuell fernissa. Det kan vara kul att läsa om man är lagd åt det hållet, 
föreställer jag mig. 

Mer intressant hade varit en mer utförlig diskussion om fjärde symfonins 
omoderna tonspråk. Den hade helt klart passerat bäst före-datum när den hade 
sin premiär 1919. Om tvåan var i frontlinjen på sin tid (i alla fall i ett nordiskt 
sammanhang), så är fyrans tonspråk helt ur fas med den internationella 
stilutvecklingen. (1950-talets diskussioner om modernitet, som behandlas utförligt 
i inledningen, är så jämförelsevis självklara att de blir närmast ointressanta.) 

Texten är mycket välskriven, närmast överarbetad. När författaren kommer 
igång är det svårt att avgöra om det är Wagner, Nietzsche, Alfvén eller Lund som 
talar. Bakgrundsteckning blir förgrund. Hela boken avslutas med fyra sidor text 
där man inte riktigt vet vad vad man läser: dagboksanteckningar eller diktcitat? 
Och vem är det då som citerar vem? Boken hade mått bra av en mer kompetent 
fackgranskning: Geijers och Afzelius Svenska folkvisor kom ut 1814–16 och inte 
1880, Köpmangatan stavas utan s osv., men framför allt gäller detta de 
musikteoretiska avsnitten. 

Bokens kapitel har mycket fantasifulla titlar. Baksidan av elegansen är att det 
blir näst intill omöjligt att orientera sig. Om man till exempel vill läsa om andra 
symfonin, vilken rubrik finns den under: Livsstriden, Gräskö, Kärlekskomedin? 
Hedwalls mycket tydligt strukturerade biografi har liksom många andra 
tonsättarbiografier ett speciellt register där man kan se på vilka sidor olika verk 
behandlas. Här hade detta verkligen varit på sin plats. 

Samma problem gäller bokens titel. Undertiteln är om möjligt ännu mer 
kryptisk än huvudtiteln. Frågan är om inte titlarna dessutom är missvisande. 
Äråtika borde ha ingått på något sätt. 

Goethe säger någonstans att man bör tala ”mit einem gewissen parteiischen 
Enthusiasmus” när man behandlar kultur. Recensenten skulle dock ha uppskattat 
lite mer apollinsk klarsyn och lite mindre av musikanalytiska backanaler. Lite mer 
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av ”typ” Charles Rosen och lite mindre av Vilhelm Ekelund (för att nu ta ett 
skånskt exempel). Om recensentens favorit bland Alfvéns symfonier, den mer 
klassiskt hållna trean, har vår författare inte mycket att säga. 

Boken, som har 519 sidor, är mycket vackert utformad och är försedd med ett 
intressant bildmaterial som på ett förträffligt sätt är kommenterat och integrerat i 
texten. Den har även ett stort antal notexempel. Tyvärr återger dessa bara en 
mycket begränsad del av de berörda partituren. Hedwalls sätt att ibland även ge 
hela partitursidor ger den intresserade läsaren större möjligheter att själv orientera 
sig och få insikt i sammanhanget. Det hade även varit värdefullt med en komplett 
verkförteckning. 

Hedwalls Alfvénbiografi från 1973 kommer även fortsättningsvis att vara 
standardbiografin inom området, men Lunds bidrag kan ses som ett trevligt 
komplement. Men avstå framför allt inte från nöjet att läsa Alfvéns fyrsatsiga 
självbiografi. 

Owe Ander 

Om självspelande musikinstrument 

Christofer Nöring, 2022. Svenska musikmaskiner. [Västerhaninge]: 
[Christofer Nöring]. 272 s. ISBN: 978-91-52714-67-6. 
Svenska musikmaskiner behandlar mekaniska, eller självspelande, 
musikinstrument. Huvudvikten ligger på 1800-talets växande utbud av olika 
självspelande maskiner, och omfattar både svenskbyggda och importerade 
maskiner. Boken är skriven av Christofer Nöring (f. 1957), utbildad arkitekt och 
musikmaskinexpert och -samlare. 

Boken inleds med en definition av begreppet i kapitlet ”Vad är en 
musikmaskin” och avslutas med ett kapitel om ”Att göra musik för självspelande 
instrument.” Kapitlen däremellan kan indelas i två grupper. Den första behandlar 
några valda ämnen kronologiskt, både rörande svenskbyggda och importerade 
instrument: ”Pianoharpan – ett förbisett folkinstrument”, ”Reformorgeln – en 
svensk nationalklenod”, ”Axel Trägårdh och hans elektriska orgel”, ”Carl 
Wilhelm Nyström och melografpianot” och ”Auotopianot i Sverige”. Den andra 
innehåller en förteckning av personer med koppling till tillverkningen av 
självspelande maskiner i Sverige: ”Svenska vevpositivbyggare”, ”Svenska 
spelursmakare” och ”Svenska musikinstallationer”. Sist i boken finns även 47 
sidor med fotografier och andra illustrationer, de allra flesta i färg. 

I förordet skriver Nöring att syftet med boken är att skriva en ”heltäckande 
skildring av den svenska musikmaskinsindustrin” (s. 7). Avgränsningen till 1800-
talets början och Smålandsharpan antyds genom att Nöring, med rätta, skriver att 
”[v]evpositiv och spelur är på intet sätt unika för Sverige” (s. 8). Historiska 
avgränsningar med begrepp som ”svenska”, eller ”i Sverige” medför alltid 
problem avseende definitionerna och kan därför med fördel undvikas genom 
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omformulering. Ibland ändras även tyngdpunkten, och om boken hade hetat 
Musikmaskiner i Sverige kunde både Augsburgska konstskåpets virginal i 
Gustavianum och alla spelur inkluderats, för de bidrar med en hel del 
information om gränssnittet musikmaskin och samhälle. 

I ”Vad är en musikmaskin” ger Nöring en bra introduktion till ämnet. Men, här 
hade en referens till diskussioner inom området organologi varit värdefull. En 
sådan diskussion hade också kanske givit de verktyg som behövs för att göra 
träffsäkra sökningar i en databas som MIMO Musical Instrument Museums 
Online (https://mimo-international.com/MIMO/). En sökning på ”pianoharpa” i 
MIMO ger nämligen inga träffar på de svenska instrument som Scenkonstmuseet 
äger. Däremot ger en sökning på ”reformorgel” två träffar. 

Svenska musikmaskiner är ett viktigt tillskott till litteraturen kring självspelande 
instrument. Området är relativt outforskat ur ett akademiskt perspektiv, även om 
det just nu verkar finnas ett nyvaknat intresse för fältet. Ur ett musikvetenskapligt 
perspektiv vill jag därför lyfta fram några aspekter där boken kan tjäna som 
utgångspunkt för fortsatta studier – på alla nivåer. 

Brukarna 
Nöring presenterar några intressanta källor där vi får en samtida bild av hur man 
förhöll sig till musikmaskinerna, repertoarvalen på maskinerna samt lyssnarna 
eller brukarna. Här finns allt från priskuranter från Nyströms orgelfabrik med 
publicerade brev från köpare, till Nordisk familjebok och tidskriften Idun. Nöring 
citerar en folkskollärare från Arvidsjaur som skrivit till J. P. Nyström: ”Särskildt 
beröm har här kommit fabrikanten till del för den ovanligt mjuka och behagliga 
sugton, som han lyckas anbringa äfven i inrättningen för mekanisk spelning, 
hvarigenom den musik, som dessa orglar på dylik väg prestera, alldeles skiljer sig 
från den skrällande och örat tröttande positivmusik, som andra nutida mek. 
musikinstrument, Ariston, Herophon m.fl. frambringa” (s. 74). I Idun lyfts 
Phonolan fram mot den avskräckande beskrivningen av pianoklinkande i höghus: 
”Bland den moderna kulturens och trångboddhetens plågoris räknar helt visst 
mången det nutilldags så fruktansvärdt allmänna pianoklinket som ett af de värsta. 
Har man i en stockholmsk hyreskasern råkat in mellan ett par grannar, som 
dagen i ända traggla skalor och öfningar eller dunka den sista revykupletten och 
operettvalsen, så får man också känna af att man lefver. […] Vi kunna ej förneka, 
att vi hittills hyst en viss misstro mot alla mekaniska pianospelapparater, men med 
Phonolan är ett verkligt jätte-steg taget mot det fullkomliga i den vägen.” (s. 155). 
Här finns tydligen en rik guldgruva att ösa ur, där relationen mellan instrument 
och brukare får tydligare konturer och starkare färger. När det gäller t.ex. 1700-
talet och speluren är denna typ av källor ovanliga. Här finns möjligheter till 
intressanta mikrohistoriska arbeten kring repertoaren på ett instrument, i 
synnerhet om proveniensen och ägarskapet är utredda. 

Instrumenten och musiken 
Nöring visar på mycket god kännedom om respektive instrumentmodell, särskilt 
deras tekniska konstruktion. Nöring skriver om problematiken med cirkulära 
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medier för programmering i samband med beskrivningarna av några bevarade 
reformorglar av J. P. Nyström: ”Extratonerna är som redan nämnts placerade 
längst in mot centrum, där periferihastigheten är betydligt lägre än på toppen av 
skalan, vilket ställer stora krav på precision i stansningen. Och som redan nämnts 
är Nyströmskivorna inte alltid stansade med önskvärd precision…”(s. 81). Denna 
kunskap gör att diskussionen om precisionen i musiken och hur den kan 
användas för att diskutera historisk framförandepraxis får en förankring i 
teknikens möjligheter och begränsningar. Detta blir särskilt tydligt i kapitlet ”Att 
göra musik för självspelande instrument” (s. 216ff). Fokus i detta arbete är själva 
instrumenten. Detta är ingen brist, utan en rimlig begränsning. Samtidigt visar det 
att det finns utrymme för vidare forskning kring instrumenten ur ett mer 
industrihistoriskt perspektiv. 

Varje enskilt instrument är också ett intressant arkiv av musik distribuerad till 
brukare, något i stil med spellistor på dagens sociala medier. Huruvida alla 
stycken avlyssnats lika mycket kan troligen avgöras genom en analys av slitage på 
respektive medium. Instrumenten som källa till forskning om lyssnarvanor före 
fonografen och radion har här en rik källa att ösa ur, och skulle med säkerhet 
kunna komplettera vår förståelse om bruket av musik under 1800-talet i Sverige. 

Svenska musikmaskiner är inte skriven i ett akademiskt sammanhang, och de 
svagheter som detta medför bör nämnas utan att förta värdet av ovannämnda 
styrkor. Stilistiskt gör författaren en hel del utvikningar av längre och kortare slag 
vilka hade strukits av en handledare eller redaktör. Referenshanteringen är inte 
enligt praxis, och försvårar ibland uppföljningen av de viktiga källorna. Kataloger 
av repertoar och liknande borde ha placerats i ett appendix. Det enda sakfel jag 
kunnat hitta vid genomläsningen är formuleringen på s. 17 angående hur en 
stiftvals framdrivs, nämligen att den kan ”drivas av […] ett urverk med lod”. De 
spelur som har ett urverk och ett spelverk har separata lod för drivningen av 
respektive verk, varför en mer korrekt formulering hade varit ”drivas av […] ett 
mekaniskt verk med lod”. Till sista skall nämnas att recensenten inte hittat ett 
enda stavfel i boken, vilket är imponerande. 

Johan Norrback 

Om Eric Ericson 

Cecilia Rydinger, 2021. Eric Ericson genom mina glasögon. Göteborg: 
Bo Ejeby Förlag. 172 s. ISBN 978-91-88693-07-5. 
Boktiteln är också en programförklaring. Detta är en personlig bok som fokuserar 
främst två individer: körledaren och musikern Eric Ericson (1918–2013), en av de 
synligaste och mest inflytelserika körpersonerna för främjande av a cappella-
körsång i Sverige och internationellt under andra hälften av 1900-talet, samt 
författaren själv. Det personliga består i perspektivet på och sammanställningen av 
källmaterialet, den använda terminologin samt det övergripande fokus som 
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Cecilia Rydinger (f. 1961) – lärjunge till Ericson och själv framgångsrik körledare 
– anlägger boken igenom. 

Läsaren tas med på en mångfacetterad, färgrik och informationsfylld resa 
genom Ericsons körrelaterade liv, från uppväxtmiljön i metodistsammanhang och 
grundandet av Juniorkören inom den frikyrkliga församlingen på tidigt 1930-tal till 
den sista konserten med Eric Ericsons Kammarkör i december 2011. 

Denna recension anlägger en kritisk blick på publikationen och tar bland annat 
upp den yttre formen, frågor om teori och metod, samt funderingar kring ett 
europeiskt perspektiv på körforskning. 

Gällande den yttre formen används rubriker sparsamt för i allt sex huvudkapitel 
som fyller drygt hundra sidor. Dessa inramas av en prolog och en epilog samt en 
engelsk sammanfattning på tjugo sidor. Det finns inget person- eller sakregister. 
Dessa hade underlättat orienteringen enormt, eftersom texten innehåller ett 
myller av olika personnamn, platser och tidsrum; även en översiktlig redogörelse 
över exempelvis personer inom Ericsons kontaktnät (nätverkandet framhävs vid 
flera tillfällen), körrepertoaren eller körers turnéplatser hade utgjort en relevant 
kontextuell kartläggning av Ericsons körverksamhet i Sverige och internationellt. 
Boken kan alltså inte användas som uppslagsbok. 

På sju främst självbiografiskt hållna sidor positionerar sig Rydinger personligt 
och yrkesrelaterat gentemot Eric Ericson, som bland annat var hennes lärare i 
kördirigering under studenttiden vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH). Här ger hon en överblick över sina egna stationer inom kör-Sverige med 
utgångspunkt i folkrörelsernas och kulturskolors grundläggande betydelse för 
främjandet av körlivet, via stationer som hennes dirigentskap för den blandade 
kören Allmänna Sången (1988–2009), Kungliga Operans första kvinnliga dirigent 
i början på 1990-talet, lektor i orkesterdirigering på KMH 1998, professor i 
samma ämne från 2007 samt prorektor och senare rektor för KMH 2008–2019. 
2008 var startåret för hennes engagemang som första kvinnliga dirigent för 
manskören Orphei Drängar i Uppsala. 

Med drygt 140 bilder är boken rikt illustrerad, innehållande allt från 
personporträtt, foton från körrepetitioner, stil- och arbetsstudier, brev- och 
notfaksimil till vinyl- och CD-omslag. Bildmaterialet kommenteras ibland och 
används samtidigt i illustrerande syfte. 

På nära fyrtio inledande sidor (s. 19–56) skapas en kronologisk berättelse om 
Ericsons kör- och sångrelaterade liv, som lyfter fram särskilda biografiska och 
musikaliska stationer i Sverige och internationellt. Olika institutioner, 
verksamhetsområden och personer nämns och beskrivs kort. Exempel är 
Ericsons studier vid Musikkonservatoriet på 1930-talet, Måndagsgruppen på 
1940-talet, Kammarkören, Radiokören och Orphei Drängar. Internationella 
framgångar på 1960-talet och skivinspelningars betydelse på 1980-talet nämns, 
liksom olika körpersonligheter och pedagoger i Sverige, som Ludvig Siedberg, 
Einar Ralf, David Åhlén och Johannes Norrby. Berättelsen väver ihop många 
olika aspekter och levererar en snabb överblick över Ericsons körrelaterade 
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verksamhet, dock utan fördjupning i en idé- eller kulturhistorisk kontext, som 
exempelvis cecilianismen, tidig-musik-rörelsen på 1920-talet med 
madrigalrenässansen, kyrkosångens roll eller Bach-receptionen i Europa. 

Däremot är den explicita agendan, att ”lyfta fram Eric Ericsons gärning i ljuset” 
(s. 9, 130) framskriven. Huvuddelen av framställningen (s. 58–126) ägnas åt 
parafraser, citat och tolkningar av ett urval brev från och till Ericson, som finns i 
Eric Ericsons samling, som överlämnades till Kungliga biblioteket 2011. Genom 
projektstöd från KMH har Rydinger haft ”möjligheten […] att genomlysa” (s. 7) 
samlingen, som består av 15 hyllmeter material ordnat i 251 kapslar. Hon 
hänvisar till fel signum (s. 170), rätt signum ska vara ”SE S-HS Acc2010/61” (se 
https://arken.kb.se/SE-S-HS-Acc2010-61, min kursivering). Främst används 
kapslarna 1–28, som enligt arkivförteckningen innehåller brev till Ericson åren 
1950–2005 samt brev från honom 1951–2003. Rydinger hänvisar uteslutande till 
respektive kapsel på KB – arkivet är inte digitaliserat – oftast utan att ange ett 
specifikt datum (se s. 71 och 92). Brevskrivarna delas in i ”olika kategorier av 
människor” (s. 58), exempelvis ”unga dirigenter” (s. 59), ”tonsättare och 
arrangörer” (s. 61), ”sångare” (s. 64), ”forskare” (s. 66, 99) och ”musiker” (s. 97). 

Författaren anger som huvudfokus att ”förstå och analysera hur [Eric Ericson] 
med sin personlighet gjorde avtryck på sin omgivning över lång tid, och på vilket 
sätt hans gärning fortsatt är levande idag” (s. 11). Det överliggande 
individperspektivet fokuserar därmed främst Ericsons personliga och 
yrkesrelaterade egenskaper samt relationer till några andra kör- och 
musikpersoner i Sverige och internationellt. Brev till familj och vänner från 1990- 
och 2000-talet tas också upp. Det finns ett appendix som innehåller fyra 
dokument, där urvalskriterierna är oklara: 1) en svensk översättning av ett tyskt 
brev (faksimil på s. 94) som Ericson skrev till György Ligeti 1964; 2) en dikt av 
Tage Danielsson framförd vid Orphei Drängars (OD) capricer på 1980-talet; 3) 
Ericsons minnestal över Tage Danielsson som han höll inför OD 1986 och 4) det 
engelska originalet till ett brev från Ericson till Richard Sparks 1995 som också 
finns i svensk översättning på s. 100–103. 

Brevförfattarna är delvis anonymiserade (s. 58) och delvis anförda med namn 
som Mogens Wöldike (s. 88), Riccardo Muti (s. 91), Sergiu Celibidache (s. 92) 
och György Ligeti (s. 93ff., 132f.). 

I syfte att exemplifiera Ericsons internationella impact behandlas två 
körledarkontakter, Friederike Woebcken från Tyskland och Michel Marc 
Gervais från Kanada, mera utförligt. Båda har också intervjuats för ändamålet 
(s. 69–86). 

Skrivsättet är lättsamt och personligt, med flera resor till det självbiografiska, där 
Rydinger explicit anknyter till sina egna erfarenheter som körsångare i Kungliga 
Musikhögskolans Kammarkör, student och dirigent (s. 12–18, 73, 78, 81). Här 
finns en styrka i att hon har haft en personlig relation till och samtidigt har gett sig 
in i samma yrkesbana som Ericson. Detta är samtidigt också en del av svagheten i 
texten, då hon inte kan och vill undgå att vara hemmablind och ensidigt 
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bejakande. Analysen stannar tyvärr ofta på en beskrivande, lovordande eller 
individualpsykologisk nivå, och Rydingers körrelaterade erfarenhetstillgång 
skymtar endast i bakgrunden och fördjupas sällan. 

Tydligen har ett omfångsrikt källmaterial granskats. Den som förväntar sig en 
kvalitativ översikt över Eric Ericsons samling eller breven blir dock besviken, då 
källmaterialet inte presenteras på ett översiktligt, systematiskt, källkritiskt eller 
historiskt kontextualiserande sätt. Den som är intresserat av hur Rydinger ser på 
Ericson och hans körrelaterade verksamhet, som överlappar med hennes egen, 
hittar en mängd olika originalcitat och faksimil som tolkas individuellt och som 
ställs i ett sammanhang med olika körrelaterade trådar som spänner över hela 
1900-talets andra hälft och början på 2000-talet. 

Biografiska och självbiografiska kommentarer varvas med korta informationer 
om bland annat turnéer, musikinstitutioner, personer och repertoar. Dessa 
informationer är av beskrivande snarare än analyserande karaktär och ger stöd åt 
kanonbildning snarare än differentiering. Ett exempel är hur körrepertoaren – 
som i boken lyfts fram som essentiell för körers utveckling och framgång – 
behandlas (s. 75, 77, 79, 122, 125). Ett annat är hur repetitionsarbetet, 
dirigentgestiken och samarbetet med samtida tonsättare lyfts fram som särskilt 
utmärkande även i internationella sammanhang (s. 79, 96), men samtidigt 
hänvisas läsaren till att göra egna tolkningar snarare än att Rydinger presenterar 
analyser eller fördjupningar av dessa aspekter (s. 74, 79, 81, 100–103). Korta 
omnämnanden och beskrivningar av verksamhetsområden och personer varvas 
ibland med relevanta körmusikaliska analyser (s. 23), men på ett övergripande 
plan står aspekter som repertoar, dirigentgester, artikulation, klang, konstnärligt 
uttryck eller sångteknik inte i fokus för analysen (s. 27, 70, 75), trots att Ericson 
framhävs som främjare av en hög konstnärlig nivå (ett begrepp som i sin tur inte 
definieras). 

Berättelsen förblir oftast inom en individuell horisont, där författaren tillskriver 
Ericson olika positivt konnoterade epitet (s. 58ff.). Positionen är den av en 
respektfull beundrare och vän. 

Samtidigt finns ett frågetecken angående den bild av den europeiska kör- och 
musikhistorien som Rydinger vid enstaka tillfällen ger. Ett exempel är en 
förfrågan till Ericson från en – anonymiserad – estnisk tonsättare 1991, där hon 
nämner ”den värld som då öppnades för konstnärer i bland annat de baltiska 
staterna, vilka dittills varit mer eller mindre avskurna från övriga Europas 
inflytande inom det konstnärliga området” (s. 61f.). Dock hade Estland redan på 
1800-talet akademiska sångföreningar med blandade körer. Tonsättarna Veljo 
Tormis (1930–2017) och Arvo Pärt (f. 1935) genom sina kompositioner samt 
estniska körinstitutioner som den 1945 grundade Eesti Raadio segakoor och den 
1981 grundade Estonian Philharmonic Chamber Choir visar på en djup 
förankring i den europeiska körkulturen. Därför hade de citerade orden i 
samband med Estland behövt integreras i en utförligare bakgrundsteckning eller 
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analys för att kunna undgå kritik för körhistorieförfalskning eller svensk 
kulturimperialism. 

Metodiskt lägger Rydinger vikt på såväl en induktiv tolkning av breven byggd på 
transkription och närläsning (s. 69) som ”drygt tre timmar långa kollegiala samtal” 
(s. 70). Brevurvalet används dock inte till stöd för en avvägd körhistorisk 
framställning. I kapitlet om ”Inflytande” blir detta särskilt påtagligt, när den kapsel 
som hänvisas till omfattar Ericsons brev 1951–1993, medan urvalet endast tar upp 
brev från 1980- och -90-talet (s. 89ff.). 

Det är oklart om Rydinger överhuvudtaget vill skriva in sig i en vetenskaplig 
diskurs. I ett samtal med Karin Eklundh i Körpodden med anledning av bokens 
publicering ger hon uttryck för en positionering utanför forskarsamhället när hon 
nämner att ”[j]ag är ju inte forskare och inte doktorand” (Sveriges Körförbund, 
Körpodden 31 december 2021: #25 Eric Ericson genom mina glasögon, 5:08). 
Boken utmanar därför försök till vetenskaplig placering i en specifik textgenre. I 
viss, men mycket liten, omfattning refereras befintlig forsknings- och annan 
litteratur. Även publikationens tänkta målgrupp  torde snarare finnas inom kör-
Sverige och den internationella körvärldens inre krets än inom forskarsamhället 
(s. 130). Samtidigt anges inga specifika urvalsprinciper eller forskningsfrågor vid 
sidan om den allmänt hållna ingången att ”jag har gått igenom och läst de delar ur 
samlingen jag finner relevanta för denna bok” (p. 10), vilket försvårar för läsaren 
att göra sig en kvalitativ uppfattning om samlingen och om Rydingers brevurval. 
Framträdande begrepp i den kommenterande texten är ”betydelse”, ”inflytande” 
och ”påverkan” (s. 82, 83, 87, 119), som semantiskt är flertydiga, svårfångade och 
analytiskt otydliga. Här hade en analysansats utöver en individuell brevtolkning – 
liknande till exempel litteraturvetarnas breveditioner eller historikernas kritiska 
källeditioner – kunnat ge ett mervärde. 

Författarens position framstår som en beundrares inom en inre krets av 
följeslagare och elever till Ericson, som samtidigt bildar en sorts körgemenskap (s. 
81, 84, 121). Här konstrueras en person och hans lärjungar, som också ser sig 
själva som ambassadörer (s. 77, 82, 129). Detta bidrar till att det finns en 
självbekräftande och missionerande attityd som jag uppfattar som okritisk (s. 77, 
95, 122). Komplexiteten i körsångens och körkulturens synkrona växelverkan 
med annan musikalisk och samhällelig utveckling samt diakron förändring över 
tid skymtar endast i förbifarten. 

Med publikationen uppenbaras en tydlig kvalitativ skillnad mellan att 
körpraktiskt och konstnärligt gestalta körsång – både Ericsons och Rydingers 
ostridiga kompetensområde – jämfört med att språkligt konstruera och historiskt 
situera det körmusikaliska. 

Därför är boken en indirekt uppmaning till att fortsätta ställa relevanta 
forskningsfrågor och behandla fördjupningsområden inom körforskningen, så 
som de också har formulerats inom det europeiska körforskningsnätverket ”Choir 
in Focus” (2009–2012; se Geisler och Johansson, red., 2010, 2011, samt Geisler 
och Johansson, 2014). 
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Don Giovanni’s reputation restored 

Magnus Tessing Schneider, 2022. The original portrayal of Mozart’s Don 
Giovanni. London: Routledge, 245 pp. ISBN 978-036-724320-3. 
What kind of character is the Don Giovanni of Da Ponte’s and Mozart’s opera 
buffa, really? Is he a brutal and violent murderer and rapist who at the end of the 
drama receives his justified, divine punishment – as he has been portrayed in 
theatre plays and films for the last 200 years? Is this what Da Ponte and Mozart 
intended, and is this how the role was rendered in the original staging of the 
piece? This is the question that Magnus Tessing Schneider sets out to answer in 
his book. And his answer is an emphatic no. 

As the title makes clear, the main objective of the study is to attempt a historical 
reconstruction of the original portrayal of the role, by the Italian baritone Luigi 
Bassi. However, since the author is fully aware that his results are radically 
opposed to received and accepted interpretations, he also includes a study of how 
the traditional Don Giovanni image was created in the 19th century and passed on 
to the 20th. The study of Bassi’s Don Giovanni is thus interspersed with a 
comprehensive study of the history of translations and the critical reception of the 
opera. 

In the first chapter, we meet Luigi Bassi, and Tessing Schneider sets out the 
prerequisites for describing and interpreting his portrayal of Don Giovanni at the 
Estates Theatre in Prague and later in Warsaw and Leipzig. The author is fully 
aware that the reconstruction of a stage performance in the late 18th century is a 
difficult and delicate task; it has to be based on a combination of both prescriptive 
and descriptive sources. In the first category we find the original libretto and 
score, as well as later annotations in those and later revised versions, and, finally, 
contemporary playbills. The second category comprises a forest of anecdotes, eye-
witness accounts and orally transmitted second-hand information about Bassi’s 
portrayal, mostly dating from the 19th century. Tessing Schneider makes an 
impressive effort to contextualize, evaluate and cross-check these sources against 
each other. With these source-critical considerations in mind, he uses the 
following six chapters to guide the reader through the opera, scene by scene. He 
describes what he takes to be the original portrayal of the Don Giovanni character 
and contrasts it with subsequent renditions and interpretations of the role. We 
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learn that the character in Bassi’s rendition was subtle, humorous and full of grace 
and charm. 

Drawing on Felicity Baker’s revisionist studies of the libretto, Tessing 
Schneider convincingly demonstrates that the original libretto actually is a radical 
rewriting of the Don Juan myth, problematizing the question of his guilt and cruel 
punishment. In this context, the ‘Spanishness’ of the plot and characters also 
functioned as a representation of conservative, anti-libertine agendas. In the later 
adaptations, precisely those elements that Da Ponte and Mozart removed or 
challenged were reinstated. The interpretation of the opera that was established 
during the 19th century owed much to the earliest German translations of the 
libretto, not least the one by Friedrich Rochlitz from 1801. As Tessing Schneider 
demonstrates, this translation was a drastic adaptation of the drama, demonising 
the main character and turning him into a dark villain, but also depriving the 
female characters of erotic agency and christianising the plot. To some extent this 
was for dramaturgical reasons: the imbalance between the protagonist’s wrong-
doings and his final punishment was considered a flaw in the plot. Therefore he 
had to be made a real villain, and through this revision the critical potential of the 
original version was eradicated. 

The second chapter deals with the opening scene: the alleged abuse of Donna 
Anna and the killing of her father, the Commendatore. In the traditional 
interpretation of the drama, these are Don Giovanni’s two worst crimes: it is 
understood that he actually rapes Donna Anna and murders her father. But in Da 
Ponte’s and Mozart’s version, it is never evident that Anna was abused. This is just 
the version that she presents to her fiancé, Don Ottavio. Moreover, in Da Ponte’s 
and Mozart’s rendition, it is the Commendatore that attacks Don Giovanni, who 
only reluctantly draws his sword and kills in self-defence. Thus, the question of 
Don Giovanni’s alleged guilt remains an open question for the viewer to reflect 
and decide upon. 

The third chapter deals with the three female characters and Don Giovanni’s 
relation to them. Tessing Schneider shows how in the original libretto, and in 
Luigi Bassi’s original portrayal, he treated the three women in a persistently 
respectful and chivalrous way. He argues that the three women represent three 
different attitudes to marriage and relations between the sexes. Where the male 
protagonists Ottavio and Masetto embrace the idea of traditional marriage, Anna 
reveals ambivalence, even though eventually she reluctantly submits. Elvira 
embodies a romantic stance of love as passion. Zerlina (just like Don Giovanni 
himself) approves of gallantry and flirt – even when it involves a certain amount of 
seduction and trickery. 

Chapter Four discusses the party episode at Don Giovanni’s house, and 
Chapter Five the disguise scenes at the opening of Act 2. In both chapters, the 
author demonstrates that later translations and productions have made Don 
Giovanni much more violent and abusive than what is motivated by Da Ponte’s 
libretto, convincingly exemplified by some of the illustrations included in the 



Reviews 

STM–SJM vol. 104 (2022) 
 

261 

book. Chapter Five also examines the intriguing complexity of Donna Elvira’s 
character in the original version, and the degree to which she in later reception 
has been reduced to a helpless victim without any agency of her own. According 
to the author, this was more or less a necessity in 19th-century productions, since it 
was at that time impossible to portray a non-idealised image of female erotic 
desire on stage. 

The sixth chapter deals with the graveyard episode, and Chapter Seven with the 
second finale and the stone guest. Tessing Schneider points out that in the original 
production, the same singer doubled as Masetto and Il Commendatore. This gave 
room for a playful interpretation of the scene, fully consistent with the libretto: 
that Don Giovanni mistakes the talking statue for a human prankster, possibly 
Masetto himself. This assumption also explains Don Giovanni’s carefree attitude 
towards his awkward guest: he presumably believes that this is one of his enemies 
in disguise, right up to the very final moment when the stone guest grabs his hand. 

In the postscript, the author takes a step back and discusses his findings from a 
philosophical and aesthetic perspective. He emphasizes the work’s original 
position as an opera for a sophisticated audience of connoisseurs, with a 
deliberately complex design that aimed at challenging the audience’s judgement – 
concerning gender politics as well as musical taste. He criticises the contemporary 
ethical turn of both opera studies and opera productions, and the tendency 
towards instrumentalisation of opera for various didactic and ideological 
purposes. 

Tessing Schneider’s claim that 19th-century adaptations have also dominated 
20th-century reception is for obvious reasons not based on a comprehensive study 
of all stage productions of the opera over the last century. It mostly leans on 
anecdotical evidence, using examples not least from film versions and some more 
famous recordings. Admittedly, it can be argued that precisely these well-known 
renditions have been formative for present approaches to the opera. An 
exhaustive study of more recent stage productions, when the opera is mostly given 
in the original Italian, could perhaps give a more nuanced picture, but this 
question is beyond the main scope of the study. 

This is an important book. It is important as a radical historical reinterpretation 
of an iconic artwork, but also as a defiant challenge to certain tendencies in 
today’s intellectual climate. These two aspects are different but complement each 
other in ways that are worth considering. 

First, in Tessing Schneider’s convincing rereading, the opera emerges as a 
much more complex and intriguing work than what is commonly assumed – as a 
rewriting of the traditional Don Juan myth, presenting the audience with a 
number of provocative questions: What was it really that happened here? Who is 
to blame? What kind of behaviour is acceptable and what is not? What is the 
place of erotic relations in society? What room is there for female desire? And, 
last but not least, is the capital punishment of Don Giovanni at the end of the 
opera really motivated by his alleged offences? Those questions are raised in the 
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opera, but never answered. The answers are left to the viewers and depend on 
how they interpret the action and the dialogue and which ethical judgement they 
adopt. In the 19th century, translators and critics simplified this complex work, 
made the moral questions unambiguous, turning the main character into an 
undisputed villain. That transformation still lingers today. 

Tessing Schneider’s historical examination is driven by a revisionist agenda but 
leans on patient and systematic argumentation based on a large and diverse source 
material. It never becomes programmatic but is characterised by a combination of 
rigorous source criticism and inventive analytical observations. By this method, 
the author reaches a new and enthralling understanding of one of the most 
scrutinised works in the history of opera. He has presented us with a Don 
Giovanni who is even more interesting, complex, and thought-provoking than has 
commonly been assumed. 

Moreover, this study is important because of what it reveals about a certain 
contemporary inclination: an impulse towards simplification and unambiguity in 
the interpretation of fictional stories and characters, and towards an 
instrumentalisation of historical artworks to suit present ideological agendas. For 
some reason, there seems to be an uneasiness today towards ambiguous and 
complex stories and characters, and a preference for the ethically clear-cut. This is 
a deplorable development because it deprives art of one of its most valuable 
potentials. 

With this combination of two relevant approaches, Magnus Tessing 
Schneider’s book emerges as an excellent example of how a thorough historical 
study can say something highly relevant also about its own age. 

Lars Berglund 


