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Abstract 
 
In this paper, Guitar Cultures, I aim to examine changes in the social, musical and cultural 

status of the guitar in Sweden during the period of 1820–1980. I also will outline the 

instrument’s development as a cultural symbol during this time. The main reason for my choice 

of subject is my distinct impression that the guitar probably is the most widely spread and 

played of all musical instruments, not only in Sweden, but worldwide.  Another reason is that I 

am a guitar player myself since many years. The popularity of the guitar has causes that are 

musical as well as extra-musical. From its humble beginnings – probably in Spain – in the 16th 

century, the guitar has become a fixture in a number of societies, not only in the Western 

hemisphere, since from way back it was brought by European seafarers to the rest of the world. 

The fact that the instrument lent itself very well to electrical amplification made it an important 

voice in popular music from the 1940’s and onwards, while its international status as a concert 

instrument is well established these days, after a somewhat shaky beginning pre-Segovia. In 

Sweden, the guitar has inhabited a number of different social and symbolic spheres. From being 

a fairly exclusive pastime for the upper class it became very popular among a broader segment 

of society during the 19th century, until it fell out of favour with the wealthier strata of society, 

who saw the piano as more befitting their social position. In the early 20th century, the guitar 

instead became firmly associated with the Swedish branch of the Salvation Army, where it was 

adopted as the main instrument in the service of God – almost exclusively played by female 

soldiers, which meant that the guitar for a long time was percieved solely as an instrument for 

women. This did not change until the 50’s, when the advent of rock’n’ roll suddenly made the 

guitar attractive for young men who saw Elvis Presley and Tommy Steele as role models. In 

this paper, I attempt to study a number of different guitar cultures in order to reveal which 

factors that have been the most influential regarding the changes in the guitar’s social, musical 

and cultural status as well as in its development as a cultural symbol.  
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1. Inledning 
Enligt Nationalencyklopedin är en gitarr ett ”stränginstrument, bestående av en ljudlåda med 

flat eller välvd botten och insvängda sarger och lång hals med tvärgående greppband.”1 Detta 

enkla knäppinstrument är ett av världens mest spridda. En googling 2017-03-16  

 på ”gitarr” versus ”fiol” respektive ”dragspel” ger följande resultat:  

Gitarr: 3 200 000 träffar (”Guitar” 634 000 000 träffar) 

Fiol: 3 080 000 träffar (”Violin” 133 000 000 träffar) 

Dragspel: 560 000 träffar (”Accordeon” 3 970 000 träffar) 

Gitarren har sannolikt sitt ursprung på Iberiska halvön och de tidigaste bevarade exemplaren är 

från 1500-talet.2 Instrumentet har ursprungligen varit flitigt i bruk i de allra översta 

samhällsskikten, men har också med tiden kommit att associerats med socialt mindre ansedda 

miljöer. Gitarrspelandet har med andra ord gjort en ”omvänd klassresa” något som det enligt 

bl.a. sociologen Pierre Bourdieu har gemensamt med andra aktiviteter som från början 

förbehållits samhällets toppar.  
En ursprungligen adlig praktik kan överges av adeln – och det sker ofta – när den anammas av en del av 
borgarklassen eller småborgerligheten, eller av de folkliga klasserna (se till exempel boxning, som 
aristokraterna gärna utövade i slutet av 1800-talet).3 
 

 I och med att instrumentet elektrifierades från 1940-talet och framåt, förändrades i hög grad 

dess sociala och kulturella position så att det med tiden kom att inta en central roll i den 

ungdomskultur som från 50-talet skulle lansera nya ideal i fråga om såväl musik som livsstil.  
The move from acoustic to electric guitars is one of the most interesting aspects of the history of musical 
instruments. This is not only beacause of the technological shift that it represented, but also because it 
highlighted some major changes in the social and musical discourses of the times.4  
 

Som musikinstrument har gitarren ett antal egenskaper som gjort att den kunnat assimileras i 

en rad olika sammanhang och bli en del av högst skilda ”gitarrkulturer”, ett begrepp som 

kommit att bli allt vanligare framförallt inom anglosaxisk forskning. Kevin Dawe, en brittisk 

forskare, radar upp inte mindre än nitton olika skäl till att gitarren ”can be considered 

phenomenally popular”. Vi nöjer oss med de fyra första:  
•   Portability 
•   Versatility (which may be defined in several ways) 
•   Affordability (there is a wide-ranging price scale) 
•   Expressivity, potential for communication (of emotions, in particular) 5  

                                                
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gitarr hämtat 2017-03-16 
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gitarr hämtat 2017-03-16 
3 Bourdieu, Pierre Praktiskt förnuft – bidrag till en handlingsteori, Bokförlaget Daidalos AB 1995, s 15 
4 Carfoot, Gavin, Acoustic, Electric and Virtual Noise: The Cultural Identity of the Guitar, LEONARDO MUSIC 
JOURNAL, Vol.16, pp, 35–39, 2006 http://eprints.qut.edu.au/69422/ hämtat 2016-06-11 
5 Dawe, Kevin The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and Musical Performance, Ashgate 
Publishing 2016, s 21 
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Dessa egenskaper har alltså gjort gitarren till ett vida spritt instrument som periodvis kommit 

att befinna sig i högst olika sociala miljöer. Den har kommit att tas i bruk för vitt skilda typer 

av musik och har också försetts med skilda slag av kulturellt och symboliskt värde, från 1800-

talets överdådigt dekorerade salongsgitarrer till punkens slitna och nersvettade elplankor. En 

del av gitarrens metamorfoser har ägt rum på svensk botten och det är dessa som är föremål för 

min uppsats.   

2. Syfte - avgränsningar 
Denna undersökning syftar till att undersöka hur gitarrens sociala, kulturella och symboliska 

identitet förändrats över tid i Sverige under perioden 1820–1980. Mitt ämnesval dikteras av att 

instrumentet i sig är så vida spritt och populärt över i stort sett hela världen, något som beror på 

såväl inommusikaliska som utommusikaliska faktorer. Gitarren kom ju på ett tidigt stadium att 

spridas över den värld som Europa var i färd med att ”upptäcka” och har levt vidare i en rad 

uppenbarelser på skilda kontinenter. Ett annat skäl till mitt val av ämne är att jag själv spelar 

gitarr sedan många år.  

Den titel jag har valt för denna uppsats är ”Gitarrkulturer”, vilket innebär att jag fokuserar på 

ett antal specifika kulturmiljöer där gitarren tillmätts olika typer av social, kulturell och 

symbolisk betydelse. Under arbetets gång har det stått klart för mig att ämnet, dvs gitarrkulturer 

i vid bemärkelse, de senaste åren har börjat få ökad status som forskningsobjekt för framförallt 

anglosaxiska studier, vilka ofta anlägger en tvärvetenskaplig dimension med inslag av 

musikvetenskap, etnografi, sociologi, mm.  

Min undersökning utgår snarast från ett socialhistoriskt perspektiv. Efter en kortfattad bakgrund 

till instrumentets historia i Sverige under 1800-talet ägnas undersökningen åt dess skiftande 

roller inom tre urskiljbara gitarrkulturer, nämligen Frälsningsarméns missionsverksamhet, 

sällskapet Visans Vänner samt Svenska Gitarr och Lutasällskapet. Vidare undersöks hur 

instrumentet representeras över tid i tidskrifterna Bildjournalen och Musikens Makt. Detta urval 

av källmaterial kan tyckas ganska eklektiskt, men min avsikt är att analysera empirin med hjälp 

av valda delar ur Pierre Bourdieus teoribygge för att på så vis kunna dra relevanta slutsatser 

utifrån de verktyg som där tillhandahålls.   
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3. Frågeställningar 
Ett begrepp som jag kommit i kontakt med under arbetet är ”organologi”. Denna term återfinns 

märkligt nog inte i Nationalencyklopedien. Däremot ger SAOB en förklaring. Primärt avser 

termen läran om organen hos organiska varelser, men den kan också betyda ”systematisk 

beskrivning av musikinstrument”. 6 I skriften Dokumenterat 34 Bulletin från Statens Musikverk, 

utreds begreppet av Stefan Bohman, Musikmuséets chef under rubriken ”Organologi i dag”. 

Han anger fyra aspekter på studiet av musikinstrument enligt följande:  
Instrumentens praktiska funktioner. Det handlar om hur instrument använts och utvecklats för att fylla olika 
praktiska funktioner i specifika, samhälleliga sammanhang. /---/  
Instrument för estetiken. Det handlar om instrumentens roll i estetiskt hänseende, för den sköna konsten 
och för njutningens skull. /---/ 
Instrument som symboler. Det handlar om musikinstrument som symbolbärare, dvs. att de får en annan 
betydelse än bara den funktionella eller estetiska. Det kan handla om musikinstrument som könssymbol, 
t.ex. cittra som kvinnoinstrument, klaverets roll för borgarkvinnorna m.m. Det kan handla om 
musikinstrument som klassymbol, t.ex. bedömningen av dragspel genom tiderna. Eller musikinstrument 
som generationssymbol, t ex. elgitarren och, även här, dragspelet. Det kan handla om instrument som 
nationalsymboler, t.ex. diskussionen om nyckelharpan som nationalinstrument, ett tema som Musikmuséet 
nu gör en hel utställning kring.  
Instrumenten som hantverk och vara. Det handlar, vid sidan av instrumentens övriga samhällsfunktioner, 
om instrumentens roll som hantverk och vara. /---/ Eller instrumentens ekonomiska värde, som delvis hör 
ihop med dess roll som konstprodukt. Instrumenten lever därför ett eget liv i egenskap av 
investeringsobjekt. /---/7 

 

Av dessa aspekter finner jag den tredje, dvs. instrument som symboler, särskilt intressant. Det 

hindrar inte att också övriga aspekter av organologi kan anläggas på min empiri, t.ex. den om 

instrumentens ekonomiska värde, som visar sig vara av betydelse inte minst för unga utövare 

av popmusik som vill komma i åtnjutande av det symbolvärde som gitarren medför.  

Min övergripande frågeställning är alltså: hur har gitarrens ”symbolvärde” – kulturellt och 

socialt – förändrats under undersökningsperioden? Med utgångspunkt i tidigare forskning kan 

det konstateras att det över tid har utvecklats ett antal skilda ”gitarrkulturer” som har styrt 

inriktningen av min undersökning. Uppenbart är att instrumentet från början, dvs tidigt 1800-

tal, omhuldades av burgnare samhällsskikt för att ungefär vid mitten av seklet transformeras till 

”sjunket kulturgods” hemmahörande i pigkammare och på bakgårdar. I nästa fas av gitarrens 

utveckling kom den under nya kulturella, sociala och materiella förhållanden att bli en vida 

spridd och omhuldad företeelse – om än med skilda förtecken inom olika sociala, kulturella och 

musikaliska fält.  

Denna utveckling ger upphov till följande mer specifika frågeställnngar:    

                                                
6 http://www.saob.se/artikel/?seek=organologi&pz=2#U_O1055_202554 hämtad 2017-03-27 
7 http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/files/2012/12/dokumenterat_34.pdf hämtat 2017-03-27 
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�   Vilka kulturella, sociala och mediala omständigheter har bidragit till utformandet av de 

olika gitarrkulturerna?   

�   Hur har kön och ålder bidragit till att utforma dem?   

4. Forskningsläge 
I Sverige är ämnet ännu inte särskilt genomforskat, mängden litteratur är inte stor. På svenska 

finns i huvudsak ett par C-uppsatser i musikvetenskap. Den ena, Solistiskt gitarrspel i Sverige 

av Claes Bredvad-Jensen, framlagd ht 1972 vid Lunds universitet, innehåller till att börja med 

en fyllig historisk översikt över gitarrens historia i Sverige, med tonvikt på ”klassisk” gitarr. 

Vidare en uttömmande förteckning av samtliga gitarrskolor som utgivits i landet, en förteckning 

över svensk musik för sologitarr, samt en enkätundersökning av blivande gitarrlärare i landet. 

Uppsatsen är mycket informativ inom sitt område, men innehåller varken hypoteser, diskussion 

eller slutsatser. Det andra akademiska arbetet med tema gitarr är ytterligare en C-uppsats i 

musikvetenskap med titeln Plankan. En studie över den solida elgitarren, framlagd vid 

Göteborgs universitet vt 1970 av Håkan Lundström. Författarens syfte är att dokumentera 

plankans, dvs den solida elgitarrens, speciella egenskaper jämfört med andra gitarrtyper, samt 

att dokumentera och diskutera ”företeelser som hör till plankan”. 8 Uppsatsen innehåller en kort 

pophistorisk orientering, en historik över elgitarrens utveckling, en teknisk beskrivning av 

plankan, dess formgivning och typologi, samt dokumentation av elgitarrgrupper från tidigt 60-

tal. Den klassiska gitarren Instrumentet musiken mästarna av Martin Giertz (Norstedts förlag 

1979) är väl det närmaste man kan komma ett ”standardverk” inom svensk gitarrlitteratur. 

Boken tecknar utförligt gitarrens internationella historia och utveckling, presenterar de 

viktigaste utövarna och kompositörerna och förmedlar en utmärkt bild av de sociala och 

kulturella sammanhang där gitarrmusik förekommit under de senaste cirka femhundra åren. Här 

finns också ett särskilt avsnitt om gitarren i Sverige samt ett kapitel riktat direkt till utövande 

gitarrister om spelteknik, val av instrument etc. Som framgår av bokens titel handlar den 

uteslutande om ”klassisk” gitarr, dvs i princip endast akustiska nylonsträngade instrument 

avsedda för fingerspel. Georg Bolins gitarrbok av Oscar Hedlund (Reuter & Reuter förlags AB 

1982) är, som framgår av titeln, ägnad den svenske gitarrbyggaren Georg Bolin. Den kan sägas 

vara en blandning av biografi och mer impressionistiska texter om hur tonträ och 

hantverkskunnande resulterar i musik. Nätsajten http://www.tabulatura.com av Kenneth Sparr 

                                                
8 Lundström, Håkan, Plankan. En studie över den solida elgitarren. C-uppsats i musikvetenskap, Göteborgs 
universitet, vt 1970, s V 
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är en mycket innehållsrik källa med massor av material om såväl gitarr som luta och tidiga 

klaverinstrument. Här finns uppsatser i skilda ämnen och ett rikhaltigt notmaterial.  

Den engelskspråkiga litteraturen är jämförelsevis mycket omfattande och spänner över i 

huvudsak produkt-teknikorienterade framställningar till mer utpräglade försök att skildra 

gitarren i dess sociala och kulturella sammanhang. Bland dessa kan nämnas The Cambridge 

Companion to the Guitar (Cambridge University Press 2003). Denna antologi är ett ambitiöst 

försök att kartlägga och beskriva ett antal gitarrkulturer/musikstilar, flamenco, ”celtic guitar”, 

jazz- blues- och rock–, samt barockgitarr och dagens klassiska gitarrscen. En av de bärande 

idéerna är att visa på den musikaliska korsbefruktning som äger rum mellan olika stilar och 

kulturer med gitarren som gemensam nämnare  

Ett annat verk som representerar det (utomlands) allt vanligare akademiska intresset för 

instrumentet är Guitar Cultures (Berg/Oxford International Publishers Ltd. 2001, red. Andy 

Bennett och Kevin Dawe). Denna antologi innehåller bidrag av såväl sociologer som 

etnomusikologer och utövande musiker. Ämnena sträcker sig från gitarrens roll i den tidiga 

bluesens utveckling till hur gitarrkulturer utformats på platser som Papua Nya Guinea, Brasilien 

och Indien. I den inledande essän heter det:  
A key question addressed by this book is how, why and in what ways people use the guitar in the musical 
construction of self, others and communities. In other words, we are interested in the meanings that guitar 
makers, guitar collectors, guitar players and their audiences bring to guitar and guitar music. 9 
 

Ett av bidragen har rubriken The Guitar as Artifact and Icon: Identity Formation in the 

Babyboom Generation. Författarna, John Ryan och Richard A. Peterson, ger en bild av hur den 

generation som fötts efter andra världskriget, de s.k. babyboomers som vuxit upp med 

rock’n’rollen, förhåller sig till gitarren. Författarna hävdar att ungdomarna i denna generation 

är de första som gett sig på att själva traktera de instrument som de sett i sina idolers händer. 

Och inte nog med det, de återvänder till musiken – och gitarrerna – i mogen ålder, när de kanske 

äntligen har råd att köpa sådana instrument som de drömde om som unga.  
Most generations give up their youthful enthusiasms as they mature, so why then have a goodly number of 
boomers returned to their love of guitars as they have reached their middle years? 10 

 
Författarna har baserat sin undersökning på intervjuer och återger bl.a. en omfattande intervju 

med en medelålders man som erinrar sig samtliga instrument han ägt och vad han använt dem 

till. Konklusionen är att han nu vid mogen ålder äntligen har kunnat köpa en likadan 

Rickenbacker 12-strängad gitarr som Roger McGuinn i The Byrds använde, men tyvärr räcker 

tiden inte riktigt till för att spela på den:  

                                                
9 Bennett, Andy och Dawe, Kevin (red.) Guitar Cultures. Berg/Oxford International Publishers Ltd. 2001, s 1   
10 Bennett, Andy och Dawe, Kevin (red) Guitar Cultures s 89 



 9 

So now when I do play its [sic!] mostly the Rickenbacker and it’s mostly impersonating Roger McGuinn, 
and maybe impersonating a dream. 11 

 
The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and Musical Performance (Ashgate 

Publishing 2010) är den väl tilltagna titeln på ett nyare verk av Kevin Dawe. Termen 

”guitarscape” tycks vara hans egen skapelse. Avsikten med denna är att tydliggöra gitarren som 

ett globalt fenomen, en mångkulturell trend som inte minst förstärks genom Internet.  
The new guitarscape is made up of the myriad and changing cultures of the guitar: cultures of the new 
guitarscape that merge and diverge as part of broader musical, social and cultural developments. /---/ It 
connects up musics and cultures, individuals and communities, economics and politics, in various ways, 
sometimes in harmonious synchrony, sometimes not, and if anything it underlines the complexity, 
challenges and problems of any theory of musical globalization. 12 
 

Denna mycket varierade och stundtals något spretiga bok närmar sig gitarren utifrån en rad 

aspekter: ”studies of material culture, technology, new media, the body and senses, cognition, 

gender and sexuality and globalization.”13  

En något äldre, men uppenbarligen banbrytande bok är Instruments of Desire, The Electric 

Guitar and the Shaping of Musical Experience av Steve Waksman (Harvard University Press 

1999). Det är alltså den elektriska gitarren som står i fokus och dess historia och utveckling 

tecknas mycket grundligt. Författaren ger en bild av ett instrument som från början designades 

för att ge ett rent och ”musikaliskt” ljud – om än på högre ljudnivåer än vad som tidigare varit 

möjligt. Men när instrumentet tas i bruk för nya typer av musik inom andra kulturer visar det 

sig att elgitarren också kan åstadkomma ”noise”, d.v.s. spelas med distortion och vass, 

aggressiv klang som ligger långt från vad dess ursprungliga innovatörer tänkt sig. Den anammas 

i hög grad av en ungdomskultur som ser sina förebilder någon helt annanstans än inom ramen 

för ”The American Way of Life”. Elgitarren blir ackompanjemang till såväl sexuell som politisk 

frigörelse och möjliggör enligt författaren en förening av primitivism och högteknologi. Han 

betraktar Bob Dylans första framträdande med en elektrisk gitarr vid folkmusikfestivalen i 

Newport som en vändpunkt. Dylan buades ut av anhängarna till akustisk folkmusik, men: 
If folk music enthusiasts percieved the electric guitar to be a technological intrusion into their idealized, 
untouched community, adherents of the electric guitar saw the instrument as a means of reconciling these 
elements, of blending ”primitive” simplicity with ”technological” complicity. 14 

 

                                                
11 Bennett, Andy och Dawe, Kevin (red) Guitar Cultures, s 97 (Se bil.1 för en motsvarande undersökning av 50+ 
år med gitarrer, företagen med förf. som referensmaterial.)  
12 Dawe, Kevin, The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and Musical Performance, Ashgate 
Publishing 2010 s 43–44 
13 Dawe, Kevin, The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and Musical Performance s xvii 
14 Waksman, Steve, Instruments of Desire, The Electric Guitar and the Shaping of Musical Experience, Harvard 
University Press 1999, s 4 
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Bland artiklar som rör sig i närheten av ämnet för min undersökning märks till att börja med 

The Making of a Cultural Icon: The Electric Guitar av William F. Danaher (Music and Arts in 

Action, Department of Sociology and Anthropology, College of Charleston, USA). Där 

undersöks den process genom vilken produkter av materiell kultur (i detta fall elgitarrer) kan 

förvandlas till vad författaren betecknar som “kulturella ikoner”. Framförallt är det två 

gitarrtyper, Fender Stratocaster och Gibson Les Paul som befinns besitta ”ikonstatus” och ett 

högt värde på den marknad som handlar med ”vintage” instrument, d.v.s. sådana som uppnått 

en viss ålder och status, bl.a. knuten till de musiker som brukat dem.  

Författaren återger en tabell som indikerar att marknadsvärdet på en Gibson Les Paul Standard 

med tillverkningsår 1958, år 2006 låg på $ 200 000. 15 Den kategori som är beredd att betala 

sådana priser, kallar författaren för ”player-collectors”:  
These player-collectors imbue the guitar with a cultural meaning that takes into account the increasing 
importance of the guitar for male baby boomers and the rise of the cultural omnivore. Middle class U.S. 
adults were once expected to drop their ties to adolescent fancies and cultivate an appreciation for mature 
high cultural values, classical music, for instance, but this notion of hegemonic culture has changed. 16 
 

Acoustic, Electric and Virtual Noise: The Cultural Identity of the Guitar av Gavin Carfoot 

(Leonardo Music Journal, Vol 16, Noises Off: Sound Beyond Music (2006) pp. 35-39) är en 

artikel som diskuterar gränslandet mellan musik och “noise”. Författaren ger en kort historik 

som tar fasta på gitarrens gradvis ökade ljudstyrka, till att börja med genom Andrés Segovias 

val av instrument och spelstil för att höras i konsertlokalen. Vidare tecknas utvecklingen av 

elgitarren, som banade väg för ”noise”, d.v.s. den typ av icke-musikaliska ljud som 

frambringades av bl.a. Pete Townshend i The Who samt Jimi Hendrix.  

Det övervägande flertalet av dessa verk har varit mig till stor nytta under arbetet, inte minst 

genom att begreppet ”guitar cultures” uppenbarligen vunnit burskap inom internationell 

forskning.  Framförallt finner jag Kevin Dawes tankar om ”guitarscape” intressanta, liksom 

Steve Waksmans och William F. Danahers mångfasetterade aspekter på den elektriska gitarren. 

När det gäller min avgränsning till att behandla gitarren i Sverige har jag naturligtvis haft stor 

nytta av att kunna utgå från Martin Giertz och Kenneth Sparrs forskning.  

 
5. Teori 
Den teoretiska ramen för undersökningen har jag hämtat från den franske sociologen Pierre 

Bourdieu, i huvudsak via den version av hans tankar som presenteras av Donald Broady m.fl. i 

antologin Kulturens Fält (Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1998). Det är framförallt fyra av 

                                                
15 Danaher, a.a. s 83 
16 Danaher, a.a. s 83 
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Bourdieus begrepp som jag har funnit användbara för att avtäcka mönster och strukturer i det 

ganska disparata empiriska material som ligger till grund för undersökningen. Det första är 

begreppet ”fält” (champ på originalspråket). En kortfattad definition skulle kunna lyda: ”ett fält 

uppstår där människor strider om symboliska och materiella tillgångar som är gemensamma för 

dem”17. Det övergripande fält som jag studerar kan kallas ”musik i samhället” och jag har alltså 

fokuserat på ”delfältet” ”musik som utövas på gitarr”. Detta fält kan sedan delas upp i ytterligare 

delfält:  

•   Konstmusik, d.v.s. musik som utövas av skolade gitarrister som huvudsakligen håller 

sig till den ”klassiska” gitarrtraditionen som den utformats post–Andrés Segovia.  

•   Populärmusik, ett i detta sammahang mycket vitt begrepp som kan innefatta såväl jazz- 

som popgitarrister med motsvarande spännvidd i repertoaren.  

•   Privatmusik, d.v.s. gitarrmusik som utövas i hemmet, respektive inom en trängre krets 

och inte gör anspråk på professionalism.  

•   Musik i missionens tjänst. Något av ett specialfall, men det vore svårt att förbigå det fält 

som består av Frälsningsarméns strängmusikkårer vilka bidragit till att sprida 

medvetenhet om gitarr i breda folklager.  

Det rör sig alltså om ”fält” som inbördes skiljer sig från varandra genom att de företräder skilda 

typer av musik liksom skilda värderingar av vad som är ”god” respektive ”mindre god” 

gitarrmusik, samt att de dessutom företräder relativt olika uppfattningar om vilken kulturell, 

social och symbolisk funktion gitarren ska tillmätas.  

Det andra av Bourdieus/Broadys begrepp som jag använder mig av är ”konsekrering”. Enligt 

teorin präglas alltså ett fält av en inbördes kamp mellan aktörer som konkurrerar om positioner 

och resurser. Tongivande aktörer konsekrerar vissa prestationer eller produkter inom ramen för 

fältet, d.v.s. bestämmer vad som är ”bra” eller ”rätt” utifrån en viss position. De utmanas 

kontinuerligt av heterodoxa uppstickare som lanserar sin version av smakens hierarki i protest 

mot gällande normer. Detta mönster går att finna inom flera av de gitarristiska fält jag 

undersöker.  

Det tredje begreppet är ”autonomi”. För att ett fält ska vara autonomt måste det bl a besitta sin 

egen specifika art av kapital (enl. Bourdieu betyder detta symboliska eller materiella tillgångar) 

som värderas högt inom just detta fält. (En aldrig så skicklig jazztrumpetare finner sig måttligt 

väl tillrätta i ett gitarrbaserat popband…) Vidare måste det finnas en samfälld bedömning av 

                                                
17  
Broady, Donald, Kulturens fält Om Pierre Bourdieus sociologi 
https://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.html  s.5 Hämtad 2017-04-04   
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vad som är av värde för just detta fält, vissa inträdeskrav måste uppfyllas för att få tillträde till 

fältet, de som befinner sig i fältet måste besitta ett eget slags drivkrafter, hängivenhet och 

intresse. Det måste också finnas egna inrättningar som hallstämplar verk och utövare, som 

kritiker, stipendier, möjligheter till andra former av pekuniär ersättning, etc. Vissa av mina 

definierade fält uppfyller i hög grad kraven på autonomi enligt Bourdieu/Broady, andra i mindre 

grad.  

Ytterligare ett centralt begrepp hos Bourdieu är ”habitus”. Det är ett återkommande begrepp i 

hans texter som inte är helt lätt att definiera. Enligt Nationalencyklopedin betyder ”habitus” 

”disposition eller beskaffenhet som gör att något vanemässigt förhåller sig på ett visst sätt”.18 

Bourdieu ser dessa dispositioner som förknippade med de sociala positioner som människor 

(Bourdieu skulle förmodligen skriva ”agenter”) intar.  
Mot varje klass av positioner svarar å ena sidan en klass av habitus (eller av smaker) vilka produceras av 
de sociala betingningar som är förenade med motsvarande sociala villkor och å andra sidan, via habitus och 
deras generativa förmåga, en systematisk uppsättning tillgångar och egenskaper som är inbördes förenade 
av en enhetlighet i stil. Begreppet habitus kan bland annat förklara den enhetlighet i stil som förenar 
praktiker och tillgångar hos en enskild agent eller hos en klass av agenter /.../ Habitus bestämmer skillnaden 
mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt osv, men denna skillnad är inte alltid densamma. 
Så kan till exempel ett visst beteende eller en viss tillgång framstå som distingerad för den ene, pretentiös 
och skrytsam för den andre och vulgär för den tredje. 19 
 

Följande citat ur artikeln UK ’Indie-Guitar’ Culture hämtad ur antologin Guitar Cultures är 

ett exempel på hur Bourdieus teori om habitus kan appliceras på en viss gitarrkultur, 

nämligen den som uppkom i USA och England under tidigt 1980-tal och går under 

beteckningen ”indie-rock”, d.v.s. en musikstil som enligt Wikipedia bl.a. karakteriseras av att 

bekänna sig till de värderingar och ideal som finns inom DIY- och undergroundkulturerna.20 
The author’s own experience of playing with an indie-guitar group while at university illustrates the extent 
to which the ’look’ of on-stage equipment plays a central role in the preservation of indie-guitar aesthetic.21 

 
Det visar sig att författarens gamla medfarna Fender Stratocaster och hans enkla rörförstärkare 

är ideala instrument, helt i linje med orkesterns habitus.  
Through their ability to express a dual simplicity, that of the band’s on-stage image and also the musically 
uncomplex nature of the songs performed, the guitar and amplifier became cultural signifiers – articulations 
of an indie-guitar sensibility shared by the band and its audience. 22  

 
I en text med rubriken Släktet musikvurmares ursprung och utveckling (ursprungligen en 

intervju med författaren av Cyril Huvé, publicerad i Le Monde de la musique, nr 6, december 

                                                
18 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/habitus-(2), hämtat 2017-04-05  
19 Bourdieu, Praktiskt förnuft, s 18–19 
20 https://sv.wikipedia.org/wiki/Indierock, hämtat 2017-04-05 
21 Bennett, Andy och Dawe, Kevin (red) Guitar Cultures, s 50 
22 Bennett, Andy och Dawe, Kevin (red) Guitar Cultures, s 51 
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1978, s 30–31) formulerar Pierre Bourdieu sina tankar om musikens roll i förhållandet mellan 

olika sociala positioner i samhället:  
Det finns inget som lika mycket som musiksmaken tillåter en att visa sin ”klass”. Det finns heller inget som 
klassificerar en lika oundvikligt. /---/ Ingenting är mer klassificerande och särskiljande, dvs. mer intimt 
knutet till den samhällsklass eller det utbildningskapital man innehar, än att gå på konserter eller att kunna 
spela ett ”nobelt” musikinstrument.23 
 

Detta föranleder frågan om huruvida Pierre Bourdieu betraktar gitarren som ett ”nobelt” 

instrument. Han besvarar den själv i någon mån genom ett diagram (fig.1, s 14) över de sociala 

positionernas och livsstilarnas rum, ursprungligen publicerat i La Distinction 1979, här hämtat 

ur antologin Praktiskt förnuft Bidrag till en handlingsteori (Bokförlaget Daidalos AB 1994). 

Av detta diagram framgår var Pierre Bourdieu tänker sig att gitarren är placerad i franskt 1960-

tal. Ju längre ut till vänster en yrkesgrupp eller företeelse befinner sig på den vänstra sidan av 

den vertikala axeln, desto större kulturellt kapital tillskrivs den, enligt Bourdieu. Ju längre ut 

till höger motsvarande om mittaxeln, desto mindre kulturellt kapital. Samma förhållande – fast 

tvärtom – gäller tillgången på ekonomiskt kapital.  Den vertikala axeln betecknar totalt kapital, 

d.v.s. den totala mängden av olika kapitalarter, ju högre upp, desto större totalt kapital. Som vi 

kan se, befinner sig gitarren ett stycke till vänster om mitten i både kulturkapitalistiskt och 

ekonomiskt avseende samt ett stycke ovan mitten avseende totalt kapital. Den tycks närmast 

vara förknippad med ”medicinska och sociala yrken” men har inte uppnått den ultimata grad 

av kulturellt kapital som är förknippad med ”kulturarbetare”. Otvetydigt är dock att gitarren 

sannolikt förknippas med röstande till vänster.  

Utifrån ett studium av gitarrens historia kan man tänka sig en rad olika placeringar i det 

Bourdieuska diagrammet: under tidigt artonhundratal, då det trakterades inom adel och 

högreståndskretsar, bör instrumentet ha befunnit sig tämligen högt upp och relativt långt ut på 

den högra sidan. Under tidigt nittonhundratal torde den ha halkat över på den vänstra halvan 

och befinna sig betydligt längre ner i vertikalplanet. I dag kan en rad olika placeringar tänkas, 

från förmögna samlare av ”vintagegitarrer” (Per Gessle m.fl.) som besitter en stor mängd totalt 

kapital och hamnar ett stycke till höger och en bra bit ovan mitten, medan de gitarrspelande 

immigranterna i t-banan nog hamnar så långt ned på den vertikala skalan som man kan komma.  

 

                                                
23 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik Anföranden av Pierre Bourdieu, Bokförlaget Daidalos AB 1991, s 171–172 
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Fig. 1 De sociala positionernas och livsstilarnas rum enligt Pierre Bourdieu. Ur Bourdieu Praktiskt förnuft s17 

De variabler som Bourdieu håller sig till är alltså tillgången på kulturellt respektive ekonomiskt 

kapital. När det gäller att kartlägga de olika gitarrkulturer som är föremål för denna 

undersökning, måste man också föra in begepp som ”klass” och inte minst ”kön”. I detta 

sammanhang använder jag helt enkelt ”klass” för att ange vilka socioekonomiska grupper som 

varit de flitigaste utövarna av gitarrspel under en viss tidsperiod. Begreppet ”kön” anger på 

motsvarande sätt vilken genusmässig dominans som varit rådande bland utövarna.  Gitarren har 

ju under undersökningsperioden kommit att underkastas flera såväl klassmässiga som 

könsmässiga ”omkodningar”, i stor utsträckning avhängig av yttre omständigheter som 

förändrat dess inneboende habitus.  
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6. Metod 
Min utgångspunkt vid val av empiriskt material för denna undersökning var inte i första hand 

att skriva en heltäckande kronologisk historia om instrumentet gitarr och dess utveckling i 

Sverige. Detta har gjorts av bl.a. Martin Giertz i Den klassiska gitarren. Jag sökte i stället källor 

som kunde förmedla något om hur instrumentets sociala och symboliska betydelse kommit att 

utformas över tid inom skilda ”gitarrkulturer”. Gitarrens tidiga historia i Sverige är ju väl 

dokumenterad av såväl Giertz som av Kenneth Sparr, och visar ganska tydligt på ett skifte från 

högre stånd till en bredare acceptans, vilket i sin tur innebar ett visst mått av social nedklassning 

för instrumentet.   

Jag fann vidare att Frälsningsarmén borde vara av intresse, eftersom instrumentet genom detta 

samfund gjordes i hög grad synligt i den offentliga miljön där man kunde se och höra 

missionerande strängmusikkårer. När det gäller källmaterial beträffande Frälsningsarmén, var 

min ursprungliga avsikt att gå till kårens arkiv, som förvaras på Riksarkivet. Men till det krävs 

skriftligt tillstånd från kåren och dessvärre har min förfrågan om sådant efter ca en och en halv 

månad ännu inte besvarats, trots vänliga påstötningar. Däremot har jag kunnat finna bra belägg 

för kårens ”gitarrkultur” i Mildred Österbergs bok Med tusen tungors ljud, där 

strängmusikkårernas bakgrund och framväxt skildras utförligt.  

Valet av Visans Vänners arkiv som källa motiverades av min hypotes om att man där skulle 

kunna finna belägg för att det inom samfundet skedde ett gradvis byte av ”konsekrerat” 

ackompanjemangsinstrument – från luta till gitarr. Arkivet visade sig vara både innehållsrikt 

och överskådligt disponerat och genom vänligt tillmötesgående från arkivansvariga fick jag 

tillfälle att göra en grundlig genomgång av inte minst det rikhaltiga fotomaterialet utifrån vilket 

jag kunde sammanställa en enkel statistik (se sid. 23) som visade på intressanta förändringar i 

samfundets ”gitarrkultur”, parallellt med dess medlemskår breddades, både socialt och 

genusmässigt.   

När det gäller den ”klassiska” gitarrkulturen finns ett självklart källmaterial i den tidskrift som 

under titeln Gitarr och Luta publicerats av Svenska Gitarr och Lutasällskapet (SGLS) sedan 

1968. Tidskriften finns arkiverad bl.a. på Musik- och Teaterbiblioteket och för denna 

undersökning har jag gått igenom samtliga utgåvor fram till och med 2012, därefter med mer 

sporadiska nedslag. I första hand har jag där tagit fasta på artikelmaterial som i någon mån kan 

sägas ha bäring på hur tidningens redaktion, respektive skilda gästskribenter förhållit sig till 

själva den klassiska gitarrkulturens ställning i samtidens musikliv. Under tidskriftens första 

årgångar har ett antal debatter och meningsutbyten om bl.a. gitarrpedagogik kunnat användas 
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som källmaterial för att belysa detta ämne på ett sätt som visat sig rimma väl med den teori som 

ligger till grund för min undersökning när det gäller begrepp som konsekrering och autonomi.   

Gitarrens position i framförallt ungdomens musikliv kom ju att förändras radikalt i och med 

rock’n’rollens och sedermera popens genombrott från (i Sverige) ca 1956 och framåt. Denna 

process kan med stor behållning undersökas genom att använda tidningen Bildjournalen som 

källa. Den var den i särklass största ungdomstidningen i Sverige under perioden i fråga och 

ägnar en stor del av spaltutrymmet åt musik och utövare/idoler. Jag fann det rimligt att tänka 

sig att ett närstudium av dess utgivning kunde ge en bild av hur en ungdomlig ”gitarrkultur” 

växer fram i takt med att populärmusikens fokus blir allt mer gitarrorienterat. För att belägga 

detta, valde jag att gå igenom samtliga nummer från tidningens start 1954 till dess nedläggning 

1969 med fokus på allt material som i någon mån kunde betraktas som relaterat till ”gitarr”, 

d.v.s inte endast redaktionellt material utan även – för att få en materialitetsaspekt på ämnet – 

också annonser, tävlingar m.m. Arbetet var ganska omfattande, men gav goda resultat i och 

med att det gick att belägga en intressant motsättning mellan å ena sidan tidningens 

musikrecensenter som initialt förhöll sig mycket avvaktande till den gitarrbaserade musiken, 

medan å andra sidan redaktionen snabbt kom att konsekrera rock’n’rollen i form av reportage, 

tävlingar m.m. – om än från en något yrvaken ”vuxen” ståndpunkt. Redaktionens attityd bottnar 

sannolikt i insikten om att detta var något som landets ungdomar tog till sig, inte bara som 

konsumenter utan också med ambition att själva utöva musik – på gitarr. Detta skeende rimmar 

väl med Bourdieus teori om fält och den kamp mellan ortodoxi och heterodoxi som där råder.   

Tidningen Musikens Makt är i många avseenden en diametral motsats till Bildjournalen, men i 

grunden sysslade ju båda med musik av en ungdomlig karaktär – om än med vitt skilda 

förtecken. I Musikens Makt omhuldas en uppkäftig ”spela-själv-kultur” som går på tvärs mot 

allt vad kommersialism och kapitalism heter. Ett viktigt skäl till att jag valt den som källa är för 

att få en möjlighet att belysa hur en ”gitarrkultur” kan formas ur ett annorlunda perspektiv, med 

såväl en politisk som genusmässig medvetenhet av ett slag som inte står att finna i 

Bildjournalen.  Även här har jag gått igenom samtliga utgåvor mellan 1973–1980 med samma 

inriktning på allt material som i någon mån kan betraktas som gitarrelaterat. Ett av Bourdieus 

begrepp som kan vara relevant när det gäller den gitarrkultur som framtonar i Musikens Makt 

är autonomi, d.v.s. att redaktionen lägger stor vikt vid att dess läsare ska förhålla sig kallsinniga 

till den kommersiella musikbranschens försök att exploatera deras vilja att göra musik och helst 

köpa begagnat eller bygga sina instrument själva.   
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7. Undersökning 
Undersökningen är disponerad i sex avsnitt som vart och ett till att börja med redovisar den 

empiri som gått att utläsa av materialet samt i vad mån mina teoribegrepp går att använda som 

analysredskap för tolkningen av denna. I en slutdiskussion jämför jag de olika delarna av 

undersökningen för att finna i vad mån det finns beröringspunkter mellan tolkningarna av de 

olika fälten.  

7.1 Från salong till pigkammare. Gitarren i Sverige under 1800-talet. 
Svenska Akademiens ordbok låter meddela att ordet ”gitarr” första gången påträffas i skrift på 

svenska språket år 1662 i hovmannen Johan Ekeblads brev. 24 Ekeblads tidigare arbetsgivare, 

drottning Kristina, lär ha anlitat ett par italienska gitarrspelare vid sitt hov och instrumentet 

påträffas huvudsakligen i högreståndsmiljöer under 16- och 1700-talet. 25 En av de allra första 

svenska avbildningarna av en gitarr är från 1812 och föreställer greve Carl Fredrik Piper 

trakterande instrumentet på Löfstads slott. 26 Några år senare, 1818, gavs den första tryckta 

gitarrmusiken ut i vårt land – med titel på tyska: ”Verscheidene Tänze und ein Marsch für die 

Guitarre komponiert”. Därefter följde en rad publikationer av i första hand populära operaarior 

och romanser som tyder på att det under första halvan av 1800-talet fanns en kader av 

gitarrspelare som utövade musik på i huvudsak importerade instrument. Ett mått på gitarrens 

popularitet vid denna tid är att det gavs ut regelrätta ”veckotidningar” med gitarrmusik, som 

t.ex. Necken – Weckoblad för Guitar–-Spelare, eller Lördags–Magazin för Guitarr–Spelare.27 

Men musiketablissemanget förhöll sig avvaktande. 1838 fann Musikaliska Akademien att 

gitarren huvudsakligen lämpade sig för kammarmusik eller ”förströelse för solospelaren”.28 Det 

visar sig också av bl a Berit Ozolins undersökning av göteborgska inventarielistor att 

instrumentet mot 1800-talets mitt var statt på ”klassresa” och nu kommit i händerna på bl a 

kontorister, handlare, bokhållare och bryggare. 29  

Mot mitten av 1800-talet avtog intresset för gitarrspel, i varje fall i burgnare hem där pianot 

kom att ersätta gitarren som redskap för musikaliska nöjen. Men instrumentet levde kvar inom 

andra sociala skikt och kom att betraktas som ett ”piginstrument” - med vissa undantag.30 Till 

                                                
24 SAOB, nätupplagan, uppslagsord gitarr, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ Hämtad 2017-04-11 
25 Sparr, Kenneth, Gitarrens tidiga historia i Sverige, http://www.tabulatura.com/SWEGUIT.htm Hämtad 2017-
04-06 
26 Giertz, Martin, Den klassiska gitarren, Stockholm 1979, s 215 
27 Giertz, a.a. s 215–216 
28 Sparr, a.a. 
29 Sparr, a.a.  
30 Giertz, a.a. s 221–222  
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exempel förblev författaren August Strindberg en entusiastisk gitarrspelare och ägde vid sin 

död inte mindre än sex instrument.31 Men det tycks alltså som om han var något av ett undantag, 

gitarren förlorade mark under senare halvan av 1800-talet, inte minst genom sin genusmässiga 

omkodning, belagd bl a i följande citat från Musikhistoriska muséets samlingar:  
Fiol, klarinett, flöjt och dragspel var passande instrument för en man - men inte ”å sette å klonke på gitarr”. 
Gitarr - det var kvinnfolksaktigt. (Värmland) 32 
 
 

 
 

Titanen tycks greppa ett G-ackord med kvintbas på en av sina sex gitarrer.  
Bildkälla: Musikverket http://musikverket.se/musikochteaterbloggen/2012/06/13/sommarens-raritet-

strindberg-och-forskarlens-sang/ 

7.2 Strängaspel till Guds ära – ”Jesusknäppan” är född. 
Gitarrens kulturella, sociala och symboliska roll i Frälsningsármen. 
 
Gitarren skulle komma att bli ännu tydligare uppfattad som ett kvinnligt attribut i och med att 

den tidigt togs i bruk av Frälsningsarmén, i varje fall i Sverige. Den introducerades av en 

kvinna, den unga Jenny Swenson, född 1860, som lärde sig spela gitarr i unga år och med tiden 

kom att bli frälst och ställa sin musik i missionens tjänst. Hennes gärning skildras ingående i 

Med tusen tungors ljud. Frälsningsarméns vokalmusik under ett sekel av Mildred Österberg 

som utnämner Jenny Swenson till en veritabel portalgestalt i gitarrens svenska historia: 
Hennes sätt att sjunga och spela blev modell för den sångstil som varit Frälsningsarméns i Sverige under 
decennier, men som också utvecklats och förändrats.” /---/ Gitarren hade varit populär på 1830–40 talen 

                                                
31 Höök, Erik och Lallander. Agneta”Gitarren – ackompanjemang och följeslagare” Ingår i Gitarr och Luta, 
Svenska Gitarr- och Lutasällskapets tidskrift, årg 28 nr 2 1995, s 503–504 
32 Giertz, a.a. s 222 
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och användes gärna av den mycket kände sångaren Oscar Ahnfelt under den väckelse som då svepte 
genom Sverige. Men på 1800-talet [sic!] var den nästan glömd. Nu gav Jenny Swensons framträdanden 
den nytt liv. Hennes exempel smittade, de nyfrälsta skaffade gitarrer och började öva för att kunna spela 
lika vackert som Jenny. /---/ Flera orsaker gjorde gitarren användbar i frälsningskriget. Den var lätt att 
föra med sig i den ambulerande tillvaro som var Arméns under den första tiden. Den var ett billigt 
instrument. Stridsropet annonserade att man kunde köpa gitarrer i olika prislägen från sju till tjugo 
kronor. Det gick ganska fort att lära sig spela hjälpligt och att ackompanjera de enkla armésångerna. Att 
Jenny Swensons gitarrspel har lämnat djupa spår efter sig i hela Skandinavien och delar av Mellaneuropa 
långt in i detta sekel är helt klart, både i Frälsningsarmén och i andra samfund.”33  

 

 
Ingen tvekan råder om att gitarren genom Frälsningsarméns insats nu blir ett könskodat instrument. 

Bildkälla: Österberg, Mildred Med tusen tungors ljud, s 27 
 

Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att Frälsningsarmén kom att bli en musikskola av 

rang, i varje fall när det gällde gitarrspel. Instrumentet tycks från början har varit könskodat, 

något som bl.a. beläggs av följande citat ur Order och reglementen för fältofficerare (1904): 
Hvarje kår bör söka bilda en strängmusikkår. /---/ Barn, i synnerhet flickor lära sig rätt snart att spela gitarr; 
och med ganska litet besvär och kostnad kan en sådan musikkår bildas, hvilken är mycket mera lämplig för 
vanliga möten inomhus (utom i mycket stora möten) än mässingsmusiken, hvilken däremot har ofantligt 
företräde vid stora möten, marscher och andra tillfällen i fria luften. 34 
  

Kåren lät år 1901 publicera sångsamlingen Frälsningssoldatens strängaspel, som innehöll 150 

sånger med melodistämma och ackordbeteckning. Här fanns också grepptabeller och 

instruktion om hur gitarren stämdes.35 Med tiden kom önskemål om en höjning av den 

                                                
33 Österberg, Mildred, Med tusen tungors ljud. Frälsningsarméns vokalmusik under ett sekel Författares 
Bokmaskin, Stockholm 2002, s 16–17 
34 Österberg, a.a. s 20 
35 Österberg, a.a. s 26–27 
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musikaliska standarden, varför prov infördes med tämligen preciserade krav på melodispel 

etc.36 Centralt för bevarande av kårens habitus såväl som dess autonomi var att inget ”icke-

salvationistiskt” material fick förekomma. Sådant hade uppenbarligen smugit sig in i 

soldaternas handskrivna sångböcker. Mot detta reagerar ledaren av musikdepartementet, 

brigadör Kristian M. Fristrup i ett inlägg i Underofficeren nr 4 1939:  
Man förstår mycket väl att det icke här är fråga om synd mot Gud, utan i stället avvikelser från reglementet, 
som säger att ingen musikkår i Frälsningsarmén får utföra musik och ingen sångbrigad får sjunga sånger, 
som icke är publicerade av Frälsningsarméns förlag eller godkända av högkvarterets musiknämnd. 37  
 

Enligt kårens statistik fanns år 1938 5000 strängmusikanter i landet,38 något som sannolikt 

bidrog till att sätta fart på den svenska gitarrtillverkningen. Det stora namnet inom denna 

bransch är företaget AB Herman Carlson Levin, grundat i Göteborg år 1900. Detta år byggdes 

10 gitarrer, men år 1925 hade volymen ökat till 3 244 instrument.39 Åtskilliga av dessa bör ha 

återfunnits inom kårens strängmusik. Men samtidigt som Frälsningsarméns strängmusik bidrog 

till att förmedla såväl kunskap om gitarren som en ökad produktion av instrumentet, skapades 

en föreställning om att gitarrspel huvudsakligen hörde hemma i ”Frälsis”. Instrumentet 

begåvades med det seglivade epitetet ”Jesusknäppa”, något som bl a Banjo-Lasse, en av våra 

tidigaste gitarrvirtuoser, kan vittna om:  
När jag kom travande med den [gitarren] i sitt svarta vaxduksfodral, skrattade grabbarna därhemma och sa: 
– Titta, han spelar Jesusknäppa! De e la bara töser som spelar gitarr, det passar la inte för pojkar… Så jag 
fick såna komplex att det hände att jag betalade min bror en slant för att han skulle ta gitarren för mig på 
spårvagnen.40 
 
 

Sammanfattning 

Det faktum att Frälsningsarméns missionsverksamhet i så hög grad kom att förknippas med 

gitarren kan alltså sägas ha haft betydelse för instrumentets status i det allt mer sekulariserade 

samhälle som växte fram under 1900-talet. Att ”Jesusknäppan” trakterades av i huvudsak 

uniformerade kvinnor i syfte att frälsa själar, gynnade inte instrumentets placering i 

musikinstrumentens sociala hierarki. Den yttrade sig till exempel under 1800-talets senare del 

i att medelklassen bytte ut gitarren mot pianot, en nog så viktig social markör enligt till exempel 

Harry Martinson, som i Nässlorna blomma (1935) konstaterar att det finns medelklass av fyra 

slag: ”1) med bildning och piano, 2) med bildning men utan piano, 3) utan bildning men med 

                                                
36 Österberg, a.a. s 65 
37 Österberg, a.a. s 56 
38 Österberg, a.a. s 69 
39 Claes Bredvad-Jensen Solistiskt gitarrspel i Sverige, 60-poängsuppsats i musikvetenskap, Lunds universitet 
1972, Bilaga 1. avskrift av brev från Göran H. Levin till förf.  
40 Giertz, a.a. s 227 
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piano, 4) utan både bildning och piano.”41 Å andra sidan innebar Frälsningsarméns val av 

gitarren som redskap för folkets frälsning ett kraftigt ökat behov av instrument, ett behov som 

tillgodosågs av såväl svensktillverkade som importerade gitarrer. Ett stort antal gitarrer av 

växlande kvalitet fanns alltså tillgängliga i många svenska hem, vilket skulle visa sig av 

betydelse när en ny generation började spela gitarr – med helt andra förtecken.  

  

7.3 Visans Vänner – lutfiskarna blir gitarrister 
Gitarrens kulturella, sociala och symboliska roll i Samfundet Visans Vänner 1936–1981 
 
Samfundet Visans Vänner stiftades 30 november 1936, men redan den 24 februari samma år 

avhölls ett sammanträde på ”Huvudkontoret Den Gyldene Freden”. Bland deltagarna märktes 

föreningens ”Stiftare Evert Taube, Stadens Borgmästare Gunnar Fant, Lutsångarna [min kurs.] 

Robert Norrby, Gunnar Bohman, Pelle Nordström, Bertil Almkvist, Bertil Damm, Sven Salén, 

Tage Bilde m fl.” Begreppet ”lutsångare” var alltså den etablerade beteckningen för sällskapets 

utövande medlemmar och återkommer upprepade gånger i dokument från 30–40-talet. I 

föreliggande protokolls § 13 står: ”Stämningen hög och stilig, kapellet i nedre valvet i trappan 

uppträdde lutsångarna /---/ Stiftaren, allas vår Evert, sjöng själv tre av sina bästa bitar i 

glänsande form.” Uppenbarligen var Evert Taube i sitt esse denna kväll. Senare anslöt sig ”en 

ung rysk eller polsk förtjusande dam” till sällskapet och framförde ”ett par eldiga sånger” varpå 

”Den ädle Stiftaren klev upp på bordet och tömde samtliga blomsteruppsatser över den vackra 

sångerskan och hennes charmanta hermelinskrage.”  

I dokumentationen från Visans Vänners festliga samkväm på “Huvudkontoret Den Gyldene 

Freden” framtonar alltså en bild av övervägande socialt väletablerade för att inte säga 

välbärgade herrar som delar ett passionerat intresse för sång och strängaspel.42 Ursprungligen 

spelas alltså luta, ett instrument nog kan sägas ha en mer romantisk framtoning än gitarren, inte 

minst genom sin koppling till äldre tiders trubadurer.  
Slutligen måste vi anse det lyckligt att Gustaf Wasa spelade luta och sjöng bra, ty sedan dess har sångare 
till eget ackompanjemang i renässansens stil respekterats i Sverige. Denna konst, som kommer från 
Provence och Florens, har i Sverige funnit ett folkligt underlag och detta är ett stort kulturellt värde. 43  
 

                                                
41 Martinson, Harry, Nässlorna blomma, (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2000), s. 14   
42 Samtliga citat i dessa stycken ur protokoll från sammankomster 1936–37 Serie A vol 1 Korrespondens 1936–
41 
43 Ur ett anförande av Evert Taube i samband med samfundets stiftande, återgivet i 1966 års Förteckning av 
ledamöter samt stadgar för samfundet Visans Vänner, s 18 
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Ovanstående foto är hämtat ur samfundet Visans Vänners bildarkiv serie D vol. 1 1936-42 och kan sägas 
förmedla en del om såväl samfundets medlemmar som val av favoritinstrument. Inte en gitarr inom synhåll. 

Bildkälla: Samfundet Visans Vänners arkiv, serie D vol. 1 
 

Med Bourdieus terminologi, kan man säga att samfundets tongivande medlemmar 

konsekrerade lutan som ackompanjemangsinstrument, synbarligen delvis på grund av att den 

förknippades med renässans och trubadurer. Då kan det vara på sin plats att påpeka att den luta 

som trakterades av herrar Taube och Salén m.fl. inte har stort mer än namnet gemensamt med 

renässanslutan. Dess ursprung är den s.k. Kraftlutan, som konstruerades under 1700-talets 

senare del av hovinstrumentmakaren Petter Matthias Kraft. Han utvecklade instrumentet cister, 

som bl.a. använts av Bellman och försåg det med en välvd botten, samt en rad bassträngar. Den 

svenska lutan kom i bruk under tidigt 1800-tal och var länge en svår konkurrent till gitarren, 

inte minst beroende på det importförbud av utländska musikinstrument som var i kraft fram till 

1816.44 Inom samfundet Visans Vänner frodades länge lutan, i varje fall under dess första år. 

                                                
44 Giertz, a.a. s 213–214 
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Vid en genomgång av föreningens arkiv visar sig också den svenska lutan ursprungligen vara 

det i särklass vanligaste instrumentet, i text såväl som bild. Men successivt sker en övergång 

till förmån för gitarren, vilket bl a visas genom nedanstående enkla statistik byggd på 

föreningens arkiverade bildmaterial.  

 
Genomgång av fotoalbum 1936–1981.  
Kvantitativ uppskattning av antalet fotograferade lutor respektive gitarrer i avsikt att spåra 

förändring över tid. Visans vänners arkiv är förhållandevis noggrant katalogiserat i olika 

serier. Serie D = fotoalbum.  

 
FOTOGRAFERADE LUTOR  FOTOGRAFERADE GITARRER 
1936–42  Serie D vol 1 
31     14 
      
1940–65  Serie D vol 2 
21     35 
       
1950–66  Serie D vol 8 (består av tidigare okatalogiserat material) 
4     24 
       
1963–69  Serie D vol 5  
0     50+ 
      
1965–67  Serie D vol 6 
3     43 
      
1974–76  Serie D vol 7 
0     9 
      
1976  Serie D vol 9 (VV 40-årsjubileum) 
1     21 
      
1979–81  Serie D vol 10 
4 (OBS! Samma instrument!)    10  
Utifrån denna enkla undersökning kan man sluta sig till att den dominans för lutan som 

huvudinstrument för Visans Vänner som föreligger under 30- och tidigt 40-tal över tid avtar till 

förmån för gitarren, vilken till sist är helt dominerande. Detta bestyrks också av övrig 

dokumentation ur arkivet. Tilläggas kan att sällskapets logotyp alltjämt avbildar en luta, en 

kvarleva får man förmoda av den ursprungliga konsekreringen av instrumentet.  

I 1966 års förteckning över ledamöter samt stadgar för Visans Vänner finns en Återblick 

signerad Åke Kjellgren. Där betonas vilken illuster och representativ skara som samlades kring 

stiftaren Evert Taube. Det kungliga inslaget fortlevde: ”Under fyrtiotalet fick vi glädjen hälsa 

Prins Bertil välkommen i vår krets och från i år den stora äran att ha Prins Bertil som Visans 



 24 

Vänners höge beskyddare.”45 Frågan om huruvida kvinnor skulle beredas medlemskap 

diskuterades på ett tidigt stadium, men Evert Taube ansåg att ”de flesta damer hade fullt göra 

med att lägga sina barn och sköta sina hem just under de timmar Visans Vänner avåt sin 

middag.”46 Hans förslag var att damer skulle få närvara under den avslutande supén.  

Det faktum att trubadur Taubes inlägg omnämns i denna Återblick kan möjligen ge en inblick 

i hur viktig den homosociala gemenskapen ursprungligen tycks ha varit för Samfundets habitus. 

Men parallellt med att lutan gradvis tappade mark gentemot gitarren, började även kvinnor att 

återfinnas bland visvännerna.  

 

 
 

Ovanstående foto är hämtat ur samfundets bildarkiv omfattande serie D vol. 6 1965–67. Såväl personer som 
instrument pekar på att lutans hegemoni brutits, samt att samfundets medlemmar numera utgör en mer heterogen 

skara. Jämför foto på sid. 23. Bildkälla: Visans Vänners arkiv, serie D vol. 9 
 

Sammanfattning 

Enligt Pierre Bourdieu uppstår alltså ett ”fält” ”där människor strider om symboliska och 

materiella tillgångar som är gemensamma för dem”. Det ”fält” i Bourdieus mening som utgörs 

av Visans Vänners verksamhet kan till att börja med undersökas utifrån samfundets egna 

stadgar. En jämförelse över tid mellan de inledande paragraferna i två olika revisioner av 

stadgarna visar på en viss förändring av detta fälts inriktning. Så här formulerar man sig 1942:  
Samfundet Visans Vänner vill framföra Visan vid klang av lutor, gitarrer och andra instrument, ge henne 
konstnärlig ans och vård samt söka bidraga till att Visan må bli en allt högre skattad tillgång i vårt lands 
kulturella liv. 47 

                                                
45 Kjellgren, Åke, Återblick, återgiven i 1966 års Förteckning av ledamöter samt stadgar för samfundet Visans 
Vänner, 
46 Kjellgren, Åke, a.a. s 17 
47 Stadgar för Samfundet Visans Vänner antagna 2/11 1942 med ändringar 19/1 1965 
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I en senare utgåva av samfundets stadgar med ändringar godkända av årsmötet den 20 

november 1970 formuleras motsvarande paragraf tämligen annorlunda:  
Samfundet Visans Vänner vill som institution för viskonst värna om den levande traditionen från förr till 
nu och verksamt främja Visans vidare utveckling även i experimentell och sökande form.48  
 

Man kan notera att samfundet i den senare versionen betecknas som ”institution” samt att 

”konstnärlig ans och vård” ersatts av ”experimentell och sökande form”. Uppenbarligen har en 

mer modernistisk och ”progressiv” falang inom samfundet vunnit en framgång i striden om 

dess – i varje fall symboliska – tillgångar. Utan att hårdra för mycket återspeglar detta också 

sannolikt den lättillgängliga sexsträngade gitarrens seger över den svenska lutan med sin 

vidlyftiga kroppsform och kroniskt svårstämda49 bassträngar. Lutans romantiska framtoning 

med anor från provencalsk trubadurkonst tycks i ett inledande skede ha präglat sällskapets 

verksamhet i stort, men allt eftersom visan som genre utvecklats och breddats har också 

sällskapets ursprungliga framtoning av exklusiv herrklubb förändrats till förmån för såväl 

kvinnliga medlemmar som gitarrspelande visdiktare med influenser och idéer från andra 

områden.   

 
7.4 Gitarren – konstmusikens styvbarn?   
Gitarrens kulturella, sociala och symboliska roll i tidskriften Gitarr och Luta 1968–2012.  
  
Tidskriften Gitarr och Luta (GL) grundades i oktober 1968 som ett organ för föreningen 

Svenska Gitarr och Lutasällskapet. Föreningens syften fastslås i tidskriftens första nummer. 

Som första syfte anges: 
ATT väcka och uppehålla intresset för kvalificerat gitarr- och lutaspel i Sverige.50  
 

Under de första årgångarna är GL en typografiskt anspråkslös skrift i A5-format, sparsamt 

illustrerad. Tonvikten i artiklarna ligger i ganska stor utsträckning på frågor om gitarrens roll i 

svenskt musikliv. Här kan man spåra en viss osäkerhet om den klassiska gitarrens status visavi 

andra, mer populära – eller populariserade – varianter av gitarrspel. I nr 2 årg. 2 dryftas frågan 

under rubriken ”Med ett tv-program som förevändning”. Programmet i fråga utgav sig för att 

undersöka vad den klassiske gitarristen Per Olof Johnson, jazzgitarristen Rune Gustafsson och 

popgitarristen Georg Wadenius eventuellt skulle ha gemensamt. Inte mycket, enligt 

artikelförfattaren, som konstaterar att det inte är:  

                                                
48 Samfundet Visans Vänner i Stockholm, ledamöter 1973 och stadgar. N.O Mauritzens Boktryckeri AB Stockholm 
1973 
49 Baserat på förfs egen erfarenhet.  
50 Gitarr och Luta (GL) årg 1 nr 1 oktober 1968 s 3 
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så egendomligt att så många människor kan några grundkadenser på just gitarr. Då är det betydligt 
egendomligare att så få inom det riktigt breda musiklagret känner till och har någon känsla för det subtila 
solospelets konst. Här finns oerhörda avstånd att överbrygga /---/ och så har vi därutöver avståndet mellan 
de tre i vårt TV-program företrädda specialformerna/---/ [det är] tveksamt om det är någon seriöst menad 
överbryggning på gång, åtminstone av programmet att döma.51 
 

Denna inställning, att det är olämpligt att blanda genrer, exemplifieras av Pierre Bourdieu på 

ett sätt som ger ytterligare belysning åt bakgrunden till citatet ovan:  
Radio- eller TV-producenten som sida vid sida presenterar violinisten och den fiolspelande musikanten 
(eller ännu värre, den zigenska fiolspelaren), klassisk musik och varietémusik /---/ gör verkliga rituella 
övertramp. Han begår helgerån, ibland medvetet, genom att blanda det som bör vara åtskilt, det heliga och 
det profana, och genom att förena det som de införlivade klassificeringarna – smaken – kräver att man 
skiljer åt. 52 
 

”Det subtila solospelet” riskerar uppenbarligen att kontamineras av att framställas i jämnbredd 

och jämföras med sådant gitarrspel som kommer ur mindre ansedda specialformer. Det är 

uppenbart av många artiklar i GL att gitarrens förespråkare hyser något av ett 

”lillebrorskomplex” gentemot mer etablerade instrument inom den klassiska traditionens fält. 

Man är medveten om gitarrens breda popularitet men bekymrar sig samtidigt om dess 

konstnärliga framtid, något som t ex formuleras i en artikel av Jörgen Rörby i nr 1, årgång 3, 

april 1970: 
I Sverige, där musikundervisningen sedan några år går via musikskolan, har kravet på ett barnvänligt 
undervisningsmaterial stärkts, varför helt nya vägar måste prövas. De gängse skolorna, etyderna och 
teknikövningarna har ofta bytts ut mot barnvisor beledsagade av bilder, och fungerande endast som 
notläsningslära för enstämmigt melodispel. Risken är att man både inom musikskolan och det stora 
utbudet av gitarrcirklar får ett slags ”svensk” gitarrundervisning, där visionen av det klassiska 
gitarrspelets innersta väsen och uttrycksformer sällan intar någon framträdande plats.53  
 

För att använda begreppet konsekrering, förefaller det uppenbart att Svenska Gitarr- och 

Lutasällskapet vid denna tidpunkt konsekrerar den traditionella undervisningen i gitarr och 

betraktar en mer lättvindig undervisning som ett hot mot den klassiska gitarrens status.  

Den brittiske kompositören och gitarristen John W. Duarte är en relativt flitigt förekommande 

skribent i GL under dess första årgångar. I en artikel i nr 2, årgång 4, oktober 1971 med den 

heltäckande rubriken ”Gitarren i dagens musikvärld” hävdar han att gitarrens status visavi andra 

instrument hotas av en begränsad och slentrianmässigt hopkommen konsertrepertoar:  
Den allra ytligaste genomgång av dagens konsert- och grammofonprogram skulle visa att det är 
kanske 25–30 nummer som återkommer med monoton regelbundenhet. /---/ Faktum är att gitarren nu 
har fått en plats i musikens huvudström men endast nätt och jämnt. Den har goda vänner i höga 
musikaliska positioner men det finns andra som betraktar den med nedlåtenhet och som anser att den 
”går på prov”. Om den nuvarande situationen inte ändras kan det hända att klimatet i den musikaliska 
opinionen vänder sig mot gitarren. 54  
  

                                                
51 GL årg 2 nr 2 oktober 1969 s 26–27 
52 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik, s. 173 
53 GL årg 3 nr 1 april 1970 (sidnr. saknas)  
54 GL årg 4 nr 2 oktober 1971 s 10–12 
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Osäkerheten om gitarrens roll i den moderna musikvärlden präglar i hög grad tidskriftens 

”ledare” i nr 1 årgång 5, april 1972. I konflikten mellan populärkultur och ”finkultur” måste 

gitarren:  
finna sig själv på många olika plan. Hör han, genom sina gamla anors oavvisliga krav till 
”finkulturen” eller till det mera folkliga plingplongandet? Kan han, med sin lågmäldhet, inlemmas i 
den stora familjen av ensembleinstrument, i orkestern? /---/ Kan han fungera i ett socialt sammanhang 
eller måset [sic!] han sträva mot det solistiska och brillianta? Alla dessa frågor och kravet på dess 
besvarande ger gitarren en nyckelposition i den aktuella musikdebatten. 55 
   

En debatt av det hetare slaget om hur gitarrundervisning ska bedrivas initeras i samma nummer 

av John W. Duarte. Tidskriften publicerar en översättning av dennes kritik i tidskriften ”Guitar” 

av den engelskspråkiga versionen av Ulf G. Åhslunds tv-kurs ”Se, hör och härma” med titeln 

”Play Guitar by Ulf Goran”.  Mr Duarte skräder inte orden:  
Ingenting är mer högröstat än profitintresse, vare sig det mäts i klingande mynt eller i 
publiksiffror. /---/ barn är de sista personer man kan tillåta att ens komma i närheten av detta 
program, grundat som det är på valfri inlärning av tabulatur och frikostigt bruk av ackord. 
Detta synes ge resultat snabbt och smärtfritt, men var och en som har någon erfarenhet och 
vilja att genomskåda detta system vet, att denna metod hämmar i långa loppet. /---/ 
grundinställningen är både infantilt beskyddande och tekniskt osund.56 
 

 
 
 

Den heterodoxe Ulf G. Åhslund med gitarren nonchalant över axeln bredvid en utövare av 
”klassisk gitarr” som vet att föra sig.  

Bildkälla: t.h. http://www.angelfire.com/sk/syukhtun/composers.html, hämtat 2017-04-26, 
t.v. http://www.thisisclassicalguitar.com/basic-posture-and-sitting-position-guitar/ hämtat 

2017-04-26 
   
En möjlig tolkning av detta bittra angrepp på en heterodox uppstickare vore att Mr. Duarte är 

orolig för att Ulf G. Åhslunds enkla och lättillgängliga pedagogik är ett hot mot gitarrens status 

som ett svårt och krävande instrument och därmed riskerar att devalvera dess kulturella kapital 

inom den klassiska musikens värld. Jag kan i varje fall inte tolka hans inlägg på något annat 

                                                
55 GL årg 5 nr 1 april 1972 s 1 
56 GL årg 7 nr 2 oktober 1974 s 38–39 
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sätt. Tidskriften utlovar i följande nummer genmäle av Ulf G. Åhslund, men något sådant har 

vad jag kunnat se inte publicerats. 57  

Ulf G. Åhslunds gitarrpedagogik fortsätter att stimulera till debatt i GL under ytterligare några 

år. I debatten syns en klar skiljelinje mellan de gitarrpedagoger som hävdar vikten av en mer 

traditionell, notbaserad undervisning och de som ställer sig på Ulf G. Åhslunds sida. Till dem 

hör Clas Pehrsson, lärare i blockflöjt vid Musikhögskolan i Stockholm, som replikerar på inlägg 

av gitarrpedagogen Gunnar Hansson:  
 De gitarrelever som kommer från TV till Dig och Dina kolleger börjar inte om från början! 
Det gjorde de hos Ulf i TV. När de kommer till Dig fortsätter de, oavsett vad Du gör med deras 
spelteknik. Många av dem skulle säkert inte kommit alls, om det inte varit för Ulf i TV.58  
 

Gunnar Hansson replikerar: 
 

Jag anser det var fel av Sveriges Radio & TV att lansera ett undervisningssystem som går stick 
i stäv med vad huvuddelen av Sveriges gitarrpedagoger sysslar med, och det allvarliga är att 
Åhslund som huvudlärare i gitarrmetodik vid Musikhögskolan i Stockholm, lätt får gitarrlärare 
ute i landet att tvivla på sin egen utbildning och anamma Åhslunds metodik.59 
 

Ytterligare en gitarrlärare, Bertil Ingwaldson replikerar på Clas Pehrssons inlägg. Han hävdar 

att kritiken mot Åhslunds metodik är utbredd:   
[Likaså] här i Sverige finns en tyst majoritet som herrarna tydligen inte känner till. Men nu 
ska vi alltså inte längre ”göra rätt” när vi spelar gitarr. Vi ska helst bara använda ett finger, 
ev. två i vänster och höger hand för det har Ulf G. Åhslund bevisat i TV (kvällsöppet) och 
spelat upp en skiva med Django Reinhardt. Denna unika gitarrist och jazzmusiker, den ende i 
världshistorien som tack vare att han var ett geni lyckades klara sig med två fingrar på vänster 
hand ska nu, 30 år senare, vara vår förebild. Ack, ja…60 
 

Den här debatten kan ses som ett tydligt uttryck för kampen om hegemonien inom det ”fält” (i 

Bourdieus bemärkelse) som kan kallas ”den klassiska gitarrkulturen” och vars i Sverige främsta 

offentliga organ torde vara Gitarr och Lutasällskapet. Dess viktigaste syfte var ju:  
ATT väcka och uppehålla intresset för kvalificerat gitarr- och lutaspel i Sverige. 61 
 

Det centrala begreppet i denna sats är givetvis ”kvalificerat” till skillnad från ”mindre 

kvalificerat” eller amatörmässigt… Det kvalificerade utövandet av gitarrspel ses sannolikt som 

en markör av instrumentets och dess förespråkares status inom den klassiska musikens värld 

som ju dominerats av instrument som violin och piano. (Klassisk gitarr infördes inte i Kungliga 

Musikhögskolans studieplan förrän år 1968.) 62 Detta kommer alltså till uttryck i form av en 

viss kluvenhet från vissa skribenters sida till gitarren som å ena sidan vida spridd och folklig, å 

                                                
57 GL årg 8 nr 1 april 1975 s 51 
58 GL årg 10 nr 1 våren 1977 s 49 
59 GL årg 10 nr 1 våren 1977 s 50 
60 GL årg 10 nr 1 våren 1977 s 51 
61 GL årg   1 nr 1 oktober 1968 s 3 
62 Bredvad-Jensen, a.a. s 13 
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andra sidan som ett krävande solistinstrument som kämpar för att finna sin roll inom det 

etablerade musiklivet. När så nya pedagogiska idéer utvecklas, i första hand av Ulf G. Åhslund 

som får möjlighet att sprida dem i nationell television, är det inte förvånande att dessa möts av 

motreaktioner från de pedagoger som är etablerade inom ”fältet”. Tidskriften GL blir som visats 

ett forum för denna kamp, vars intensitet i sig kan tolkas som en kvardröjande ovisshet hos 

många om hur den klassiska gitarrens ställning i musiklivet och dess framtida utveckling 

egentligen ser ut. Då kan man lägga märke till att det ändå gått tio år sedan Gitarr och 

Lutasällskapet grundades – men ovissheten kvarstår alltjämt.  

Om vi däremot går bara fem år framåt i tiden och granskar det nummer av GL som publicerades 

i anslutning till sällskapets 15-årsjubileum, kan vi konstatera att något har förändrats. Jörgen 

Rörby, en av sällskapets grundare, som ju i nr 1, årgång 3 gav uttryck åt vissa bekymmer 

angående instrumentets framtid, konstaterar nu att nivån på svenskt gitarrspel har höjts.  
Gitarren har på så sätt blivit ett respekterat instrument – det är ingen trolltrumma längre. Nu 
vet man vad gitarr är, man vet svårigheterna, man vet att om man ska bli en accepterad 
gitarrist så krävs det en fruktansvärd massa jobb. 63 
 

Uppenbarligen formuleras här ett oavvisligt villkor för den som vill tillhöra ”fältet” klassisk 

gitarr, ”en fruktansvärd massa jobb”. Detta kan tolkas som att den falang avgått med segern 

som varit emot vad som uppfattats som Ulf G. Åhslunds ”genvägar” till musiken – en praktik 

som i förlängningen kan ha upplevts som ett hot mot den klassiska gitarrens renommé inom 

tongivande musikkretsar. Vidare debatt om gitarrpedagogik lyser i varje fall med sin frånvaro 

i tidskriftens fortsatta utgivning, vilket jag kan konstatera efter att ha gått igenom samtliga 

nummer t.o.m. 2012. Den enda tvistefråga som blir synlig handlar om huruvida den svenske 

gitarrbyggaren Georg Bolins instrument någonsin trakterades av legenden Andrés Segovia. 

Upprinnelsen är en artikel i nr 4 årgång 23 av John Huber om ”svensk gitarrtillverkning i ett 

internationellt perspektiv”. Artikelförfattaren redogör för Bolins upprepade kontakter med 

Segovia, som provspelade instrument och bistod med goda råd om fortsatta förbättringar, men:  
trots rapporterna från svenska journalister använde Segovia i själva verket aldrig en Bolin-gitarr på någon 
konsert, inte ens i Sverige.64 

Till yttermera visso tillfogar engelsmannen Huber i en fotnot följande omdöme – ett beskt piller 

att svälja för den svenska gitarrsamfälligheten, ska det visa sig:  
Vid en jämförelse med världens största centra för (kvalificerad) gitarrtillverkning är Bolins gitarrer av 
konservativ konstruktion och medioker hantverksskicklighet. 65 
  

                                                
63 GL årg 15 nr 3 1982 s 35–36 
64 GL årg 23 nr 4 1990 s 18–19 
65 GL årg 23 nr 4 1990 s 19 
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Under rubriken ”Påhoppet på Bolin” går Leif Klitze i svaromål i nr 2, årgång 24. Han har av 

tidskriften ”blivit ombedd” att skriva ner sina reflexioner över Hubers artikel och ser denna som 

en förevändning för att få angripa Bolin och anar att ”andra krafter” kan tänkas ligga bakom:  
Det är synd att de som tydligen anser att Bolins sexsträngade gitarrer inte står i nivå med dennes 
berömmelse inte har har haft modet att komma med konstruktiv kritik tidigare. Då hade man kanske kunnat 
vara mer måttfull nu, dvs verkligt och inte förment saklig och därmed skadat mindre. Det handlar faktiskt 
om ett livsverk som man ger sig på i elfte timmen.66 
 

Denna debatt har sitt intresse genom att Georg Bolins instrument länge var de enda 

kvalitetsgitarrer som fanns att tillgå i Sverige. 67 I någon mening betyder detta kanske att de 

som under många år kämpat för att den klassiska gitarrens ”fält” skulle nå erkännande också 

kommit att ”solidarisera” sig med Georg Bolins instrument. Att nedvärdera Bolins insats blir i 

någon mening liktydigt med att nedvärdera de företrädesvis svenska musiker som – inte minst 

inom ramen för Gitarr och Lutasällskapet – ansträngt sig för att ge legitimitet och autonomi åt 

”fältet” klassisk gitarr.  

Under loppet av tidskriftens fortsatta utgivning har jag alltså inte kunnat finna något material 

som i någon mening ifrågasätter gitarrens roll inom det svenska musiklivet. Detta kan tolkas 

som att ”fältet” klassisk gitarr har stabiliserats vad gäller grundläggande värderingar av sådant 

som pedagogik, repertoar, instrument etc. Med Bourdieus terminologi kan man säga att dess 

autonomi är säkrad. Tidskriften ger utrymme för ett antal översiktsartiklar om gitarrhistoria, 

instrumentets tekniska utveckling, enskilda gitarrprofiler etc, men efter vad jag har kunnat se 

förekommer inga artiklar av den typ som präglade dess tidiga år, nämligen texter som uttrycker 

osäkerhet och undran kring gitarrens själva existensberättigande, respektive mer eller mindre 

indignerade debatter kring alternativa pedagogiker. 68 

Avslutningsvis: i nr 3 årgång 45 får Ulf G. Åhslund en senkommen men dock upprättelse. I en 

artikel med rubriken ”Ulf G. Åhslund – en frontgestalt” av Robert Robertsson kännetecknas 

denne som ”en portalfigur inom svenskt gitarrliv under 1900-talet”.69   
Möjligen är det som pedagog Ulf har lämnat störst avtryck. Gitarrens status i Sverige var låg. Den fanns 
inte på musikhögskolorna eller de kommunala musikskolorna. Intresserade hänvisades till studiecirklar 
eller Hagströms kurser. Det fanns runt tio klassiska gitarrister av god kvalité. 70   
 

Detta skulle Åhslund komma att ändra på. Intresset för gitarr växte explosionsartat genom hans 

tv-program, som alltså inte mottogs utan invändningar från vissa håll:  

                                                
66 GL årg 24 nr 2 1991 sidnr saknas 
67 GL årg 24 nr 2 1991 sidnr saknas 
68 Se t.ex. GL årg 25 nr 2 1992 samt årg 25 nr 4 1992 ”Den klassiska gitarrens situation i Sverige i dag av Runar 
Thoresson, årg 27 nr 2, årg 27 nr 3 1994 samt årg 27 nr 4 1994 ”Gitarrens utveckling” av Anund Bäck, årg 28 nr 
4 1995 ”Mamsell med gitarr” av Kenneth Sparr. 
69 GL årg 45 nr 3 2012 s 41 
70 GL årg 45 nr 3 2012 s 43 
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Det uppstod också en hätsk och inflammerad debatt i Gitarrsverige. Den rörde teknik, status, notation mm. 
En debatt som idag är övervunnen till stor del och ersatt med respekt mellan olika genrer och spelsätt. 71 
 

Det kan vara av intresse att jämföra ännu ett citat ur Robertssons artikel med ett av de tidigaste 

inläggen i GL:s historia, nämligen Jörgen Rörbys oro i nr 1 årg 3 för att ett ”barnvänligt 

undervisningsmaterial” (se sid.29) ska resultera i att: 
man både inom musikskolan och det stora utbudet av gitarrcirklar får ett slags ”svensk” 
gitarrundervisning, där visionen av det klassiska gitarrspelets innersta väsen och uttrycksformer sällan 
intar någon framträdande plats. 72 
 

I sin artikel om Ulf G. Åhslund formulerar författaren ett omvänt perspektiv: 
  

Leken, lusten, det roliga är också centralt. Även här lyser barnperspektivet fram. Pedagogiken är en 
produkt av hans liv och han är en produkt av sin egen pedagogik. Idag har grundtankarna inom den en 
bred acceptans.73  
 

Jag skulle vilja hävda att denna förändrade syn på värdet av lust och lek inom gitarrundervisning 

är ännu ett tecken på att ”fältet” klassisk gitarr uppnått en större grad av autonomi under de 42 

år som förflutit mellan ovan citerade artiklar.  

 
Sammanfattning 
Det första tiotalet årgångar av tidskriften Gitarr och Luta andas en seglivad osäkerhet om 

gitarrens position inom fältet ”klassisk musik”. Instrumentet i sig hade ju sedan länge 

förknippats med såväl lättare underhållning som med Frälsningsarméns musikaliska 

missionerande och blev inte förrän år 1968 inlemmat i Kungliga Musikhögskolans 

kursprogram.74 Uppenbarligen vill Svenska Gitarr och lutasällskapet skaffa sig ett publicistiskt 

forum för att värna om ”kvalificerat gitarr- och lutaspel i Sverige” och på så vis garantera sitt 

fält en autonomi gentemot konkurrerande konsertinstrument. På ett tidigt stadium står det klart 

att inga genvägar till detta kan accepteras, i första hand genom den hårdhänta kritik mot Ulf G 

Åhslunds tv-kurser som publiceras och ger upphov till debatt. Man kan utläsa en tydlig oro för 

att en alltför lättvindig gitarrpedagogik blir ett hot mot etablerade metoder och riskerar att 

nivellera gitarrspelande som konstform. Men med tiden klingar denna debatt av, sannolikt i takt 

med att klassiskt gitarrspel blir allt mer synligt och prestigefyllt i Sverige och fältets autonomi 

är säkrad.    

 

 
 
                                                
71 Gl årg 45 nr 3 2012 s 43 
72 GL årg 3 nr 1 april 1970 (sidnr. saknas)  
73 Gl årg 45 nr 3 s 43 
74 Bredvad-Jensen, a.a. s 13 
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7.5 ”Brännheta gitarrackord” – Gitarren blir ungdomsikon   
Gitarrens kulturella, sociala och symboliska roll i tidskriften Bildjournalen 1954–1969  

Tidskriften Bildjournalen hette ursprungligen Filmjournalen och grundades 1919 av Erik 

Åkerlund. 1954 bytte tidningen namn till Bildjournalen för att ”få ett bredare och modernare 

tilltal riktat till den nya tidens ungdomar”.75  Efter namnbytet kom tidningen att också omfatta 

kändisreportage, musik och mode. Under undersökningsperioden var Bildjournalen (BJ) 

Sveriges största ungdomstidning med en upplaga på i snitt 151 500 ex per vecka. 

Rekordupplagan nåddes i april 1960 med 305 000 sålda exemplar av påsknumret som innehöll 

en grammonfonskiva med Siw Malmkvist och Lasse Lönndahl.   

Undersökningen omfattar samtliga nummer mellan år 1954 och 1969 då tidningen uppgick i 

Vecko-Revyn. Jag har gått igenom tidningarna och noterat i huvudsak samtliga texter och bilder 

som på något vis har haft med gitarr att göra, d.v.s. både gitarr som musikinstrument, 

bildattribut och rekvisita i illustrationer och annonser. Mitt fokus har varit att följa hur gitarrens 

roll inom tongivande musikaliska trender återspeglas i tidningen, i såväl skivrecensioner som 

reportage och fiktionsmaterial (noveller, romaner, bildromaner).  

Det generella intrycket av BJ under 1954–56 är att den vänder sig till en – med dagens mått 

mätt – synnerligen ”mogen” ungdom. Damer i chica dräkter, herrar i kostym och kortklippta 

nackar. Redaktionen konsekrerar uppenbarligen alltjämt den habitus som är gängse i den 

moderna västerländska vuxenvärlden.  

Den återkommande spalten för skivrecensioner förvaltas av välkända artister, till att börja med 

av gitarristen och sångaren Staffan Broms, från senare delen av 1954 av artistparet Brita Borg 

och Allan Johansson (välkända bl a för samarbete med Povel Ramel). De konsekrerade 

musikformerna är i huvudsak schlager och jazz. Ordet ”gitarr” nämns första gången i en lite 

udda recension av den amerikanske hillbillyartisten Hawkshaw Hawkins, där Staffan Broms 

noterar en ”utmärkt gitarrist i Betty Lorraine”.76 En annan amerikansk gitarrist, Les Paul, får en 

nådig recension av Borg-Johansson som noterar att han spelar med ”starkström i strängarna”.77 

Det enda musikinstrument som annonseras i tidningen under perioden 1954-56 är trumpet.78 

Uppenbart är jazzmusiken under denna period dominerande inom det ”fält” av nöjes- och 

ungdomskultur som representeras av BJ. Inga spår av något som kan kallas gitarrkultur. 

Jazzgitarristen Roffe Bergs nya gitarr, en norsk elplanka, uppmärksammas t.ex. i skämtsamma 

ordalag:  

                                                
75 Lundberg, Börje och Bohm, Ammi, Boken om Bildjournalen, Premium förlag 2011, s 10  
76 BJ nr 18 1954, s 22 
77 BJ nr 44 1954, s 26 
78 BJ nr 9 1954, sidnummer saknas 
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Roffe Berg som är den ende ägaren till den norskbyggda gitarren Plankan går omkring och är rädd att nån 
ska försöka bräda’n.79 
 

En gitarrbaserad rockartist omnämns för första gången i Borg-Johanssons treordiga recension 

av Bill Haleys ”Shake Rattle and Roll”, vilken är smått legendarisk i sin korthet:  
Skumpigt, jumpigt och jönsigt!80  

Ett rimligt antagande är att recensenterna gör sig till tolk för den hegemoni som är rådande 

inom det kulturella fält de representerar. Den avvaktande attityden till rock’n’roll kommer att 

leva kvar länge inom just recensionsavdelningen och hamnar så småningom, vilket vi kommer 

att se, i motsättning till den tolkning av samtiden som gradvis präglar tidningens 

reportagematerial.   

I och med årgång 1956 ökar förekomsten av begreppet ”rock’n’roll” i BJ:s spalter.  

Bill Haley recenseras åter, men något mer välvilligt: 
Kanske blir det lite tjatigt i längden, men det tänker man inte så mycket på när man väl kommit i gång med 
”buggandet”, ty som dansplatta är denna alldeles utmärkt.81  
 

Men när tidningen anslår ökat utrymme åt musikbevakningen, sker det under rubriken 

”Veckans jazzsida” och där återfinns i huvudsak genrens stora namn som Louis Armstrong, 

Frank Sinatra och Ella Fitzgerald.82 I en notis med rubriken ”Nu ska vi rocka igen” konstateras 

att:  
I USA har sedlighetskommittéerna lite varstans sagt stopp, men det hindrar inte att den fluga som startades 
i och med den fantastiskt populära Rock around the clock håller i sej.83 
 

Ett par nummer senare karakteriseras ”rock and rollflugan som ”en landsplåga i Staterna”.84 

Som synes är rock’n’rollen inte i närheten av att konsekreras, jazzhegemonien förefaller ohotad. 

Men inte länge till. En gitarrförsedd Elvis Presley gör entré i nr 33 1956. Han presenteras som 

”det stora amerikanska sångarfyndet efter Frank Sinatra”, vilket pekar på att den rådande 

hegemonien fortsatt håller med måttstock för jämförelse. Men det finns en viss skillnad:   
Elvis Presley kan inte stå stilla! När han kramar mikrofonen och slänger och kastar med kroppen får han 
alla tonåringarna att falla i trance.85  
 

Sedan dröjer det bara tre nummer innan BJ har konsekrerat fenomenet rock’n’roll och ser till 

att ta initiativ. I nummer 36 1956 startar tidningen en Rock’n’Roll Club och konstaterar i 
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83 BJ nr16 1956, s 16 
84 BJ nr 18 1956, sidnr saknas 
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versaler att ”ROCK’N’ROLL-febern nått Sverige! /---/ - Bildjournalen har pangevenemang i 

beredskap.” En skribent når oanade stilistiska höjder för att beskriva fenomenet: 
Det här är djungelns glädjeskri i danssalongen. Han med saxofonen har slutit ögonen, gungar med hela 
kroppen, faller på knä. /--/ Bakom honom studsar rytmen från trummor och bas. Tung och hård som 
hammarslag, upprivande som bombskrällar. Ackorden från två gitarrer viner som piskrapp.86  
 

Rock’n’roll-febern fortsätter i följande nummer, vars omslag avbildar en ung kvinna i lätt extas. 

 
Bildkälla: Bildjournalen nr 37 1956 

Nu fokuseras mer på musikens egenart. BJ har skapat en egen rockorkester som ska 

ackompanjera en landsomfattande tävling i att dansa rock’n’roll.  
Men dansen är inte allt i ROCK’N’ROLL. Det gäller en ny musik också. En vildsint musik som aldrig hörts 
förr i våra danssalonger. Den skapar en stämning som man trodde bara kunde uppnås i de färgades 
jazzkvarter på andra sidan Atlanten.87  
 

Man kan konstatera att orkesterns sättning är den klassiska, bas, trummor, saxofon och två 

gitarrer – elförstärkta. Från redaktionens sida finns uppenbarligen inte längre några större 

betänkligheter mot gitarrdriven rockmusik. I kampen om herraväldet på det ”fält” som utgörs 

av ungdomsinriktad populärmusik har tidningen BJ uppenbarligen tagit ställning mot den 

rådande hegemonien och sponsrar nu eftertryckligt de musikaliska positioner som bara ett par 

år tidigare betraktats som heterodoxa, exempelvis det larmande elektriska gitarrsound som av 

Borg-Johansson avfärdas som ”skumpigt, jumpigt och jönsigt!”.  

Tidningens reporter är närvarande när rock’n’roll-febern drabbar Iggesund i skepnad av BJ:s 

rocktävling i nr 41 1956: 

                                                
86 BJ nr 36 1956 s 19  
87 BJ nr 37 1956 (sidnummer saknas i bindningen) 
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Halvt sönderkramad av mördande rytm, brännheta gitarrackord, upphetsade rop stod jag vid orkesterns 
sida. /---/ Några takter till och musiken tystnar. Och ett skri av protest: MERA ROCK! /---/ Rock’n’roll är 
ett sätt att leva och leva ut.88 
 

BJ erbjuder alltså sin läsekrets att ta del av en ny livsstil som bryter mot den tidigare rådande 

definitionen av god smak. I en annons för rock’n’roll-kläder i ovan citerat nummer framhålls 

att det inte är förenligt med rock’n’rollens habitus ”att ställa upp i stärkkrage eller stylthöga 

klackar”.89  

I nr 1 1957 på omslagets baksida finns för första gången en annons i helsidesformat som antyder 

att marknadskrafterna fått upp ögonen för ungdomens förändrade musiksmak. Det är Lille Bror 

Söderlundh som presenterar sin brevkurs ”Gitarr och Visa”. Här erbjuds läsarna att köpa 

gitarren Rondo för endast 7:50 i handpenning samt att få möjlighet att bli ”populär och 

uppskattad som glädje- och stämningsspridare – med en gitarr!”  

Rock’n’roll är ett återkommande ämne för artiklar och tävlingar under fortsättningen av år 

1957, men inom recensionsavdelningen råder fortfarande en viss skepticism. Under rubriken 

”Än lever dixie!” kommenterar en av tidningens tre skivrecensenter en ny skiva med Tommy 

Steele:  
Jaså, detta är det nya rock’n’rollfenomenet. Inget för mig. Två stjärnor.90  

Tilläggas bör att de övriga två recensenterna gav samma skiva fem stjärnor. När skifflen senare 

samma år dyker upp som ytterligare en ny variant av ungdomsmusik, förhåller sig recensenterna 

avvaktande:  
Skiffle, ska det vara en ny musikfluga, det? Låter mest som Vilda Västern, entonigt, tjatigt. En stjärna.91  

En månad senare tycks samma recensent ha nyanserat sin syn på skifflen i sitt omdöme om 

”Hubbe och hans skyffelgrupp”: 
Hubbes ”skyffelmusik” är mera rock’n’roll än skiffle och det är man bara tacksam för. Festliga Paddock-
texten också. Fyra stjärnor.92 
 

Möjligen har skribenten haft lättare att acceptera den nya musikformen när den beledsagas av 

en text författad av Sven Paddock, representant för den hittills rådande schlagerhegemonien? 

Reportageavdelningen är i varje fall snabb att uppmärksamma skifflen som en pikant nyhet. 

”Nu ryker tvättbrädan!” är rubriken på en artikel om Chilo’s Skiffle Group.93 

Under 1957–1958 ägnas ett allt större spaltutrymme åt rockkungarna Elvis och Tommy. De 

görs till föremål för reportage, bildnoveller och bildföljetonger. Från att ha betraktats som i 
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huvudsak en dansfluga får rock’n’rollen allt mer status som musik – med en rad svenska 

utövare. BJ arrangerar en landsomfattande rockturné där amatörer får ställa upp och tävla om 

titeln Sveriges Rocksångare 1958. Insikten om att rock’n’roll – till skillnad från jazz och 

schlager – har betydligt fler utövare bland läsarna resulterar bl.a. i ”De 100 gitarrernas nummer. 

Vi lottar ut 100 splitternya gitarrer, det oumbärliga instrumentet för alla rock-sångare. Sen är 

det bara att sätta igång och bli Er egen rock-kung.” 94 Själva tävlingen består i att ett antal 

tecknade gitarrer som finns gömda i ett annat nummer av tidningen (nr 18 1958) skall letas upp.  

Dels är en tävling av detta slag naturligtvis avsedd att stimulera försäljningen (de gömda 

gitarrerna och tävlingskupongen för att delta återfinns alltså i olika nummer av tidningen), men 

det går också att tolka BJ:s tävling som ett sätt att erbjuda en inträdesbiljett till rock’n’rollens 

”fält” befolkat av såväl idoler som fans och amatörutövare som delar engagemang för fältet i 

sig och söker sig till det för att nå erkännande och eventuellt framgång. ”Bli Er egen rock-

kung”. (I åtminstone ett fall har tävlingen fyllt denna funktion. En av gitarrvinnarna är enligt 

den publicerade förteckningen i nr 26 1958 nämligen en viss Per-Åke Persson från Tjörnarp, 

med tiden mer känd som Peps Persson.)  

”Bäva, broder rock!” är rubriken på en stort uppslagen artikel om skiffle i nr 19 1958.95 Det rör 

sig om en presentation av några av de 500 skiffleband som vuxit upp på några månader, bl. a. 

Robans [sic!] Skiffle Group, vars kapellmästare alltså heter Robert Broberg. Ett par nummer 

senare har också annonsavdelningen hakat på spela-själv-trenden. I nr 21 1958 bjuder självaste 

Little Gerhard in till sin gitarrkurs som har en betydligt mer instrumentell inriktning än på Lille 

Bror Söderlundhs tid:  
Och så skiffle förstås. Skall Du starta eller vara med i en skiffle-grupp, ja då är det här absolut rätta kursen 

för Dig.96  

I nr 43 1959 annonserar en konkurrerande gitarrlärare, Karl-Olof Finnberg, dittills verksam 

inom klassisk gitarrmusik, med samma argument: 
NYTT! Rock o Skiffle. Särskilda bilagor för Dig som vill lära Dig rock eller skiffle medföljer varje brev.97   

Skiffle förblir ett intressant tema i ytterligare några nummer. I nr 31 1958 finns ett djuplodande 

reportage om skifflens instrumentering under rubriken ”En hel orkester för en femtiolapp”. 

Under ledning av Chilo’s Skiffle Group inhandlar reportern såväl tvättbräda som resväskbas, 

vars konstruktion dokumenteras i detalj.  

                                                
94 BJ nr 16 1958 omslag + s 17–19 
95 BJ nr 19 1958 s 24–25 
96 BJ nr 21 1958 s 41 
97 BJ nr 43 1959 s 35 
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Rocken har lärt dej att musik kan ruska om dej rejält invändigt. Men alla kan inte bli rockkungar. Det krävs 
mycket för det, inte minst pengar. Instrumenten är dyra. När du tänker börja spela själv, då blir det skifflens 
tur.98  

 Det är intressant att notera att denna text inte bara förhåller sig med viss realism till drömmar 

om en framtid som rock-kung. Den är också är ”du” med läsaren, vilket hittills knappast tidigare 

förekommit i BJ:s redaktionella material. Mot slutet av år 1958 uppstår frågan om huruvida 

rocken är död. Ett antal ”experter” uttalar sig. Boris Lindqvist (Rock-Boris) är:  
/---/ beredd att börja med någonting annat om rockintresset dalar. Kanske blir jag proffsmusiker. Jag håller 
i alla fall på att ta gitarrlektioner.99  
 

Simon Brehm, en företrädare för jazz- och schlagerhegemonien, konstaterar – inte utan 

beklagande – i en rapport från USA att ”Rocken tar ingen död på”.  
Musikformen (om man nu får kalla den för det) omplanteras visserligen mer och mer i en mindre 
påträngande miljö, men de typiska ingredienserna finns där snart sagt i varje ”hit”, och att tendensen 
också är typisk för vad de svenska ungdomarna vill ha tycker jag är otvetydigt.100  
 

År 1960–61 tycks rock’n’rollen vara helt avskriven från redaktionens agenda. Man har 

uppenbarligen inte heller någon högre tanke om läsarnas kortidsminne eftersom en artikel om 

de f.d. rockkungarna Little Gerhard, Boris och Rock-Ragge i nr 24 1960 har rubriken ”Kommer 

ni ihåg dem än?”101 Utöver detta finns bara ytterligare ett gitarrelaterat inslag i tidningens 

spalter, nämligen den första annonsen från firman Hagström om en elgitarr plus förstärkare.102 

Nu randas den elektrifierade instrumentala gitarrpopens blomstringstid vilket uppmärksammas 

i nr 6 1962. Artikeln har rubriken ”Vilket band får den största elräkningen?” och utgörs av en 

tämligen detaljerad presentation av utrustning, priser etc. för banden Violents och Sven-

Ingvars.  
Det är inga billiga grejor de elektriska rockbanden släpar på. Elgitarr kostar mellan 500 och 1.000 kronor. 
Elbas kostar mellan 400 och 1.000 kronor. Förstärkare med högtalare kostar minst 1.200 kronor. 
Ekoanläggning kostar minst 1.700 kronor. /---/ När en orkester har kommit upp i smöret som The Violents 
och några till då nöjer man sig inte med såpass enkel utrustning/---/ Så egentligen spelar det inte så stor 
roll med själva elräkningen. Priset per kilowattimme är bara 10 öre103.   
 

En artikel av detta slag kan i och för sig tänkas ha till syfte att informera läsekretsen om vilka 

ekonomiska uppoffringar deras idoler är beredda till för att underhålla den. (1000 kronor i 1962 

års penningvärde motsvarar nästan exakt det tiodubbla i dag.) En annan möjlig tolkning är att 

den fungerar som ett bekräftande av ytterligare en aspekt på ”fältet” elektrifierad 

                                                
98 BJ nr 31 1958 s 8 
99 BJ nr 42 1958 s 23 
100 BJ nr 6 1959 s 28 
101 BJ nr 24 1960 s 6 
102 BJ nr 8 1960 s 29 
103 BJ nr 6 1962 s 28 



 38 

ungdomsmusik nämligen genom att ge exakta besked om de specifika investeringar som 

avkrävs nya inträdande.   

I nr 14 1963 publiceras ett antal exempel på rock’n’roll parodier jämte en artikel med rubriken 

”Skratta gärna, men än lever rock-flugan”. Det går att tolka denna som ett försök från 

redaktionen att blåsa liv i den musikaliska trend som man levt högt på i några år. Tidningens 

upplaga ökade kraftigt från 1957 (66 000) till 1960 (253 000).  
Och så var det någon som sa att rockflugan bara skulle uppleva en – och en kort – sommar. Pyttsan! En 
mer seglivad fluga har aldrig tidigare skådats.104  
 

Något senare samma år publiceras en artikel med rubriken ”13 grabbar från Liverpool = den 

nya popen” nr 32 1963. Här förekommer ffg The Beatles i tidningen, men bara som en i raden 

av grupper.105  

Ett slående exempel på hur den äldre hegemoniens habitus kolliderar med den nya utgörs av en 

artikel i samma nummer med rubriken: ”Ni skulle se er själva grabbar. När klippte ni er sist?”  
Våra nackstudier har avslöjat ett alldeles för stort antal ovårdade nackar – illa klippta med hår som tvättas 
för sällan /---/ Fram alltså för välklippta nackar som en flicka knappast kan motstå att lägga händerna 
om.106 
 

 En Fender Stratocaster dyker upp i en annons från Hagström i nr 38 1963. Den trakteras av en 

ung man (med välklippt nacke) som delar sin uppmärksamhet mellan gitarren och en uppenbart 

kärleksfull ung dam. Han har i varje fall ett fan.107 

 

 
Bildkälla: Bildjournalen nr 38 1963 

                                                
104 BJ nr 14 1963 s 19 
105 BJ nr 32 1963 s 28 
106 BJ nr 32 1963 s 6 
107 BJ nr 38 1963 s 51 
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Den akustiska gitarren återkommer i fokus igen i samband med att ytterligare en musikalisk 

trend från USA gör sig gällande. Den här gången handlar det om hootenanny, som ffg 

uppmärksammas i en skivrecension i nr 2 1964. Det rör sig alltså om Hootenanny Singers 

version av ”Jag väntar vid min mila”.  
Ytterligare ett glädjande bevis på att det kanske börjar hända saker på svenska skivmarknaden. 
”Hootenanny Singers” kommer från Västerviks läroverk /---/ och är först med Hootenanny i Sverige. Forts. 
följer.108 
 

 Denna nya musikform har alltså fått fäste i Västervik, vilket uppmärksammas i nr 4 1964. 

Artikelns rubrik är ”Vet ni hur glad en gitarr kan göra er?”  
Det var kvällen när Hootenanny kom till Sverige. Gitarrer, gitarrer vart man såg. Men av gammal hederlig 
”frälsis”-modell förstås, inte röda och violetta plankor som måste drivas med ström. /---/ Gitarrer låg i 
travar överallt. Gitarrer med fina, broderade röda och vita band, nya gitarrer, repade gitarrer. Det här 
skulle tydligt bli kvällen när gitarrerna erövrade Västervik – och kanske hela Sverige så småningom.109  
 

I samma nummer lottar tidningen ut 100 gitarrer av märket Rytmi, en gitarr som ska vara ”extra 

lättspelad därför att den har en förkortad hals”. BJ konsekrerar gitarren med eftertryck:  
Har ni tänkt på varför gitarren är det i särklass mest populära instrumentet – i Sverige och i alla andra 
länder? Jo därför att gitarren är så lätt att spela och därför att den har ett så stort 
”användningsområde”.110 
  

I nr 40 1964 slås något slags rekord i att bruka gitarren som attribut i annonser av skiftande 

slag. På s 6 hittar vi de skötsamma pojkarna i Hootenanny Singers som har sparat sina gager i 

Sparbanken, på s 30 står det klart att mjölk är bra även för elgitarrister, på s 38 föreslås i stället 

drycken Cuba Cola som alternativ för sådana. Inte mindre än fyra företag har dessutom i detta 

nummer satt in annonser för sina respektive elgitarrer: på s 59 annons för Hagström musik, s 

62 annons för elgitarr (planka) Hobbyförlaget, s 63 annonser för Orkestergitarr Smålands 

musikvaruhus samt för Elgitarr (planka) från Firma Logesia.  

Den kände gitarristen Jörgen Ingmann har upprepade gånger annonserat i tidningen för sin 

gitarrkurs. Se t ex 40 1963 s 59, 37 1964 s 55. Den prydligt slipsklädde och kortklippte 

gitarristen själv har hittills varit annonsernas blickfång men i nr 5 1965 domineras annonsen av 

en elgitarrspelande långhårig yngling. Dessutom företes olika intyg från nöjda elever, bl a Kent 

Nilsson 17 år i Asarum som uppger sig spela med en orkester i folkparkerna och tjäna mellan 

200–250 kronor per vecka. ”Hade jag inte fått Er gitarrkurs hade jag inte stått på en dansbana 

och spelat.” 111 

 

                                                
108 BJ nr 2 1964 s 22 
109 BJ nr 4 1964 s 30 
110 BJ nr 4 1964 s 31 
111 BJ nr 5 1965 s 39 



 40 

 
Bildkälla: Bildjournalen nr 37 1964 samt nr 5 1965 

I nr 40 1965 tar den återkommande frågespalten ”Mitt problem” upp ett brev under rubriken 

”Hans gitarr är min rival”. Det är från en 15-årig flicka vars 17-årige pojkvän spelar med i en 

poporkester sex kvällar i veckan. Hon får rådet att se sig om efter någon annan om han inte 

ägnar henne mer tid… 112  

Ett par månader senare, i nr 48 1965 publiceras en novell med titeln ”Tänk om jag vore din 

gitarr”. 
           Då skulle livet vara så mycket enklare. För då skulle du se mig, röra vid mig, bry dig om mig…113 

Det är onekligen frestande att föreställa sig att novellens författare inspirerats av brevskrivaren. 

Gitarren som fenomen har fått visst utrymme i tidningens fiktionsmaterial. I nr 24 1965 finns 

novellen ”En kille med gitarr och Donovans ögon” där gitarrens funktion som 

kontakförmedlare med det motsatta könet står i fokus.  
Han tittade på mig och jag kände hur blodet sköt upp i ansiktet. Han var ju så lik Don[ovan]. Det hade nog 
många talat om för honom.  
/---/ Han började spela tyst och stilla. Rösten var mjuk och fingrarna spelade lätt på gitarren. Han lade 
huvudet en aning på sned och tittade på mig. Ett leende spred sig över hans ansikte.114 
 

Bildromanen ”Vi på pråmen” som publiceras i sex avsnitt med början i nr 27 1966 bryter 

oväntat med den övervägande manliga kodningen av gitarren som ett ”killinstrument” eftersom 

den handlar om Susanna, en flicka som vill spela gitarr i ett popband. Men uppenbarligen ska 

inte flickor spela elgitarr, utan hon hamnar i stället med sitt akustiska instrument på vispråmen 

Storken där hon ”upptäcks” av trubaduren Pierre Ström och i avsnitt 5 får göra en 

provinspelning för ett skivbolag:  

                                                
112 BJ nr 40 1965 s 54 
113 BJ nr 48 1965 s 11  
114 BJ nr 24 1965 s 20 
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/---/ aldrig hade hon trott att man kunde bli så nervös av att stå i en inspelningsstudio. Är gitarren stämd? 
Ja, allt är i sin ordning. Det är bara händerna som darrar lite men så snart hon börjar sjunga blir hon 
lugn /---/115 
 

Men någon helhjärtad framgångssaga kostar författaren inte på sig, utan Susanna får nej tack 

från skivbolaget och konstaterar i sista rutan att ”Hon har vännerna. Och Stefan. Och livet 

framför sig.”116 Kanske skulle en alltför spikrak musikkarriär för en gitarrspelande flicka bryta 

av för mycket mot tidningens etablerade bild av gitarren som ett manligt attribut?  

Mot slutet av 1960-talet dalar BJ:s upplaga betänkligt. Enligt författarna till ”Boken om 

Bildjournalen” är orsaken att kvällspressen börjat skriva om popmusik och därmed lockat till 

sig tidningens journalister. (Boken om Bildjournalen, författarnas förord.) Men enligt bokens 

förläggare är orsaken mer komplicerad:  
Efter 16 år och 125 (!) miljoner tidningar sålda lades Bildjournalen ner efter att ha kommit i skuggan av 
den nya tidens studentrevolter, apartheiddemonstrationer, sexuella frigörelser och brinnande Vietnamkrig. 
Den omställningen blev tidningen övermäktig.117  
 

Men innan tidningen försvinner hinner den publicera en regelrätt popskola med början i nr 30 

1967. För denna svarar gitarristen och popidolen Claes ”Clabbe” af Geijerstam som grundligt 

introducerar läsarna i konsten att både införskaffa en elgitarr och att spela på den. Tidningens 

pedagogiska ambitioner är höga:  
Vi skall utbilda er till sologitarrist. Vi ska lära er de grundläggande ackorden, hur man bildar ett popband, 
hur man uppträder på scenen och hur man skaffar sig engagemang.118  
 

Det finns en seriös ton i materialet som avviker ganska drastiskt från tidigare årgångar där 

journalisterna ofta framtonar som ett slags ”vuxenvärldens deltagande observatörer” (se t ex 

citat på s 34 m fl). Nu befinner sig tidningens representanter på samma nivå som läsaren, i varje 

fall den läsare som är i färd med att bilda popband. Problem med ekonomi, replokal och 

transporter tacklas sakligt och realistiskt. Tidningen betraktar tydligen popmusiken som ett fält 

som nu besitter en självklar autonomi. 

 

Sammanfattning   

Att följa representationer av fenomenet ”gitarr” under tidningen Bildjournalens existens är att 

göra en resa från en värld dominerad av äldre generationers ideal i fråga om habitus, dvs klädsel, 

stilideal och musik till en värld där ungdomsidealet är helt och hållet tongivande och där en 

gräns har skapats mellan ”vi” och ”dom”, dvs vuxenvärlden. Brytpunkten kan sägas utgöras av 

                                                
115 BJ nr 33 1966 s 35 
116 BJ nr 34 1966 s 35 
117 Boken om Bildjournalen, s 10 
118 BJ nr 30 1967 s 22 
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den angloamerikanska popmusikens genombrott, först i och med rock’n’roll (i Sverige) från 

1956 och senare med andra trender som Liverpoolpop (från 1963) och hootenanny (från 1964). 

De nya musikstilarna är till skillnad från tidigare i tidningen behandlad musik, jazz och 

schlager, helt gitarrbaserade vilket innebär att instrumentet gitarr kommer i fokus i text och 

framförallt bild. BJ ägnar givetvis stor uppmärksamhet åt internationella artister som Elvis 

Presley, Tommy Steele, The Beatles, m fl, men har ett tydligt svenskt fokus i sin strävan att ta 

initiativ och lansera de nya trenderna på svensk botten genom att arrangera turnéer och tävlingar 

där svenska rock- och popartister in spe får möjlighet att nå en publik. I de reportage som 

publiceras som uppföljning till tidningens arrangemang formas konturerna av en självklart 

gitarrbaserad musikkultur och livsstil. Detta motsvaras av att gitarren blir allt oftare synlig i 

tidningens annonser, antingen som produkt i sig eller som positivt laddad rekvisita för att sälja 

allt ifrån mjölk till banksparande. Instrumentet får också en allt större roll i BJ:s 

fiktionsmaterial, framförallt i de s.k. bildromanerna, fotografiskt illustrerade 

följetongsberättelser där personerna är jämnåriga med läsekretsen och kan förmodas fungera 

som identifikationsobjekt. Vid två tillfällen genomför BJ stora tävlingar där 100 gitarrer åt 

gången lottas ut till läsekretsen.  

Generellt kan sägas att redaktionen under undersökningsperioden gradvis kommer att mer och 

mer betrakta den gitarrbaserade ungdomsmusiken i jämnhöjd med dess publik, vilken alltså är 

lika med tidningens läsekrets. Tilltalet till läsarna förändras från ett i huvudsak relativt formellt 

bruk av ”Ni” och ”Er” till ett självklart duande som börjar slå igenom från sent 50-tal, alltså 

långt innan Socialstyrelsens chef Bror Rexed genomför sin du-reform år 1968. Det betyder 

också att synen på fenomenet ”gitarr” förändras. Från att med skräckblandad nyfikenhet skildra 

”brännheta gitarrackord” intar redaktionen en mer saklig och redovisande hållning i t ex 

reportage om rock’n’rollorkestrars utrustning samt inte minst i tidningens egen popskola där 

läsekretsen får veta allt den kan tänkas behöva inför starten av det egna popbandet.  

Den synnerligen avvaktande hållning till den nya ungdomsmusiken som kan spåras i tidningens 

recensionsavdelning mjukas med tiden upp – sannolikt som en följd av att bevakningen av den 

gitarrbaserade musiken rock’n’roll, skiffle, pop och hootenanny under perioden 1956 till 1965 

ger tidningen ett kraftigt uppsving i upplaga. Bildjournalen identifierar sig med 

ungdomskulturen och detta innebär att fenomenet ”gitarr” från att ha varit helt obefintligt i såväl 

redaktionell text som i annonser blir ett omistligt inslag i text och bild och kommer att få en 

tydlig funktion som markör av fältets habitus för de läsare som gärna vill bli en del av 

detsamma. Tilläggas kan, att gitarren i BJ framstår som tämligen exklusivt manligt könskodad, 
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”tjejband” som ”Nursery Rhymes”, ”Plommons”, m.fl. som bevisligen var verksamma under 

60-talet 119  får ytterst begränsat utrymme i jämförelse med sina manliga kolleger.  

 
7.6 Gitarren i revolutionens tjänst 
Gitarrens kulturella, sociala och symboliska roll i tidskriften Musikens Makt 1973–1980 

Tidskriften Musikens Makt utkom 1973–1980 och var ett organ för vad som kallats den 

progressiva musikrörelsen, “proggen”. Den kan betecknas som en av de “alternativa” rörelser 

som till stor del kom att prägla opinionsbildning och debattklimat under nittonhundrasextio och 

–sjuttiotalet. Nyckelord för musikrörelsen var politiskt engagemang, aktivism, deltagande och 

kontroll.120 Parollen var ”spela själv”, något som kommer till tydligt uttryck i tidningens första 

nummer som bland annat innehåller en artikel med rubriken Bygg en elplanka själv! Författare 

är Bo Anders Persson, musiker och kompositör i gruppen International Harvester/Träd Gräs 

och Stenar. Han vänder sig uppenbarligen till en spelsugen men måttligt köpstark läsekrets:  
Det är inte särskilt svårt att bygga en planka, dvs en elgitarr utan resonanslåda. Men hur man än bär sig åt, 
kostar det nog en eller två hundralappar beroende på hur mycket delar man köper respektive bygger själv.121 

 

 
Bildkälla: Musikens Makt nr 1, årg. 1, s 11 

I dubbelnumret 5/6, sommaren 1976, slår tidningens grävande reporter till. Han går under 

pseudonymen Agent Walzraff och tar sig in bakom kulisserna i dansbandens värld. Här möter 

han normer och värderingar som skiljer sig högst väsentligt från de som gäller för den tidskrift 

han arbetar för. Det gäller inte bara angående musikutövande utan även utseende, visar det sig 

när Agent Walzraff söker jobb per telefon:  
Han frågar nervöst om jag är långhårig /---/. – Nej då, svarar jag, jag försöker undvika att vara extrem.  
– Det låter ju bra.122 
 

                                                
119 https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjejband Hämtat 2017-04-10 
120 Nationalencyklopedin, proggrörelsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/proggrörelsen 
(hämtad 2016-11-25) 
121 Musikens Makt nr 1, årgång 1, s 11 
122 Musikens Makt, nr 5/6 1976, s 8 
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Det visar sig vidare att det ”fält” som utgörs av dansbandsmusik inte endast ställer upp normer 

för hur musiken ska låta, utan också på vilken typ av instrument den ska utföras:  
Eftersom jag bara haft en vecka på mig att från total okunnighet bli solovirtuos, går det kanske lite knackigt. 
De är därtill helarga på min Gibson Les Paul Custom-gitarr. Jag lånade den av Nynningen [progg-band från 
Göteborg, förf. anm], som presenterade den som Rolls Roycen bland gitarrer. – En jävla skitgitarr. Stämmer 
ur sig hela tiden. Mullrig bas och hårt ljud. Tacka vet jag en Fender.123     

 
Kontrasten är alltså påfallande mellan den habitus som är normen i ett dansband, både 

beträffande utseende och val av instrument, och den som representeras av MM:s redaktionella 

inriktning på ”spela-själv-ideologi” och ”progressiv” samhällssyn. Uppenbarligen vinnlägger 

sig redaktionen också om att betona autonomi i Bourdieusk bemärkelse för den gitarrkultur man 

förespråkar.   

Ett stort uppslaget reportage från Levins gitarrfabrik återfinns i nr 6 1976 Vi möter ett antal 

arbetare sysselsatta med olika moment i tillverkningen. Fokus i texten ligger på en tämligen 

detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna, men i linje med tidningens politiska linje förbigås 

inte brister i arbetsmiljö och produktionsledning.  
Evert Jönsson monterar strängar på de färdiga gitarrerna. /---/ Arbetstakten har ökat betydligt sen han 
började i yrket. /---/ Nils Borg polerar här mandoliner. /---/ Det tunga arbetet känns både i rygg och ben. 
Det stänker och dammar kring det Nils gör. Hade Nils haft chansen, skulle han nog valt ett annat yrke.  
/---/ Gitarrhalsar sågas först ut ur stora block. För att halsarna ska förändra formen så lite som möjligt, får 
virket åter torka itusågat. Det är svårt att göra sig hörd i bullret från maskinerna. 124 
 

I augusti 1979 uppmärksammas åter Herman Carlson Levin AB, då i form av ett reportage om 

fabrikens kris och förestående nedläggning.125 

Så hittade jag min nya livskamrat är rubriken på ett reportage i tidskriftens nummer 5/6, juli 

1979. Artikeln är skriven av Birgitta Larsson, och har ett tydligt genusperspektiv på gitarren 

och dess övervägande manliga framtoning.  
Det känns nästan genant, tjej som jag är, att klampa in på killarnas ”område” på det här viset och säga att 
jag ska köpa en elgitarr.126  
 

Första mötet med instrumentet blir ganska omtumlande:  
Jag fingrar och fingrar och kör alla de gamla invanda numren /---/ Jag prövar de olika lägena på den lilla 
spaken och märker till min förtjusning att ljudet blir olika beroende på hur spaken flyttas. Till slut snurrar 
det i huvudet och jag vet varken ut eller in, så jag skruvar ner knapparna på gitarren till ”0”, drar ur sladden, 
oj, det small till. /---/ Mycket riktigt, där kommer biträdet och han ser bister ut. – Du måste alltid skruva 
ner mastervolymen totalt innan du drar ur gitarren. ”Mastervolymen” snurrar bland allt det andra i min 
hjärna. Förlåt, säger jag, jag glömde det. Men jag tar gitarren. Han ser nöjd ut. 127 
 

                                                
123 Musikens Makt nr 5/6 1976. s 9  
124 Musikens Makt, nr 6 1976, s 12 
125 Musikens Makt, nr 6 1979, s 12 
126 Musikens Makt, nr 5/6 1979, s 19 
127 Musikens Makt, nr 5/6 1979, s 19 
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Dessvärre visar det sig att den nyköpta gitarren inte vill hålla stämningen. Författaren 

återvänder till butiken, men möts av en nedlåtande attityd ”har du tappat den i golvet?”128. Hon 

byter till sig en ny gitarr – med pengar emellan – bara för att snart inse att inte heller den går 

att stämma. Till slut bestämmer hon sig för att köpa en betydligt dyrare gitarr. Kontentan av 

denna artikel är att man bör se upp med dåliga stämskruvar och ojusta försäljare. Samt bör man 

ha en erfaren kompis med sig. Detta hörsammar författaren i ytterligare två artiklar i samma 

nummer, där hon tar hjälp av gitarristen Clas Yngström. Den ena är en detaljerad genomgång 

av olika elgitarrtyper under rubriken Det är skillnad på gitarr och gitarr, där läsaren bl.a. varnas 

för att:  
/---/ se upp med det nyaste på den stora kapitalistiska marknaden! /---/ låt inte smarta affärsmän lura på dig 
en massa dyra grejor. Såna viktiga detaljer som anslaget kan bli totalt förändrat och din gitarr får ett kallt, 
omänskligt ljud.129 
 

Den andra artikeln är en grundlig genomgång av vad som krävs för att starta ett rockband. Till 

skillnad från artikelserien med motsvarande tema i Bildjournalen (se sid.48) fokuserar denna 

text på den ekonomiska aspekten av att ge sig in på en kommersiell marknad för instrument.  
Det svåraste när man vill starta ett rockband är att kunna betala den utrustning man måste ha. Vad finns det 
för möjligheter, om man inte råkar vara rik, eller nyss har fått ett arv? Jo, i musikaffärerna finns det i princip 
fem olika sätt att betala på. 130  
 

Denna konsumentupplysande artikel uppmanar till sist läsaren att stå på sig mot butiker som:  
/---/ försöker sälja vad som helst, ju dyrare desto bättre. Var inte rädd för att ifrågasätta och ställa handlarna 
(försäljarna) mot väggen. /---/ Låt inte lura dig av deras besserwisser-attityder!131 

 

Sammanfattning   

Man kan konstatera att MM:s redaktion i första hand konsekrerar att gitarrköparen/musikern 

ska förhålla sig skeptisk till marknadens försök att prångla ut undermåliga redskap och 

tillbehör. Här betonas ett slags jordnära materialitet, alltifrån handledning i att själv bygga en 

elgitarr, till vikten av att inte köpa ett instrument med dåliga stämskruvar, allt för att förstärka 

känslan av autonomi inom musikrörelsen kontra kommersialismens krafter. Gitarren som 

idoltillbehör respektive erotiskt laddad symbol eller konsumtionsstimulerande tillbehör av det 

slag som ofta återfinns i Bildjournalen, lyser här helt med sin frånvaro. I stället får gitarren en 

roll för att betona vikten av politiskt engagemang, aktivism, deltagande och kontroll, i linje med 

tidskriftens motto, ”spela själv”. Påfallande är att det är en kvinnlig skribent bakom den mest 

utförliga och ”materiella” artikelserien om gitarr, utifrån ett konsumentperspektiv. Sannolikt 

                                                
128 Musikens Makt, nr 5/6 1979, s 19 
129 Musikens Makt, nr 5/6 1979, s 22 
130 Musikens Makt, nr 5/6 1979, s 20 
131 Musikens Makt, nr 5/6 1979, s 20 
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handlar det om en markering gentemot det övervägande manligt könskodade instrumentet. 

Dock tvingas skribenten att vända sig till en ”erkänd” manlig musiker för att ge rådgivningen 

legitimitet inför tidningens läsare.   

Enligt Bourdieu uppstår ett ju ”fält” där människor strider om symboliska och materiella 

tillgångar som är gemensamma för dem. När det gäller just gitarrelaterade artiklar ur Musikens 

Makt kan det vara svårt att skönja någon direkt konflikt inom ”fältet”. Motparten är snarare 

själva det kapitalistiska samhället som spelar dålig dansmusik, lägger ner gitarrfabriker och 

lurar okunniga gitarrkonsumenter. (Sen är det en annan sak att konflikter var livligt 

förekommande i tidskriftens spalter, men då huvudsakligen rörande motsättningar inom 

musikrörelsen. Förf. anm.)  
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8. Slutdiskussion 
Utifrån mina respektive delundersökningar kan man dra slutsatsen att gitarrens ”symbolvärde”–

kulturellt och socialt – har undergått avsevärda förändringar sedan den introducerades i Sverige 

under tidigt 1800-tal. Med Pierre Bourdieus terminologi har den rört sig mellan sociala och 

symboliska rum i vilka olika gitarrkulturer skapats.  De sociala rummen skiftar under 1800-

talet från gitarrens ursprungliga introduktion i högreståndsmiljöer till dess spridning inom 

bredare samhällsskikt under seklets gång. Enligt samtida vittnesmål blir gitarren ett allt 

populärare instrument inom framförallt den privatmusikaliska sfären för att tillhandahålla 

musikalisk underhållning i mer eller mindre anspråkslösa former. Det år 1816 upphävda 

importförbudet för utländska instrument medför att gitarren blir överkomlig för fler, och 

marknaden tillgodoser snart behovet av tryckt notmaterial. I den mån man kan tala om en tidig 

gitarrkultur under denna period, handlar det alltså om hemmamusicerande inom förhållandevis 

breda lager. Instrumentet är inte längre förbehållet de mest besuttna. Det tycks inte heller som 

om gitarrspelande vore utpräglat könskodat. En av de mest kända gitarristerna från tiden torde 

vara mamsell Josabeth Sjöberg, som emellertid gått till eftervärlden inte för sin musik utan för 

sitt naivistiska måleri. Dock finns gitarren med som ett självklart inslag i inredningen i hennes 

avbildade interiörer från tidigt 1800-tal.  

 

 
Mamsell Josabeths gitarr lutad mot sin värsta konkurrent, pianoforten. 

Bildkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Josabeth_Sjöberg, hämtad 2017-04-26  
 

Denna första ”guldålder” för gitarren nalkades alltså sitt slut under senare delen av 1800-talet. 

Högst sannolikt handlar detta om en förändring i habitus hos tongivande och ekonomiskt 

välbeställda samhällsskikt som såg anskaffande av ett klaverinstrument som statushöjande. 
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Gitarren hade under sin första blomstringstid i huvudsak befunnit sig inom det 

privatmusikaliska fältet. Som konsertinstrument, konsekrerat av tongivande klassiska utövare 

var det inte ännu påtänkt, i varje fall inte i Sverige.  

Under tidigt 1900-tal kom gitarren att upptas i ett tämligen oväntat socialt rum, nämligen 

Frälsningsarmén, där en ny gitarrkultur skapades, något som i hög grad kom att förändra 

instrumentets symbolvärde. Det faktum att gitarrspel konsekrerades i missionens tjänst av 

uniformerade kvinnor gjorde att instrumentet knappast rimmade med önskvärd habitus hos 

personer som av olika skäl inte ville associeras med den typ av förkunnelse som 

Frälsningsarmén representerade. Men inom samfundet konsekrerades gitarren som ett fullgott 

redskap för att stärka dess autonomi, något som inte minst visar sig av den tonvikt som lades 

vid att soldaterna skulle förkovra sig musikaliskt på instrumentet. Ur en materialitetsaspekt 

skulle det stora antalet instrument som krävdes inom Frälsningsarmén visa sig av betydelse, 

eftersom såväl importen som den inhemska tillverkningen av instrument kom att stimuleras.  

Det faktum att gitarren ännu inte under första halvan av 1900-talet återkommit till sitt 

ursprungliga sociala rum, nämligen borgerlighet/övre medelklass, kan styrkas av att den 

svenska lutan ända in på 1940-talet konsekrerades framför gitarren av samfundet Visans 

Vänner. Denna sammanslutning utgjordes från början huvudsakligen av män ur över- och övre 

medelklass vilka tycks ha betraktat sig själva som lutspelande trubadurer med högt föredöme 

från medeltid och renässans. Under samfundets första år verkar alltså lutan ha varit ett 

nödvändigt tillbehör för visvännernas habitus, även om enstaka gitarrister förekom vid deras 

samkväm. Den tydliga förskjutning som under följande decennier skedde till gitarrens fördel 

kan ha en rad förklaringar. Samfundets sociala sammansättning breddades till att inkludera 

såväl gitarrspelande kvinnor som dito trubadurer med en annan typ av repertoar än den som 

ursprungligen dominerat. Detta bör ha betytt att samfundet i takt med att tidsandan förändrades 

växlade in sitt symboliska kapital i en mer gångbar valuta, något som också antyds i att dess 

stadgar formuleras om i en mer ”samhällstillvänd” riktning i takt med att gitarren nu blir helt 

dominerande bland dess utövande medlemmar.  

Det skulle dröja till långt in på 1900-talet innan gitarren konsekrerades som accepterat 

konsertinstrument inom etablerade konstmusikkretsar. Sannolikt kan detta ha att göra med att 

instrumentet tidigare i huvudsak förknippats med såväl det privatmusikaliska fältet som det 

populärmusikaliska. Antalet utövare av ”klassisk” gitarrmusik i Sverige var länge försvinnande 

litet och det dröjde ända till år 1968 innan instrumentet införlivades med Kungliga Musikaliska 

Akademiens kursprogram. Året innan hade Svenska Gitarr och Lutasällskapet grundats med 

den uttryckliga målsättningen att främja ”kvalificerat” gitarrspel. I sällskapets tidskrift Gitarr 
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och Luta framgår att det råder en viss tveksamhet om värdet av instrumentets symboliska 

kapital visavi de traditionella konsertinstrumenten violin och piano. Man är medveten om att 

gitarrens vistelse i helt andra sociala och symboliska rum kunde ses som ett hinder för dess 

konsekrering av företrädare för fältet ”klassisk musik” och anstränger sig för att skapa en 

gitarrkultur, ett fält med en självklar autonomi. Ett centralt element i den habitus som förenar 

utövare av klassisk musik på skilda instrument är exempelvis att man lägger stor vikt vid 

traditionell pedagogik vid inlärning och övning. När så uppstickaren Ulf G. Åhslund i nationell 

tv lanserar en radikalt annorlunda pedagogik, utan notläsning eller fingersättningstragglande, 

reagerar många av sällskapets medlemmar så häftigt att det är rimligt att anta att de ser en 

konsekrering av denna heterodoxa pedagogik som ett hot mot den klassiska gitarrens 

symboliska kapital och i förlängningen fältets autonomi.  

En avgörande förändring i gitarrens sociala och musikaliska status samt dess ställning som 

kulturell symbol sker under 1950 och -60-talet i samband med att en ny generation ungdomar 

tar till sig den musik som importeras från USA och England under beteckningar som rock’n’roll 

och pop. Denna förändring kan tydligt beläggas i tidningen Bildjournalens utgivning mellan 

1954 och 1969. Ursprungligen konsekreras där den musikstil som hittills varit gängse, nämligen 

jazz och schlager, ingendera i något avseende gitarrbaserad. De första skivorna med 

gitarrbaserad rock’n’roll bedöms mycket nedlåtande av tidningens recensenter, som i det 

längsta konsekrerar jazz och schlager. I övrigt redaktionellt material uppmärksammas i allt 

högre utsträckning den nya gitarrbaserade musiken med namn som Elvis Presley och Tommy 

Steele, men recensenterna förhåller sig i det längsta avvaktande. Gradvis tycks de dock anpassa 

sig och presterar mer positiva omdömen om de artister som pryder omslag (och säljer tidningar). 

Gitarren som instrument tar mer och mer utrymme i BJ:s spalter, både som redaktionellt 

material och i en stadigt ökande mängd annonser. I dessa annonser förekommer gitarren flitigt, 

inte bara som en vara i sig, utan också som ett slags konsumtionsstimulerande attribut. Men det 

är uppenbart att redaktionen har insett att dess ungdomliga läsekrets har anammat gitarren och 

är i färd med att skapa en ny slags gitarrkultur. Till skillnad från tidigare generationer av 

musikälskare som nöjt sig med att ”spisa” sina jazzskivor, vill popungdomen spela själv. Alltså 

drar BJ sitt strå till stacken genom att i stora reportage uppmärksamma sådana ”spela-själv-

genrer” som skiffle och hootennanny och inte minst genom att lotta ut gitarrer till läsekretsen. 

Tidningen bidrar till att skapa ett ”fält” av huvudsakligen privatmusicerande ungdomar som 

införlivar gitarren som en central del av sin habitus. Gitarren får också en roll i tidningens 

fiktionsmaterial som attribut till huvudsakligen unga söta killar (med vissa undantag). 

Uppenbart är att gitarren under framförallt 60-talet får ett uppsving av aldrig tidigare skådat 
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slag. Genom den gitarrbaserade popens genomslag får instrumentet ett symbolvärde genom att 

förknippas med ungdom och modernitet och framstår i idolernas händer som en väg till 

uppmärksamhet och framgång.  

BJ läggs ner i juli 1969. Tidningens koncept räckte inte till för att fånga upp nya ungdomliga 

tidsströmningar som social aktivism, proteströrelser och demonstrationer. Men fyra år senare 

startas tidningen Musikens Makt, som har sin upprinnelse i just denna förändrade tidsanda. 

Tidningen är ett organ för vad som kallas den progressiva musikrörelsen. Dess musikaliska 

produkter är i likhet med popens nästan uteslutande gitarrbaserade och MM uppmärksammar 

från början instrumentet, men med väsentligt annorlunda förtecken jämfört med BJ. Idoldyrkan 

och kommersialism är antitesen till vad MM står för. I stället hyllas en ”spela-själv-ideologi” 

som bl.a. tar sig uttryck i att tidningen i sitt första nummer handleder läsarna i konsten att bygga 

en egen elgitarr för en ringa penning. Till skillnad från Bildjournalen är den gitarrkultur som 

konsekreras av MM betydligt mer fokuserad på en materialitetsaspekt. Läsarna blir föremål för 

regelrätt konsumentupplysning som ska lära dem att undvika kapitalistiska musikhandlares 

finter och knep. Den gitarrkulturens habitus som tycks förenlig med tidningens linje handlar 

om att köpa bra begagnade instrument och inte falla för alla nymodigheter som en profitsugen 

bransch vill prångla ut. De rent gitarranknutna reportagen är inte många, men är präglade av 

tidningens övergripande målsättning, dvs att förhålla sig skeptisk till musikbranschen i 

allmänhet och musikaffärer i synnerhet, vilket också syftar till att förstärka autonomin hos 

musikrörelsen med dess uttalade spela-själv-ideologi. Det mest ingående gitarrreportaget har 

också en tydlig genusvinkel. Den kvinnliga reportern beskriver sina vedermödor som 

gitarrkonsument och delar med sig av goda råd till presumtiva inköpare av gitarrer. Kontentan 

är att inte låta sig luras av giriga kapitalister.  

 

CODA 
Mina inledande frågeställningar var alltså följande:  

�   Vilka kulturella, sociala och mediala omständigheter har bidragit till utformandet av de 

olika gitarrkulturerna?   

�   Hur har kön och ålder bidragit till att utforma dem?   

Den första frågeställningen kan kanske anses rimligt besvarad, åtminstone på ett för denna nivå 

godtagbart sätt. Vi har alltså följt instrumentet på en resa under ett och ett halvt sekel genom 

olika sociala och symboliska rum där dess anseende och status kommit att påverkas såväl av 

musikaliska omständigheter som av utommusikaliska. Till de senare kan räknas det ekonomiska 
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uppsving för över- och övre medelklass som industrialismen innebar, vilket beredde marken 

för pianots inträde i salongerna, Frälsningsarméns missionsarbete med gitarren som redskap, 

samt inte minst efterkrigstidens ekonomiska välstånd som medförde fickpengar och fritid för 

en ung generation, mottaglig för ny gitarrbaserad musik från USA och England.   

Under undersökningsperioden har instrumentet huvudsakligen återfunnits inom de 

gitarrkulturer som kan räknas till den privatmusikaliska sfären, från borgerskapets salonger till 

60-talets tonårsrum. De enda gitarrkulturer som gör anspråk på professionalism är den som 

representeras av Gitarr och Lutasällskapet samt – i någon mån – Frälsningsarmén. Gitarren har 

i och för sig haft en hemvist inom populärmusiken, främst som ackompanjemangsinstrument 

inom jazz/dansmusik och schlager, men kan knappast sägas ha fått en symboliskt definierande 

roll förrän vid rock’n’rollens/popens genombrott.  

Instrumentet syns ursprungligen ha betraktats som könsneutralt, men könskodades för lång tid 

i och med att det blev mer eller mindre synonymt med kvinnliga frälsningssoldater. Men 

uppenbarligen hade gitarrens kvinnliga könskodning tunnats ut vid tiden för rock’n’roll och 

pop, för att i stället efterträdas av en eftertryckligt manlig könskodning, vilken fortfarande i 

huvudsak är rådande.  

Att använda sig av Pierre Bourdins sociologiska begrepp vid arbetet med materialet har visat 

sig vara tämligen fruktbart. Hans teorier om ”fält” har kunnat appliceras på ett flertal av de 

gitarrkulturer som jag behandlat, som uppfyller flera av Bourdieus krav på autonomi. Det går 

också i vissa fall att skönja ett mönster av hur en rådande hegemoni som konsekreras av fältets 

tongivande aktörer utmanas och i vissa fall ersätts av uppstickare med heterodoxa idéer. Det 

förefaller också ganska tydligt att habitus ter sig på högst olika sätt för de olika gitarrkulturerna. 

Tidigare forskning, framför allt Dawe och Waksman, har också tagit fasta på de olika 

gitarrkulturella särdrag som kan beläggas av bl.a. själva handhavandet av instrumentet. Termen 

”cock rock” används t.ex. av Waksman som en etikett på vissa former av hårdrock där gitarren 

får en uttalat fallisk symbolik. Utan att gå så långt kan man konstatera att det finns stora 

skillnader i hur gitarren förses med symboliska övertoner (sic!) mellan t.ex. 

frälsningssoldaten/den klassiske gitarristen/popgitarristen, något som alltså kommer till uttryck 

i bl.a. skilda sätt att hålla instrumentet (jämför den klassiska gitarristens raka rygg och fotpall 

med rock’n’rollens i höfthöjd dinglande elplankor respektive frälsningsoldaten med gitarren 

hängande strax under hakan...).  
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Summary 
 
In this paper, I have given a view of the history of the guitar in Sweden between 1820–1980. I 

have followed the instrument on its journey between different social, cultural and symbolic 

spheres, which I have chosen to label as ”guitar cultures”. My main aim has been to analyze a) 

which social, cultural and massmedial circumstances that have been mainly responsible for the 

formation of the different ”guitar cultures” and b) to what extent factors like gender and class 

can be said to have contributed to the way that the guitar has been percieved over time. 

The theoretical framework for this paper is supplied by the French sociologist Pierre Bourdieu. 

In his work, I have found a number of concepts that have proved useful for my analysis. 

Bourdieu’s theory of ”field” (champ) proved possible to apply to a number of my ”guitar 

cultures”, as well as his concepts of autonomy, habitus and consecration.  

My study follows the guitar in Sweden from its initial arrival among the nobility and upper 

class in the early 19th century. Fairly soon a ”guitar culture” took shape as the instrument   

gained popularity also among a wider segement of the population, mainly for use in private 

homes and social occasions. But during the later half of the century, the piano became the 

instrument of choice, both as a musical instrument and a symbol of wealth. The guitar was 

relegated from the fashionable salons to the servant’s quarters, both symbolically and literally.  

The next important ”guitar culture” is quite specific to Sweden, where the Salvation Army 

appropriated the instrument in the service of God. In the early 20th century a vast number of 

Salvation Army soldiers learnt to play guitar in order to accompany singing. And since almost 

all of them were women, the guitar became firmly gender-coded as a ”ladies instrument”, 

something that would prove a diehard notion.  

A more secular environment for stringed instruments was the society called ”Visans Vänner” 

(app. Friends of Songs and Ballads) whose members initially could be characterized as ”song-

loving gentlemen of influence and affluence”. Their instrument of choice was not the guitar, 

but the Swedish lute, a pear-shaped instrument with a lot of strings that was felt to be more 

closely associated with romantic renaissance troubadours than the mundane guitar. This society 

was formed in 1936 and during its first ten years, the lute is predominant. But later on, as the 

compositon of members becomes less homogenous – even allowing women – the lute gives 

way to the guitar which in the 1960’s is the dominant instrument, reflecting both the changes 

in the society and in the repertoire of songs.  

It took some time for the ”classical” guitar to be fully accepted in Sweden among leading circles 

in the broader ”field” of classical music. The struggle for acceptance is very visible in the issues 
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of a periodical called Gitarr och Luta (Guitar and Lute) that is published by The Swedish 

Society for Guitar and Lute (SGLS) from 1968 and onwards. I have gone through every issue 

of this publication up to and including 2012. During the early years, it is apparent that the editors 

as well as contributing writers are somewhat unsure of the position of the classical guitar in the 

Swedish classical music ”establishment”. This becomes very visible in a heated debate on how 

to teach the instrument, caused by Swedish guitar pedagogue Ulf G. Åhslund. In a number of 

tv-programs called ”Se hör och härma” (also broadcast in the UK as ”Play guitar with Ulf-

Goran”), he advocated learning the instrument from tabulature instead of conventional notation, 

playing on open strings and a lot of other things that proved to be anathema for the defenders 

of traditional teaching methods.  

This debate went on for quite some time, and it seemed to be fairly obvious that the heterodoxy 

of Mr. Åhslund was regarded by some as a threat to the status of the classical guitar. But in an 

article in Gitarr och Luta in 2012, not long before his death, he is praised as a very important 

pedagogue. This, I belive, can be regarded as a good example of Bourdieu’s theory of ”fields”, 

where a hegemony is threatened by a heterodoxical upstart that is regarded as a threat to the 

basic values of the system, but in the end sometimes manages to influence and change those 

values.   

The next important ”guitar culture” is to a large extent electrified. This of course is dependent 

on the impact of rock’n’roll and pop music from the middle 50’s and onward. I have chosen to 

follow the formation of this ”guitar culture” through a study of the weekly magazine 

Bildjournalen from its first year 1954 to its final year 1969. This was a very popular magazine 

among Swedish teenagers, focusing mainly on film stars, fashion and music. I have gone 

through every issue of Bildjournalen and have noted (hopefully) every mention of the concept 

of ”guitar” in its pages, pictures, articles and advertisments. It was of interest to note that the 

magazine’s music critic’s initial attitude to the new rock’n’roll records was condescending, not 

to say derisive. But it apparently did not take long for the editorial staff to realize that this 

guitar-based music was something that they had to ”consecrate” (to borrow a term from 

Bourdieu) since their readers loved it. Eventually, the critics started to embrace the new music 

as well, and by the 60’s as pop music exploded, Bildjournalen actively contributed to creating 

a ”guitar culture” among its readers, for example by arranging competitions among amateur 

artists and bands as well as giving away hundreds of instruments as prizes. By the end of its 

existence, the magazine also published a number of articles geared to those who wanted to start 

a rockband.  
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As an example of a contrasting guitar culture, I also studied the magazine Musikens Makt (The 

Power of Music), which was published between 1973–1980 as a voice for what was called 

”proggen”, a grass-roots movement with a leftist slant, encouraging people to make their own 

music instead of letting themselves be deluded by the ”commercial” record industry. In the very 

first issue of Musikens Makt, readers can learn how to build their own electric guitar – very 

cheaply. As with Bildjournalen, I have gone through every issue of Musikens Makt finding a 

very different kind of ”guitar culture”, where the main idea seems to be to warn the readers 

from being tricked by crafty guitar dealers. A striking difference is also that this magazine is 

aware of gender issues. The person who writes about buying and playing electric guitar is a 

woman, who actually admits that she is a bit wary of intruding on the ”guys” territory.  

Applying some of Pierre Bourdieu’s theories on this fairly eclectic material has proved fruitful 

– to a certain degree. It has been possible to regard at least some of the ”guitar cultures” under 

investigation as ”fields”, where a dominant orthodoxy is challenged by an upstart heterodoxy, 

eventually bringing on change and development. Also his notion of habitus is to some degree 

applicable on the different guitar cultures. There are vast differences between how the 

instrument is regarded and what it comes to symbolize for guitar players from different ”guitar 

cultures”.  
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Bilaga 1.  50+ ÅR MED GITARR(ER) 
Ett försök att ge en närbild av hur en gitarrspelande person (författaren) färdats genom olika 
stilar i sällskap med instrument av relevans för tidsanda och musikalisk inriktning.  
TID        INSTRUMENT             ANVÄNDNING, STIL 

1964 Pappas gitarr, Levin mod 121 Beatlestrio m klasskamrater, 
Dylan, Cornelis 

1965 Eko J-52 (italiensk akustisk 
dreadnought) 
 
 
Hembyggd elgitarr á la Vox 
Phantom m Höfnerhals o dito 
mikar + anonym grön italiensk 
elgit. 

Mera Dylan, blues, folk, duo 
med kvinnlig skolkamrat, 
sologig. 
 
Spel på kammaren, förstärkt 
via gammal radio.  
 

1966 Hagström II, sunburst 
Dynacord Rex förstärkare 

Jam med rullbandspelare på 
kammaren.  

1967 Levin elektrisk mod 360 
LW rörstärkare. 
 
Framus Camping King 12-
strängad 
 
Levin LT 18, akustisk 

Täbybaserat bluesband, deltog 
som hastigast i SR:s 
popbandstävling 
 
Kortlivat ”Jug Band” i 
gymnasiet  
 
Trubadurgig i liten skala 

1968 Yamaha 12-strängad 
 
Gibson J-50 

Band med kurskamrat på 
universitetet, enstaka gig.  
Korad till nordisk mästare i 
vissång!?! (Ungdom med ton) 
Gitarrlektioner för am.desertör. 
Mer systematiskt giggande som 
trubadur.  

1970 Levin mod 140 nylonstr. Amerikansk ”folkmusik” med 
gruppen ”Bitter Green”.  

1973 Japansk elgitarr, 335-kopia 
Traynor förstärkare 

Vingliga försök till rockmusik.  

1974 11-strängad altgitarr, beställd 
av Georg Bolin, döpt till 
”Galadriel” (Älvasträngad…) 

Ambition att spela elisabetansk 
lutmusik, lektioner för Peder 
Riis. Höll i något år… 

1975 Martin D-35 Egna låtar m sambo – progg… 
div gig 

1976 Ibanez Stratakopia Embryonalt rockband + musik 
till radioteater mm 

1977 Levin mod 170 från 1933, 
småningom elförstärkt 

Blues, ragtime, country, rock 
mm 

1978 Guild D 40 
Ibanez AR-300CS 
Martin GT-75 från 1965, en av 
Martins mkt få elektriska 
modeller.  

Dito 

1979 Fylde Goodfellow akustisk Dito 
1980 Ibanez AS-200  Folkrockgruppen 

”Stadskapellet” (det första av 
många namn…)  
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1981 Levin elplanka (en av 139 
tillv.)  

Rockgruppen ”Alter Egon 
Band” 

1982 Nylonsträngad Asturias AST-
50 

Fortsatt rockande: samma band, 
nya namn – ”Jagular”, ”Riff 
Raff”, ”Snälla Farbrorn”…  

1986 Höfner Club 50  dito 
1987 ES-335 kopia, hembygge dito 
1989 ESP Telecaster 

Först. Fender Deluxe Reverb 
dito 

1990 Fender Telecaster Custom Spelningar med ”Clark Kent” 
bla i Leningrad… 

1993 Inbrott, många instrument 
borta. Köp av Martin HD-28. 

dito 

1995 Yamaha AES 1500 Mera Clark Kent + Snälla 
Farbrorn, musik till div 
radioserier 

1998 Fender JV Stratocaster Snälla Farbrorn lägger ner, 
dricker upp sånganläggningen 
på Operabaren.  

2002 Fender Telecaster JD 
Först. Fender Blues Junior  

Soulbandet ”Hot Pretzels” 

2003 K. Yairi G1F Akustisk kvartett ”Amarula 
Rug Cutters” 

2004 Amistar Tricone 
Larrivée OM 40 

Hot Pretzels + Amarula div gig 

2005 Sundberg S-00 
Först. Fender Princeton Reverb 

Dito 

2007 National Tricone 
De’ll Arte ”Leadbelly 12” 

Hot Pretzels, div jam och 
kurser.  

2009 Sundberg OM Dito 
2010 National Style O Dito 
2012 National El Trovador 1933 

Gretsch Chet Atkins 1959 
Fender Telecaster American 
Special 

Spelningar med Svenska 
Strängtrion på äldreboenden + 
Hot Pretzels 

2013 Levin mod. 20 1938 
La Patrie nylonstr. 

Dito 

2014 Gibson J-35 akustisk Dito 
2015 Levin mod.17 (1914) Strängtrion, ak. blues, ragtime 
2016 Levin mod 22 1944 

Guild OM-120 
Fender Road Worn Telecaster 

20–30 tals jazz 
Div. fingerstyle 
 
Hot Pretzels 

2017  Fret King JD Telecaster  Hot Pretzels 
 
Summa (ca) 51 instrument på 50+ år… OBS! att alla dessa inte längre är i min ägo, de har 
sålts och bytts in efterhand, beroende på musikalisk inriktning, samt återkommande attacker 
av en åkomma som i amerikanska gitarrkretsar går under beteckningen GAS (Guitar 
Aquisition Syndrome). 
 

 
 


