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Inledning
"Vår tid har skapat en svensk viskonst, som kan anammas ej endast i lust och fröjd utan även i
slit och släp, en nationell viskonst, som mitt i den internationella nöjesindustrins tidevarv
hävdar svenskt kynne och den sköna naturlyrik som är vår, den humor och berättarlust och
den glädje i dansen, som bär svensk särprägel." (Evert Taube 19481)
Bland genrerna i den svenska populärmusikfloran brukar visan gärna betraktas som ett uttryck
för vår nationella identitet. I många skilda sammanhang lyfts visgenren fram som ett signum
för svenskhet. Det gäller inte bara folkvisor och skillingtryck utan även visans ”klassiska”
yttringar från Bellman via Evert Taube och Birger Sjöberg till Olle Adolphson, men även
senare urbana rockpoeter som exempelvis Ulf Lundell och Stefan Sundström. Man har även
velat se detta som en förklaring till den starka position som visan har hos ”svenska folket”. I
en nyligen genomförd attitydundersökning ansåg hela 96% av de tillfrågade att visan utgör en
viktig del av vårt kulturarv och 70% att genren är lika aktuell idag som förr.2
Visan har alltså en stark position i svensk underhållning, och någon avmattning för den
ursprungligen folkliga musiken har mediernas och nöjesindustrins expansion knappast
inneburit. Visans betydelse för nöjets estrader fördelar sig ganska jämnt under hela 1900-talet.
Det har då och då uttryckts oro för att just populariteten skulle göra att visan exploaterades
och vulgariserades, men också motsatsen: ”att visorna skulle skickas tillbaka till reservaten
för ett fåtal entusiaster”, som Oscar Hedlund uttrycker saken i sin bok om Cornelis Vreeswijk.
Genren har även ansetts hotad av en utslätad masskultur, som från tid till annan förutspåtts
utarma nationella och regionala musikkulturer. Intensiteten i sådana varningssignaler har i
vårt land varierat med det kulturella klimatet. Ett exempel är hur jazzmusik sågs med skepsis
eller rent av med skräck när den ”anföll” Sverige från och med 20-talet. Ett annat exempel, 50
år senare, är ABBA, som av tongivande debattörer stämplades som fanbärare för utslätad
internationell kommersiell masskultur. Oron har varit obefogad. Visan har en stark
överlevnadsförmåga även i millennieskiftets klangvärld. Många av de ledande artisterna från
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Förord till utgåvan Svenska ballader och visor från medeltiden till våra dagar.
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Enl. GfK Sverige Market Research, återgiven i Sv. Dagbladet 2003-05-19.
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senare år har anknutit till det vismässiga både i sin egen produktion och i intresse för
nytolkningar av den traditionella svenska visskatten.
Man kan emellertid fråga sig hur pass renodlad den nationella särprägeln hos den svenska
visan är. Även en relativt summarisk betraktelse av svensk viskonst ger vid handen att den
uppvisar starka inflytanden från andra musiktraditioner, allt ifrån fransk opera comique hos
Bellman via argentinsk tango hos Taube och fransk chanson hos Olle Adolphson till samba
och blues hos Vreeswijk, för att blott ta några exempel. Vid sidan av sådana ganska tydliga
lån från utländska stilar kan man sannolikt finna påverkan som är mindre påtaglig. Samtidigt
tycks det finnas en vag men djupt förankrad föreställning om att genren är ett viktigt uttryck
för vår nationella identitet.
Syfte, frågeställningar och hypoteser
Syftet med detta arbete är att närmare studera utländska inflytanden på den svenska visan.
Härvid aktualiseras en rad problemområden och frågeställningar. Grunden för arbetet bör vara
en någorlunda allsidig inventering av utländska stildrag i den svenska vistraditionen. En
viktig uppgift är även att studera hur utländska förebilder nyttjats och omvandlats för att
framgångsrikt kunna omplanteras i svensk mylla, alltså att belysa de omvandlingsprocesser
som ägt rum. Arbetets huvudinriktning är alltså komparativt stilanalytisk.
Utbytet av stilar mellan olika kulturer brukar beskrivas med termer som ackulturation eller
transkulturation. Enligt numera etablerat svenskt musiketnologiskt språkbruk står den förra
termen för ett övertagande från en musikkultur till en annan, medan den senare syftar på en
process där två eller flera musikkulturer ömsesidigt påverkar varandra.3 När det gäller den
svenska visan är det således i först hand fråga om ackulturation; några väsentliga inflytanden
från Sverige på främmande vistraditioner har jag inte kunnat spåra. Däremot kan man tänka
sig exempel på ömsesidig växelverkan mellan olika traditioner inom ramen för den svenska
populärmusikscenen. Ett sådant kan vara förhållandet mellan svensk visa och svensk rock.
3

Lundberg & Ternhag 2005, s. 149. En något annorlunda innebörd av ”transculturation” har använts av Wallis

& Malm 1984, s. 300, för att beteckna ett förändringsmönster som är resultatet av ”…the worldwide
establishment of the transnational corporations in the field of culture, the corresponding spread of technology
and the development of worldwide marketing networks for what can be termed transnationalized culture or
transculture.”
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I centrum står således den musikaliska stilen och dess konkreta gestaltning i utförandet. Här
aktualiseras frågan om vad som är studiens objekt, visan som ett ”verk” i noterad form eller
ett specifikt framförande. I den traditionella folkliga visan är det ju knappast meningsfullt att
tala om ett verk i sig. Här har vi att göra med en muntlig tradition med ständiga omvandlingar
som kan ge upphov till diverse varianter och paralleller, varav någon kanske slumpartat
”fryses” och bevaras i form av att någon skriver ner den. När det gäller den populära visan
med känd upphovsman är det annorlunda. Här är det snarare fråga om en text och musik som
normalt sätts på pränt i samband med att visan tillkommer. Men ändå ger den noterade form
som visan då får oftast en mycket skissartad och ofullständig bild av den visa av kött och blod
som framförs. Notbilden brukar snarast ses som ett sätt att ange visans melodiskt-harmoniska
kontur, och kanske ibland att ge uppslag om enskildheter i utförandet, t.ex. i form av
harmoniska kryddningar. Den som framför visan inte bara ”tillåts” att komplettera och
modifiera på sitt personliga sätt, utan förväntas att göra det. Man förväntas så att säga göra
visan till sin egen. Graden och arten av utländska inflytanden i en och samma visa kan alltså
variera från framförande till annat.
Att text och musik bildar en sammanflätad enhet är en kardinalkvalitet i visan. Den är ju vare
sig tänkt som ren textkonst, som läsupplevelse, eller som ren musik, en melodisk idé.
Vilka textmotiv är det som präglar de undersökta visorna under olika tidsskeden? Vilka
uppfattningar och attityder till det främmande avslöjas i texterna? Den generella bilden av
”utlandet” kan förmodas ha varierat inom vida ramar. Vi kan finna exempel där fjärran länder
framställs som spelplatser för äventyr och faror, men även som drömmiljöer för romantik och
svärmeri. Förhållningssätten i texterna är sannolikt markörer av attityder till stor del formade
av erfarenheter som sjöfart, emigration, charterturism, invandring, politiska rörelser och
globalisering. Sålunda kan de fungera som en spegel av svenskars bild av omvärlden under
olika skeden och inom olika sociala grupperingar.
Bland textliga motivkretsar som bör beaktas kan nämnas bilden av utlänningen som inte
sällan ställs i relief mot bilden av svensken. Svenska figuranter kan vara allt från förundrade
och osäkra till kavat självmedvetna Fritiof Anderssöner. De utländska männen kan vara allt
ifrån ”kulisar av allra värsta slag” (Taube) via romantiska förförare till politiskt medvetna
frihetskämpar som hos Cornelis Vreeswijk, Björn Afzelius m.fl. Av särskilt intresse är
kvinnobilden där man kan ana vissa stereotypa mönster inom polariteten mellan den präktiga
6

tösen därhemma och den prostituerade mansslukerskan därborta. Flera av de nämnda
schablonerna etablerades relativt tidigt inom vistraditionen. Man kan kanske förvänta sig en
mer nyanserad bild i visor från senare tid genom internationalisering och ökade
mångkulturella inslag, kanske en förändring från exotism till mångkulturell assimilering. Vårt
sätt att hantera det främmande säger nog till slut mest om oss själva.
Av särskilt intresse är kopplingar mellan musikaliska och textliga element som ömsesidigt
kan förstärka varandra. Även den centrala aktörens, ”trubadurens”, framtoning är en viktig
markör, såsom visuell image allt ifrån sekelskiftets bondkomiker via mellankrigstidens
frackklädde estradör till 70-talets bohem i jeans och skinnväst. Genom samverkan mellan
dessa element uppstår ett nätverk av betydelsebärande koder att blottlägga.
Vilka kontaktytor och spridningsvägar har under olika skeden funnits mellan svensk visa och
utländska traditioner? Man kan finna exempel på visaktörer som via utlandsvistelser kommit i
direktkontakt med utländska traditioner (Taube, Ulf Peder Olrog, Owe Thörnqvist m fl), men
kvantitativt mer betydande torde tradering via media vara. Det gäller allt ifrån nottryck under
tidigare skeden till fonogram, radio och TV senare. Även utländska musiker verksamma i
Sverige kan ha haft sin betydelse och särskilt den ökade invandringen under senare decennier.
Har det mångkulturella Sverige även fått genomslag inom visgenren? Medan vi kan
konstatera ett betydande flerkulturellt samspel inom genrer som jazz, modern folkmusik
(världsmusik) och rock/pop – inte minst de ”invandrartäta” stilarna hip hop och modern soul –
kan vi fråga oss om motsvarigheter verkligen kan spåras när det gäller visan. I alla dessa
hänseenden är det viktigt att se visan i relation till mera övergripande förändringsmönster i
svensk populärmusik som helhet.
Avgränsningar
Jag avser att arbeta med en relativt vid avgränsning av visgenren, vars gränslinjer mot genrer
som schlager och pop är diffusa. I fokus står den populära visan som den utvecklats sedan
1900-talets början. Med uttrycket ”den populära” visan markeras särskilt visans funktion som
underhållning. Visor och sånger har ju även använts på annat sätt. När man talar om
exempelvis sjömansvisor kan man avse sjömannens sång för nöjes skull och visor som
handlar om sjömanslivet, men också sånger vid halning och andra moment i sjömannens
arbete. Detsamma gäller för övrigt också rallarvisor och andra arbetsvisor. Det finns flera
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kategorier av visor som varit och är synnerligen populära men som inte i första hand är knutna
till underhållningens estrader. Till de mest spridda hör snapsvisor, barnvisor och andliga
visor. Snapsvisan är kanske den mest påtagliga kvarlevan av en folklig visodling med
övervägande muntlig tradering, anonyma upphovsmän av texter – ofta med olika varianter –
till tidigare existerande kända melodier. Den andliga visan är i första hand knuten till olika
samfund och församlingar. Således har den ett slags offentlig prägel genom användningen vid
gudstjänster, väckelsemöten och liknande, och har därför oftast kallats andlig ”sång” istället
för ”visa”. De visor som här är av intresse är alltså just de som är ”för nöjes skull”. De har i
huvudsak skapats av professionella aktörer och lanserats via publika kanaler – ”till nöjets
estrader”.
Visforskaren Bengt R. Jonsson har ringat in betydelsen av ordet ”visa” med följande
formulering: ”en strofisk dikt med strofisk melodi, såväl litterärt som musikaliskt oftast
präglad av en viss enkelhet i stilen”. Samtidigt medger han att det finns vissa problem med
avgränsningen:
”Mången har säkert, efter att ha lyssnat till ett visprogram i radio eller TV, kommit att i
vänners lag diskutera vilka sångstycken man kan kalla visor. Därvid har antagligen
diskussionsdeltagarnas åsikter gått vitt isär. Detta är i själva verket inte förvånande, ty visa är
ett begrepp, som det torde vara omöjligt att ge en exakt definition på.”4
I början av 1900-talet hade ordet ”visa” starka kopplingar till folkliga traditioner och därmed
förknippade karaktärsdrag. I mer anspråksfulla litterära sammanhang (Karlfeldt, Ferlin, Dan
Andersson m. fl.) avses med ”visa” en dikt som vanligen i en sångbart bunden form närmast
pastischartat anknyter till folkliga förebilder. Något av samma nimbus har den klassiska
viskonsten från 1900-talets tidigare del, såsom visorna av Sjöberg och Taube. Men genom att
visan alltmer upptogs och spreds från nöjets estrader och via dess medier kom gränsen
gentemot schlager, kuplett och liknande att bli alltmer flytande. Med Ernst Rolfs och Karl
Gerhards revyer kom visan att ingå i kontexter rika på utstyrsel och kryddade av engelska och
amerikanska förebilder. Folklivsforskaren Mats Rehnberg har poängterat hur vanskligt det är
att ange hur ballader och skillingtryck, med kulturellt anseende, principiellt skiljer sig från
sentida schlager och revykupletter:
4

Jonsson 2001, s.11 respektive s. 7,
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”Melodi och ordval, lanseringsformer och reproduktionstekniker har givetvis ändrats, men
visornas funktion i sin samtid är ytterst besläktad.”5
Bengt R. Jonsson är inne på liknande tankar:
”En mera utarbetad skiljelinje mellan visa och schlager torde alltid få något artificiellt över
sig. Om inte ordet schlager inkommit i samband med den nya tidens uppsving inom
nöjesindustrien, hade säkert de flesta schlager kallats just visor. I betydande grad är den
moderna schlagern en arvtagare till den gamla visan.”6
En illustration till hur diffus skiljelinjen mellan schlager och visa kan vara är den svenska
sångvalsen, särskilt under perioden från 1920- till 50-tal. Under samma period kan man
emellertid utpeka andra schlagertyper som stilistiskt skiljer sig påtagligt från den samtida
visan. Främst gäller det schlager som baseras på anglo-amerikanska modeller, vilka var
främmande för visans tonspråk till åtminstone slutet av 40-talet. Om man däremot flyttar
fram blicken till 1900-talets senare decennier finner man talrika exempel på överhörningar
mellan rock och pop av anglo-amerikanskt snitt och visa. Gränsdragningarna och därmed
gränsöverskridanden mellan visan och närliggande genrer har således varierat över tid.
Tidigare forskning
Det har skrivits åtskilligt om den svenska visan och dess aktörer. Ett försök till en större
samlad översikt utgör Holger Larsens och mitt arbete ”Visor till nöjets estrader”. Den
populära svenska visan. 7 Denna bok utgör utgångspunkten för detta projekt, vilket i
inledningsskedet har sammanfallit med slutskedet av arbetet med boken. Man kan således
betrakta den föreliggande framställningen som en vidareutveckling av viktiga delar av denna
översikt, främst kapitlen 4-6 som behandlar utländska stilinflytanden. Större och mindre delar
av denna tidigare framställning är inbakade i den föreliggande utan att detta markerats genom
gängse hänvisningar.

5

Rehnberg 1964, s. 63f.

6

Jonsson 2001, s. 14,

7

Brolinson & Larsen 2004.
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Bland tidigare översiktliga framställningar i mindre format kan nämnas de av Håkan Norlén8
och Sid Jansson.9 Till stor del har litteraturen inriktats på enskilda upphovsmän, särskilt
portalfigurer som Evert Taube och Birger Sjöberg. Förutom större monografier, såsom Mikael
Timms10 respektive Johan Svedjedals11 har båda blivit föremål för ingående detaljstudier i
skriftserierna från sällskapen inriktade på deras liv och verk. Bland senare aktörer som ägnats
större studier kan nämnas Cornelis Vreeswijk (Ulf Carlsson12, Oscar Hedlund13 och Klas
Gustafson14) och Olle Adolphson (Frans Mossberg15), där den sistnämnda är en av de få som
ägnar musiken betydande utrymme. Flera studier av visan närstående genrer har varit av
betydelse för arbetet. Främst skall här nämnas Olle Edströms arbete om svensk schlager16 och
Lars Lilliestams om svensk rock17.
Inom musiketnologin har sedan länge (med utgångspunkt i pionjären Merriams18 arbeten –
senare utvecklat av bl.a. Slobin19 och Tinton20) betonats vikten av skiktade undersökningar av
musik, där olika nivåer som musiken i sig, beteenden i samband med musik och uppfattningar
om musik studeras i växelverkan. Dessa musiketnologer gör en viktig och fruktbar distinktion
mellan musikens användningar och funktioner. Metodologiskt viktiga är även Baumanns
synsätt på transkulturell växelverkan i termer av sluten, öppen och selektiv respons. I
sammanhanget kan även erinras om Bourdieus kulturella fält21, där flera polära axlar antytts
ovan.

8

Norlén 1972.

9

Jansson 1996.

10

Timm 1998.

11

Svedjedal 1999

12

Carlsson 1996

13

Hedlund 2000.

14

Gustafson 2006.

15

Mossberg 2002.

16

Edström 1989.

17

Lilliestam 1998.

18

Merriam 1964.

19

Slobin 1993.

20

Tinton 1984.

21

Se t.ex. Bourdieu 1986.
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Frågor om svenskhet, svensk mentalitet och kulturell identitet har flitigt behandlats av
etnologer som Arnstberg, Daun, Ehn, Frykman och Löfgren. Inom denna forskning har
särskilt de tre sistnämnda inringat ett i vårt sammanhang användbart kulturbegrepp, där
tonvikten lagts på delade erfarenheter, tecken och deras innebörder i mänsklig
kommunikation.22 Ofta har perspektivet inriktats mot kulturskillnader och kulturmöten, med
särskilt fokus på det mångkulturella Sverige. Ett liknande fokus har det musiketnologiska
forskningsprojektet Musik, medier, mångkultur23 som uppvisar fruktbara infallsvinklar i
studiet av den kulturella mångfaldens expressiva former. Fornäs24 studie om jazzens intåg i
det svenska folkhemmet har fruktbara uppslag och angreppsvinklar rörande kulturmöten.
Forskning kring ackulturationsprocesser inom svensk populärmusik har bedrivits av
Lilliestam25, med betoning på rockmusik i vidaste mening. Vi har i tidigare arbeten även
tangerat ackulturationsproblematiken inom populärmusiksektorn. I När rocken slog i
Sverige26 följde vi den amerikanska ungdomsmusikens anpassning till och införlivande i ett
svenskt schlageridiom. Där kunde vi påvisa flera tecken på den svenska kulturmiljöns relativt
höga ackulturationsbenägenhet. Vi kunde här påvisa att viktiga förändringar i kulturyttringar
och förhållningssätt till dess skedde påfallande snabbt, vad man kunde kalla ett högt
ackulturationstempo.
En stor del av arbetet kommer naturligt nog att bestå av musikanalys. Av tradition brukar man
indela detta område i stil- och verkanalys – en boskillnad som i praktiken är svår att
upprätthålla. Inom detta projekt kommer problem om jämförelser mellan stilar och
kartlägganing av överhörningar mellan dessa i förgrunden. Här finns en rik litteratur inom
konstmusikalisk stilanalys, och även vissa spännande ansatser från populärmusikforskare,
presenterade av bl.a. Middleton27 och Negus28. Stilanalytiska modeller som är tillämpliga på
den här aktuella repertoaren har utvecklats inom bl.a. ramen för det forskningsprojekt som
Larsen och jag bedrivit, vilket resulterat i ovan nämnda studie om visan. Publicerade exempel
22

Se Ehn, Frykman & Löfgren 1993.

23

Lundberg, Malm & Ronström 2000.

24

Fornäs 2004.

25

Lilliestam 1988.

26

Brolinson & Larsen 1997.

27

Middleton 1990.

28

Negus 1996.
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på diskussion och tillämpning av dessa är våra fallstudier kring Ramels pastischteknik29,
Sjöbergs personstil30 och Owe Thörnqvists stilblandningar31. Här bör även nämnas vår
genremässigt bredare översikt över populärmusiken under 1900-talet i den av Kungl.
Musikaliska Akademien utgivna Musiken i Sverige32.

Metodiska överväganden
Den grundläggande frågeställningen om hur den svenska visan påverkats av utländska
förebilder ger anledning till vissa reflexioner kring musikaliska influenser i allmänhet. Graden
och arten av påverkan kan variera inom vida ramar. Det kan röra sig om allt ifrån direkta
övertaganden av musik och text, via diverse modifieringar och omgestaltningar, till mera vaga
alluderingar. Vissa sådana kopplingar kanske kan uppkomma omedvetet eller undermedvetet,
men ofta kan man ana något medvetet syfte. Man kan alltså tänka sig olika nivåer av
assimilering, allt ifrån en relativt ytlig efterbildning av generella stildrag till direkta
efterbildningar av specifika förlagor. Det sistnämnda har särskilt diskuterats i samband med
delar av Evert Taubes repertoar. Man har rent av ifrågasatt hans upphovsmannaskap i några
fall där sådana efterbildningar är påfallande.
Påtagliga efterbildningar, vare sig det rör sig om direkta ”stölder” eller citat med parodiskt
eller travesterande syfte, är de mest konkreta tecknen på påverkan. Men just denna typ av
inflytande är i sig ofta mindre intressant och djupgående än påverkan som är mer diffus och
personligt omvandlad. Samtidigt är den senare typen svårare att belägga. Egentligen är
påvisandet av direkta lån mera en musikjuridisk än stilanalytisk fråga. Förvisso kan
förekomsten av sådana lån vara en konkret indikation på stilistisk påverkan, men lånet i sig är
inte ett tillräckligt villkor för att en sådan föreligger. Exempelvis är citatet av Kungens lilla
piga i Povel Ramels Gräsänkling blues ingen indikation på några väsentliga influenser från
Anna-Lisa Frykman eller barnvisan i allmänhet. Här är den förmodligen avsedda verkan
närmast komisk genom det stilmässiga och associativa avståndet mellan den oskuldsfulla och
näpna barnvisan och den bakrusiga bluesen. Däremot pekar citatet av Rolling home i Evert
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Taubes Möte i monsunen ut en koppling till shanty-traditionen som sätter färg på visan som
helhet. På liknande sätt färgas Eldarevalsen av sin initiala anknytning till Blow the man down.
Förekomsten av direkta lån eller citat är uppenbarligen en utpräglad form av likhet, som i sig
signalerar något slags inflytande. Vid sidan av dylika utpräglade fall är likhet på någon nivå
nödvändig för att vi skall kunna tala om ett inflytande, men inte tillräcklig. För att vi skall
anse det troligt att ett inflytande föreligger behöver vi stöd av biografiska eller andra yttre
omständigheter. Det är således en kombination av faktorer som gör det sannolikt, eller i
svagare fall möjligt, att vi kan tala om påverkan i det enskilda fallet. Utgångspunkten är
stilmässiga faktorer av varierande slag, alltifrån tydligt profilerade såsom särpräglade rytmer
eller klanger till mera vaga såsom melodiska vändningar eller ackordvokabulär. En viktig
faktor är texten, som kan signalera att påverkan av ett främmande idiom kan föreligga genom
explicita referenser, men även vagare genom sin karaktär. En nödvändig yttre faktor är förstås
att den påverkade kan ha kommit i kontakt med det främmande idiomet. Inom stora delar av
den internationella populärmusiken under den aktuella perioden är detta kriterium emellertid
ganska trubbigt, då spridningen och tillgängligheten av stilar och genrer överlag varit stor.
Upptagandet av diverse stilelement kan vara olika till sin karaktär och funktion. De upptagna
främmande elementen kan ibland profileras som just främmande med varierande verkan.
Ibland skapas en exotisk karaktär eller lokalfärg, ibland en medveten kulturell krock med
komisk effekt, som i Ramels Johanssons boogie woogie vals. Härvid aktualiseras frågor kring
begrepp som travesti, parodi och pastisch. Sådana förhållningssätt är hos flera aktörer en
viktig aspekt av deras visskapande.
Det kan vara motiverat att göra några distinktioner vad gäller olika typer av parodi, pastisch
och travesti, alltså olika sätt att förhålla sig till en förlaga. I vissa sammanhang har ordet
parodi en neutral innebörd: en övertagen form fylls med nytt stoff. Klassiska exempel är
huvuddelen av Bellmans Fredmans epistlar. Den vardagliga innebörden där ordet signalerar
ett skämtsamt eller satiriserande syfte kan preciseras som laddad parodi.33 Med pastisch tycks
man vanligen mena en medveten efterbildning av en stil på någon nivå (person, genre, epok,
region etc.). Travestin har i likhet med den laddade parodin ett komiskt syfte och avser en
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efterbildning där detaljer i förlagans utformning eller specifik motiv tas till vara. Skillnaden
mellan parodi och travesti är alltså inte helt tydlig.
Inom litteraturvetenskapen förs en diskussion kring parodibegreppet som legat till grund för
olika definitionsförslag. Som exempel kan man begrunda den definition som Haettner
Olafsson formulerat i sin studie av Sjöbergs Fridavisor:
”...parodin är en dubbelstruktur, en typ av skrivsätt som tydligt och avsiktligt
aktualiserar åtminstone två texter - texter i vid bemärkelse, till exempel genrer,
texttyper, idiolekter, dialekt - vilka skall läsas tillsammans för att få innebörd. Parodin
distanserar sig på något sätt från något eller några element i den parodiska texten, oftast
den parodierade texten, och denna distansering är oftast av komiskt slag. Parodin
behöver inte imitera hela den parodierade texten; det kan räcka med något formellt eller
innehållsligt element i den.” 34
Om man överför en sådan avgränsning till musikområdet skulle den räkna in allt ifrån
efterbildning av stil till direkta citat i facket parodier. En viktig faktor är ändå att det finns en
attityd av distans till det parodierade som på något sätt markeras. I en visa kan ju text och
musik fungera som ”korsvisa” markörer, t.ex. så att texten markerar distansering i musiken
som denna ensamt inte riktigt mäktar. Dessutom kan själva utförandet, exempelvis överdrifter
av olika slag, förstärka eller i sig markera en distanserande attityd.
Johan Fornäs har beskrivit jazzens integration i det svenska folkhemmet som en process i fyra
steg: demonisering, polarisering, hybridisering och assimilering.35 Likartade processer kan
skönjas vad gäller upptagandet av utländska stildrag i den svenska visan, främst vad gäller de
två sista stegen. Isärhållande demonisering där det främmande utmålas som negativt och
farligt kan man knappast finna något musikaliskt relevant exempel på, och därmed är det svårt
att utpeka exempel på dess omvändning polarisering. Däremot är begreppsparet hybridisering
och assimilering synnerligen relevant. Den stilblandning som hybridiseringen utpekar är
synnerligen vanlig, inte minst i samband med parodi, pastisch eller travesti. Assimilering
innebär att de ursprungligen främmande stildragen omvandlats och integrerats i det svenska
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idiomet och att deras karaktär av något främmande avtrubbats, vilket kan påvisas främst när
det gäller influenser som verkat under lång tid.
En närbesläktad tankemodell vad gäller olika utvecklingslinjer i mötet mellan skilda
musikkulturer har presenterats av Max Peter Baumann.36 Ett sådant möte kan resultera i olika
slags respons, från ”sluten” via ”selektiv” till ”öppen”. Resultatet har av Lundberg och
Ternhag beskrivits med de träffande metaforerna ”mosaik”, ”fruktcocktail” respektive
”grogg”.37 I en mosaik integreras inte de främmande stildragen i den egna stilen, utan
framträder som isolerade komponenter, medan groggen utgör motsatsen: ”Den främmande
kulturerns musikaliska uttrycksformer accepteras helt och integreras i majoritetskulturens
musik.”38 Det ofta förekommande mellanläget beskrivs som en fruktcocktail, där de
främmande inslagen fungerar som olika grader av kryddningar av den egna stilen. De två
sistnämnda sammanfaller således i huvudsak med tidigare nämnda assimilering respektive
hybridisering.
I det enskilda fallet måste bedömningen av graden av assimilering göras i förhållande till en
bredare kontext. Frågan gäller ju inte enbart hur olika stildrag kommer till uttryck i en visa
utan minst lika mycket hur de kan förväntas uppfattas av publiken. Det handlar alltså om
faktorer som kodförtrogenhet och förståelsehorisont. Rent musikaliskt etableras ju sådana
faktorer av hela den repertoar som omger visan, alltså i vart fall större delen av
populärmusiken. Exempelvis måste de anglo-amerikanska stildrag vi kan spåra i visor från
1900-talets senare del bedömas i relation till det inflytande dessa drag fått i den svenska
populärmusiken som helhet. De olika populärmusikaliska stilarna och genrerna kan således
samverka till insocialisering av ett musikspråk på bred front. Man kan även vidga perspektivet
till en bredare kulturell kontext mot vars bakgrund frågan om svenskt–främmande bör
diskuteras, exempelvis den påtagliga amerikaniseringen av svensk masskultur och livsstil
under tiden efter andra världskriget.
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Kontaktytor
Inflödet av utländska stildrag i den svenska vistraditionen har i huvudsak skett på tre olika
sätt: via media i vid mening, genom svenska aktörers utlandsvistelser, samt genom
utlänningars vistelse eller besök i Sverige. Inom 1900-talets populärmusik generellt har
uppenbarligen stilinflytanden via massmedia varit kvantitativt mest betydande, alltifrån
radions introduktion och grammofonens egentliga genombrott på 20-talet till den mediala
störtfloden vid slutet av seklet.
Jämfört med många andra populärmusikgenrer var dock det massmediala inflytandet på visan
under tidigare delen av seklet begränsat. Det är betecknande att Evert Taube i det inledande
citatet ställer visan i motsättning till ”den internationella nöjesindustrin”. Däremot hade radio,
grammofon och ljudfilm avsevärd betydelse för utländska inflytanden inom schlagern i visans
gränsland. Ett exempel är wienska valsstilen, som underblåstes av talrika tyska musikfilmer i
början på 30-talet.39 De som var sugna på musikaliska nyheter kunde via grammofonen finna
impulser. Povel Ramel har exempelvis omvittnat hur han i sin ungdom tillsammans med
”skivkompisar” lyssnade på skivor med Bing Crosby, Cab Calloway, Nat Gonella, Fats
Waller m.fl..40 Man lyssnade även på radiosändningar från utlandet om man önskade att
komplettera det något magra utbudet av det senaste i musikväg som erbjöds i svensk radio.
Efter andra världskriget blev Radio Luxemburg en viktig sådan kanal för främst många
ungdomar, särskilt vad gällde nyheter från England och USA men även annat; exempelvis har
Cornelis Vreeswijk berättat att han där upptäckte George Brassens.41
I och med 60-talet inträdde en rad förändringar inom massmedia som fick stor betydelse för
svensk populärmusik. Främst gällde det inrättandet av Melodiradion, som kom att få stort
genomslag, särskilt inom ungdomsmusiken. Genom program som Tio i topp, Kvällstoppen
och Klas Burlings olika popprogram öppnades dörrarna på vid gavel mot engelsk och
amerikansk popmusik. Inte heller den yngre generationen visartister kunde undgå att påverkas
av detta inflöde, även om vissa försökte hålla emot. Exempelvis yttrade sig Olle Adolphson
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1963: ”Jag avskyr alla dumma schlagers, jag är dödstrött på skvalet, […] jag begriper inte att
tio-i-topp får existera.”42 Likväl grundlades här en mediesituation som sedermera endast
förändrats i riktning mot större dominans och fler kanaler. Stillmässigt har denna utveckling i
första hand inneburit en konsolidering av den anglo-amerikanska dominansen inom
populärmusiken. Även om visan inte befunnit sig i centrum av detta skeende har den färgats
av det i betydande grad.
Inom visan har vistelser eller besök utomlands förmodligen spelat en viktigare roll än inom
annan populärmusik. Banbrytande även i detta sammanhang är Evert Taube, främst genom sin
vistelse i Argentina 1910-15, där han bland annat deltog i arbetet med bevattningskanalerna
på Pampas.43 1913-1914 bodde han i Buenos Aires, denna kosmopolitiska stad där ”laglösa
och hederliga personer” bodde ”tätt sammanpackade i överbefolkade hyreskaserner”.44 Med
gatusångare och duosångare på krogar, tangovisor på kabaréer vidgades Taubes klangbild
betydligt.
”i den argentinska musiken hittade han förebilden till den förening av improvisation och
berättande epik som utmärker hans visor. Och hos de argentinska sångarna fanns den
mångordiga sirlighet med barockt utsmyckade avvikelser som fick den svenska publiken att
häpna.”45
Dessförinnan hade han tillbringat ett år till sjöss (1908-09), och därmed fått handfast insikt i
sjömanslivets vedermödor och lockelser. Även resorna till och från Argentina har han ofta
beskrivit som äventyrliga. De spår som dessa erfarenheter avsatt i hans visor är uppenbara,
även om vistexternas förhållande till verkligheten är allt annat än enkelt. Senare i livet fick
vistelserna i Frankrike och Italien från 1920 och framåt stor betydelse, men de hade en helt
annan karaktär; bildnings- och studieresor i rollen som konstnär och författare. Bland andra
visskapare med egna ungdomserfarenheter av sjömanslivet kan nämnas Lasse Dahlquist och
Martin Nilsson, som senare även vistades i USA som skämttecknare.
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De visskapare som framträdde efter andra världskriget hade naturligt nog andra
förutsättningar att komma ut i världen än sina föregångare. Exempelvis företog Ulf Peder
Olrog en resa med ett av sin vän och mentor Sven Saléns fartyg till Jamaica, Guatemala och
Honduras 1947, vilken avsatte tydliga spår i samlingen Rosenblom i Västindien från samma
år. En annan uppsaliensare, Owe Thörnqvist, gick till sjöss sommaren 1950 och kom till
USA: ”Jag hade väl lite romantiska griller - Harry Martinsson, Evert Taube - man skulle ut på
sjön, lära sig veta hut och se andra världsdelar” (intervju). Sjöresan tog honom bl.a. till
Galveston, Texas, där han fick möjlighet att ”sitta in och lira på munspel” med lokala
förmågor i främst country-facket på Longhorn Bar. Resan gav också möjligheter till
skivinköp av sådant som kunde vara svårt att hitta hemma i Uppsala. Han nämner Louis
Jordan and his Tympany Five, och ledande country-artister som Hank Williams, Hank Snow
och Tennessee Ernie Ford. Viktiga var också gospelartister som Mahalia Jackson och Sister
Rosetta Tharpe. Samma resa förde honom även till Cuba och i kontakt med rumba och andra
latinamerikanska stilar, som han senare skulle odla på sitt eget sätt.
Bland andra som sökte sig till USA efter kriget märks författare som Lars Forssell och Beppe
Wolgers. Särskilt för den senare gav besöket bestående impulser och gödde hans redan
spirande jazzintresse. Detta skull senare bära frukt i form av hans tonträffsäkra texter till
schlager- och jazzinfluerade visor. De omtumlande intrycken av mötet med Manhattan skulle
han senare återkalla i sin svenska text till Dave Bruebecks Take five – I New York (1962):
”Plötsligt hade allt bara hänt
och Manhattan var plötsligt tänt
New York var ett skönt instrument
som slog an en hårt nervös musik.
Någonstans i stans ödslighet
kände jag en nervositet
här finns allt det vackra jag vet
staden är musik.”
För Forsells insatser inom visan var sannolikt hans besök i Paris i början av 50-talet, särskilt
direktkontakten med chanson- och kabarétraditionen, av större betydelse än studieåren i USA.
”Lars Forssell tar med sig den franska andan hem från Paris, där han bor under perioder,
ibland i sällskap med Pär Rådström. Han sitter på kaféerna och påverkas av samtalen, ’Paris
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stank av politik på 50-talet’, går på kabaréer, ’satiriska och upproriska’, tar intryck av
vispoeter som Leo Ferré, Georges Brassens och Jaques Brel vars konstart är av en egen sort,
’mitt emellan sång och dramatik, melodi och uttryck.’
På kabaréteatern Trois Baudets ser Lars Forssell ingenjören, trumpetaren, jazzskribenten,
romanförfattaren och skivbolagsdirektören Boris Vian framträda som sångare, det sätter spår:
’Han spelade en mycket stor roll, inte minst för mig personligen. Han var ett slags exempel:
man kunde faktiskt förena en exklusiv produktion med en populär produktion.’”46
Andra som skulle komma att insupa den franska visans atmosfär på ort och ställe var Saga
Sjöberg och Barbro Hörberg. Sjöberg var verksam som vissångerska i Paris från början av 50talet till 1965, då hon återvände till Stockholm och öppnade visrestaurangen Kaos efter
franska förebilder. Ungefär vid den tiden, 1966, flyttade Hörberg till Paris och började skriva
egna visor, först översatta texter till franska melodier som dock gav för liten frihet för egna
tankar och idéer. Så småningom blev det självständiga texter till franska melodier och senare
helt egna visor med påtagligt franska influenser.
En intensiv sejour i Brasilien sommaren 1967 kom att sätta betydande spår i Cornelis
Vreeswijks utveckling. Han var där för att gestalta en ledande roll i filmen Svarta palmkronor,
och råkade under inspelningen bryta foten och blev liggande i tre veckor:
”Det kom alltid folk och det spred sig ett rykte att jag var en trubadur, un trubaduro. Då kom
sambakillarna, en efter en, med maracas och bongotrummor. Jag låg med min gipsade fot i
vädret och vi höll igång och spelade för jämnan. […] Det var bara att lyssna och minnas.”47
Senare har en lång rad vis- och schlagerartister sökt sig till Brasilien för musikalisk
inspiration, t.ex. Sylvia Vrethammar, Håkan Hellström och Lisa Nilsson. Bland dem vars
resor i övriga Latinamerika avsatt spår i deras visor märks Rune Andersson och Björn
Afzelius. Andersson hade erfarenheter som sjöman och hade varit bosatt i Mexico, vilket
bland annat återspeglas i hans skivdebut vid mitten av 60-talet. Afzelius gjorde flera besök i
främst Nicaragua och Chile, där den politiska situationen givit näring åt flera av hans texter.
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Han har även skrivit visor inspirerade av resor i Europa, men i dessa tycks han främst sträva
efter att skildra miljö, atmosfär och personliga upplevelser. Man kan märka en förkärlek för
Medelhavsområdet och särskilt Ligurien, där han skaffade ett andra hem och gärna arbetade.
Man kan således identifiera vissa regioner där erfarenheter och möten på ort och ställe i
kreativt hänseende varit särskilt betydelsefulla för svenska visartister: Latinamerika,
Frankrike (Paris och Provence) och Italien (Ligurien). Besök USA och England har i enstaka
fall spelat viss roll, men det kulturella avståndet till dessa länder är mindre samtidigt som
deras mediala exponering är starkare, varför betydelsen av direktkontakter är svårare att
skönja. Även till det tyska språkområdet är det kulturella avståndet kort, vilket särskilt gällde
under 1900-talets tidigare del då svensk kultur – även populärkultur – stod under starkt
inflytande från denna region. I motsvarande mån var betydelsen av direktkontakter mindre.
Förvisso kan exempelvis Jules Sylvains studier och erfarenheter som restaurangmusiker i
Tyskland i början av 20-talet ha bidragit till hans stil, men det är tveksamt om han där kom i
kontakt med annan typ av musik än han gjort i motsvarande verksamhet på hemmaplan. Vad
gäller övriga världsdelar så figurerar de någon gång de som exotiska motiv i texterna, men
något djupare inflytande i textligt/musikaliskt hänseende via direktkontakter kan knappast
spåras.
Att just de nämnda delarna av världen haft särskild dragningskraft på svenska visaktörer har
knappast någon enkel förklaring. Delvis kan det nog vara en slumpens skörd, då det rör sig
om en begränsad personkrets. Vad gäller det fransk-italienska området kan man kanske
utpeka drag som rik kulturmiljö med lång tradition som sedan länge utövat lockelser på
konstnärer och författare. Även Latinamerika har starka förbindelser med europeisk kultur
kombinerade med exotiska inslag, inte minst vad gäller musiken. Den har en främmande doft
som kan verka spännande men samtidigt klar anknytning till ett välbekant europeiskt idiom,
vilket möjliggör en assimilering inom visans ram. Flera visaktörers engagemang för
Latinamerika har dessutom haft politiska förtecken, särskilt fr.o.m. 70-talet, då kontinentens
politiska oroshärdar varit föremål för stort svenskt intresse.
Man kan notera att en visartists image vanligtvis får en extra dimension av att framstå som
kosmopolitisk. Visan förknippas normalt starkare med sin upphovsman än andra
populärmusikgenrer och ger ofta sken av att förmedla dennes egna upplevelser och
erfarenheter. Visor med motiv från främmande miljöer kan därmed förlänas en aura av
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autenticitet genom visartistens kosmopolitiska bakgrund. Kardinalexemplet på detta är förstås
Evert Taube, som väl förstod att odla denna image genom hela sin karriär. Betydelsen av
direktkontakten med främmande kulturer är alltså dubbelsidig; dels kan den ge viktiga
kreativa uppslag musikaliskt och textligt, dels kan den ge trovärdighet åt realiseringen av
sådana uppslag.
Besök av utländska musiker har spelat en relativt marginell, eller snarare indirekt , roll för den
svenska visans utveckling. Inom andra närliggande populärmusikgenrer har betydelsen varit
större och därmed har den generella utvecklingen av svensk populärmusik påverkats. Särskilt
inom jazz, dansmusik, restaurangmusik och revy har utländska gästspel och invandrade
musiker periodvis varit viktiga inslag. Attityden till de utländska musikerna har varierat. Från
svenska musikers sida har man från tid till annan, särskilt under mellankrigstiden, betraktat
dem som konkurrenter och strävat efter åtgärder för att begränsa importen.48 Oförståelse för
nya stilar och rasistiska attityder i kombination med arbetslöshet bland svenska musiker var
grogrund för åtskilliga utfall i debatten, särskilt mot jazz och ”zigenarmusik”. Bland musiker
och publik har många å andra sidan betraktat musikerimporten som berikande och
stimulerande. Ett exempel är de många besöken av varierande längd som utländska
jazzmusiker gjorde i Sverige på 50-talet, ofta i fruktbara samarbeten med svenska musiker.
Det är också påtagligt att besöken av engelska popgrupper på 60-talet, med Beatles i spetsen,
gav viktiga impulser till den svenska popbandsvågen.
Inom visan finns det få exempel på vistelser eller besök av utlänningar som haft direkta
återverkningar som kan jämföras med de ovan exemplifierade, om man nu inte räknar den
från Holland invandrade Cornelis Vreeswijk till kategorin. Vissa artister och musiker har
dock har dock haft vissa återverkningar på visan via sina Sverigebesök. Bland de viktigare
märks svenskamerikanen William Clausson, som i Burl Ives anda utvecklat en bred repertoar
av inte minst folkliga visor från USA, England och Latinamerika. Han kom till Sverige 1954
och gjorde flera framträdanden och skivor – bl.a. med Bellman – och samarbetade periodvis
med Olle Adolphson, i vars engelskt inspirerade visor man kan finna spår av detta. Clauson
drev även restaurangen El Sombrero i Stockholm, som blev ett forum för latinamerikansk
musik under senare delen av 60-talet.
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En person som tio år tidigare skapat ett viktigt forum för visan var Lulu Ziegler, som drivit
kabaré i Köpenhamn på 40-talet men tvingades fly till Sverige 1943 av den nazistiska
ockupationsmakten. Hon var judinna och dessutom drev hon orädd motstånd mot
ockupanterna från scenen. Hon turnerade därefter flitigt i Sverige och kom sedermera att bli
centralgestalt i etablerandet av en kontinentalt inspirerad kabaré i Stockholm i mitten av 50talet.
Bland jazzmusiker som periodvis verkade i Sverige hade belgaren Toots Thielemans viss
betydelse för visan, då han i början av 60-talet verkade i kretsen kring Hasse Alfredson , Tage
Danielsson, Beppe Wolgers m.fl. som bidrog till diverse sammansmältningar av jazz, schlager
och visa. En annan flitig Sverigebesökare var bluessångaren Josh White, var avslappnade men
medvetna scenframträdanden påverkade bland andra den unge Cornelis Vreeswijk: ”Så köpte
jag en gitarr efter att ha sett Josh White, för det tyckte jag var toppen.”49 Även Whites
folkmusikaliskt förankrade bluesstil påverkade Vreeswijks egen anpassning av blues till visa.
Man kan även nämna vissa gästspelande artister som introducerat eller givit nya trender luft
under vingarna. Exempelvis bidrog sannolikt Maurice Chevaliers framträdanden i vårt land
från 1938 och framåt till introduktionen av fransk chanson. Den latinamerikanska musikens
popularisering gavs extra skjuts av flera gästspel från 30-talet och framåt,50 där särskilt Rosita
Serrano bör nämnas. ”Den chilenska näktergalen”, som hon kallades, besökte Sverige för
första gången 1942 och återkom sedan vid flera tillfällen under ett drygt decennium, bland
annat som medverkande i revyer hos Gustaf Wally och Kar de Mumma. Ett annat exempel på
vitalisering av en etablerad trend är Harry Belafontes besök 1958, som höjde temperaturen på
calypso-febern. Under 70-talet besökte kompositören Mikis Theodorakis ofta Sverige, då han
befann sig i exil på grund av sitt ställningstagande mot den grekiska juntan. Han kom att bidra
till en popularisering av grekisk folk- och populärmusik i vårt land och flera artister
samarbetade med honom, t.ex Arja Saijonmaa och Sven-Bertil Taube.
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Europa
Det har diskuterats om man kan se Europa som en musikaliskt sett någorlunda välavgränsad
enhet. De flesta tycks förorda en musikalisk topografi där vissa gemensamma drag för
åtminstone Västeuropa kan utpekas. Man har exempelvis pekat på ett slags igenkännandets
glädje mellan västerländska musiklyssnare som ett tecken på stilsamhörighet. En lyssnare på
Sicilien har nog ett visst utbyte av en svensk folkvisa och svenska turister dansar som bekant
gärna till sydländska tongångar i Marbella.
I det här kapitlet behandlas stildrag i 1900-talets svenska visa som har utpräglat europeisk
identitet – i relief mot både det amerikanska inflytandet och det "hemvävt" svenska. Att
avgränsa dessa europeiska stildrag är dock inte oproblematiskt; mycket av det som vi sedan
länge betraktat som svenskt har sina rötter i europeiska traditioner. Vi kan gå tillbaka till
rötter i den medeltida balladen, eller det starka inflytandet från bland annat fransk opera
comique i Bellmans viskonst. Under 1800-talet var samhörigheten med kontinenten mycket
stark inom flera av populärmusikens genrer: dansmusik, sångspelsmusik, pianostycken m.m.51
Importen från Frankrike, Tyskland och Österrike dominerade under seklets förra hälft, medan
musik från Italien och England tillkom främst under den senare hälften. Även inom det
kontinentala stilknippet kan det vara svårt att urskilja de olika strömningarna. Det var en
ganska vildvuxen och blandad vis- och schlagerflora som kom att växa fram i början av 1900talet. Det finns betydande överhörningar inom det finförgrenade nät av danstyper som låg till
grund för den tidiga kupletten och visan på 1900-talet. Vissa danstyper var någorlunda
profilerade, främst den wienska och engelska valsen.52 Kring sekelskiftet fanns det också
ganska gott om varietélokaler med underhållning efter mönster från engelsk music hall.
Särskilt Ernst Rolf hade en förkärlek för den engelska stilen, medan Karl Gerhards repertoar
färgades av en något bredare internationell stilpalett. Den typ av revy som Rolf och Gerhard
representerade hade som en nära nog nödvändig ingrediens ett drag av sofistikering. Man
anspelade på det mondäna, något som krävde tonfall som publiken uppfattade som
internationella, eller snarare just ”kontinentala”. En annan sak är att sådana tonfall gott kunde
kombineras med det svenskt bondkomiska. När Rolf kom till Berns i Stockholm 1913 hade
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han i sin revy en avdelning där han var klädd som bondkomiker och en annan där han klädde
sig i charmörens dress. Hela hans karriär kan sägas ha präglats av en pendling och spänning
mellan de folkliga visorna och charmörens elegantare kupletter. Samtidigt som Rolf var
introduktör av ursvenska upphovsmän såsom Jeremias i Tröstlösa och Albert Engström, så
kom han senare att lansera såväl franska melodier (Vincent Scotto och Christiné) som
amerikanska standards (Jerome Kern, Cole Porter och Irwing Berlin) i svensk tappning.
Om man ser till den svenska visan i ett helhetsperspektiv är det inte helt lätt att mäta det
kontinentala inflytandet. En stor del av vår vistradition har ju utpräglat svensk karaktär, och
en tämligen liten del har en någorlunda tydlig utländsk. Men det finns ändå en betydande
grupp av visor och schlager där stildrag från många olika håll tycks sammanflätade till en mer
internationell musik utan entydigt geografiskt ursprung. Typexempel kan vi hämta från de
"stora" schlagerkompositörerna fr.o.m. 20-talet – Jules Sylvain, Kai Gullmar, Fred Winter och
andra, men också från flera viktiga aktörer inom visan –Taube, Sjöberg, Vreeswijk m.fl.
Vals
Valsen har satt sin prägel på en stor del av den svenska populärmusiken under 1900-talet,
särskilt under dess tidigare hälft. Den är framträdande inom visa och schlager, och även inom
gammal dansmusik och instrumental underhållningsmusik. Inom hel detta fält kan man finna
ett brett spektrum av stilar, alltifrån enkel bondvals till sofistikerad konsertvals av
internationellt snitt. Bland sjungna valser är vagheten i avgränsningen mellan visa och
schlager särskilt påtaglig, varför det kan vara motiverat att diskutera båda i ett sammanhang.
Olle Edström har ingående behandlat olika valstyper inom den svenska schlagern53 och även
den internationalisering av tonspråket som gradvis ägde rum.54 Inflytanden från England och
kontinenten, särskilt ett wienskt valsidiom, blandades här med den typ av svensk vals som
utvecklats under 1900-talets första decennier. Resultatet blev en stilblandning där gränserna
mellan olika valstyper är synnerligen vaga och de olika stiltrådarna ofta är sammanflätade.
Även när det gäller de utländska valstyper som kring sekelskiftet började vinna insteg i vårt
land är distinktionerna långt ifrån klara:
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”När det gäller valser finns det otaliga exempel på populära vals-schlager med ett quasiromantiskt tonspråk, inte minst bostonvalser och s.k. sångvalser (eng. waltz song) och från
mitten av 20-talet allt fler, vad jag benämnt, wienska valser, eller som Georg Enders såg dem,
en form av långsammare wienervals.”55
Vad är det då som är typiskt och särskiljande för kategorierna ”bostonvals”, ”sångvals”,
”wienervals” och ”wiensk vals”? Det är ingalunda lätt att fixera, då språkbruket tycks variera
något. Den bäst kartlagda kategorin torde vara wienervals. Här kan man peka på ett antal
tämligen fixerade stildrag vad gäller rytmik, melodiska gester och figurer, harmoniska särdrag
och formbyggnad.56 Däremot är det svårare att sinsemellan skilja mellan bostonvals, sångvals
och wiensk vals. Enligt Edström är den sistnämnda en stil som präglar många sång- och
bostonvalser, dock inte alla. De gemensamma dragen för wiensk vals är ett långsammare
tempo än wienervalsen, relativt komplicerad harmonik, samt inslag av kromatik och större
pendlande intervall i melodin. 57
Här framträder alltså ett stilknippe där de ingående komponenterna i olika grad skiljer sig från
den typ av vals som uppfattades som renodlat ”svensk” (även om också den ursprungligen
hade utländska rötter). Denna typ präglas av en rörlig rytmik i relativt snabbt tempo, enkel
dur-baserad funktionsharmonik och långsam harmonisk rytm, samt en melodik som gärna är
treklangsbaserad och där kromatik och förhållningar undviks. Ett tämligen renodlat exempel
på denna stil är Kväsarvalsen, som publicerades i Strix 1898, och vars svenska doft
registrerades sålunda av Wilhelm Peterson-Berger:
”Ja, denna melodi kan i sin helhet ses som ett uttryck av svensk musikalisk folkhumor, och vi
äga många sådana, som vi inte borde rynka på näsan åt, utan studera.”58
Den idealtypiska svenska vals som här beskrivits är ena änden av ett spektrum där den
renodlat wienska valsen kan sägas utgöra den andra. Stilarna i den svenska valsrepertoaren
från sekelskiftet och framåt kan placeras mellan dessa ytterligheter – ett slags polaritet mellan
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svenska och utländska drag. Redan bland de valser som blev stora framgångar tidigt under
1900-talet uppvisar en viss stilbredd i detta avseende: Arholmavalsen (1909) och
Kostervalsen (1913) ligger nära den svenska polen, medan Konvaljens avsked (1905) har
tydliga drag av bostonvals och därmed ett mera internationellt idiom. De två första kan ju
sägas etablera den populära kategorin skärgårdsvals, vilken tillsammans med sjömansvalsen
kom att bli de prototypiska textkategorierna i den tidiga populära valsrepertoaren med
utpräglat svensk doft. Den musikaliska svenskheten i dessa valstyper skulle dock snart
komma att modifieras.
En av de första stora svenska succéerna med påtagligt wiensk anstrykning var Georg Enders I
sjunde himlen (1927). Framgången för denna sångvals hade dock förberetts sedan länge,
främst genom importerade melodier hos Ernst Rolf och andra, men från och med senare delen
av 20-talet märks en klar ökning av importerade stildrag i svensk schlager.59 Etablerandet av
den wienska valsen underblåstes under 30-talet av talrika musikfilmer, som Wien dansar och
ler, En natt i Wien, Två hjärtan i valstakt, m.fl.. Musiken i dessa filmer var till övervägande
del en utlöpare av den sena wieneroperetten (t.ex. Franz Lehar) och bland komponisterna
märks Robert Stoltz och Emerich Kalmán.
Den främste företrädaren för svensk schlagervals under denna period var Jules Sylvain (Stig
Hansson). Från och med mitten av 20-talet skrev han en mängd framgångsrika melodier till
revyer, filmer och fristående schlager, varav många i valstakt. I dessa återspeglas hela det
stilspektrum som nämnts ovan. Bland välkända exempel på ett tämligen renodlat svenskt
valsidiom kan nämnas Håll takten spelemän, Klart till drabbning, Nu skall vi vara snälla,
Skärgårdsflirt, Titta in i min lilla kajuta, Vårkänslor (De´ ä´ våren), m.fl.. Denna grupp står i
tydlig relief mot mera internationellt präglade alster som Beate-Christine, En stilla flirt,
Löjtnantshjärtan, Räkna de lyckliga stunderna blott, Som varje liten pärla, Säg det i toner,
Vintergatan, m.fl.. Skillnaderna gäller såväl texttematik – till vilken vi skall återkomma – som
musik. Ett gemensamt drag för dem alla, liksom lejonparten av övriga schlager från perioden,
är dock storformen vers – refräng.
En av de tydligaste exponenterna för den wienska valsen hos Sylvain är Räkna de lyckliga
stunderna blott från filmen med samma namn 1944, alltså ett tämligen sent exempel. Den
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träffar flertalet punkter i det signalement på wiensk vals som Edström uppställt:60 Både i vers
och refräng finns sju olika ackord, och sammanlagt tio. Versen slutar på ett dominantackord
med höjd kvint och inleds med ett överraskande submediantiskt ryck F–Db7. Den harmoniska
rytmen är relativt snabb med genomsnittligt sex ackordbyten per åttatakterssegment.
Rytmiken är relativt lugn och utan påtaglig upptaktsgestik. Ett framträdande drag är
förekomsten av ackordfrämmande toner i melodin, oftast i form av förhållningar. I refrängens
första fyra takter, själva titelfrasen, är exempelvis den genom varje ackordbyte betonade
meloditonen ackordfrämmande: stor septima-stor nona-kvart. Just denna melodiskharmoniska gestik bidrar till den smäktande och lite bitterljuva karaktär som ofta präglar
denna valstyp, fjärran från schvunget och käckheten i många svenska valser.

Närmare den klassiska wienervalsen ligger Sylvains Som varje liten pärla (1929), en
anknytning som även markeras i texten. Här är den harmoniska rytmen något långsammare,
vilket bidrar till den mera svepande och sugande gestik som präglar wienervalsen. Även den
rytmisk-melodiska gestiken uppvisar klara wienervalsinfluenser med långa upptakter av
åttondelar som avstamp för en svingande rörelse uppåt.

Tempot är dock betydligt långsammare än i wienervalsen, även om det också där kan dras ned
åtskilligt i smeksamma inre episoder. Mer normalt wienervalstempo har Sune Waldimirs Det
började med ett glas champagne (1936). Ett betydligt senare exempel med påtaglig alludering
på wienermusik är Gösta Nystroems Att älska i vårens tid (1949), där refrängen är byggd på
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ett motiv som erinrar om de joddelartade vändningar man kan finna i Strauss-valser som
G´schichten aus dem Wienerwald:61

I några fall kan man alltså utpeka ett någorlunda tydligt wienskt idiom i svensk valsrepertoar.
När det gäller stilinflytanden från övriga kontinentala stilar är bilden mindre klar. Edström
nämner fransk och spansk vals, samt ”andra blandformer”, men utan att utpeka några
speciella stilistiska egenskaper eller tydliga exempel med svensk upphovsman.62 Det tycks
dock rimligt att utpeka ett allmänt kontinentalt valsidiom, som skiljer sig från den svenska
valsstilen genom en rikare harmonik och en mer svepande rytmisk–melodisk gestik och något
långsammare tempo. Detta inkluderar den wienska stilen, men i många fall saknas flera av
dess mest profilerade särdrag. Välkända exempel på en allmänkontinental stil vid sidan av de
ovan nämnda Sylvain-valserna är Fred Winters En kärleksnatt vid Öresund (1931), Erik
Baumanns Gamla sta´n (1934), Alvar Krafts Jag har bott vid en landsväg (1939) och Einar
Westlings En stjärnenatt (1925).
Till samma stilskikt anknyter även Sune Waldimirs Allt detta och himlen därtill (1942), men
här finns kryddningar som går utöver de gängse. Refrängen är såväl formmässigt som
harmoniskt komplex. Den omfattar 48 takter, där endast det inledande åttatakterssegmentet
återkommer. Mellandelen sätts in via en bedräglig kadens från A7 till Giss-moll, och hamnar
snart i Fiss-dur, och avslutas med ett lika oförmedlat insatt A7 som leder tillbaka till
huvudtonarten D. Ackordvokabulären är mycket rik med förminskade och överstigande
treklanger, sext- , maj 7- och nonackord, variantväxlingar och därtill melodiska förhållningar
som ytterligare kryddar harmoniken. Associationerna går härvidlag i riktning mot amerikansk
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jazzinfluerad schlager typ Jerome Kern, vars Teaterbåten Waldimir dirigerade samma år han
skrev valsen – den harmoniska utbrytningen i mellandelen är ett typiskt Kern-drag. Här kan
man således ana något av den stilistiska bredden i Waldimirs bakgrund som musiker.
Ibland kan texten bidra till en mer specifik nationell association som kanske inte musiken
ensam förmår att skapa. Det kan exempelvis gälla en vals som Winters Köp en ros från Bois
de Boulogne (1939), där det är svårt att fixera några specifikt franska drag i musiken.
Däremot uppfattar nog de flesta en påtaglig spansk doft i Sylvains Aj-aj-aj, vilken röd liten
ros (1938), trots att något uttalat spanskt valsidiom knappast var känt i Sverige. Man får
således leta efter mer allmänna stildrag med associationer i riktning mot Spanien, vilka även
låg nära visa latinamerikanska drag – tänk bara på den ursprungligen cubanska habaneran,
som ofta kopplades till spansk miljö. Den klangliga atmosfären skilde sig inte mycket om
man tillbringade En natt på Ancora Bar (1933) i Barcelona eller Uti Rio, Rio de Janeiro
(1938), för att alludera på två valser av Kai Gullmar. Som Broman Åkesson påpekar kan man
spåra mexikanska stildrag i såväl Aj-aj-aj, vilken röd liten ros – textligt placerad i Andalusien
– som Uti Rio, Rio de Janeiro, vilket illustrerar att den klangliga bilden av det spanska ofta
flöt samman med olika typer av latinamerikanska influenser.63 För att ytterligare komplicera
bilden kan nämnas att Haslum utpekar den franska ”la java” som förebild för Gullmars En
natt på Ancora Bar64, en snabb typ av musettevals med rötter i italiensk mazurka. Hela detta
knippe av valser präglas av ett drivet tempo, vissa ornamentfigurer som dubbelslag eller
trioler i betonad position, samt vissa formelartade frasslut med lombardisk rytm: kort ton på
betonad taktdel följd av utdragen på obetonad – närmast antitesen till den normala
avslutningsformeln i svensk vals.
I flera av dessa kontinentalt präglade valser finns alltså den regionala anknytningen uttryckt
eller antydd i texten, men det är lång ifrån alltid fallet. Snarare förenas flertalet av vissa
stämningslägen som kopplas till den musikaliska karaktären. Den wienska valsstilen är
genomgående förbunden med texter av drömsk eller svärmisk natur. Ofta är det fråga om det
romantiska korta och kanske flyktiga ögonblicket; ”en kärleksnatt”, ”en kort minut”, ”de
lyckliga stunderna”, ”stunden kommer kanske aldrig tillbaka”. I några fall skildrar texten en
svensk miljö, som i Gamla sta´n med text av Gideon Wahlberg, där stadens gränder utmålas
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som romantiska och mystiska på ett sätt som för tankarna till Paris eller Neapel. Stilen är
alltså inte särskilt starkt förknippad med exotismer utan främst med vissa affekter. Ett
undantag härvidlag är vågen av valser med textmotiv från Hawaii, som ofta anknöt till den
wienska stilen med eventuell kryddning av hawaiigitarrens glissandi och vibrato.65 Särskilt
Yngve Stoor kom att förknippas med denna repertoar. Söderhavsmiljön fungerade dock
vanligen främst som kuliss i texter av drömsk och svärmisk, ibland vemodig, karaktär,
liknande övriga valser inom stilen.66

Valsen är en av hörnpelarna i Evert Taubes repertoar. Redan en genomgång av titlarna på
hans visor gör detta uppenbart, och till dessa kan läggas ett stort antal valser som saknar ordet
vals i titeln. Totalt rör det sig om cirka femtio.67 Många av dem hör till hans mest kända visor,
vilket gör honom till den kanske viktigaste stilbildaren inom svensk sångvals. Stilen i Taubevalserna är dock långt ifrån enhetlig; spännvidden är stor mellan det rakt folkliga i
dansbanemiljö och det mer aristokratiska melodiskt/rytmiskt sugande, som vetter åt
wienervalsen. Han företräder således större delen av det stilspektrum som tidigare utpekats,
med undantag av den renodlade typen av wiensk vals med harmonisk komplexitet och
långsamt tempo. I kanske än högre grad än exempelvis Sylvain uppvisar Taubes valser hela
spektrum med olika blandningar och mellanlägen så att gränsdragningen mellan övervägande
svenskt och internationellt präglade visor blir svår. Denna kontinuitet i stilövergångarna är
sannolikt en viktig egenskap hos Taubes valser som helhet när det gäller deras betydelse för
tillvänjningen av internationella stildrag bland svenska lyssnare.68
I formhänseende skiljer sig flertalet av Taubes valser från den gängse schlagern. De är sällan
uppbyggda i storformen vers–refräng; undantag är Maj på Malö, Serenaden i Prästgatan och
Vals i Valparaiso. Flera valser uppvisar en storskalig uppbyggnad med flera repriser, vanligen
tre, varav någon gärna går i kontrasterande tonart, oftast subdominant eller mollparallell.
Ellinors vals, med tre repriser om respektive 32, 16 och 40 takter, har en storlinjighet i
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uppbyggnad som går långt utöver det gängse. Även i Sommarnatt kan tre skida delar urskiljas,
liksom en modulationsövergång och inledning till den sista delen.69 Andra exempel på
storskalig byggnad är Pierina med ABA-form, där delarna omfattar 48 respektive 40 takter,
samt Calle Schevens vals – ett rondo med två episoder i subdominant respektive mollparallell
där varje del omfattar 32 takter. Å andra sidan finns exempel på enkel strofisk form som i
Knalle Juls vals eller Sjösala vals.
Bland de Taube-valser som har klara anknytningar till wienervals märks främst Ellinors vals
(1922) och Sommarnatt (1926 under titeln ”Dröm och minns”), båda alltså relativt tidiga.
Denna prägel kommer till uttryck i såväl storform, vilken berörts ovan, som rytmisk och
melodisk gestik. Båda uppvisar exempelvis avsnitt med upprepade ”attackmotiv” – en för
wienervalsen karakteristisk ”urcell”, som Reimers beskriver sålunda: ”korta, spänstiga
upptakter, ofta regelbundet återkommande under melodins förlopp. Mönster: kort–lång
(jamb)”70 De första två repriserna i Ellinors vals inleds på detta sätt – man kan exempelvis
jämföra med de första valsrepriserna i Wein, Weib und Gesang respektive Künstlerleben –
medan motivtypen i Sommarnatt präglar den sugande inledningen till den sista delen, nu
ungefär som vals 1 i G´schichten aus dem Wienerwald.

(Ellinors vals)

(Wein, Weib..)

69

Jfr Edström 1993, s. 63.

70

Reimers 1975, s. 53..

31

(Sommarnatt)

(G´schichten aus dem Wienerwald)
Inledningsfrasen i Sommarnatt anknyter till en annan wiensk schablon, en roterande
åttondelrörelse i sekunder som utlöser ett språng.

Också vid sidan av sådana motiviska detaljer präglas gestiken i stort av samma idiom. Den
harmoniska rytmen är växlande med allt ifrån liggande ackord upp till åtta takter (t.ex. början
av Ellinors vals) till avsnitt med byte i varje takt. De harmoniskt stabila avsnitten kryddas
gärna på olika sätt, antingen genom melodiska förhållningar som i flertalet av de fjorton första
takterna i Ellinors vals, eller med stegvis fallande bas som flerstädes i Sommarnatt.
Vid sidan av de två diskuterade exemplen finns det flera Taube-valser som i olika grad
frångår den svenska valsens tätare och jämnare pulsering med rak, korthuggen tretakt till
förmån för en böljande och sugande frasering i en mer salongsmässig stil, med anknytning till
wienervals. Dessa ”osvenska” drag har accentuerats i de storstilade arrangemangen av vissa
valser, särskilt de av Ulf Björlin, i form av förväntansfulla ritardandi och uppfordrande
accelerandi. I de folkligare valserna är, något förenklat, fjärdedelen den upplevda pulsenheten
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(”ett-två-tre”), medan den mer konstfulla gestiken vilar på tunga ettor, som närmast sväljer de
två återstående taktslagen varvid hela takten upplevs som pulsenhet.
En grupp valser som illustrera detta är några som textligt är placerade i italiensk miljö. I dessa
kan man ibland ana en viss serenadkaraktär och spänstiga fraser med doft av bel canto.
Ett exempel ges i den storstilade Den glade bagaren (1937) med sina långt utspunna fraser
om åtta takter. Omfånget – en liten nona – är visserligen inte uppseendeväckande stort, men
en inledningsfrasen får ändå extra luft under vingarna genom den omedelbara
mellankadentiska utvikningen och de ”smäktande” förhållningarna:

Dessa stänk av neapolitansk serenad paras med en schvungfull valskaraktär. En mer sugande
valsgestik med stänk av italienska tonfall finns i Pierina (1949) och Julius och Mariella
(1941). (Melodin till den sistnämnda har Taube dock även använt till en text med uttryckligt
svenskt motiv i Torpmaja.) Båda dessa präglas i många fraser av en rytmik med tung
kvantitativ accent i form av punkterad halvnot som är överbunden med ettan i följande takt.

Uttrycklig serenadkaraktär har också Vera i Vintappargränd (1948), där sångaren är en
italiensk musikant som på sydländskt manér uppvaktar den sköna svenska flickan i grändens
fönster:
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”Italien har kommit till Svecia och sjunger med näktergalsröst.”
Mellandelen i moll och den melodiska sötman vid återgången till dur bidrar också till valsens
italienska doft.
En kombination av italiensk aura och svensk vals framträder i Serenaden i Prästgatan (1924)
med sin Pajazzo-liknande ansats. Visan är en bearbetning av en traditionell florentinsk vals,
La fiorella biondina.
”På något mirakulöst sätt lyckas Taube med rösten förvandla Stockholm till en italiensk
operascen.”71
Här finner vi ett rytmiskt karaktärsdrag som påminner om den typ av spanskt/latinamerikanskt
doftande vals som nämnts ovan, nämligen formelartade frasslut med lombardisk rytm, ofta i
kombination med triolornament. En likartad rytmik präglar även två valser i sydamerikansk
miljö, När jag var en ung caballeiro (1933) och Vals i Valparaiso (1942). I de tre sistnämnda
exemplen är rörelsekaraktären pådrivande snare än sugande, med fjärdedelen som klart
artikulerad pulsenhet.
Flera av valserna med kontinental musikalisk anstrykning har emellertid en textlig tematik
som anknyter till den traditionellt svenska skärgårdsvalsen. Det gäller alltifrån närmast
renodlade wienervalser som Ellinors vals och Sommarnatt till sådana där kontinentala stildrag
blandats med svenska i olika proportioner. Hit hör exempelvis Calle Schewens vals, Dansen
på Sunnanö, Havsörnsvals och Vals på Mysingen.
En illustration till hur olika valskaraktärer kan blandas är Havsörnsvals (1937). Den har en
relativt vanlig uppbyggnad av tre delar, här om 32, 16 resp. 32 takter, där den sista går i
subdominanttonarten. Ytterdelarna har en svepande, wienervalsmässig gestik, i den första
oftast schvungfullt stigande fraser, i den andra fallande, förutom slutfrasens sugande stegring.
Här skildras ju också havsörnens majestätiska svävande på de kraftfulla vingparen och dess
anfall mot den försvarslösa anden. Mellandelen har en mera korthuggen, konventionellt
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svensk valsmässig andhämtning, med typiska upptaktsmönster om tre åttondelar. När Taube
utmålar sjömansliv, enklare danstillställningar och folklighet använder han gärna denna
variant. Detta passar väl till textens skildring av danssituationen i första versen och fröken
Karlssons skälmska oro i den andra.
Upplevelsen av sugande, svepande och målinriktad rörelse i ytterdelarna förstärks av den
harmoniska rytmen: ackordbyten sker i periodernas början med sex till åtta takters mellanrum,
medan periodsluten präglas av en markant harmonisk acceleration med ackordbyte i varje takt
och stegvis stigande basrörelse och kromatiska färgningar i melodin. I mycken populärmusik
har denna progression blivit en ”spurtschablon” inför en avrundande kadens:

På frasnivån förstärks upplevelsen av långa upptakter och övervägande stegvis rörelse. Ibland
kan man uppleva en upptaktsgestisk som sträcker sig över flera takter: ”Svart mot en gyllene
sky…” – ett drag som återfinns i talrika konsertvalser. De mera kompakta språngvis fallande
fraserna i mellandelen och den konventionella fyrtaktsgrupperingen i ackordväxlingarna
bidrar till upplevelsen av brytning mellan två något olika valstyper.
Edström har argumenterat för att dessa valser trots sin musikaliska dräkt fortfarande
stilmässigt uppfattades som svenska av de flesta.72 Den utpräglat svenska tematiken i texterna
bidrog uppenbarligen till en sådan uppfattning; sommar och skärgård har kommit att bli
närmast prototypiska textmarkörer för svenskhet inom populärmusiken. Edvard Matz
utnämner rent av skärgårdsvalsen till ”1900-talets svenska folkmusik”. 73 Samtidigt har
Taubes alster av denna typ ofta en karaktär som drar i riktning mot det svärmiska och
romantiska, i kontrast mot det mer rättframma och rustika i den renodlade svenska valsen.
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Texterna har gärna ett drag av intimitet med fokusering på det enskilda dansparet snarare än
danstillställningen i vidvinkel. Ofta får delar av texten formen samtal under dans där
kavaljeren gärna framställs som hövisk och världsvan medan kvinnan ofta är försagd och
undflyende eller lite skälmsk (Dansen på Sunnanö, Damen i svart med violer, Rosa på bal,
Sommarnatt). Allt utspelas mot en fond av lyriskt skildrad sommarnatur. Den äldre typen av
skärgårdsvals har oftast ett annat kynne, där det sofistikerade får ge vika för det käcka och
klämmiga. Taube var ingalunda främmande för denna typ, men klär den normalt i annan
musikalisk dräkt som i Vals ombord eller Tatuerarevalsen.
Mycket av vad som ovan sagts om valsen hos Taube gäller i princip även Lasse Dahlquist,
vars stilspektrum dock inte har samma bredd och uttryck inte samma intensitet. Stilistiskt är
han förankrad i traditionell sjömansvals men gör även utflykter i riktning mot en kontinental
stil, framför allt i harmoniken.74 Man kan stundtals även ana inflytanden från angloamerikansk schlager, som i Morfar har berättat (1943), vars början har likheter med
refrängen i Frank Churchils Some day my prince will come ur Askungen:75
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Den svenska valsrepertoar som etablerats under mellankrigstiden hade alltså en betydande
stilistisk bredd och uppvisade internationella stildrag. Mycket talar dock för att större delen av
den uppfattades som utpräglat svensk av flertalet lyssnare. Ofta förekom blandningar av
svenska och utländska drag, gärna i kombination med svenska textliga teman. Edström pekar
på att en långsam tillvänjning av olika internationella stildrag ägde rum hos svenska lyssnare.
Viktiga faktorer i sammanhanget var radion, grammofonen och ljudfilmen, som alla
samverkade till inplanteringen av nya stildrag populärmusiklyssnarnas kodförtrogenhet.76 Här
skedde alltså en gradvis assimilering av dessa stildrag så att de kunde smälta in i den svenska
valsstilen. Liknande assimileringsprocesser kan förvisso iakttas inom övriga grenar av svensk
schlager, vilka dock inte hade samma påtagliga rötter i svensk tradition som valsen.
Ett exempel på hybridisering snarare än assimilering, för att använda Johan Fornäs
terminologi77, är Povel Ramels Johanssons boogie woogie vals (1944). Här artikuleras
krocken mellan två olika stilar som en poäng såväl textligt som musikaliskt – skillnaden
mellan bondvals och boogie uppfattades vid den tidpunkten som alltför stor för att en egentlig
sammansmältning skall vara möjlig. Senare kan man dock finna exempel på assimilering av
amerikanska stildrag i svensk vals, främst i form av jazzinfluenser från tidigt 60-tal till vilka
vi återkommer. Närmast en variant av jazzvals är Cornelis Vreeswijks ”bluesvals”
Ångbåtsblues (1966), där emellertid bluesinslagen helt dominerar och rytmikens riviga
karaktär starkt skiljer sig från den traditionella valsen. Dock kvarstår en antydd association till
textens skärgårdstematik.
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Bland övriga stilförändringar inom svensk vals under efterkrigstiden kan nämnas den
chanson-mässiga musettevals vi finner under 50-talet. Den hänger uppenbarligen samman
med det allmänna inflytandet från fransk kabarétradition vid denna tid som nedan behandlas
närmare. De mest kända exemplen torde vara Olle Adolphsons Det gåtfulla folket och Mitt
eget land (båda 1959), vilka båda tydligt profilerades mot det gängse valsidiomet.78 För övrigt
uppvisar Adolphson i sina valser hela bredden från enkel gammaldags ”stunsig” svensk vals i
Gustav Lindströms visa (1964) via den svepande Grön kväll i Margretelund (1966) till mjukt
svärmiskt längtansfulla Sign. ”Karlsson – Evig vår” (1966). En annorlunda
Stockholmsskildring med satirisk udd är Vals på Sergels torg (1969). Musikens lustfyllda
associationer till festligt upplysta balsalar i Wien kontrasteras mot textens skildring av
kommunalt anordnad dans med polisbeskydd på den sterila plattan en i dubbel mening kulen
vinterkväll. Det är främst den stort anlagda formen i sex delar som ger kopplingen till
wienervals.
Under senare delen av 1900-talet har valsens position inom schlager och visa försvagats.
Stora delar av den äldre valsrepertoaren har förvisso hållits levande i olika sammanhang, men
nyskapandet har ändå uppvisat en vikande tendens. Nytillskotten har huvudsakligen hållit sig
inom de väletablerade stilramarna, även om man kan finna enstaka exempel med inslag från
popmusik. Något av en modern klassiker har Peter Lundblads Ta mej till havet (1986) blivit.
Här förenas sommarvalsens traditionella motivkrets och vers–refrängform med ett popmässigt
beat, synkopinslag och rundgångsharmonik.

Kring Medelhavet
Under hela Evert Taubes produktiva period har den franska och italienska Rivieran haft vital
betydelse som inspirationskällor. Sin första resa via Paris till San Remo företog han 1920. I
San Remo bodde han tillsammans med Astri Bergman, och de romantiska skildringarna av
konstnärslivet på Rivieran är många. Bröllopsresan 1925 gick också till San Remo och han
kom att bli staden och Ligurien trogen i hela sitt liv. Den franska Rivieran och Provence fick
stor betydelse i hans senare arbeten och sammanfattas i den mäktiga skildringen Vallfart till
Trubadurien och Toscana (1957):

78

Se vidare nedan.

38

”….allt Taube skrivit tidigare – dikter, ballader, noveller, reseberättelser och skrönor – möts i
texterna från Provence. Här finns nuet och historien; havet och bergen; ungdomen och
ålderdomen.”79
Visorna som utspelar sig i dessa trakter är till största delen kärleksfulla, lyriska och lyckliga.
Taube överger här både de dramatiska bilderna från sjömanslivet till havs och de äventyrliga
berättelserna från Argentina. Det är alltså i sammanhanget frestande att jämföra Taubes
utveckling med Bellmans. Denne lämnade som bekant i sina sena epistlar delvis de slitna
drinkargestalterna på innerstadens krogar för att i stället ge en mer pastoral och hövisk
skildring av norra Djurgården (Liksom en herdinna, Vila vid denna källa). De burleska
upptågen ersattes med idylliska tablåer. På liknande sätt präglas Taubes visor i
Medelhavsmiljö av en avklarnad och positiv livskänsla i skildringarna av naturen och
kärleken. Detta är särskilt påtagligt i pastorala visor med motiv från bröllopsresan som Här
går stigen och Färden till Siros (1925).
Särskilt i hans sena visor finns tydliga spår av lärdomsdiktning och strövtåg i de provencalska
trubadurernas fotspår. Dragningen mot det lärda och mot förebilder ur svunnen tid kan dock
spåras tidigt i hans visor. Vurmen för antiken lyser igenom på ett ytligt plan i hans ymniga
användning av mytologiska motiv, exempelvis gestalter som Pan, Apollon, Orfeus, Afrodite
och Dafne. Men även i en djupare mening spelar det antika arvet en stor roll i hans diktning.
Som Leif Bergman visat så såg han sig som en arvtagare till den klassiska traditionen, något
som särskilt kommer fram i en av hans mest genomarbetade och retoriska visor, Eko:80
”Sjung, eviga gjenljud av Hellas!
Sjung, eko från Anios strand!
Sjung, eko, sjung ur min lyra
som tonar bland Sjösala tallar!”
Litteraturforskaren Karl-Erik Lagerlöf påpekar att Taube är
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”ett äkta barn av Horatius´ allsidiga sinnlighet, där intellektualism, matglädje, dans och sång
inte är väsenskilda ting utan helt integrerade i en och samma levnadskonst.”81
Flera av de mest kända och älskade visorna som utspelar sig i italiensk miljö publicerades i
samlingen Himlajord 1938, förutom titelvisan Fritiof i Arkadien, Den glade bagarn i San
Remo, Anna Bella Mirafior m.fl. Fritiof i Arkadien frammanar enligt Timm:
”...snarare associationer till Poussins drömska parklandskap än till det dramatiska Ligurien.
Taube skapar sin egen värld och för honom är Rivieran paradisets förmak. Kriget närmar sig
men Fritiof är i Ligurien för att vila sig ’vid jordens bröst’.”82
Även i denna visa finns tydliga allusioner på motiv ur klassisk litteratur, i detta fall Odysséen.
Den med fikonlöv utrustade Fritiof Anderssons möte med de tre nakna gracerna har en klar
parallell i episoden när Odyssevs på stranden väcks av de badande flickorna i pastoral miljö.
Det skall påpekas att samlingen Himlajord vid sidan av det idylliserande också innehåller den
svarta men intensivt medkännande skildringen av krigets fasor och den lilla människans
maktlöshet: Målaren och Maria Pia.
Några av visorna i Himlajord bildade stommen i de grammofoninspelningar som Taube
gjorde i Milano 1937 med italiensk studioorkester under ledning av kapellmästare S. Feruzzi
och med arrangemang av Björn Schildknecht. Många anser med fog att just dessa
inspelningar tillhör hans bästa. Det är en kombination av ett klangligt flöde och en lätthet.
Taubes lödiga tenor är här i god vigör och hans sång understöds genomgående av följsamma
melodistämmor i orkestern. Märk exempelvis den böjligt lätta och följsamma trumpeten i Den
glade bagarn. Kanske är det just den italienskt orkestrala inramningen, ibland påminnande
om en utomhusserenad, som gör att den italienska atmosfären förstärks. Här får man i alla
händelser en helt annan bild av sångaren Taube än den som kommit att dominera hans sentida
massmediala exponering, den som ju i vida kretsar har skapat bilden av en poet med
begränsad sångteknik.
När det gäller den musikaliska dräkten i samlingen Himlajord är det svårt att spåra någon
tydlig strävan efter ”autentisk” lokalfärg. Visserligen skiljer sig flera av visorna från den
81

Karl-Erik Lagerlöfs företal till Sol och Vår

82

Timm 1998, s. 351.

40

utpräglat svenska tonen, genomgående eller i enskildheter, men sällan på ett sätt som kan
sägas vara entydigt italienskt. I den allmänna hållningen och gestiken kan man visserligen
ibland ana en viss serenadkaraktär och spänstiga fraser med doft av bel canto.
De italienska överhörningarna i Taubes visor erinrar mera om konstmusik än om folkliga
repertoarer. Man hör det tydligt i Serenaden i San Remo (1927) med dess melodiska
krusningar. En visa som kombinerar drag av svensk folkmusik med italienska tonfall är också
Rönnerdahl målar (1942). Taube har själv angivit att melodin bygger på ett uppslag ur en
håttepolka från Bohuslän, men Lönnroth påpekar att den samtidigt har tydliga likheter med
Germonts välkända aria Di Provenza il mar, il suol ur Verdis La Traviata, som är en gammal
mans hyllning till det provençalska landskapet. Enligt Taube kan visan gärna framföras ”i stil
med de gamla provençalerna” och ”quasi pastorale”. I ett sådant utförande framträder
påtagliga likheter med Verdi-arian vad gäller melodiska vändningar och den pastorala
grundkaraktären.83
Bland de få Taube-visor som har en mer påtaglig italiensk folkmusikalisk doft är den sent
tillkomna tarantellan Violavà (1957). Enligt Olle Adolphson beundrade Taube en
piemontesare vid namn Porino för dennes musikalitet och improvisationsförmåga. Taube
säger sig ha försökt återge en av hans melodier i Balladen om Ysabel Villamor (1946). Det
finns också en neapolitansk aria, som ibland har tillskrivits Bellini, vars titel handlar om ”det
fönstret som lyste i natten”, en aria som kan ha inspirerat Taubes Det fönstret som lyste
(1950). Arians melodi ligger i sin tur också nära Taubes Ronsard och herdinnan (1963).84
Gunnar Hahn hade stor betydelse för Evert Taube, både som kapellmästare och arrangör, men
också som tonsättare. Samarbetet sträckte sig fram till en av Taubes sista inspelningar från
1960, Så länge skutan kan gå, vars tillkomst och slutliga utformning har krediterats Hahn. Till
Taubes program om Provence i radion på 50-talet fick Hahn komponera musiken som skulle
beledsaga och färga Taubes uppläsningar. Hahn hjälpte honom med att tonsätta och arrangera
(skillnaden är inte glasklar) dikterna med travestier på provencalsk trubadurdiktning. Det är
tydligt att Hahn medvetet söker sig till ett äldre tonspråk för dikterna. Bland flera exempel
kan man peka på den genialiska melodiskt harmoniska dräkten i Eleonore d´Aquitaine (1959)
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med anknytning till ett doriskt tonförråd av medeltida snitt. Samma tonspråk präglar några av
de visor från ungefär samma tid som, åtminstone i utgåvorna, anges med Taube själv som
upphovsman. Den doriska anstrykningen med likartad harmonisk dräkt återfinns i Hertig
Vilhelms visa (1957) och Ronsard och herdinnan. I dansvisan Dukar och kläden (1959) med
sin mellan moll- och durparallell svävande harmonik och parallellförda ackord finns likaså en
arkaisk doft.
En tonal disposition som man upplever har påtagligt kontinental karaktär är variantväxlingar
från moll till dur vid övergången mellan formdelar, som vers – refräng. Modellen är vanlig i
italienska schlager och sånger som Torna a Sorrento, liksom i spanska folkmelodier liknande
den gitarrkomposition som använts till Du är den ende, samtidigt som den är utomordentligt
sällsynt i engelsk och amerikansk populärmusik. Greppet används gärna i schlager och visor
där en romantiserande spansk färg eftersträvas, som i Sylvains Aj-aj-aj, vilken röd liten ros.
Ett exempel hos Taube är Stockholmsmelodi (1929), som alltså förenar latinamerikanska och
kontinentala drag. Ett annat exempel med viss tangoanstrykning är Lille Bror Söderlundhs
Får jag lämna några blommor (1939). I samme kompositörs Den vackraste visan (1939)
finns en intressant tillämpning av effekten: första delen börjar visserligen i dur men
kadenserar i mollparallellen i vars durvariant nästa del sätter in (t.ex. D – Bm – B). Bland
senare exempel på variantväxlingar kan nämnas ytterligare en tango i form av Ulf Peder
Olrogs Se Sundbyberg och sedan dö (1988), samt Staffan Percys Drömmens skepp (1978),
Björn Afzelius Juanita (1974) och i något modifierad form (Em – C) Lars Berghagens
Stockholm i mitt hjärta (1993).

Parisisk chanson
Den 1 oktober 1955 hade den förhatliga paragraf 55 i rusdrycksförordningen som förbjöd
alkoholutskänkning i samband med artistuppträdanden avskaffats och krogarna kunde nu
förena utskänkning med artistframträdanden. Olle Adolphson fångar tidsandan:
”Nymodigheter som pommes-frites, vitlök och rödvin blev till sinnebilder för kontinental
kultur, till tecken på att det äntligen var fred – tio år efter krigsslutet.”85
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Den kabarévisa som nu växte fram hade tydlig fransk förebild – författaren Lars Forssell och
Olle Adolphson var de viktigaste företrädarna. Med musikaliska förlagor från Frankrike
kryddade Forssell den svenska populärmusiken på 50-talet med ett flertal kabarévisor med
kärv, bitsk och för tiden ganska radikal samhällssyn, exempelvis den kritiska Tio soldater
(1957) med musik av Olle Adolphson. Med Forssell fick det pacifistiska budskapet ett starkt
fäste i visan:
”– en ny generation visartister erövrade strategiskt viktiga framgångar som slog hål på myten
att visan levde halvdöd i festvåningarna, långsamt strypt av uttråkad artighet.”86
Visor av satirisk och kosmopolitisk art var något för tiden ganska osvenskt, men kom att bana
väg för senare vismakare som Barbro Hörberg, Olle Adolphson och textförfattare som Beppe
Wolgers , Hans Alfredson och Tage Danielsson. Wolgers tar upp Forssells på ytan lekfulla
hantering av det allvarliga och spelar gärna ut barnet eller clownen inom oss i kontrast till den
konventionella kulturmiljön och pressen. Mest kända är Mitt eget land och Okända djur.
Kring den danska revystjärnan Lulu Ziegler på Hamburger Börs utvecklades den s.k. litterära
kabarén där visorna höll en hög litterär standard och innehållet gärna fick vara radikalt och
stundom kritiskt. Ziegler hade debuterat 1932 som vissångerska med en litterärt betonad
repertoar. Den fullföljde hon även på Hamburger Börs, där hon från 1956 var centralfigur i
kabarén. Kring sig samlade hon trubadurer och författare som Olle Adolphson, Lars Forssell
och Beppe Wolgers. Om Ziegler hade hört Beppe Wolgers och Olle Adolphsons Okända djur
är inte säkert. Hon beställde hur som helst några visor av detta vismakarpar, en beställning
som resulterade i Mitt eget land och Det gåtfulla folket. Kontakten var troligen via Lars
Forssell, som då var känd för nämnda radiokabarén Två åsnor. Wolgers och Adolphson skrev
förlagskontrakt på Okända djur i maj 1956. Hemma hos Wolgers hade den sjungits som
allsång under ledning av Pär Rådström, allt enligt Forssell i företalat till vissamlingen Jag står
här på ett torg. Olle Adolphson sjöng Okända djur på Hamburger Börs-premiären 19 oktober
1956 där den blev föreställningens stora succé. Mitt eget land och Det gåtfulla folket har
däremot ingen direkt koppling till Börsen-kabaréerna, de är båda radiovisor från
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programserien Dagboken, som sändes i omgångar 1956-61.Wolgers och Adolphson gjorde
fem nya visor till varje program med texter som tog upp samtida aktualiteter.
Kabarén fick senare också fotfäste på Stockholmskrogarna Ulla Winblad och Tegnér, där bl.a.
Olle Adolphson gjorde legendariska framträdanden. I Göteborg fick varietén ett forum på
Valand från 1962. Invigningsartist var Evert Taube – kanske hans enda längre framträdande i
ett sådant sammanhang.87 Ett annat forum för den nya typen av visa erbjöd vissa av de
jazzklubbar i Stockholm, som efter fransk förebild på 50-talet börjat etableras i källarlokaler i
Gamla stan. Den mest kända var Gazell, som hade ett ”Bellman-rum” där visartister som Olle
Adolphson, Pierre Ström m.fl. framträdde.
”Den stora visvågen kom som ur vidöppna slussar i mitten av femtiotalet då viskabaréerna
och krogshowerna erbjöd en fantastiskt estrad.”88
Med kabaréns renässans i Stockholm på 50-talet växte en ny variant av medveten och poetiskt
ambitiös visa fram. Beppe Wolgers och Lars Forssell profilerade budskapet i den stil som i
Frankrike hade utvecklats av främst Leo Ferré och Boris Vian, särskilt den senare mycket
uppskattad av Forssell, samt de båda på 50-talet upptäckta visaktörerna George Brassens och
Jacques Brel. Även den franske vismakaren Charles Trenet med sin något jazzinfluerade ton i
den franska visan satte spår i svensk visa.89 Trenet introducerades av Karl Gerhard redan 1938
och han uppträdde i Sverige vid flera tillfällen, bl.a. på Berns 1956. Karl Gerhard använde i
sina revyer ett dussintal Trenetmelodier och Lars Forssell förvandlade hans Polka du roi
(1938) till Menuett på Haga. I efterkrigstidens Paris spirade en ny viskultur med centrum i
barer, klubbar och kabaréer kring Saint Germain des Prés och Montmartre. Lars Forssell
berättar om miljöerna apropå sina upplevelser i Paris på 50-talet:
”För de kretsar jag umgicks i var det oerhört spännande. Man förknippade de här sångarna
och sångerna med existentialismen och Sartre, café Flore, Tabou och annat. Det hade en
litterär nimbus, ett slags litterär status som mycket få trubadurer fått i Sverige.”90
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Forssell kombinerade det lekfulla med det allvarliga;
"...där efterkrigstidens desillusion och rädsla speglas och den enskilda, av historien övergivna
människan står i centrum". 91
Tematiken går igen i hans texter till bl.a. Ferrés musik, såsom den troligen mest kända Snurra
min jord. Visan sjöngs av Jan Malmsjö i Forssells och Pär Rådströms revy Två Åsnor på
Göteborgs stadsteater 1958. Stora delar av revyns material hade två år tidigare presenterats i
deras radioserie Cabaret Två åsnor 1956-57, som anspelade på Montmartres Les deux ânes.
Andra visor med text av Forssell är intimt förknippade med sångerskan och skådespelerskan
Ulla Sjöbloms suggestiva tolkningar, t.ex. Jag står här på ett torg och Säj vad ni vill (1957),
med musik av Boris Vian respektive Leo Ferré. Sjöblom medverkade även i nämnda
radioserie.
Flera av Adolphsons tonsättningar har en klar fransk, närmare bestämt parisisk kabarédoft.
Den harmoniska färgen med kopplingar till musettedragspel åstadkoms med flitigt bruk av
sext-, septim- (maj) och nonackord i snabb harmonisk rytm. Denna harmonik har även drag
som återfinns i amerikansk schlager av Tin Pan Alley-typ. Ett illustrativt exempel är Mitt eget
land. Viktig för karaktären är den tonala ambivalensen med antydda variantväxlingar som får
melodin att sväva i ett slags tonal hängmatta, främst genom bruket av subdominantens
mollvariant (Gm). Ackompanjemanget vilar på bordun (nerstämd bassträng till D). Själva
melodiföringen präglas av ett dansant bitterljuvt flöde, rikt på agogik och stundom närmast
reciterande. Man tycker sig här höra drag ur den franska chansontraditionen, men också det
böljande dragspelet vid någon uteservering i Paris. Rörelsegestiken påminner om valser som
Leo Ferrés Elle tourne la terre (Snurra min jord). Musikforskaren Frans Mossberg, som
studerat Adolphsons teknik i sin avhandling, hävdar att flera stildrag från fransk
chansontradition går igen i visan. Han framhåller bl.a. de profilerade kontrasterna mellan vers
och refräng samt att ritardandot mellan dessa formdelar är ”hemtamt i franska
sammanhang”.92 Särskilt i versen finns en melodisk gestik med anor ända från medeltidens
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trubadurer; frasernas deklamatoriska karaktär med inledande tonupprepningar och den
terrassartade variationen av frasens melodiska formel:93

Olle Adolphson har i flera visor från 50-talet anknutit till franska tongångar och låtit dem
inramas av karakteristiskt musettedragspel. Bland dessa visor märks den mindre kända Röster
med text av Beppe Wolgers, som sjöngs av Gerd Hagman i radioprogrammet Lill-Lördag från
1957.94 I samma program framfördes också Adolphson-Wolgers Då lyser de älskade som
bloss av Brita Borg, en melodi som Adolphson senare återanvände i Syster följ mig hän 1994,
där texten är en fri översättning av en Baudelaire-dikt tolkad av Lars Forssell.95 Lill-lördag
var ett magasinsprogram med flera inslag som sändes onsdagskvällar hösten 1957. Beppe
Wolgers skrev manus och medverkade i fyra inslag, Olle Adolphson medverkade också med
musiken till Wolgers texter.
Kabarén tog inte slut efter eran på Hamburger Börs. Vintern 1959 fortsatte Wolgers på
restaurant Ulla Winblad, där bl.a. Monica Nielsen framträdde med Mitt eget land. Därefter
flyttade verksamheten till restaurang Tegnér under namnet ”Tabaré” med sångaren,
estradören och skådespelaren m.m. Svenerik Perzon som drivande kraft.96 Beppe Wolgers
höll kabarétraditionen levande under 60-talet med flera produktioner fram till Hamburger
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Börs stängning 1970. Han skrev texter åt bl.a. Monica Zetterlund, Monica Nielsen och Lissi
Alandh (Farfars barnbarn, Farfars gladbarn).
En välkänd exponent för den franskinfluerade kabarétradition som odlades på Tegnér är Olle
Adolphsons Trubbel (1961). Samtidigt som visan har en doft av svensk folkton uppvisar den
också drag som är osvenska:
”…vi lyssnar till något som påminner om en fransk musettevals [sic] i moll, en parisisk
femtiotalschanson där melodin hjälper till att lyfta fram det dramatiska i texten.”97

Barbro Hörberg hade revybakgrund och intresserade sig särskilt för den franska visan, något
som kom till uttryck i samarbete med Lulu Ziegler i litterära kabaréer och översättningar av
franska vistexter. Hörberg bodde många år i Paris, främst under 60-talet. Trots att hennes
profil till stor del utmejslades på 50-talet blev hon allmänt känd först på 70-talet, bl.a. med
LP:n Med ögon känsliga för grönt (1973) – först då var tydligen tiden mer mogen för en
mångsidig kvinnlig visaktör av hennes typ. Hennes förebilder var Juliette Gréco och Edith
Piaf och det är omisskännligt att deras visor inspirerat henne både till egna visor och i
tolkningar av andras. Den parisiska chansonen återklingar tydligt i hennes egen Jag älskar en
kille som ingen annan tycker om från LP:n Gamla älskade barn (1974). Över en ”tung” tretakt
ömsom sjungs ömsom reciteras vardaglig moral och sensmoral. Flödet stoppas upp ibland
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som vid en positivhalares pauser. Klangligt inramas talsången av löpande figurationer på
musettedragspel och en vemodig lite ”bluesig” klarinett.
Fanbärare för fransk och kontinental chansontradition under senare decennier är också en av
den politiska 70-tals visans främsta representanter, Jan Hammarlund. Vid mitten av 70-talet
var han intensivt sysselsatt med att introducera chilensk musik, främst av Violetta Para. Jag
vill leva i Europa (1981) är hans största framgång och texten har omarbetats vid flera tillfällen
i samband med översättningar till andra språk. Med LP:n Tvärs över går´n (1984, kabarén
med samma namn året därpå) anknöt han påtagligt till den franska traditionen. Hammarlund
gav äkta tolkning, i översättning och framförande, av skatter bl.a. ur Edith Piaf-repertoaren.
Också mer allmänt har Hammarlund bidragit till vårt medvetande om fransk och kontinental
visa, med tolkningar av Trenets L´âme de poète” (Poetens själ), Brels La chanson des vieux
amants (De gamla älskandes sång) och gestaltningar av Villon m.fl. Även i sina egna visor
har han stundtals vävt in franska melodier. Ett exempel är hans omarbetade version av Den
överlevande kommunarden (1972/84), som citerar sången Les temps des cerises och ett
välkänt tema ur Massenets Manon – gavottens köromkväde ”Profitons bien de la jeunesse”.
Båda dessa var populära vid tiden för Pariskommunen, vilken Hammarlunds sång behandlar.
Cornelis Vreeswijks gestalt och konstnärskap har trots flera av hans visors bindningar till
svensk folkmusik något "osvenskt" och ”kontinentalt” över sig. Epitetet "den flygande
holländaren" träffar något väsentligt. Genom sin egensinniga individualism påminner han om
personligheter som Jacques Brel och Georges Brassens, och han företräder deras typiska
blandning av melankoli, svart humor och frispråkighet. Särskilt vissångaren och kompositören
Brassens gjorde ett starkt intryck på den intellektuelle Vreeswijk och det lär rent av ha
planerats att lansera honom i Holland som en ny Brassens. 98
”Jag hittade honom via Radio Luxembourg. Han spelades faktiskt där då och då. Så var jag
inne på en skivaffär på Kungsgatan och där fanns han faktiskt. Fanns två plattor av honom
som jag köpte. […]Brassens betydde ju något annat för han skrev ju allting själv och det
handlade om helt andra saker än man hade hört i visväg, som Taube och Sjöberg…”99
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Efter Brassens Les funérailles d´antan har Vreeswijk diktat Ballad om forna tiders
jordafärder. Typiskt för Brassens är frispråkighet, grovkornighet och oanständighet – drag
som är viktiga även hos Vreeswijk. Gemensamt för de båda är också den musikaliska
pendlingen mellan å ena sidan den råa stilen och å andra sidan vekare lyriska visor. Härtill
kommer också deras image som estradörer, ”den nonchalant oceremoniella framtoningen på
scenen”. 100 Först att introducera Brassens visor i Sverige var Karl Gerhard med Brave
Margot från 1952. Lars Forssell följde upp med översättningarna Djävulens sång (Le Gorille)
och På lek (Corne d´aurochs) 1953. 1955 använde Karl Gerhard en Brassensmelodi till texten
”Vad vet mamma tro om kärlek?” (Les amoureux des bancs publics). Även Vreeswijk har i
Alices snaps (1973) använt en Brassensmelodi (Chanson pour l´Auvergnat). Även Pierre
Ström och Thorstein Bergman har under 80-talet gjort nyöversättningar av hans visor.
*
”Och i Antwerpen susar ett dragspel,
en sång, en chanson
om just honom, just honom, just honom
och många miljoner fler.
Att han är som en snurra som snurrar och stannar
och sen aldrig rör sig mer.”
Cornelis Vreeswijk, Blues för Jacques Brel (1982)
I vemodig monologform beskriver Vreeswijk staden Antwerpen med närmast Bellmanska
scener i stadsbilden. Här finns också drag hämtade från Brels Amsterdam – ”Genever!
Genever! Och hesa skratt.[…] Och i gränderna fladdrar horornas trosor”. Vreeswijk framför
bluesen som en fransk chanson med dragspel i ackompanjemanget. På så sätt förenar han sig
med den svensk-franska chansontraditionen i kölvattnet av Forssells sorgsna hållning i Jag
står här på ett torg.101
Jacques Brels sträva visor har också något kommit att europeisera den svenska visscenen.
Första gången han förekom i vårt land var när Lars Forssell 1958 fritt återgav en av hans
texter i En enkel sång. Hans Alfredsson och Tage Danielson använde 1976 Les Bourgeois
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med sin svenska text Vid Molins fontän. Med scencollaget Jacques Brel lever än! på
Göteborgs stadsteater 1982 (senare i Stockholmsuppsättningen: Brel!) blev han mer allmänt
känd i vårt land. Brels visor har efter hans död tolkats av en rad svenska sångare och
skådespelare – Evabritt Strandberg, Tommy Körberg, Jan Malmsjö, Rikard Wolff m.fl. Den
sistnämnde kan också sägas vara en exponent för den sentida franska kabarétraditionen med
sina framträdanden efter franskt mönster under etiketten Récital. Som en bekräftelse på att
Brels stil blivit känd i vårt land är den mäktiga parodi på visgenren á la Brel som gjorts av
Claes Eriksson (Galenskaparna) i revyn Cyklar (1985). Det är en genialisk drift med den
mollbaserade och envist repetitiva melodiken som han kallar Under en filt i Madrid, enligt
revymanuset författad av ”Jacques Brels bror, Kjell Brel”.
Brittisk ballad
Närstående den svenska folkliga visan är den brittiska balladtraditionen. Här finns många
stilistiska likheter, både textligt och musikaliskt, vilket gör att påverkan från det brittiska
området är svår att entydigt utpeka generellt. I vissa fall har dock melodier av brittiskt
ursprung tagits upp av svenska visaktörer. En inspiratör för den svenska visscenen fr.o.m. 50talet var svensk-amerikanen William Clausson med vilken Olle Adolphson samarbetade.
Clausson introducerade flera visor ur Sharps balladsamling. En sådan var Searching for lambs
vilken av Adolphson omstöptes till Ro hemåt. Ge mig en dag (Österlensvisan) (1981) kom i
annan svensk översättning i samlingen Brittiska ballader och visor och bygger på den kända
brittiska folkvisan My Bonny Lad .102 Enligt litteraturforskaren Britta Holm efter samtal med
Adolphson härrör också hans Post festum (1966) från en anglosaxisk folkvisa,103medan
Charlotte Ulmert identifierat förlagan som den amerikanska folkvisan John Riley.104 Ulmert
har behandlat flera andra exempel på Adolphsons nyttjande av förlagor ur brittisk, irländsk
och amerikansk folkmusik, där även ursprungstexterna givit eko i Adolphsons utformning.105
En generationskamrat till Adolphson är Alf Hambe, en vagant gränsöverskridare som
musikaliskt och textligt gärna sneglar mot den brittiska balladtraditionen. I hans visvärld är
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havet alltid nära. Hans visor hämtar i hög grad näring också ur den brittiska folkvisan. Några
av de särpräglade harmoniska dragen i hans visor pekar i den riktningen:
”Denna påverkan av det keltiska märks också tydligt i Alfs tonspråk, bl a en slags naturlig
tonal hemmahörighet i gränslandet mellan dur och moll.”106
Den kombination av dunkel och ljus som präglar många av hans texter, här exemplifierade ur
samlingen Gröne greven (1967), förstärks av hans sätt att hantera växlingar mellan dur och
moll. Ibland tar det form av närmast bluesmässiga variantväxlingar som i Jordman och
Månevit. Den folkligt balladartade mollmelodin i Vindpinan färgas av harmoniskt av
durvarianten i såväl ansats som kadenser. I andra fall upplevs visan som svävande mellan
parallelltonarter, som i Östan om solen – nordan om jorden där fraserna är upphängda mellan
A-dur och Fiss-moll. Det lite tidlösa och ålderdomliga som hänger över Hambes Molom
förstärks också av tendensen till svävande plagala eller okonventionella kadenseringar. Här
några exempel på slutkadenser: F–Dm–A (Odysseus), C#m–A–E (Näckaspel), C7–Em
(Gröne greven), C#m–D–E (Jordman och Månevit).
Många exempel finns på influenser och lån, särskilt vill vi nämna Fiske på puben (1969) med
dess giguerytm och tonikaväxling på helton (C-Bb), den irländskt inspirerade Connemara vals
(1980) och den på skotsk folkmelodik vilande Vindpinan/Balladen om tre bröder i Halland.
En visa som är särskilt starkt är förknippad med lyrikern Cornelis Vreeswijk och det svenska
stråket i hans visor är Balladen om Herr Fredrik Åkare och den söta Fröken Cecilia Lind
(1966). Originalet är, som Vreeswijkforskaren Ulf Carlsson påpekat, en engelsk folkvisa
Monday morning, där melodin är övertagen tillsammans med vissa inslag i texten. Den mest
kända versionen av originalet lanserades av Peter, Paul & Mary. Liksom hos Vreeswijk
upprepas titeln i varje strofslut, och den unga flickan i folkvisan svarar på motsvarande sätt:
”I´m going to be sixteen next Monday morning.”.107 En annan av Vreeswijks stora
framgångar är baserad på en brittisk ballad, The House Carpenter (Child 243), nämligen
Somliga går i trasiga skor (1968).
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*
De kontinentala stildragen var ett naturligt inslag i svensk populärmusik under ungefär de
första två tredjedelarna av 1900-talet. Därefter kom det angloamerikanska inflytandet, som
gradvis förstärkts under hela efterkrigstiden, att bli helt dominerande. Kontakterna med
Europa vidmakthölls ändå inom svensk visa och angränsande repertoarer, inte minst som en
reaktion mot den angloamerikanska popmusiken. Den politiska utvecklingen med
frihetssträvanden i Grekland under 70-talet medförde ett ökat intresse för grekisk folk- och
populärmusik med Mikis Theodorakis som galjonsfigur. Fritt efter Theodorakis skrev
Cornelis Vreeswijk dikterna Jag är fronten och Aftonrodnaden. Den grekiska lutan bousouki
kom också att bli ett slags klanglig frihetssymbol i svensk populärmusik, bl.a. i Sven-Bertil
Taubes och Arja Saijonmas tolkningar av Theodorakis sånger, inte minst den framgångsrika
En sång om frihet (1974) i översättning av Bo Setterlind. Även skådespelerskan Lena
Granhagen bidrog i början av 70-talet till spridningen av Theodorakis, bl.a. genom en LP, där
denne delade utrymme med den östtyske samhällskritikern och vismakaren Wolf Biermann.
På liknande sätt har spanska melodifragment tjänat som särdrag för kritiken mot
Francoregimen och dess konsekvenser, en kritik som vi varit inne på i kapitel 2.2. I sin
tonsättning av Stig Dagermans Onkel Sam och den snälle gossen (1967) väljer Fred
Åkerström mollbaserat och reciterande spanskt tonfall arrangerat med kastanjetter i
bakgrunden. Hoola Bandoola Band uttrycker kritik av charterturismen under diktaturen i
berättelsen om Juanita. Även Björn Afzelius har i sin solokarriär återkommit till
medelhavsmotiv i lyriska sånger som Natt i Ligurien, Tankar i Ligurien, Måne över Corsica
m.fl. och återknyter därmed om än i annan stil till Birger Sjöbergs I Spaniens månsken och
Längtan till Italien. Afzelius använder i Måne över Corsica (1988) en traditionell italiensk
melodi för en betraktelse över turismens exploatering ställd mot lokalbefolkningens
arbetslöshet och den militanta motståndrörelsen:
”Från hotellen och restauranterna
i Bastia och St-Florent
flyter miljonerna över havet
till några krämare i Paris.
Så partisanerna håller möten
när månen lyser på Corsica.”
52
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Latinamerikanska stildrag
Latinamerikanska element har kryddat den svenska visan under praktiskt taget hela 1900talet, allt ifrån den tidige Evert Taube via Owe Thörnqvist och Cornelis Vreeswijk till Lisa
Ekdahl, för att här bara nämna några hållpunkter.108 Både textligt och musikaliskt har dock
dessa kryddningar haft olika färg och funktion, såväl vad gäller allmänna förhållningssätt och
attityder som graden av stilmässig assimilering. Skillnaderna kan illustreras genom en
jämförelse mellan tre aktörer som alla i betydande grad anknutit till den latinamerikanska
traditionen. Hos Taube har detta inslag ofta karaktären av fantasieggande äventyr i fjärran
land, allt ifrån skrönor som sjöman eller cowboy till mer romantiska stämningsbilder eller
minnen. Thörnqvists karibiska äventyr uppvisar mer av en turistisk skrattspegel, där han leker
med schabloner om eldig dans under natthimlen med exotiska drinkar inom räckhåll. Hos
Vreeswijk finns däremot nästan alltid en påtaglig eller latent politisk udd, där sociala
spänningar och politisk oro finns i fonden.
Tango – främst Taube
I sin ursprungliga skepnad är ju tangon förknippad med Argentina. Ändå skedde importen av
tango till Sverige regelmässigt via Paris och Berlin, aldrig direkt från Buenos Aires. Den fick
på så sätt också en mer allkontinental nimbus än en rent sydamerikansk. I början på 1910-talet
slog tangon igenom i Paris och började några år senare vinna insteg i Stockholms-sociteten.
Det skulle dock dröja till åtminstone slutet av 20-talet innan dansformen var någorlunda
etablerad.109 Vid sidan av tangon i form av schlager och dansmusik kom den även så
småningom att etableras inom den svenska visan, och då med mera av sin ursprungliga doft i
behåll. Den senare processen är främst förknippad med Evert Taube.
”Åtskilliga svenska kompositörer har skrivit tangos men ingen har haft så djupgående insikter
i den argentinska tangons olika utvecklingsfaser som Evert Taube. Han var den ende som
upplevde den miljö där det gamla Gardet levde och verkade. Som jämförelse kunde man
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tänka sig någon som på ort och ställe hade fått lyssna till King Oliver och Jelly Roll Morton i
det gamla Storyville i New Orleans.”110
Evert Taube vistades under första delen av 10-talet i Argentina och kom där i kontakt med
sångare från Pampas som höll sig med en brokig repertoar av sydamerikanska sånger, valser
och serenader, samt ballader som skildrade livet på Pampas. I ett brev hem till sin mor 1912
berättar Taube:
”Jag gör nu stora framsteg på guitarr och det skulle välan roa Er få höra några kreolvisor om
jag komme hemöfver. Mamma kan tala om för Otto som är dansör, att jag dansar ’el tango
con corte’ perfectamente och att min tangorepertoar på guitarren är omfattande.”111
Här nämner Taube tangon, den genre som kanske främst kommit att uppfattas som ett signum
för hans latinamerikanska musikaliska rötter. Han lär också ha varit den som introducerade
ordet ”tango” i skrift i Sverige i sin debutbok Inte precis om kvinnorna (1918).112
När det gäller Taubes visor med motiv från Argentina bör man betänka att de flesta
tillkommit långt efter hans vistelse i landet 1910-15. Exempelvis publicerades Fritiof och
Carmencita 1936, Rönnerdahl på Pampas 1942 och Oxdragarsång 1946. Vid tillkomsten bör
således minnet av eventuella förlagor ha bleknat en hel del, och några uppteckningar eller
musikalier som kan ha fungerat som stöd för minnet finns inte belagda och har sannolikt inte
funnits. Dessutom är Taubes argentinskt inspirerade musik, som Olle Adolphson påpekat, till
sin karaktär ganska olik originalet:
”... med beaktande av hans musikaliska känslighet och hans fem år i landet kan det verka
märkligt att han, allt tal om musikstöld till trots, har fått med så lite av originalkaraktären.
Evert Taubes musik är nämligen inte alls särskilt lik sina förebilder. En tung och Dyster
vidalíta blir en nätt liten variant i dur. En struttig och andfådd perochón blir till en älskvärd
och mjukt nigande vals; hans tangos saknar den utstuderade och för en europé lätt förvirrande
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uppläggningen (som i och för sig är så fascinerande), utan är rediga och naturliga. Det är
snarare hans texter än hans melodier som återför visorna till deras ursprung.”113
Det skulle alltså dröja innan hans, som han säger, ”omfattande” tangorepertoar slog ut i full
blom i form av publicerade visor. I hans tidiga visböcker förekommer visserligen textliga
teman som är förlagda till latinamerikanska miljöer (Peru, Cuba, Argentina), men man måste
fram till 30-talet innan man hittar renodlade tangovisor med argentinsk doft i Taubes
produktion. Då hade han återknutit kontakten med tango, men i dess europeiska variant som
den dansades i exempelvis Nice på 20- och 30-talen. Som portal bland tangovisorna står den
som han själv kallar ”tango argentino”, nämligen Fritiof och Carmencita, publicerad i
samlingen Ultramarin 1936. Den föregicks av några tangos eller åtminstone tangoinfluerade
visor, främst Stockholmsmelodi (1929) och Den gyllene Fågeln (1924). Totalt handlar det om
ett drygt dussin tangos i Taubes visproduktion varav alltså huvuddelen är tillkomna senare i
karriären för en publik som troligen var rätt väl förtrogen med tangon, inte minst via schlager.
När använder då Taube tangodräkten? Till vilka texttyper vill han föra det passionerat
argentinska? Ett intryck är att han, åtminstone i de mer kända visorna, kopplar tangon till det
svärmiska och till kärlekstemat. Det är den ganska självsäkre för att inte säga machobetonade
mannen som svärmar och bjuder upp till dans och på vin. Han använder gärna dialogen –
dansbaneduetten – där huvudpersonernas karaktärer framträder direkt och intimt, som i Fritiof
och Carmencita, Tango i Nizza (1938) och Invitation till Guatemala(1954). I alla tre handlar
det om passionerad kärleksförklaring och frieri till skillnad från den typ av flirtig dialog som
finns i valsduetterna:
”Ack, fröken Larzon, vi är så blyga
båd ni och jag, men det går väl an
att ställa frågan: när vill ni flyga
ditut med mig som er äkta man?” (Invitation till Guatemala)
Tangovisorna är ofta lokaliserade till Latinamerika, men långt ifrån alltid (Den gyllene
Fågeln, Min älskling, Morgon i Ligurien, Bibbi m.fl.). Ett välkänt Stockholmspanorama i
1900-talsvisan är Stockholmsmelodi. Här anas (och apostroferas) ekon från Bellman, men
113
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även Strindbergs fågelperspektiv över staden från inledningen av Röda rummet. Mikael Timm
menar rent av att Stockholmsmelodi:
”ger en bättre skildring av 20-talets Stockholm än de flesta romaner från denna tid och lyckas
samtidigt vara en perfekt argentinsk tango. ”114
Även om visan börjar med ”Se hur hela Uppland står i lågor” och att Bellman senare
apostroferas, så anser Timm att man skymtar flanörerna på Buenos Aires avenyer bakom det
som verkar så urstockholmskt. Genom tangoinramningen förstärks skildringen av Stockholm
som en stad i världen med nära nog kontinental karaktär:
”Se, i nätta flockar som buketter
av syrener, rosor och tulpan,
Stockholms unga damer och koketter
skymta fram vid Feiths och Röda Kvarn.”
I svepande tangorytm har Stockholm även skildrats som ett kontinentalt ”Nordens Venedig” i
Jag vill ha en gondol (1935) med svensk text av Karl Gerhard till en fransk melodi av C.A.
Bixio.
De två visor som nog framstår som mest typiska för den Taubska tangon är alltså Fritiof och
Carmencita och dess ”uppföljare” Tango i Nizza. I den första försöker Fritiof förgäves vinna
Carmencitas kärlek, medan situationen är omkastad i den andra, där hon flera år senare söker
upp honom och kärlekssagan fullbordas. Litteraturforskaren Lars Lönnroth väljer Fritiof och
Carmencita som utgångspunkt för en utförlig analys av Taubes symboliska teknik,
formmedvetande och omedelbarhet, drag som säkert starkt har bidragit till visans popularitet.
Genom lokaliseringen till den exotiska argentinska byn skapas en nästan exotisk och mytisk
”derealisation”, samtidigt som andra moment i visan ger illusionen av ett här och nu.115
Texten har samma form de välbekanta valsduetterna i dansbanemiljö och instrumentariet
”dragspel, fiol och mandolin” är europeiskt snarare än argentinskt.
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Musikaliska drag som bidragit till populariteten är att den är ganska lättsjungen och
allsångsvänlig med sin övervägande diatoniska durmelodik och okomplicerade rytmik. I hög
grad smälter den alltså in i en svensk durvisetradition. Dess latinska anknytning kommer till
uttryck i smärre kryddningar och detaljer; korta kromatiska vändningar och laddade
harmoniska färgklickar, men också rytmiskt i vissa offbeat-accenter (som inte alltid tas
tillvara i utförandet).
I Tango i Nizza är sådana ”osvenska” drag mera framträdande. Redan ansatsen präglas starkt
av kromatik, och melodiföringen framlockar en mer rörlig och färgrik harmonik. Här finns
även vissa framträdande tangotypiskt synkoperade rytmmotiv. På så sätt fjärmar den sig något
– liksom Stockholmsmelodi, Den Gyllene Fågeln m.fl. – från det allsångsvänliga:

Vid sidan av tangon återklingar också, om än lite vagare, latinamerikanska tonfall i flera av
Taubes visor som utspelar sig i latinamerikansk miljö. Det dansanta finns i form av
sambaartade rytmer i visor som Oxdragarsång och Pepita dansar(1950).116 Graden av
”rörelse” är dock till stor del beroende av tolkningen, och bland Taubetolkare markeras det
dansanta i olika grad. En speciell dans med tungt betonad tretakt, som Taube också använder
som namn på visan, är Vidalita (1950). Namnet är hämtat från en populär vistyp från
Paraguay och Argentina. Latinska drag färgar också framförallt verserna i Vals i Valparaiso
(1942) och refrängen startar spänstigt med flamencoartad rytm. Serenaden i Havanna –
Fragancia (1960) – bär omisskännliga spår av den för mycket latinsk musik så vanliga
stegvisa gången i mittdelen (D-C#7-D), en ackordväxling som vi också känner igen från bl.a.
flamencomusiken. Habanerarytmen, som spred sig från Cuba till bl.a. Argentina och som
ligger till grund för tangon, milongan m.fl., är rikt företrädd i Taubes visor – även där miljön
är hämtad från Italien, som exempelvis i Morgon i Ligurien(1950). Ett dominerande intryck är
ändå att Taubes visor ofta förvaltar det argentinska och andra latinamerikanska inflytanden
tämligen fritt och med föga originalkaraktär. Olle Adolphson har kommenterat den vaga
musikaliska kopplingen till latinamerikansk folkmusik:
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”En tung och dyster vidalita blir en nätt liten variant i dur. En struttig och andfådd perichón
blir till en älskvärd och mjuk nigande vals; hans tangos saknar den utstuderade och för en
europé lätt förvirrande uppläggningen (som i och för sig är så fascinerande), utan är rediga
och naturliga. Det är snarare hans texter än hans melodier som återför visorna till deras
ursprung.”117
Ett exempel på mer indirekt latinamerikanskt inflytande är Flickan i Havanna(1922), vilken
har påtaglig habanerarytm. Som Leif Bergman visat i en ingående analys har Taube här
hämtat uppslag från flera olika textliga och musikaliska förlagor, vilka sammansmälts och
modifierats på ett personligt sätt (Bergman 1976). Här finns anknytningar till balladen Liten
båtsman, ett skillingtryck från 1863, en spansk sjömansvisa Taube hört i Sydamerika, samt
väckelsesången Hjärtats sång, som också är melodiförlaga.118 Bland de personliga intryck
som enligt Taube själv spelat en roll vid visans tillkomst finns barndomsupplevelsen av en
kolorerad bild på en flicka i en cigarrlåda från Havanna och några intryck från en vistelse i
Florens 1920, då visan tillkom.
”Svenskt, latinamerikanskt och italienskt, medeltid och nutid, andligt och profant, barnsligt
och fullvuxet förenas av Taubes personlighet till något som trots allt hänger samman.”119
När det gäller tydlig användning av "exotiska" och "sydliga" stilgrepp har tangon i många
skepnader närmast fått symbolisk funktion. Handlingen i svenska tangotexter förläggs gärna
till Spanien och Italien; man kan med Åhléns ord tala om ett slags hispanisering, som redan i
slutet av 20-talet präglat tysk underhållning.120 Något av en liknande europeisering av
latinamerikanska drag har ovan diskuterats i samband med valsen.
Ett återkommande tema i tangoschlagern är det flyktiga nattliga kärleksmötet; ”får jag bli din
tangokavaljer”. Genren ger ofta associationer till ett tryggt reservat för fantasiflykt till en
erotiskt färgad drömvärld med eggande rytmer och smekande melodier.121 Tangon är också en
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danstyp som bär med sig associationer till obscenitet, farlighet och döende epoker.
Farligheten och de passioner texten antyder balanseras dock oftast av en smeksam romantisk
mjukhet i musiken, som ligger fjärran från den rioplatensiska stilen.
”Det är passioner i ord och metaforer men inte i klingande handling. Vad som utspelas blir ett
slags ställföreträdande teater, vars främsta uppgift är att skydda lyssnaren och den dansande
från verklighetens obehag.”122
Denna spänning levde åtminstone in i 60-talets schlagervärld och senare som schablonartat
parodimotiv i svensk revy och underhållning (Flirtige Kurt, Vad har Du i fickan Jan m.fl.)
Till en eldig tangomelodi skrev Lasse Dahlquist två texter, båda med fokus på dans och
nattliga romantiska möten. Det är fråga om ”germaniserad tango med habanerarytm”123 när
gumman Perssons dotter gift sig med en spanjor i När fru Persson dansa´tango med sin
svärson (1937). I Dahlquists kärleksskildring La Golondrina (1947) utspelar sig handlingen i
Granada.
En effektfull pastisch på den europeiserade schlagertangon, närmast dess tyska variant, är
Povel Ramels Banne mej! (1959 ur musikalen Funny Boy). Här finns många av stilens
schabloner representerade: växlingar mellan moll- och dur-delar, mellan det rytmiskt
korthuggna och svepande inom ramen för en marschartad grundkaraktär, kromatiska
kryddningar, formelartade figurer m.m.. Det är den typ av tango som kan tänkas framförd av
en gigoloartad förförare, men här är perspektivet parodiskt omvänt genom Brita Borgs barska
gestaltning av en okuvlig manslukerska.
Att avsiktligt överföra tangons kontinentala associationer till svensk mark har inspirerat flera
visaktörer. Stilens mondäna aura ger komisk relief i Ulf Peder Olrogs Se Sundbyberg och
sedan dö (1946), där förstaden ställs i kontrast mot ”London, Neapel, Paris och Vienna”. Carl
Anton förflyttar tangon till skärgården, Tango i Ladängsviken (1968) eller högvakten
Vaktparadstango (1964) och Owe Thörnqvist förflyttar den till Djurgården i Stockholm,
Tango på Djurgården (1961) med tillhörande förföriskt smäktande violiner. Det anspelar på
det förbjudna, lättsinniga och syndiga. Med tango låter sig kvinnan till sist förföras:
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”Det får gå som det går med tentamen i år.
Nu är det vår. Kom igen min matador!”
Ett sentida exempel på tämligen höggradig assimilering av tangon till ett svenskt idiom är
Lars Berghagens Stockholm i mitt hjärta (1993) inte minst genom sin funktion som signatur
för programmet Allsång på Skansen. Här ligger jämförelser med Taubes Stockholmsmelodi
nära; båda målar upp ett panorama över staden med ljusspel och vatten i växlingar mellan
moll och dur.

Rumba och andra västindiska rytmer; Olrog och Thörnqvist
I början av 30-talet började flera ursprungligen latinamerikanska stilar att bli populära i
Sverige.124 Bland dessa märks främst rumban, som blev något av en dansfluga. Den troligen
första svenska inspelningen av en rumba gjordes 1931 då Wiggerskvartetten spelade in
Cuban Rumba av Floyd du Pont.125 Inom kort introducerades flera stilar med liknande exotisk
doft, som biguin, mexikanska tongångar och den samba-artade carioca. Lanseringen av
latimamerikansk musik skedde via flera kanaler, bl.a. filmen Flyg med till Rio (1934). Även
gästspel av utländska orkestrar som Lecuona Cuban Boys och Ciro Rimacs and his Rubaland
Muchachos spelade en viktig roll.
Uppsvinget för detta stilknippe fortsatte även under 40-talet, till stor de underblåst av
filmframgångar med den synnerligen populära Carmen Miranda. Bland gästspelande musiker
under perioden märks ”den chilenska näktergalen” Rosita Serrano, som gjorde flera turnéer i
Sverige 1942-55 och även medverkade i revyer hos Gustav Wally och Kar de Mumma. Hon
är för övrigt den Rosita till vilken Evert Taube dedicerat sin Vals i Valparaiso. Ett annat
exempel på den latinamerikanska musikens insteg är Jules Sylvains operett Zorina (1943),
som spelades på Operan. Huvudnumret Rumba Zorina dansades av operabaletten. Denna
latinamerikanska våg kom även att ge avtryck inom svensk visa.
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De latinamerikanska stildragen yttrar sig främst i rytmiken. Karaktäristiskt är rörelsemönster
baserade på återkommande rytmiska figurer som i regel har synkoper med varierande tyngd.
Flertalet av dessa kan återföras på ett fåtal grundrytmer; här några av de viktigaste:

Clave

Cinquillo

Milonga

I samlingen Rosenblom i Västindien har Ulf Peder Olrog samlat visor med melodimaterial
som han delvis hämtat ur lokala traditioner. Visornas bakgrund är hans egen bröllopsresa med
en Salénbåt till Jamaica, Guatemala och Honduras 1947. Själv använder han uttrycket
”upptecknad Jamaica-sväng”, och den mest kända torde vara Mera bruk i baljan, boys med
förlagan Iron Bar. Samma förlaga unyttjades för övrigt, långt efter Olrog, i Harry Belafontes
calypsoklassiker Jamaica Farewell från 1955. Som upphovsman för den versionen angavs
Irwing Burgie (”Lord Burgess”), utan att antyda någon förlaga.126 Refrängens stomme ligger
dessutom mycket nära Taubes Flickan i Havanna. Bland andra visor som Olrog har
upptecknat och bearbetat märks Tingel-tangel i natt och Sköt dig själv.
Men både tidigare och senare visade Olrog intresse för västindisk musik, inte minst
demonstrerat i Mambo för Farao (1955), Revolutionen är här (1947) och den stora succén
Rumba i Balders hage (1945):
”En liten rumba i Balders hage
dansar Fritiof och Ingeborg
och en i taget
så dansar vikingarna in”
Här liksom i andra visor med latinamerikansk doft kombineras gärna svenska figurer och
motivkretsar med den exotiska musikaliska kryddningen, komiska brytningar som känns igen
från spex och andra studentikosa upptåg. Inte minst gäller det Olrogs speciella förkärlek för
nordiska skrönor – Fritjof lär Ingeborg att dansa rumba i Balders hage. Dansen hade Fritjof
lärt sig under vikingatåg till Vinland, det dåtida namnet på Cuba, allt enligt Rosenbloms
berättelse. Att kombinera latinamerikansk musik med svensk personteckning illustreras även i
126
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Samba till Fredrika Bremer (1949), i vars ingress det berättas att hon vid en resa till Cuba
1851 beskrivit de lokala danserna ”sambo” och ”congo”. Det föranleder följande refräng till
”mamsell Bremers ära”:

Hos Olrog, liksom generellt i svensk populärmusik vid denna tid, är distinktionerna mellan
rumba och samba tämligen vaga. I flera av hans rumbor märks ett påtagligt sambainflytande.
I såväl Revolutionen är här som Opp i topp (1947) kan man finna kopplingar till
framgångsrika lanseringar av Carmen Miranda: Chica chica boom chic respektive South
American way.127
En annan uppsaliensare, Owe Thörnqvist, har skördat många rytmiska modeller i den
latinamerikanska populärmusiken. Han har använt flera populära och i varianter omstöpta
danstyper. I några låtar anspelar han direkt i titel och text till en viss danstyp. Det är då inte
fråga om assimilering av vissa stildrag eller ”pusselbitar”, utan snarare att han övertar hela
danstyper. Sådana typer förflyttas gärna till svenska miljöer där de dansas av faster ifrån
Närke och andra.
En kulturkrock mellan det latinamerikanska och det svenska märks redan i hans genombrott
1955 med Rumba i Engelska parken. Thörnqvist har här troligen inspirerats av en senare
variant av rumba – mambo – som lanserades av orkesterledaren Perez Prado, en up temporumba med tydliga influenser från swingen. Engelska parken genomgår så med stöd av
upprepade spänstiga synkoper en minst sagt exotisk förnyelse:
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En annan utlöpare från rumban är cha cha cha, den kubanska modedansen från mitten av 50talet som har en något mer monoton framtoning och karakteristisk ”bolero ritmico” och i ett
måttligare tempo än mambons. Thörnqvist använder dansen i Alla barn i början cha cha
(1961):
”Faster ifrån Närke
har i själva verke´
tagit silvermärke
just i cha cha cha”
Bossa nova var också en ny stiletikett, närmast ett modeord, när Thörnqvist 1962 gjorde sin
Bossa Catarina och När min vän bossa novar. I annonsen för skivan från Philips kan man
läsa om nyheten:
”Premiär för Bossa Nova på svenska. Som första svenska artist lanserar Thörnqvist höstens
modedans på sin senaste skiva.”
Bossa nova är en jazzinfluerad, cool sambagestaltning som lanserades i början av 60-talet.
Den bygger på brasiliansk populärmusik så som den praktiserades vid slutet av 50-talet.
Typiska är de fåtoniga melodiska motiven (med extremfallet One Note Samba).
Klangfärgsmässigt övertar arrangören Georg Riedel (som även ansvarade för cha cha och
tango) också den framträdande saxofonen á la Stan Getz i ett längre improvisatoriskt solo av
Bjarne Nerem.
”Kom Catarina låt oss bossa nova oss
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skynda dig kom låt oss inte försova oss” (Bossa Catarina)
Merengue är en annan populär danstyp från bl.a. Dominikanska republiken, med
karakteristisk synkoperad grundrytm:

Denna milongarytm använder Thörnqvist strikt som grundläggande rörelsemönster i Silver
Sand Merengue(1961). Brassektionen används stiltroget imiterande en mexikansk mariachiensemble. Här skildras hur han blir uppbjuden av ”en liten tant i prickig kjol”, som
”ryckte mig ur min bambustol
sen med den eldiga damen
fick min lekamen
dansa till hanen gol”
”Silver Sand Merengue, är en dans som jag härmed tar åt mig äran av att hava infört i riket.
Den liknar ‘One-step’. Fast med flera steg, så klart.”128
Vid sidan av dessa låtar, som alltså direkt (i titel och text) anknyter till bestämda danstyper,
finns Thörnqvistvisor som mer har en ”allmän” latinkaraktär, där det följaktligen inte är helt
lätt att entydigt hänföra dem till en bestämd danstyp.
En variant av brasiliansk samba med dess flerskiktade rytmik tycker man sig identifiera redan
i kompet till Titta Titta (1956). Närmare bestämt för tankarna till varianten chorinho med
snabba tonflöden över fast komp. Ursprungligen gjorde Gunnar Lundén Welden ett ambitiöst
arrangemang som dock av olika skäl inte riktigt fungerade i studion. Det blev i stället så att
Thörnqvist själv vid inspelning liksom på scenen tog hand om motoriken med mjukt
accentuerade gitarrackord under den spänstigt synkoperade melodin, en rytmisk profil som
också leder tankarna till den brasilianska samban Tico-Tico. Inspirationen kom dock från en
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spansk schlager som Thörnqvist hörde 1953 i Torremolinos. Refrängfrasen ”Mira, mira mar”
övertog Thörnqvist både rytmiskt och innehållsmässigt:
”Titta titta här
och titta titta där
och titta titta titta får ni se”
Calypso, ursprungligen folkliga sånger från Trinidad och senare namnet på en danstyp, fick
en rejäl framgång i vårt land på 50-talet genom Harry Belafontes populär-versioner. Hans EPoch LP-skiva – båda med titeln ”calypso” – hörde till de mest spelade 1957. En direkt
alludering på denna sentimentala gren av calypso är Thörnqvists Femton år (1962) – om man
så vill en svensk Island In The Sun.
Den moderna calypson med durmelodik och ibland ackompanjerad av blåsinstrument och
steelband vilar rytmiskt på nämnda merengue-typ. I Kingstones folkvisearkiv fann Thörnqvist
en del material. Han skrev bl.a. ner melodin till Where did the naughty flee go?, och ger i
berättelsen om den lilla elaka Loppan (1960) ett spänstig schwung med slagverksbetonad
klangbakgrund som associerar till rassel, maracas och oljefat i Karibien:
”Töserna i Montego Bay
tyckte jag dansade stel som en sticka
men jag tror att dom ändra sig
när som jag hade vatt där blott en ‘vicka’.”
Refränginsatsen ger ett prov på den spänstiga synkopering, här en variant på claverytmen,
som ger karibisk färg åt flera av Thörnqvist-låtarna i latinamerikansk anda:

Även Olle Adolphson har tagit upp calypson i En glad calypso om våren (1958) och Råd till
dej – och mej (1962), som båda präglas av cinquillorytm. Den förra har den lekfulla karaktär
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som var vanlig i svensk calypso, medan den senare anknyter till den varmare variant som
exemplifieras av Belafontes mer lyriska framgångar, såsom Jamaica farewell.
Lekfullhet och fonetisk ekvilibristik präglar föga överraskande Povel Ramels alster med
calypsoanknytning. Det mest typiska exemplet är kanske Måste vägen till Cyraçao gynga så?
(1960), som är ”fylld av milongafigurer i olika varianter och uppvisar i Ramels egen
inspelning även andra drag av samba genom sin glada karnevalsstämning.”129 Ta av dig
skorna (1966), med text av Beppe Wolgers, har däremot en tillbakalutad karaktär som ofta
präglar den långsammare varianten av calypso. En blandning av diverse latinamerikanska
drag, kanske främst calypso och merengue, kan höras i Naturbarn (1957), som vimlar av
parodiska anspelningar på diverse exotismer av obestämt ursprung. Även samban finns
representerad i Ramels alster, från Sambabiten (1949) till De sista entusiasterna (1968).
De västindiska stildragen kopplas främst till texter präglade av humor, lite distans och glimten
i ögat. Härmed skiljer de sig från den svärmiska romantik man kan finna i exempelvis tango.
Vanliga associationsfält för stilknippet tycks vara exotiska miljöer, eldig dans och livsglädje,
och gärna någon komisk knorr, inte minst i brytningen mot det svenska. Ibland är dock
exotismen frånvarande, då stilen – särskilt i långsamt tempo – mera allmänt kopplas till det
avspänt positiva och tillbakalutade, som i Ramel/Wolgers Ta av dig skorna. Liknande
karaktär har Adolphsons Råd till dej – och mej och Robban Brobergs Det som göms i snö
(1968), båda med den livgivande våren som tema.

Vreeswijk och samba
Cornelis Vreeswijks intresse för brasiliansk musik väcktes redan 1959 genom filmen Orfeu
negro, där Orfeus-myten omplanterats till Rios kåkstäder och dess karneval.130 Närmare
kontakt med denna musik och dess miljö fick han i samband med inspelningen av filmen
Svarta palmkronor 1967 i Rio de Janeiro med Lars-Magnus Lindgren som regissör. Denne
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berättar att ryktet spreds om ”en fet svensk i en bungalow” som spelade gitarr och sjöng, och
att det strömmade till musikanter så att ”samban gungade nätterna igenom”.131
Vreeswijk tar i visorna från Rio spänningen mellan å ena sidan den folkliga kulturen och å
andra sidan den kommersiella, och denna spänning får samban illustrera som i En viss sorts
samba (1970) med musik av Georg Riedel:
”En viss sorts samba växer fritt överallt
Andra sorters samba kostar pengar,
odlas med omsorg i sambasängar.
Sådan samba smakar som bröd utan salt.
Texten har pikanta små svängar.
Den sortens samba är industri
men rätta sortens samba är fri.”
”Den underliggande koden är tjurfäktningen, ett motiv i flera Vreeswijk-texter. Framförallt
förknippar uttrycken samban med maskulin vitalitet och stridslystnad, den framhäver
kontrasten till den något ekivoka femininitet som suggererats med första strofens kombination
av ’sambasängar’ och ’pikanta små svängar’.”132
På LP:n Tio vackra visor och Personliga Person (1968) samlar Vreeswijk sina intryck från
vistelsen i Brasilien. Mest känd är öppningslåten, Deirdres samba, som med sin spänst och
växlingen mellan mollvers och durrefräng är mycket slagkraftig. Här skildras spänningen
mellan särlingarna i de fattiga och utstöttas krets bland kåkstäderna på Rio de Janeiros
bergsluttningar och de välbeställda från Playa de Flamenco, Copacabana och Ipanema med
sina vittberömda stränder. Musiken har hämtats från kompositören Chico Buarque Hollandas
Quem te viu, quem te ve.
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”Deidre påminner om Evert Taubes Pepita, hon som dansar tamborito i Panamas glädjehus.
Både Pepitas och Deidres berättelser framförs i jag-form, det är ovanligt i Cornelis sånger om
kvinnor, han tänker sig att Deidres samba skall framföras av en kvinnlig artist.”133
I Rio de Janeiro, med musik av Carl-Axel Dominique, präglas av en mer repetitiv och nära
nog reciterande stil som bidrar till en kritisk och ironisk accent. Som Ulf Carlsson påpekar
kontrasterar visans start från den exotiskt-romantiska visan som Karlfeldts ”I Lissabon där
dansa de”:
”I Rio de Janeiro dansar alla småbarn samba
utom dom som inte hinner, för dom måste tigga bröd.
Dom får inget sambaunderstöd.
Men dom andra dom lär sig dansa samma dag dom börjar gå
eller tidigare ändå!”
Även i Sambaliten (1982),med musik av Atahuaalpa Yupanqui, får samban vara bärvåg för
tankar om sociala konflikter och frihetslängtan.
”Vad ska du göra, lilla vän?
Jo, jag ska välan bli större,
och en vacker dag blir jag stor musik
men jag vill aldrig någonsin bli rik!”
Samtidigt som Vreeswijk framstår som en egensinnig och kongenial uttolkare av samban och
dess kärvt livsbejakande uttryck, så har han alltså i de flesta fall avstått från att själv klä sina
texter i musik (ett undantag är Papillas samba). Möjligen hade Vreeswijk stor respekt för
sambans musikaliska särart.
Den chilenske sångaren Victor Jara, som avrättades på Santiagos stadion efter militärkuppen i
Chile 1973, fick stor betydelse för Cornelis Vreeswijk under 70-talet. Relationen till Victor
Jara var dock inte oproblematisk. I en intervju uppger Vreeswijk att han beskyllts för att ”sko
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sig” och att man ifrågasatt hur ”en sån som Vreeswijk” kunnat få sjunga hans visor.134 1977
spelade han in LPn Rätten till ett eget liv som innehåller nio av Vreeswijks Jara-tolkningar. I
Blues för Victor Jara (1980) ger det höga tempot, assonanserna och rimmen i inledningen en
lekfull kontrast till det dystra innehållet. Jaget introduceras på liknande sätt som Taube
introducerar Fritiof Andersson i paradmarschen – möjligen en avsiktlig kontrasterande
intertextualitet:
”Här kommer en man utan tro utan hopp
och utan fosterland
och vill skaka hand med en man utan kropp
och en kropp utan högerhand.
Du har inga händer kvar, Victor Jara,
där du ligger i moder jord.
Och dom säger att det är lögn, Victor Jara.
Men jag säger att det är mord.”

Andra latinamerikanska inflytanden
Om vi ser till den svenska populärmusiken som helhet fortsatte det inflöde av
latinamerikanska stildrag som börjat under 30-talet. I schlager och jazz under 60-talet finns
talrika exempel, inte minst med drag av bossa nova (Lill Lindfors, Sylvia Vrethammar,
Monica Zetterlund m. fl.). Ofta var det fråga om svenska versioner av internationella
latinamerikanska framgångar som Guantanamera, Cuando calienta el sol, El cóndor pasa etc.
I många fall smälte dessa försvenskade versioner in i ett mainstreamartat europeiskt
schlageridiom, vilket kan ses som ett tecken på en tillvänjning och därmed insocialisering av
vissa latinamerikanska drag hos svensk publik. Denna assimileringsprocess har dock inte varit
lika genomgripande som den tidigare diskuterade inom valsen.
Bland de som lanserade latinamerikansk musik i Sverige, särskilt mexikansk, märks svenskamerikanen William Clauson. Under senare delen av 60-talet drev han restaurangen El
Sombrero i Stockholm, som blev ett viktigt forum för latinamerikansk musik framförd av
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gästspelande musiker och Clauson själv. Andra fora för denna musik var Saga Sjöbergs
visrestaurang Kaos och Café Ricardo.
Musikrörelsen under 70-talet medförde ett ökat intresse för stilar vid sidan av amerikansk och
europeisk mainstream. Hos gruppen Hoola Bandoola Band förekom flera melodiska modeller
med latinsk färg. Man kan erinra om exempelvis Mikael Wiehes Filosofen från Cuenca
(1971) med dansanta arketypiska mellanspel. Björn Afzelius har i sin senare solokarriär haft
rikligt med latinamerikanska inslag i sina visor. Vissa av dem är tolkningar av andras alster,
särskilt cubanen Silvio Rodriguez, som han turnerade med i Sverige 1979. Hit hör Hälsning
från Nicaragua (1990) Don Quixote (1988) och Carolina (1986), samt framför allt Sång till
friheten (1982), som blivit en av hans mest älskade och spridda visor.
”Friheten är ditt vackra namn.
Vänskapen är din stolta moder.
Rättvisan är din broder, freden är din syster,
kampen är din fader, framtiden ditt ansvar.”
Med sin mjukt gungande och synkoperade rytm och omedelbara sångbarhet har den en
suggestiv serenadkaraktär, något som också präglar hans egen Till min kära (1982) och En
natt i Santiago(1999). Samma typ av gitarridiomatisk rörelse genomsyrar också Tankar i
Havanna (1979), en svärmiskt romantisk hyllning till det cubanska folket.
Afzelius är nog den svenske aktör inom populärmusiken som tydligast visat engagemang
inför konkreta händelser och situationer. Han har också personligen knutit en rad kontakter
med politiker i olika världsdelar, samt medverkat i flera stödgalor och välgörenhetskonserter
för främst Chile och Nicaragua. Sedan han sett misären i Managua skrev han sin Hälsning
från Nicaragua:
”Ett folk som äntligen rest sig ur askan
av hundratals år av förnedring.
Ett folk som bär på ett hopp och en dröm
Om att själva få skapa sin framtid.”
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Under hela 70-talet kom Latinamerika i fokus, särskilt för vänsterrörelsen. Här fanns
åskådningsexempel på förtryck i Chile, Argentina och flera mellanamerikanska republiker,
frihetsrörelser och frihetskamp, samt även ”modellen” för det lyckade revolutionära samhället
i form av Castros Cuba, något panegyriskt hyllad i Afzelius Tankar i Havanna.
Diktaturregimen i Chile frammanade ett flertal protestvisor. Afzelius bidrog med Elegi För
Salvador Allende (1987, med musik av Carlos Puebla):
”Salvador Allende, vargtimmen slår.
Men en dag ska skyarna skingras
Och frihetsklockorna ringa,
och Chile läka sitt sår.”
En sång med stor spridning var Mikael Wiehes hyllning Victor Jara (1975), där Hoola
Bandoola Band med klanglig hjälp av indianflöjt suggererar Jaras postuma livskraft:
”Ja, Victor Jara, Victor Jara,
dina sånger ska inte bli glömda.
Från gitarr till gitarr ska dom spridas
över stad och land.
Dom ska vagga oss till sömns
när våra nätter blir långa.
Dom ska marschera med oss
när dagen är här.”
Som van der Lee påpekat uppvisar introduktionen två latinamerikanska klichéer: det s.k.
Criollo-ostinatot135– t.ex. F-G-C-Am-E7-Am, samt et hemiolisk brytning mellan 6/8- och ¾takt.136 Intresset för Chile och chilensk musik märks även hos Jan Hammarlund, som bland
annat sjungit in en LP med visor av Violetta Para (1974). Den som främst gjort hennes visor
bekanta för en bred publik är dock Arja Saijonmaa, särskilt hennes svenska version av
Gracias a la vida (Jag vill tacka livet, 1979).
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I gränsmarkerna mellan visa och pop eller schlager finns många artister och låtskrivare som i
olika grad använt sig av latinamerikanska kryddor, kanske främst brasiliansk samba. Det
gäller som nämnts stora delar av Lill Lindfors produktion, och på 2000-talet Håkan Hellström
och Lisa Nilsson. En blandning av visa, latinamerikanskt och jazz präglar Lisa Ekdals alster,
särskilt på hennes tre första album (1994-97). Här finns en dansant lekfullhet, parad med ett
lite gäckande och skälmskt drag. Texterna pendlar mellan en impulsiv öppenhet och gåtfullt
eftertänksamma antydningar, mellan flickaktig naivitet och livserfarenhet. Senare har hon
musikaliskt orienterat sig i andra riktningar, såsom jazz och folkrock.
Genom att latinamerikanska stilar under så lång tid varit framträdande inslag i svensk
populärmusik har de till viss del insocialiserats i vårt invanda idiom. Ett latinamerikanskt
gung är i sig knappast längre exotiskt eller associativt kopplat till något främmande. Däremot
har väl stilar som samba eller calypso fortfarande affektiva kopplingar till livsglädje, humor,
lättsinne och dans, vilket illustreras av titlar som Ta av dej skorna, Vilken härlig dag och
Musik skall byggas utav glädje. Denna schablonartade bild har varit seglivad, åtminstone vad
gäller de rytmiskt rörligare stilarna. Ett exempel på graden av assimilering av
latinamerikanska drag inom ramen för en svensk tematik är Lasse Berghagens samba En kväll
i juni (1970). Här utmålas en närmast prototypisk svensk sommarbild, ungefär som Zorns
midsommardans, där morfar ”rak i ryggen som en fura” spottar ut snuset och bjuder upp till
frejdig dans. Notabelt är att denna skildring av dansant glädje gestaltas i moll, dock med klara
markeringar av durparallellen.
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En betydande del av de svenska alstren i latinamerikansk stil har dock kvar något av en
exotisk prägel, där stilen fungerar som markör av något osvenskt – oftast med positiva
förtecken. Denna prägel förstärks när ett typiskt ”latin-sound” accentueras genom bruket av
karakteristiska instrument, särskilt rytminstrument som maracas, claves, guiros etc.. Särskilt
från och med 80-talet har också inflödet av mer ”autentisk” latinamerikansk musik ökat,
delvis som en följd av världsmusik-vågen och olika festivaler i dess kölvatten. Även
invandringen från Latinamerika har avsatt spår i det svenska musiklandskapet, exempelvis i
form av karnevaler företrädesvis i invandrartäta förorter. Ett annat fenomen är flera starka
subkulturer i klubbmiljö kring danser som salsa och tango.137 Dessa företeelser har dock inte i
nämnvärd grad bidragit till assimileringen av latinamerikanska stilar i svensk
populärmusikalisk mainstream, då de snarare bygger på idén om subkulturell profilering
gentemot denna mainstream. Som helhet har således de latinamerikanska stildragen inte
integrerats i det svenska populärmusikidiomet i samma utsträckning som de angloamerikanska.
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Amerikanska stildrag
”Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg” påpekade
Povel Ramel i inledningen till Johanssons boogie woogie vals 1944. Under senare delen av
seklet skulle den vägen successivt förkortas avsevärt, åtminstone upplevelsemässigt. Det är
framför allt från och med 50-talet som amerikanska musikstilar på bred front påverkar de
flesta av den svenska populärmusikens genrer, inklusive visan.
Under seklets första hälft var de amerikanska inslagen i svensk musik främst kanaliserade till
jazzen, med vissa överhörningar till revy, schlager och dansmusik.138 Särskilt inom de senare
genrerna är det emellertid inte alltid lätt att vaska fram vilka inslag som är rimliga att
beteckna som ”amerikanska”, eftersom många av dem hade europeiska rötter. Det gäller
exempelvis huvuddelen av den schlagerproduktion som förknippas med uttrycket Tin Pan
Alley, som dock gradvis utvecklade ett specifikt amerikanskt idiom.139 De mest profilerat
amerikanska populärmusikstilarna var de med rötter i blues och ragtime.
Den svenska visan före andra världskriget var i det närmaste opåverkad av amerikanskt
inflytande, bortsett från enstaka undantag. Till sådana kan man räkna en visa som Evert
Taubes Flickan i Peru (1919), betecknad som en ”shimmy” och baserad på den populära
minstrelmelodin Darling Nelly Grey av B.R. Hanby, samt drag av bostonvals i exempelvis
Konvaljens avsked med musik av Otto David Lindwall.
Fram till andra världskrigets utbrott hade musikaliska impulser från Tyskland varit starka.
Under och efter kriget minskade dessa medan influenser från USA fick allt större betydelse,
inte minst inom populärmusiken. Filmer och annan populärkultur började importeras i stor
skala. Reaktionerna var dock blandade och det förekom flera debatter kring den moderna
dansmusiken. Swing it, magistern! väckte uppståndelse efter premiären 1940. Man talade om
”swingfeber” och de s.k. swingpjattarna kopplades till ungdomsbrottslighet på liknande sätt
som rockidolerna på 50-talet skulle komma att göra det.
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Folklivsforskaren Jonas Frykman har i sin bok Dansbaneeländet redogjort för den hetsiga
kulturdebatt som pågick i Sverige under 40-talet.140 Från folkmusikhåll hade man redan på
20-talet gått till angrepp mot jazzmusik, som ansågs främmande för vad man såg som
musikaliska och etiska ideal på svensk nationell grund. Det ansågs också stötande att den
moderna dansen med Thore Ehrlings orkester fick plats på Skansen under 30-talet. Många
exempel visar att erkända musikkritiker hade svårt att förstå den nya populärmusiken och
valde en föraktfull attityd med inslag av rasism. Visan och spelmansmusiken fick symbolisera
nationell folklig tradition medan amerikansk populärmusik uppfattades som dess hot. Ett
intressant undantag var musikpedagogen Knut Brodin som i Sångartidningen hävdade att den
amerikanska jazzen och europeiska visan har ett nära samband bl.a. genom deras
gemensamma vokala karaktär.
Efterkrigstiden innebar att USA i vida kretsar kom att framstå som västvärldens självklara
föredöme vad gällde livsstil och därigenom kom att dominera populärkulturen. Särskilt gällde
det yttringar som riktades till en yngre publik, som var speciellt lockad av vad som
uppfattades som de tekniska nydaningarnas och den sorglösa livsnjutningens förlovade land.
En liknande våg hade visserligen svept fram under 20-talet – ”the jazz age” – men då fanns
alltså inte riktigt förutsättningarna för att den på bred front kunde uppfångas i det
”förfolkhemska” Sverige. Exempelvis var det närmast omöjligt för en bredare allmänhet att
komma över jazzskivor, en situation som dock började ändras under 30-talet. Även talrika
gästspel av ledande jazzmusiker som Louis Armstrong (1933), Coleman Hawkins (1935),
Duke Ellington (1939) m.fl. bidrog till att underblåsa intresset, liksom startandet av
jazztidskrifter som Orkesterjournalen (1933) och Estrad (1939). Krigsåren 1939-45 innebar en
tillfällig frysning av de kulturella kontakterna, följd av en gradvis upptining under resten av
40-talet.
På 50-talet hade vi i vårt land, som stått utanför kriget, helt nya förutsättningar att fånga upp
de amerikanska impulserna i en situation präglad av starkt ekonomiskt uppsving och
framtidstro. Musikaliskt kom det amerikanska inflytandet naturligt nog att starkast påverka
den ungdomsinriktade musiken. Först gällde det olika typer av dansinriktad jazz och schlager,
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men det verkligt stora ungdomsmusikaliska genombrottet kom kring 50-talets mitt i och med
lanseringen av rock’n’roll.141
De utländska nyheterna på musikområdet kom i början av 1950-talet kanske mer än idag från
USA. Särskilt inom jazzen hade Sverige vid den här tiden väl upparbetade kanaler över
Atlanten. Allt sedan kriget – i några fall ännu tidigare – hade amerikanska jazzmusiker funnit
en marknad i Sverige. Vårt lands goda rykte i dessa kretsar var tydligt på flera sätt. Det
öppnades också möjligheter för svenska jazzmusiker att göra inbrytningar på den amerikanska
marknaden, något som förunnades få européer. Amerikanska skivköpare kunde bekanta sig
med svenska musiker. I amerikansk musikpress kunde man läsa berömmande ord om Bengt
Hallberg, Lasse Gullin, Arne Domnérus m.fl.
Jazztidskrifterna Estrad och Orkesterjournalen hade stora upplagor med c:a 15.000 exemplar
vardera. Vecko- och dagspress hade jazzspalter med diverse kända och okända krönikörer.
Radiotjänst sände fr.o.m. 1950 renodlade jazzprogram. Ute i landet bildades jazzklubbar, som
vid sidan av spisarträffar med grammofonmusik också ordnade levande musik.142
Amerikansk och engelsk originalmusik hade däremot svårare i Sverige under 50-talets första
hälft än senare. Ännu 1955 finner man i svensk press mycket få notiser om artister och låtar
med stor framgång på engelska topplistorna. Det fanns knappast ens föraningar om den stora
revolutionen på 50-talet: rock´n´roll. Povel Ramels rader ur En schlager i Sverige från 1946
kom således att gälla i åtminstone 10 år:
”Idel nyheter hör man
i världens alla vrår
men här hemma där kör man
i sina gamla slitna spår
Ty en schlager i Sverige skall låta så här . . .”
Ramel och Olrog
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När det gäller tydligt upptagande av amerikansk populärmusik i specifik blandning med
svensk folklig musik framstår två namn i eldskrift på 40-talet, nämligen Ulf Peder Olrog och
Povel Ramel. Båda presenterade vad man kalla avsiktliga kulturkrockar. I deras musikaliska
bakgrund finns gemensamma drag. De verkade som musiker inom underhållning och dans
och kom på så sätt i kontakt med en bred repertoar av Tin Pan Alley-typ. De var för tiden
alltså inga typiska visartister. Ur en fond av diverse dans- och jazzmusik kom de att göra egna
kompositioner. Olrog själv lär ju ha hävdat att hans alster var schlagerparodier och det
parodiska är ju också en uppenbar ingrediens i de ramelska låtarna vid denna tid.
Swingjazz och anglo-amerikansk schlager var något av en basdiet under Povel Ramels
framväxande karriär. Bland viktigare inspiratörer i ungdomen har han själv nämnt Cab
Calloway, Nat Gonella och Fats Waller.143 Som medlem i Embassy-orkestern från början av
40-talet uppfattades han närmast som jazzpianist, och även om hans musikaliska profil
kameleontartat breddats i alla tänkbara riktningar så har han gång på gång under karriären
återvänt till sin ursprungliga musikaliska hemvist. Det är vanligen här han befinner sig när
han någon gång släpper sin dragning åt parodi och travesti. Därmed inte sagt att hans alster i
denna stil skulle vara mer ”seriösa” än hans övriga produktion, men påfallande ofta finns här
en avslappnad lekfullhet utan markering av distans och ironi i den musikaliska dräkten. Som
exempel kan nämnas lätt swingbetonade visor som Det gamla gänget och Lite fantasi eller de
mer tillbakalutat jazzballadartade Underbart är kort och En hopplös kombination.
Detta hindrar inte att även jazz- och bluesbetonade stilarter emellanåt kan beskådas genom
lätt parodiska glasögon. Redan i Ramels första stora framgång, Johanssons Boogie woogie
vals (1944), gestaltas en komisk kulturkrock mellan det hemvävt svenska och den moderna
amerikanska flugan: ”…resultatet blev en genuint hybrid kulturkreation, där tretakten
garanterade svenskheten medan boogie-woogie-rytmiken gav den rätta moderna och
amerikanska touchen.”144 Liknande konfrontationer märks senare även hos Olrog och
Thörnqvist. Boogie-inflytandet inskränks här till rytmiska effekter i omkvädet, inmonterade i
en äktsvensk schlager av ”kultis-typ”.
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Annorlunda förhåller det sig med The Gräsänkling Blues (1951), som verkligen är
genomsyrad av bluesidiomet. Huvudpersonen känner sig ”blue” inför hustruns återkomst till
det av ungkarlslivet härjade hemmet. Detta är förmodligen den första svenska vokala
originalbluesen, i vart fall med större spridning. Det är dock inte fråga om en renodlat
standardiserad blues. Av dess åtta tolvtakterschorus är endast det inlednade format enligt den
textligt-musikaliska grundprototypen med upprepad inledningsrad. Följande sju chorus är
variationer över den harmoniska mallen, dock återkommer det andra med relativt små
melodiska förändringar tre gånger. Vissa schablonartade standardfraser återkommer även,
särskilt i kadenser.

Schematiskt kan formen beskrivas A B C D B’ E B’’ B’’’ och är alltså mer utarbetad än
normalt. En tillfällig avvikelse från det bluesmässiga utgör det komiska citratet av visan
Kungens lilla piga i början på det sjätte choruset (E). Texten färgas av inmonterade
”svengelska” uttryck av den typ som redan präglar titeln: ”Mölle by the sea”; ”Nu skulle här
jumpas för joy”; ”fyra scandal beauties”. Dessa drag bidrar till att ge blueselementen en lätt
komisk touche. I En glad blues (1965) har Ramel vänt bluesens specifika dur/moll-karaktär
och texttematik och uppnår härmed en elegant pastischeffekt.
Flera andra afroamerikanska stilar har lockat Ramel till pastischer. En av de tydligaste är Var
är tvålen? (1956), där Ramel, Martin Ljung, Tosse Bark och Oscar Rundqvist under
benämningen The Tvålen Gate Quartet såväl till namn som stil alluderar på The Golden Gate
Quartet och deras gospelstil. Det är närmast fråga om den av barbershop influerade
gospelvariant med parallella stämföringar med delvis överlappande stämmor som tidigt
etablerats av The Fisk Jubilee Singers. Här finns många andra typiska gospelinslag, som den
inledande frirytmiska ”predikantposen”, de upprepade retoriska frågorna och andra
textklichéer, inslag av växelsång med mellanliggande fritt gestaltade individuella utrop.
Stänk av gospel finns även i Fat Mammy Brown (1957), men de dominerande stilrötterna
ligger någonstans mellan hot och swing. Man kan tänka sig att titeln är en alludering på Sweet
Georgia Brown. Genom Brita Borgs pondusmättade gestaltning går associationerna i riktning
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mot vissa amerikanska förebilder bland jazzsångerskor inom hot och rivigare swing. En av
dessa, som ofta uppträdde i Sverige under 50-talet, var June Richmond (med ansenlig
kroppshydda liksom Fat Mammy Brown). Bekant i Sverige vid denna tid var även Velma
Middleton, som företrädde liknande stildrag och uppträdde tillsammans med Louis
Armstrong, främst från och med slutet av 40-talet. Båda dessa är mer sannolika förebilder än
de som nämns i raden: ”Ella Fitz[gerald] och Peter's Sisters låter ändå ganska tunt…”
I några avseenden är det intressant att jämföra Ramel med Ulf Peder Olrog. Denne var ju
liksom Ramel en förnyare av den svenska schlagern, samtidigt som han skapade ironisk
distans och/eller humoresker inom genren. I företalet till Samling kring Rosenblom (75 visor
utgivna 1958) skriver förläggaren:
”att författaren/kompositören själv alltid energiskt hävdat, att han producerat
schlagerparodier, men hur många av hans notköpare, grammofon- och radiolyssnare har
märkt någon skillnad på schlager och schlagerparodi. Detta retar auktor en hel del. Och för att
ytterligare reta honom skall här omvittnas, att den förnyade genomgången av särskilt den
äldre produktionen påminner om små visor av nästan lyriskt slag, som kanske så småningom
kommer att leva ändå längre än de stora paradnumren, vars refränger alla gnolat. Ibland
kommer man på sig med att vilja fråga, är herr parodisten inte en kamouflerad romantiker.”
I Rosenbloms visor (1945-1957) finns på ett annat sätt än hos Ramel ett visserligen personligt
idiom, men särskilt tydligt ett beroende av den inhemska folkliga dans- och schlagermusiken.
Detta hindrar inte Olrog att likt Ramel tydligt använda sig av kulturimport: Förutom de
tidigare nämnda latinamerikanska influenserna finner man i hans visor inslag av boogie
woogie (Boogie-woogie i S:t Eriks gränd, Syföreningsboogie), dixieland (Filosofisk
dixieland) och Tin Pan Alley-ballad (Resan till Chyterae, På en liten smutsig bakgård, Violen
från Flen). I flera av dessa är det tydligt hur assimileringen av utländska musikaliska stildrag
ges skämtsam karaktär genom omplanteringen till diverse ursvenska miljöer i texten. I
Filosofisk dixieland anknyter han till revivaljazzen på 40-talet och den därmed synnerligen
populära skolbandsjazzen eller ”dixie”. En karakteristisk pendlande för att inte säga skuttande
versmelodi förs med typisk rundgångsharmonik till en utlösande refräng:

80

Thörnqvist
Det angloamerikanska inflytandet på svensk visa kommer särskilt tydligt till uttryck hos Owe
Thörnqvist. Men det är bara en av många stilingredienser som ”krockar” i hans visor: det
bondska kontra det utländska, det akademiska kontra det folkliga, det parodiskt giftiga kontra
det kärleksfullt porträtterande. Thörnqvist hämtar näring ur främst samtida populärmusik och
genom sina insatser inom ungdomsmusiken bidrar han till ett generationsskifte. Han
revydebuterade sommaren 1953 på Slottskällans teater i Uppsala i en revy skriven av honom
själv och Rune Ek: Bada med oss. I revyn presenterades för första gången två låtar som senare
skulle bli betydande skivframgångar: Rumba i Engelska Parken och Anders och Brita (195556). Under de följande åren lyckades Thörnqvist med åtskilliga ”singlar som slog”.145
I september 1956 spelade Thörnqvist in sin egen Rotmos rock, sannolikt den första helsvenska
låten med ordet rock i titeln. Med den och flera följande inspelningar skulle han ytterligare
komma att tänja på begreppet visa. Även om man inte entydigt kan utpeka hans inspelningar
som tillhörande kategorin visor, så använder han ändå samspelet mellan text och musik i en
vismässig anda. Trots att den klangliga inramningen vetter åt rock och jazz så är hans insatser
för visan så pass viktiga att även denna del av hans repertoar bör ges utrymme i detta
sammanhang. På sätt och vis kan man säga att han fullföljer Olrogs idé om ”schlagerparodier”
i modernare form med ett slags rockparodier.
En del av förklaringen till den för en vismakare ovanliga svängigheten vid denna tid finner
man i handskrivna inspelningsjournaler på Metronome. Det visar sig nämligen att som
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studiomusiker medverkade, tillsammans med delar av den svenska jazzeliten, Joe Harrispå
trummor och Tommy Potter på bas, alltså tämligen välkända amerikanska musiker på de för
rocken kanske viktigaste besättningsdelarna. Båda var jazzmusiker och hade erfarenheter av
komp åt diverse rhythm & bluesartister i USA. Här hade alltså Thörnqvistoch Metronome
turen att lösa ett problem som senare, i samband med de svenska rockkungarna, skulle bli
akut: "omskolningen" av jazzmusiker till studioarbetare inom facket rockmusik. Thörnqvist
har kommenterat jazzmusikernas attityder:
”Den framväxande vågen av halvskämd fläskrock hotade att ta levebrödet från många av de
fina musiker, som inte kritiklöst gav sig in i svängen. Att då få med sig de genuinaste
musikantbegåvningarna in i studion för s.k. rockprojekt krävde ibland en smula list & raljeri i
själva rock- och rackarspelet. Det var mest mörka bopglasögon och cool tugg som gällde...”146
Liksom man brukar teckna vårt sekels populärmusik i historiskt perspektiv genom att börja
med den afroamerikanska musiken, skall vi i detta sammanhang börja med den uppenbara
kopplingen i Owe Thörnqvists alster till ”svart” musik i alla dess mer eller mindre
kommersiella former: gospel, blues, jazz, boogie och rock´n´roll. Det handlar alltså om
amerikansk musik som på olika sätt i thörnqvistsk gestaltning får kollidera med svensk kultur.
”...hans stilistiska ådra sträckte sig över ett mycket bredare fält än rockmusik. Han är dock
precis som Povel Ramel, intressant därför att han på kreativa och nyskapande sätt, blandade
amerikanska musikstilar med svenska.”147
Ett tydligt exempel på sådan kultur(k)rock är Auktions-Rock (1957). Miljön är en
bondauktion, kanske nånstans i norra Uppland, där auktionsförrättaren inte kan
benämningarna på de instrument han klubbar bort. Utroparens gälla fras ”första - andra tredje” får fungera som inräkning med klar anspelning på ansatsen i Bill Haleys Rock Around
the Clock: ”One, two, three o clock, four o clock rock...”
Musikaliskt är låten närmast att hänföra till jump band-stil, med åttataktiga vokalverser
varvade med soli över dubbla tolvtakters blueschorus. I dessa soli får auktionens instrument

146

En box Owe s. 16.

147

Lilliestam 1998, s. 100.

82

breda ut sig; gitarr, tenorsax och ”drag-isär-och-skjut-ihop-trumpet” spelade av respektive
Roffe Berg, Hacke Björksten och Åke Persson. Jump band-prägeln är särskilt tydlig i det
avslutande instrumentalavsnittet med dess upprepade riff-figurer, efter att auktionsutroparen
påannonserat kvällens dans: ”med attraktioner, varma korvar, läskedryck och cykelställ”.
Närliggande stildrag finner vi i de låtar där det redan i titeln signaleras boogie: Diverse
Julboogie och Varm Korv Boogie. Det kan erinras om att låttitlar av denna typ är tämligen
vanliga hos Tennessee Ernie Ford, en artist som Thörnqvist utpekat som en inspirationskälla.
I julboogien bollas det friskt med ramsartade fragment ur den gängse repertoaren av juletidens
lekar och visor. Den komiska effekten härrör såväl från det smått stolliga ordlekandet och
kombinerandet som den udda musikaliska inramningen. Ett liknande koncept kan höras i
Liten Gröt-Rock (1957). Också i Varm Korv Boogie (1959) finns tydliga rockinfluenser. Här
finner vi ett exempel på startprototypen ”klara - färdiga - gå” med två breakartade öppningsfraser som leder till refrängens motoriska gung. Modellen finns i många tidiga rocklåtar,
t.ex. Little Richards Long Tall Sally:
”Im gonna Tell Aunt Mary

”Det stod en varm-korv gubbe

´bout Uncle John

ner på Fyris torg

He claims he has the mis´ry

han måla korvarna svarta

but he has a lotta fun

för han hade sorg”

En utökad variant av samma modell kan höras i Hjälp!, där Elvis Presleys Jailhouse Rock
mycket väl kan ha varit förebild, inte minst vad gäller ackordglidningen i verserna.
I alla dessa låtar är det således fråga om olika sammansmältningar av jump band swing,
boogie och rock’n’roll. Det gäller även Rotmos Rock med sin på riff uppbyggda melodik. Värt
att notera i inspelningen är användningen av den i vårt land för tiden nymodiga dual tracktekniken där sångaren kunde sjunga flerstämmigt med sig själv (använd i Sverige för första
gången i Alice Babs inspelning av Adress Rosenhill 1951).
Renodlade parodier är inte särskilt vanliga hos Thörnqvist. Bland de få som sticker ut kan vi
nämna Nam Jam och Dagboken (båda 1957) där rock’n’roll respektive tidens mer
schlagermässiga pop (”schlock”) karikeras. Det gängse sättet att markera en parodisk hållning
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är genom överdrifter av olika slag; så också i dessa fall, genom en kombination av vokal- och
inspelningsteknik. I Nam Jam målas nidbilder av vokalmanér hos tidiga rockartister; den
sönderhackade vokallinjen med gutturala effekter och stressigt flåsljud, vilka påminner om
den tidige Elvis Presley, men även Buddy Holly och andra rockartister från 50-talet. I
Dagboken karikeras doo wop-grupper i överresonant eko-förstoring. En annan typ av
förvrängning återfinns i den hisnande rimtekniken. Här ett exempel ur Nam Jam, där han
också skapar nya ord som ”teleluren” och svengelska ord som ”lajfet”:
”Jag var på en konsert en gång
men den var svår och gräsli
nej då får lajfet mera fjång
med sång av Elvis Presley”
Från England kom i samma veva en fluga i form av skiffle, som även den fångades upp av det
thörnqvistska läskpappret. Två exempel är Albin och Pia och Icke, sa Nicke från 1957. Här
hörs skifflens karakteristiska sound med den räfflade sprödheten, samt det pådrivande täta
vispandet på virveltrumman. Även här anspelas i texten till stilens speciella rytminstrument. I
Icke, sa Nicke vill han nämligen ”inte nöta tvättbräder mer på dig.”
I samma låt anlägger Thörnqvist vissa sångliga manér som anspelar på stilens nästan naivt
ungdomliga prägel: nasalitet, falsettstuppar och portamentosnärtar. Förebilden är
uppenbarligen den brittiske skifflekungen Lonnie Donegan. Skiffle- och gospelelement
kombineras i Gun från Dragarbrunn (1959); de senare främst i inledningens parodiska
”predikantpose”, närmast en prästerlig recitation i dialog med en bakgrundskör/församling.
”Det kunde vara hämtat från Missionskyrkan i Uppsala”, berättar Thörnqvist. Här kan erinras
om Povel Ramels liknande gestaltning i inledningen till Var är tvålen?
Korvblues (1956) är en av de få (i titeln) uttalade blueslåtarna och den är alltså i stilhänseende
egentligen ingen blues. En senare låt har också försetts med ordet ”blues” i titeln, Norra
Station Blues (1990). En till formen renodlad blues, om än med latinkryddad jump bandprägel med doo wop-kör, är däremot Anna Kaffepanna (1959) med dess kluriga fräckismetaforer:
”Ha, ha, ha, ha lilla Anna
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vad din kaf-kaffepanna
koka över igår...
[koka över igår]”
Berättelsen om Lasse i Backen (1959), som jobbar på macken, som drömmer om och skaffar
sig en trumpet, framförs med stort och tungt storbandshäng i måttligt tempo. Klassiska
bluesriff inramar den då i Sverige verksamme Benny Baileys expressivt lödiga trumpetsoli:
”Lasse i Backen
blåste så att lacken
flagnade och damen
tappa amalgamen”

Vid sidan av dessa afroamerikanska traditioner och stilar anknöt Thörnqvist i flera låtar till
vad vi kan kalla euroamerikanska trender. Det gäller exempelvis de ”blekta” varianter av rock
som anknöt till en mer schlagermässig stil, ibland kallad ”schlock” (med företrädare som Paul
Anka, Frankie Avalon, Ricky Nelson m.fl.)
Med kompgruppen ”The crying hearts” gör Thörnqvist i Ett litet rött paket (1957) en direkt
alludering på den pubertalt sentimentala affekten i sådan ”schlock”-musik. Flera ingredienser
påminner om schabloner i stilen: den melankoliskt, ibland suckande, försångaren, körens
klangmattor och svarsrepliker, kompets konsekventa triol-hamrande (i diskant piano) och ett
tidstypiskt stick. Miljön är Uppsala med sociala spänningar i tonårsmiljö, missförstådd
kärleksförklaring i form av just ett litet rött paket.
Även drag från country & western har tagits upp av Thörnqvist. Som grund ligger gärna en
traditionell visstruktur och ett balladmässigt berättande innehåll. Låtarna anknyter till en
folkkär svensk tradition av lättsjungna schlager och enklare kupletter. Stilmixen består av
diverse kryddningar från hillbilly och rockabilly. Det gäller instrumentarium och rörelsegestik
i kombination, som i Dagny, Hemma och I går:
Twistkaraktär präglar Thörnqvistlåtar som Betty Kvist, Ösa sand, Per Olsson och hans första
Svensktoppsetta Torsten på skorsten(1963), med rökig hammondorgel och vibrerande
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skorstenseko. I rockig tappning med hamrande ostinato och elorgelklanger sätter twisten
också sina spår i en för tiden vild Malena Malou (1963), som nära nog förebådar det
psykedeliska soundet vid 60-talets slut.
De jazzelement som ovan vaskats fram ur Owe Thörnqvists repertoar har varit av den mera
hårdföra jump band swing-typen. Men flera andra jazzstilar finns företrädda. Småbandsswing
på gränsen till dixieland präglar Hör Ni Ni Ni (1956) liksom den charlestonartade Aj aj aj - Oj
oj oj (1959). Däremot är Jag har inte några pängar (Korvblues) närmast en cool, ”laid back”
bar-ballad med inledande improvisatorisk pianokadens av Bengt Hallberg och diskret
kommenterande klarinettobligato av Ove Lind. Han har även skrivit några renodlade
jazzballader. Ett exempel är När min vän, en jazzballad med stänk av mollfärgad folkmelodik
som skrevs till den svenska uttagningen till Melodifestivalen 1962, där den sjöngs av Monica
Zetterlund. Hon sjöng även den bluesmättade jazzvalsen Mister Kelly. En annan om än mer
konventionell jazzballad är Vårens första dag. Thörnqvist anknyter med dessa åt visgenren
vettande balladerna till en trend i början av 60-talet.

Övriga närmanden jazz–visa
Under 1960-talet blev kontakterna mellan jazz och visa, eller vismässig schlager, alltmer
betydelsefulla. Förutsättningarna för dessa möten skapades på ömse håll. Den delvis nya typ
av visa som utvecklats under 50-talet, bland annat i anslutning till den franskinfluerade
kabarén, hade en melodisk och framför allt harmonisk utformning som låg relativt nära
jazzidiomet. Detta gäller många av Olle Adolphsons alster, redan hans tidiga visor med text
av Beppe Wolgers, såsom Mitt eget land och Det gåtfulla folket.148 Inom svensk jazz
utvecklades ett stilstråk med påtaglig folkloristisk anstrykning.149 Enstaka trevare i denna
riktning kan noteras redan under 50-talet, såsom Stan Getz och Bengt Hallbergs version av
Ack Värmeland du sköna (Dear old Stockholm) 1951, samt Delta Rhythm Boys insjungningar
i början på 50-talet av bl.a. Domaredansen, Kristallen den fina och Flickorna i Småland.
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”Jazz i folkton” blev dock ett begrepp först under 60-talet, då man började diskutera
möjligheten att ”acceptera jazz som bygger på andra musiktraditioner än enbart den
afroamerikanska.”150 Viktiga markörer för denna utveckling var Bengt-Arne Wallins
storbandsarrangemang på albumet Old folklore in Swedish modern (1962). Han arrangerade
bl.a. Kullerullvisan och Kristallen den fina. Härmed bäddades för Georg Riedel, Jan
Johansson och Bengt Hallberg att utforma musik utifrån ett svenskt folkligt material – samlat
på skivan Adventures in jazz and folklore (1965). Wallin lyckades också i början av 60-talet
anknyta till den vismässiga schlagern i Kärleksvisa (1963) med text av Carl Gyllenberg och
för Melodifestivalen Nygammal vals (1966). Än bredare genomslag fick Jan Johanssons
framgångsrika serie EP-skivor under titeln Jazz på svenska (1962-64), vilken förgåtts av hans
version av Emigrantvisan (De sålde sina hemman) på hans första LP (1961). Här
presenterades traditionella folkvisor i jazzifierad drapering. Även inom svensk schlager kan
man notera flera exempel på närmanden till jazz, inte sällan kombinerat med ett folkviseartat
tonfall.
Här avtecknas alltså ett delvis sammanhängande stilistiskt fält som spänner över kabarévisa,
folkvisa, schlager och jazz. Två framträdande exponenter för dessa blandningar var just
Monica Zetterlund och Beppe Wolgers som sångerska respektive textförfattare, vilket kan
illustreras av flera exempel där båda var inblandade: Sakta vi gå genom stan (1961); Torbjörn
Lundqvists Spela för mig (1962); Bobbie Ericsons En gång i Stockholm, Sveriges bidrag till
Eurovisionsschlagern 1963; Lars Färnlöfs Farfars vals (1963); Bill Evans Monicas vals
(1963). Den sistnämnda spelades in med Evans vid en mycket uppmärksammad session,
vilken förutom flera standardlåtar även inkluderade Jag vet en dejlig rosa och Olle
Adolphsons Om natten är alla änkor grå. Zetterlund medverkade även i flera av Wolgers
kabaréer, t.ex Klappa din hand, Farfars barnbarn och Farfars gladbarn.
Beppe Wolgers betydelse för den svenska jazzinfluerade vokalmusikens insteg på den
svenska populärmusikscenen vid denna tid var avgörande. Han lyckades med glimten i ögat
finna vändningar som kombinerade det jazzidiomatiska med en resonans i den svenska
tidsandan, en blandning av vad som uppfattades som ”cool” och ”hip” med motiv som hade
resonans i svenska erfarenheter och tradition.
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Även vid sidan av sina samarbeten med Beppe Wolgers kom Monica Zetterlund kanske mer
än någon annan artist att förkroppsliga kopplingen mellan å ena sidan svenska motivkretsar
och tonfall och anglo-amerikansk jazzinfluerad schlager å den andra. Viktiga fora var i
sammanhanget hennes medverkan i revyer och filmer av Hans Alfredson och Tage
Danielsson. Dessa försåg ofta jazzstandards med svensk text, som Toots Thielemans
Bedårande sommarvals (Bluesette) (1964), men även i svenska originalkompositioner i
samma stil. Hit hör Lars Färnlöfs ledmotiv till Att angöra en brygga (1965), en film starkt
präglad av ”ursvenska” motiv; sommar, segling, skärgård, kräftor etc.. Färnlöf visade en
särskild begåvning
”att komponera melodier med en speciell ton, ofta sångbara linjer som tycks reflektera ett
slags nordiskt ljus i den svarta musikens bittra sötma”.151
Man kan notera att många av de ovan nämnda exemplen hör till kategorin jazzvals: Mister
Kelly, Nygammal vals, Farfars vals, Monicas vals, Bedårande sommarvals och Att angöra en
brygga. Till dessa kan läggas Vals i Mejram och Har du nå´nsin hört någon spela jazz på en
elektrisk flöjt? (1965) med musik av Bo Nilsson och text av Cornelis Vreeswijk. Även den
sistnämndes Ångbåtsblues (1966) kan fogas till denna rad, liksom Robban Brobergs Båtlåt
(1967). Valsartad rytmik i jazzsammanhang började framför allt dyka upp inom cool-stilen
under 50-talet hos bl.a. Dave Brubeck, Bill Evans, John Lewis, Shorty Rogers m.fl..
” Bengt Hallberg menar att 3/4-taktens genombrott i jazzen, och cool-stilens ungefär
samtidiga genombrott, var utslagsgivande för att svensk folkmusik nu på allvar började gå att
arrangera på ett konstnärligt meningsfullt sätt.”152
Den kanske mest originella och extrema yttringen av svensk jazzvals är Vilsevalsen (1962)
med text av Beppe Wolgers och musik av Georg Riedel. Texten består av 92 oregelbundna
rader utan rim och delvis med inlagda nonsensfraser. Dess form är alltså mycket fri och
nyckfull och kräver motsvarande frihet i musiken, som är helt genomkomponerad och
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innehåller diverse ton- och taktartsbyten. Den är helt skräddarsydd för Monica Zetterlund,
vars gestaltning pendlar mellan melankoli, ironisk distans och clowneri.153

Det är kanske inte överraskande att jazzvalsen vann resonans i Sverige med sin starka
valstradition. Här fanns en kombination av stilassociationer till det traditionellt svenska i
kombination med modernare och fräscht, ”coolt” idiom. I Att angöra en brygga präglas
mellandelen av närmast pastischmässig svensk gammeldanston genom den hamboliknande
rytmiken som i nigande vals, samt den mot ytterdelarna kontrasterande envetet orörliga
harmoniken. Även i övriga försök att skapa jazz med svensk touche anknöt man gärna till
traditionella rytmgestaltningar, som gånglåt, brudmarsch och hambo.
Mot slutet av 60-talet började dock jazzvals-vågen att ebba ut, även om man kan finna enstaka
exempel senare. Ett tecken i tiden är vissa smått självironiska alster, som En valsfan (1967)
med musik av Gunnar Svensson till text av Alfredson/Danielsson och skriven för – vem
annars – Monica Zetterlund. I egentlig mening är det inte fråga om en vals då låten går i
fyrtakt, men likväl musikaliskt och textligt ”låtsas” vara en vals. En annan
självkommenterande ”meta-vals” från samma år (och för samma artist) är Bo-Göran Edlings
En haltande sommarvals, med text av Peter Himmelstrand, som går i femtakt:
”Här är en knasig, haltande sommarvals.
De´ e´ inte alls en så´n där man hör varenda dag,
det fattas lite grann, ett enda litet slag.
den står nästan på näsan!”

Blues
Det första man kommer att tänka på i samband med ordet ”blues” är kanske en musikalisk
genre, eller snarare ett genreknippe, allt ifrån den standardiserade tolvtaktaren till olika friare
tillämpningar inom rhythm & blues, rock och jazz. Dessutom är ordet blues kopplat till vissa
utförandemanér som är mer eller mindre löst förknippade med genren. Det gäller främst
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intonation och färgningar (t.ex. ”blue notes”), men också en allmänt sett mer individualistisk
hållning i framförandet. Detta är i sin tur kopplat till föreställningar om ett uttryck och
innehåll i blues: ensamhet, utanförskap, sviken kärlek – att hemsökas av ”the blues”, rebellisk
attityd, osunt hedonistiskt leverne etc. Ibland har man intrycket av att ”blues” är en allmänt
positivt värdeladdad term för det äkta, nakna och ”autentiska” i ett framförande.
Inom den svenska visan kan man knappast spåra något inflytande från blues förrän efter andra
världskriget. Främst gäller det de inslag i Ramels och Thörnqvists musikaliska paletter som
ovan behandlats. Hos dessa framtonar blueskaraktären normalt i en pastischmässig
skrattspegel, möjligen med undantag av Thörnqvists Mister Kelly. Något närmare det gängse
bluesmässiga stämningsläget befinner vi oss i Gösta Kullenbergs Visa om en liten rödlätt man
(1948), där den musikaliska bluesanknytningen begränsas till den pregnanta slutkadensen i
varje strof:

Den som på allvar har introducerat bluesidiomet i svensk visa är Cornelis Vreeswijk, som
använder bluesens uttryck på olika sätt. Ofta låter han ordet ”blues” i titeln markera ett slags
deltagande vemod, dels visar han i sin vokala stil på flera för bluesen viktiga stildrag. Hans
förebilder var Leadbelly – den första blues han lärde sig var dennes Black girl154 – och Josh
White, båda med en bred repertoar också vid sidan om bluesen. Det är intressant att just dessa
”songsters” har en förmåga att tillämpa bluesens intonation och vokalteknik även på annat
material (ballader, worksongs m.m.) och att de härmed kan ha inspirerat Vreeswijk till samma
teknik, den egensinniga korsningen av blues och andra texter.155 En annan inspiratör som
verkade i samma riktning var Mose Allison.156 På en av Vreeswijks LP-titlar anges
spännvidden – Poem, Ballader och lite Blues (1970). I många låttitlar signalerar han också
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tydligt karaktären: En halv böj blues, Blues för Fatumeh, Slusk blues, Lasse liten blues,
Hopplös blues, Ångbåtsblues, Blues för Inga-Maj m.fl.
Vreeswijk undviker visserligen bluesens textliga strofform AAB, men han är däremot ganska
konsekvent med att låta stroferna falla in i bluesens formella harmoniska mönster om tolv
takter. I ett fall renodlar han faktiskt en sådan strofform. Det är en s.k. intertext till Josh
Whites Good Morning Blues (inspelad 1957) med titeln Hopplös Blues (1970):
”Hopplös Blues har flyttat hem där jag bor.
Hopplös Blues har flyttat hem där jag bor.
Han ligger under sängen, tuggar på mina skor.”
Ulf Carlsson, som ägnar stor uppmärksamhet åt bluesens betydelse för Vreeswijk, menar att
mycket talar för att Hopplös Blues är det första exemplet på en tolvtaktsblues i en svensk
diktsamling.157 Vreeswijk använder uppenbarligen ordet ”blues” i vid bemärkelse. Blues för
Jaques Brel (1982) görs som en fransk chanson och 50-öres blues (1985) som bondkomisk
visa. Här märks en tendens hos Vreeswijk att ställa visan i centrum och att använda blues
mera som en associativ term. I en intervju säger han också:
”Jag kan väl sjunga blues, det vet jag att jag är rätt hyfsad på. Men det är inte min bag. Min
bag är visan och det sjungna ordet.”158
Hans självständighet mot genrekraven diskuteras utförligt av Carlsson, som också påtalar hur
Vreeswijk använde bluesen för att korsa med andra mönster. Han sägs ha gjort
”försök att förena vistraditionen med de mångtydiga, suggestiva innebörder själva
bluesbeteckningen bär på.”159
I hans sena produktion, särskilt från 80-talet, används ordet ”blues” allt oftare i titlarna,
samtidigt som musik och text sällan utgår från bluesmässiga stereotyper. Exempelvis kan
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musiken få en dragning emot country och bluegrass som i Blues för Fatumeh (1980).
Fortfarande finns dock mycket av den attityd och livshållning som förknippas med
bluesgenren kvar, men gestaltad och förvaltad på ett fritt och självständigt sätt.
Vad som särskilt skänker hans visor blueskaraktär är hans musikaliska gestaltning, dels i
melodisk-harmonisk utformning, dels i vokal teknik och gitarrspel. Han markerar den
instabila positionen hos tersen genom att ofta använda liten ters i durinramning. På så sätt ger
han typisk ”blå” intonation åt fraserna, som här i en tolvtaktspassage från Öreblues (1967)
med markerad växling mellan stor och liten ters och tänjande på septimen i melodins
slutslinga:

Det finns många andra exempel på hur Vreeswijk använder sig av urtypiska melodiska
bluesschabloner. Här två exempel på tänjningar i sköra positioner:

(Ångbåtsblues)
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(Blues för Inga Maj)
Vare sig det handlar om textliga eller musikaliska anspelningar på bluesen framstår Vreeswijk
som en av våra skickligaste och mest idiomatiska bluessångare. Vid sitt genombrott i mitten
av sextiotalet uppfattades Vreeswijk snart som en nyskapare som bröt mot det av främst
lutsångarna etablerade tolkningsidealet. Tidigare visartister var förvisso ofta individuella i sitt
sångsätt, men överlag välartikulerade och pregnanta. I jämförelse med dessa uppfattades
Vreeswijk som nonchalant och slapp. Genom sin musikaliska framtoning införde han en ny
attityd i svensk visa, ett slags avslappnad och cool uppkäftighet. Flertalet av numren på den
första LP:n ligger visserligen nära ett traditionellt vismässigt sångidiom, men redan på den
andra (Ballader och grimascher, 1965) börjar Vreeswijk utveckla sin sångliga egenart,
exempelvis i Dekadans och Lasse Liten blues.
Vreeswijks vokalstil bottnar främst i jazz och blues. Hans rytmuppfattning präglades av ett
jazzigt sväng med ”häng” på grundpulsen – ibland lite före, ibland lite efter – medan hans
intonation och vokala manér var bluesfärgade. Särskilt i långsamma visor använder han gärna
en glidande intonation med mycket portamenti. Röstklangen är variationsrik, från djup och
avslappnad bröstklang till pressad huvudklang. I lyriska visor sjunger han gärna utpräglat
sotto voce, nästan försynt viskande, som i Veronica eller Saskia (båda 1968). I andra änden av
spektrum kan han framtona som en fullfjädrad ”blues shouter”, som hans version av Frödings
Ett gammalt bergtroll (1970). I huvuddelen av hans bluesartade gestaltningar använder han
dock oftast en nasal klang, ibland med en pressad fränhet som kryddar den lätt nonchalant
avslappnade grundhållningen.
Det finns ett naturligt strävt vemod i hans sångsätt. Hans frasering ger rätt ”tyngd” åt olika
positioner i melodin. Han tänjer på de för bluesskalan känsliga positionerna och uttrycker sitt
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budskap med fränhet och oberörd nonchalans. Ta som exempel hans bluestolkning av Ett
gammalt bergtroll, en tolkning som rent av kan jämföras med Muddy Waters klassiska
Hoochie Coochie man.160 Georg ”Jojje” Wadenius riff har även kopplingar till det riff Rolling
Stones använde i sin inspelning av Willie Dixons Little Red Rooster.161 Vad gäller Vreeswijks
eget gitarrspel har han själv utpekat Leadbelly som en tidig förebild med sin oborstade men
rytmiskt pregnanta teknik.
”Det är nånting som heter hammering och det har jag lärt mig av en kille som heter Leadbelly,
Hubert Ledbetter. Man slår alltså på strängarna. Man slår och glider. Det är gammalt
bluesmaner. Maner, det är rätta ordet.”162
Vreeswijk tillförde tidigt, redan på sin första LP, ackompanjemanget en ny icke-svensk
drapering. Medan exempelvis Olle Adolphson utvecklat ett konstfullt och i långa stycken
virtuost gitarrspel kom Vreeswijk att utgå från det enkla och raka. Enligt en musikerkollega
hade han ett primitivt förhållande till gitarren. Medan andra förfinade sitt gitarrspel använde
Vreeswijk enligt egen utsago gitarren bara för att ha någonstans att göra av händerna. Men det
är samtidigt viktigt att framhålla att han som autodidakt ganska medvetet tycks ha försökt att
erinra om sina förebilders klanger. Jazzen var ju även härvidlag hans musikaliska mylla, inte
den svenska trubadurtraditionen. Särskilt tydligt och personligt är hans baslöpningar vid
ackordväxlingar som ger spänst och fart åt kompet. Därtill kommer hans varierade och
”tremolerade” spel på tersen. Denna ”blåa” intonation lyckas han med genom att använda
ungefär samma vänsterhandsgrepp i olika tonarter genom bruk av capodastro för omstämning.
Dessutom använder han gitarren vad vi ibland talar om som perkussivt, d.v.s. att han utnyttjar
såväl strängar och greppbräde som klanglock för diverse slagverkseffekter. Han gör plötsliga
och nästan våldsamma ackordbrytningar som gärna får landa i en avslutande smäll.
Vreeswijk har även som översättare och tolkare bidragit till försvenskning av
angloamerikansk kultur. I sin ungdom översatte han poesi av bl.a. Dylan Thomas och skrev
noveller inspirerade av Hemingway. Musikaliskt bidrog han med geniala översättningar av
låtar ur den amerikanska standardrepertoaren; Cole Porter, Fats Domino, Chuck Berry och
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Roger Miller, d.v.s. allt ifrån Broadway via rhythm & blues till folk och country. Ett exempel
är hans välkända Jag hade en gång en båt (1966) baserad på den traditionella Sloop John B,
en internationell hit i Beach Boys version. Tydlig country-prägel – närmast associerar man till
Roger Miller – har Sonja och Siw (1970) med musik av Georg Wadenius. Med känsla för det
artikulatoriska ”flytet” lyckades han också väl med flera av Beatles låtar: Ta min karl (Drive
my car), Skattmas (Taxman), Vi har köpt oss en undervattensbåt (Yellow Submarine) och Om
Sally (Come Together). Han lyckades även fånga det lite korthuggna och repetitiva hos Bob
Dylan med Hon är faktiskt min (She belongs to me) och stämningen i Kris Kristoffersons
country-klassiker Jag och Bosse Lidén (Me and Bobby McGee) (1974):
”Är man fri så är man fri

[”Freedom is just another word for

– och inget mer med det

nothing left lose, nothing aint worth

Frihet kostar allt du har min vän”

nothing but it´s free”]

Medan blues för Vreeswijk är ett bland flera uttrycksmedel så är den helt central för en
sångare och gitarrist som Rolf Wikström, vilken också tolkat och tonsatt Nils Ferlin. Han
förknippas med korsbefruktningen visa-blues-rock. Hans största skivframgång hittills är Mitt
hjärta är ditt från 1989 med tolkningar och nya tonsättningar av Ferlins texter. Wikström har
också belönats med Ferlin-sällskapets trubadurpris. Som textförfattare behandlar han bluesens
klassiska teman samtidigt som han utgör en länk i svensk vemodig vistradition. Han ges
betydande utrymme i Lilliestams bok om den svenska rockhistorien, där han räknas som en av
huvudpersonerna när det gäller frågor om rockens genregränser, om det poetiska i textlig
bemärkelse och svenskheten i rocken. Samtidigt som Wikström hämtar näring ur bluesen,
både textligt och musikaliskt, så anknyter han alltså till den svenska lyriken. Flera teman som
används av Wikström liknar Ferlins: melankoli, kärvhet, solidaritet med utslagna o.s.v. Man
kan exemplifiera med Nog står jag ut med livet, som innehåller ”ferlinska ordvändningar”:163
”Nog står jag ut med livet
trots skavsår på min själ
Det är inte allom givet
få färdas längs utstakad väg”
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Under rubriken ”Blues på svenska” beskriver Lilliestam förgrundsfigurerna, vid sidan av
Vreeswijk och Wikström också Peps Persson.164 Medan Wikström varit bluesen trogen, om än
med flitigt bruk av svenskt bildspråk, så har Peps Persson liksom Vreeswijk försökt att
överföra bluesens språkliga särprägel till svenska. Rolling and tumbling blev Rullar och
tumlar och Hoochie Coochie man blev Hokus Pokus man o.s.v. Han arbetar mycket med
ordens fonetiska uttryck, d.v.s. att han använder språket som en vital ingrediens i soundet, inte
minst genom ett medvetet bruk av sin skånska artikulation.
”Ett och ett är två, två och två är fyra
lönerna är låga men varorna är dyra
Ska det va så svårt att fatta att det är falsk matematik
som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik”
Peps Persson har sedan mitten av 70-talet använt sig av svenska texter, som denna, Falsk
matematik (1974). Från och med LP:n Hög standard från 1975 har det klassiska bluesidiomet
fått ge vika för, eller kanske snarare förenats med, reggae. Denna stil har framgent präglat
många av hans egna låtar som Oh boy! (1992), liksom egensinnigt svängiga versioner av visor
förknippade med Edvard Persson (1982). Han gör allmänt en åtskillnad mellan vad han kallar
”vistexter” och ”bluestexter”. I en intervju markerar han just skillnaden mellan litterärt
innehåll och språkligt sound:
”Det finns en väldig väsensskillnad mellan vistexter och bluestexter. Bluestexter får aldrig
vara litterära, det handlar mycket mer om klangen och smaken i munnen av orden. Det är
vardagsfraser som egentligen är symboliska till sin innebörd, de betyder inte riktigt det man
säger utan tre, fyra andra grejer samtidigt på ett sätt som inte går att jämföra med
vistexterna.”165
Visrock och vispop
Förhållandet mellan rock och visa är komplicerat på flera sätt. Medan blues i sin klassiska
utformning har flera ”trubadurmässiga” drag, såsom det individuella akustiska framförandet
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präglat av direktkontakt och intimitet, har rocken en sound- och scenmässig framtoning som
är väsensfrämmande för den traditionella visan. Exempelvis uppfattades väl Owe Thörnqvist
på 50-talet knappast som visartist av den breda publiken, och som nämnts stod den svenska
visan under större delen av 60-talet i ett närmast antagonistiskt förhållande till rock och
popmusik. Visserligen hade flera av de svenska gitarrbanden haft framgångar med
instrumentalversioner av traditionella visor i början av 60-talet, t.ex. Alpens ros med Violents
(1961), men trenden måste likväl betraktas som ett stickspår. Detta kom dock att ändras från
och med 70-talet.
Vissa tendenser inom internationell rockmusik på 60-talet beredde vägen för ett närmande till
visan. Särskilt viktig var utvecklingen av det man kallar folkrock. Den ledande företrädaren
för den vita amerikanska folkmusiktraditionen var Bob Dylan, med föregångare som Woody
Guthrie och Pete Seeger. Från början hade Dylan den för genren traditionella
trubadurframtoningen, med akustiskt framförande och stark fokusering på textens budskap
och poetiska utformning. Från och med 1965 övergick han emellertid till en elektrifierad mer
rockmässig soundinramning, vilket av de inbitna folkmusikentusiasterna uppfattades som ett
svek. Soundskiftet kom att påtagligt öka hans genomslagskraft och göra honom till en
galjonsfigur inom folkrock. Andra viktiga företrädare inom stilen var Simon & Garfunkel och
gruppen Byrds. I kölvattnet uppmärksammades andra folkmusikinspirerade trubadurer som
Tom Paxton, P.F. Sloan, Tim Hardin, Joan Baez, Judy Collins, Buffy Sainte-Marie m.fl..
Även vid sidan av den rena folkrocken fanns en allmän tendens att lägga större vikt vid det
textliga, ofta kombinerad med en ökad öppenhet och experimentlusta i stilhänseende, med
Beatles som mest kända exempel. Rocken fick en starkare kulturell nimbus.
Så småningom fick flera av de internationella tendenserna sina återverkningar i Sverige, mera
genomgripande först i slutet av 60- och början på 70-talet. Viktigt i detta sammanhang var att
svenska språket började accepteras i rockdrapering. Som pionjär under detta skede framstår
Pugh Rogefeldt, som med sin debut-LP Ja, dä ä dä (1969) visade att det gick att sjunga rock
på svenska (vilket Owe Thörnqvist förvisso demonstrerat halvannat decennium tidigare).
Hans stil var lätt naivistisk och kombinerade drag av visa och folkmusik med samtida
psykedeliska inslag. Ett exempel där det folkvisemässiga inslaget är särskilt påtagligt är Jag
är en liten pojk (1972) såväl textligt som musikaliskt.166 De enkla versraderna med sina
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upprepade rim har något naivistiskt och barnvisemässigt över sig, och matchas melodiskt av
enkla, ramsartade sekvenspar. I strofernas senare del introduceras fråga-svar-momentet med
klar folkvisedoft, förstärkt av den arkaiskt klingande melodin:

Processen där rocken och visan närmade sig varandra var dubbelsidig; visartister som
Cornelis Vreeswijk började alltmer nyttja rockbaserat komp, som på LP:n Poem, ballader och
lite blues (1970). Man har rent av velat se Vreeswijk som en sammanlänkare av två
musikaliska världar: ”…han utgör gränsen mellan den gamla och den nya tiden, mellan
svensk visa och den kommande rock- och popgenerationen, mellan den äldre sortens
visdiktare och de moderna sångpoeterna.”167 Men dessa trevande närmanden mellan genrerna
innebar också att gränserna blev mindre tydliga. Lilliestam skriver: ”Därmed är vi inne på en
utveckling där visan och rocktraditionen börjar gå in i varandra. Stilistiskt hamnade svensk
visa i ett tvärdrag mellan en hel mängd nya stilintryck: amerikansk folkmusik, folkmusik och
blues, samba, fransk chanson, jazz, schlager och rock.”168 Det finns några etiketter som
försöker peka ut gränslandet. Främst tänker man på nya uttryck som ”vispop”, ”visrock” och
”rockpoeter” eller ”sångpoeter”. Vispop används främst för att peka ut en mjukare
schlagermässigt nynnvänlig melodisk stil, och till rockpoeterna brukar man räkna aktörer med
förankring i något fränare rockstil och som samtidigt har en stor omsorg om det textliga
uttrycket. I båda fallen underförstås att texterna är på svenska.
Den amerikanska benämningen singer-songwriter utpekar aktörer, vanligen med anknytning
till rockfacket, som framträder som soloartister med eget material och ofta med poetiska
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ambitioner att uttolka och syrligt kommentera tidsandan. Bob Dylan är i sammanhanget något
av en prototyp och Bruce Springsteen och Leonard Cohen måste räknas som andra
inflytelserika exponenter. Epitetet har emellertid även tillskrivits så skilda artister som Paul
Simon, Cat Stevens, Neil Diamond, Randy Newman, Joni Mitchell, Neil Young och Lou
Reed. Stilbredden är alltså stor från schlagerorienterad pop via folkrock till mer
experimentella stilar. Svenska termer som vispop, visrock och rockpoeter kan alltså sägas
utpeka samma breda område, och på senare tid har termen singer-songwriter brukats även om
svenska aktörer. Vi kan här urskilja ett spektrum från de mer rockmässiga Ulf Lundell och
Peter LeMarc till poporienterade stilorienteringar, som hos Ted Gärdestad och Thomas Ledin.
Den svenska populärmusikscenen hade kommit att polariseras under 70-talet. Å ena sidan
fanns den betydande ”progressiva” musikrörelsen med dess olika förgreningar, allt ifrån de
renläriga till de som uppvisade en vagare anstrykning av ”progressivitet”. Å andra sidan fanns
deras motpol, den expansiva svenska ”kommersiella” musiken; poporienterade stilar med
ABBA som flaggskepp och artister som Secret Service, Björn Skifs, Harpo m.fl. i kölvattnet.
Flera av dessa blev, till mångas förtret, internationellt synnerligen framgångsrika, samtidigt
som de inte sågs som riktigt kulturellt rumsrena. Deras stilmässiga förebilder fanns närmast
dels i 60-tals popen, dels i vissa samtida stilar – inte minst vad gällde den soundmässiga och
sceniska draperingen. Till synes saknar den här kategorin kopplingar till visan, åtminstone
den mer traditionella. Likväl kan man finna kopplingar till några senare företrädare för
vispop.
Den politiska hållningen inom musikrörelsen gjorde det självklart att uteslutande använda
texter på svenska. Därmed konsoliderades föreningen mellan svenska språket och ett
rockmässigt sound. Musikaliskt var rörelsen emellertid synnerligen heterogen; rock
blandades med folkmusik, visa, jazz m.m. Vissa band var tekniskt drivna och spelade
övervägande instrumentalt med improvisativa inslag, t.ex. Samla Mammas Manna, medan
andra odlade en amatöristisk ”spela-själv-estetik” och därmed markerade en motsatsställning
till den kommersiella musikens genomproducerade professionalism. De folkmusikaliska
inslagen i musikrörelsen kan i någon mån ses som yttringar av 70-talets gröna våg.
Även utanför den egentliga musikrörelsen framträdde många artister och grupper med tydlig
folkmusikalisk färg, ibland i kombination med rockmässiga inslag. Ett exempel är gruppen
Contact, som samarbetade med Skäggmanslaget. Den tongivande gestalten var här Ted Ström,
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vars låtar gärna har en karg vismässig prägel med ett arkaiserande tonfall som Contacts Hon
kom över mon (1971) eller träffsäkra svartvita ögonblicksbilder från det frusna folkhemmet
som i Vintersaga (1984), inspelad av både Monica Törnell och Jerry Williams.
Popinfluenser i kombination med en frän naivistisk stil präglar Anders F. Rönnblom, särskilt
på hans tidiga skivor, som Ramlösa kvarn (1972). Hans egna musikaliska erfarenheter går
tillbaka till skiffle-epoken, och en lång rad inspiratörer kan anas – och ibland apostroferas – i
hans produktion, från Hank Williams via Brian Wilson till Neil Young.
De visartister som hade etablerat sig på 60-talet kom genomgående att stå utanför
musikrörelsen, men många av dem betraktades likväl som associerade med det ”progressiva
lägret”. Flertalet av dem var förknippade med visklubben Storken (1962-69), som hade viss
nimbus av underground och alternativ, samt hade deltagit i protestmanifestationer mot främst
Vietnamkriget. Även deras repertoar hade ofta politisk udd och engagemang. Cornelis
Vreeswijk var den uppenbare galjonsfiguren, ofta tillsammans med Fred Åkerström, men här
märktes även Torgny Björk, Bengt Sändh, Rune Andersson och Finn Zetterholm. De
sistnämnda tog 1971 initiativet till bildandet av Yrkestrubadurernas förening (YTF), vilken
blev ett slags uttryck för visan som alternativrörelse under 70-talet. Allt detta bidrog till en
ökad acceptans för visgenren inom musikrörelsen, och därtill något av en förebild vad gäller
bruket av texter på svenska. Detta kom även att gälla många artister utanför musikrörelsen
med poetiska ambitioner. Dörrarna mellan genrerna kom alltså att öppnas för ett stilmässigt
”tvärdrag”, för att låna Lilliestams metafor.
Turid Lundqvist vann 1966 Sveriges Radios vismästerskap och skivdebuterade med egna
visor på det till musikrörelsen nära knutna skivbolaget Silence med LP:n Vittras visor (1971).
På den och senare skivor står motivet natur – kultur i centrum. Bland hennes musikaliska
influenser kan man ana såväl jazz som amerikansk folkmusik, och artister som Joni Mitchell
och Buffy Sainte-Marie. Hennes framhävande av känslornas och individens betydelse kom av
allt att döma i viss mån i konflikt med musikrörelsens ideal, och hennes byte till det
kommersiella skivbolaget Metronome i och med LP:n Selma, världserövrare (1977) utlöste
en debatt inom rörelsen, där det bl.a. påstods att ”Turid sviker musikrörelsen”.169
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De kommersiellt sett största artisterna i musikrörelsens kölvatten är Björn Afzelius och
Mikael Wiehe, båda tidigare medlemmar i framgångsrika Hoola Bandoola Band åren 19711976. Gruppen präglades musikaliskt av ett övertagande av 60-talets rockmusik med vis- och
folkmusikaliska inslag. Man blandade kärva rockriff med melodiskt mollbaserade ballader
(Keops pyramid, Juanita, Victor Jara m.fl.). Särskilt Afzelius har både som artist och
kompositör nått en stor publik i Skandinavien med slagkraftigt material. Han har förenat väl
beprövade melodiska/harmoniska klichéer ur popmusikens stilträd med vispoesi i hög grad
byggd på politiskt patos. Bland stora framgångar märks Till min kära, Evelina, Det räcker
nu!, The American way, Ikaros m.fl.
Mikael Wiehe har bl.a. översatt och tolkat Woody Guthrie och Bob Dylan och i deras fotspår
utmejslat flera slående bidrag till svensk populärmusik, t.ex. Titanic (1978). Han fick ”en hel
generation visälskare att börja sjunga med skånsk accent”.170 Flera av Wiehes låtar har fått
konkreta politiska funktioner: antidrogkampanjer, kvinnorörelsen, Chile-kommittén, i
folkomröstningen om kärnkraft och i aktionen Artister mot nazism. Inte sällan har hans visor
en påtaglig country-prägel, t.ex Garanterat individuell (1971) och Dom bara luras (1975),
något som även gäller Afzelius, exempelvis i Farväl till släkt och vänner (1999). Både
Afzelius och Wiehe kan ses som svenska exempel på den något heterogena kategorin singersongwriter.
I sammanfattningen av sin analys av texterna hos några tongivande företrädare för svensk
rock konstaterar Lilliestam:
”Det finns med andra ord gott fog för påståendet att det går en rak linje från den svenska
vistraditionen till delar av modern svensk rockmusik. Det är högst rimligt att se Ulf Lundell,
Peter LeMarc, Plura Jonsson och Marie Fredriksson som nutida arvtagare till Bellman, Taube,
Adolphson och Vreeswijk.”171
Som något av en centralgestalt bland den svenska rockens poeter framstår Ulf Lundell.
Han kan sägas vara något av en galjonsfigur för den svenska motsvarigheten till företeelsen
singer-songwriter. Bland hans förebilder kan kanske främst nämnas Bob Dylan, Bruce
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Springsteen och Leonard Cohen. Betydelsen av dessa tre som inspiratörer för Lundell kom
klart till uttryck i hans svenska tolkningar av några av deras låtar på LP:n Sweethearts (1984).
Även i vissa av hans egna låtar kan man höra direkta återklanger från förebilderna, t.ex.
Levande och varm (1996) som direkt för tankarna till Springsteens Hungry heart. Andra
trådar leder i riktning mot Van Morrison eller Joni Mitchell. Bland svenska förebilder kan
man ana Cornelis Vreeswijk, exempelvis i Främmande stad (1985) vars melodi är nästan
identisk med Somliga går med trasiga skor. Men viktigare än sådana konkreta kopplingar är
den personliga sammansmältningen av förebildernas allmänna attityd och tonfall.
”[Lundell] ses av många som en länk i traditionen av svenska vissångare, där det går en linje
från Bellman, via Ferlin och Sjöberg till Taube, Vreeswijk och Lundell. Uppenbart ser han sig
själv också så...”172
Vispåverkan hos Lundell är mest tydlig när det gäller texten, medan musiken är rockbaserad.
Ett undantag är Öppna landskap (1982) som i ett slag gav honom en plats i den klassiska
svenska visans successionsordning. I hans ofta ordrika texter finns ofta motiv och vändningar
med rötter i vistraditionen, som naturromantik, miljöskildringar, färgstarka personer och lärda
referenser.173 Själv betonar Lundell den äldre visans betydelse för honom:
”Ska jag säga en artist jag tycker är oerhört viktig i mitt liv, så är det nog ändå Evert Taube.
För jag har vuxit upp med honom. Han har färgat min värld oerhört mycket.”174
Klara beröringspunkter med Lundell har Peter LeMarc, som fick sitt genombrott 1987. Såväl
textligt som musikaliskt anknyter han främst till soulstilen med kryddningar från samma
grupp singer-songwriters som Lundell, men han har också uttalat sig om påverkan från den
svenska vistraditionen:
”På senare år har jag upptäckt den svenska vistraditionen. Nils Ferlin, Cornelis Vreeswijk,
Evert Taube. Men jag kan inte påstå att det påverkat mig i grunden. Det har kommit senare.
Cornelis kanske till en viss del.”175
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Den påverkan från visan som kan anas hos LeMarc är i än högre grad än hos Lundell
begränsad till texten, kanske främst i det att han stundtals formar den till balladliknande
berättelser som Little Willie John, Gå hel ur det här, På andra sidan bron m.fl..
Under hela 70-talet vidmakthöll de poporienterade stilsegmenten sina positioner.
Musikrörelsen började gradvis att förlora en hel del av sin kraft och de ”alternativa” nya stilar
som växte fram, främst punk och liknande, nådde aldrig den breda publiken. Samtidigt hade
den pomusiken breddats på flera sätt. Ursprungligen hade man nästan uteslutande sjungit på
engelska, men trenden blev en gradvis övergång till svenskan och svenska motivkretsar hos
vissa artister. Temat med ungdomlig kärlek hämtas från popen, men ”sandaler av plast”, ”sol
vind och vatten”, nattliga vandringar i sommar-Stockholm m.m. anknyter allt mer till visans
motivkretsar.
De mest betydande företrädarna för denna trend är Ted Gärdestad och Tomas Ledin. Båda
debuterade mitt under proggeran i början på 70-talet och nådde relativt snabb och varaktig
kommersiell framgång. Många av Gärdestads visor, med text av brodern Kenneth, kan sägas
vara inbegreppet av vispop med sina nynnvänliga melodier och ofta oskuldsfullt idylliserande
texter, alltifrån det stora genombrottet Jag vill ha en egen måne (1972) via Sol, vind och
vatten (1973) till För kärlekens skull (1993). I dessa är den vismässiga prägeln påtaglig.
Tomas Ledins stil är en något mer pådrivande mainstream-pop med för genren konventionella
textmotiv om kärlek, festande och hedonism. Detta gäller särskilt hans tidiga produktion som
Just nu (1980) och Sommaren är kort (1982), där den sistnämnda kretsar kring en
emblematisk svensk tematik om sommar, sol, bad och kvinnor. I hans senare produktion är
dock stilen något mjukare och texterna mognare som Snart tystnar musiken (1990) och En del
av mitt hjärta (1991). Därmed blir de visartade dragen också starkare med avseende på
frasering och harmonik, såsom i refrängen på den sistnämnda med sina upprepade T-S-Dfraser.
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Gärdestad och Ledin kan således sägas vara typiska för ett slags mainstream inom svensk
vispop. Fortfarande med förankring i popmusiken men med starkare orientering mot visan
kan man positionera aktörer som Peter Lundblad, Lasse Tennander och Ola Magnell. Den
förstnämndes Ta mej till havet (1986) har tidigare anförts som ett exempel på
sammansmältning mellan pop och sommarvals, och även i hans övriga produktion finns
tydliga drag av mainstream-pop, t.ex. Jag tänker på dom ibland (1980). Tennander och
Magnell har kanske mer personliga tonfall med influenser av Dylan, Lennon och country
rock. Båda hade till en början kopplingar till musikrörelsen men profilerade sig gradvis som
självständiga visrock-poeter, dock ofta med ett samhällskritiskt perspektiv. Exempelvis blev
Tennanders Med revade segel (1979) något av en hymn för kärnkraftsmotståndet. Bland
övriga stora framgångar märks Skall vi gå hem till dej (1974), som lutar åt vispop, samt den
suggestiva bilden av Stockholms-natten i Nu blåser vi ut ljusen (stolta stad) (1985). I den
sistnämnda märks en personlig tillägnan av vistraditionen, som senare ytterligare bekräftats
genom hans Taube-tolkningar på albumet Så länge hjärtat kan slå (1982).
Än mer individuell i sin framtoning är Ola Magnell, samtidigt som hans musikaliska rötter är
tydliga – åtminstone under hans tidiga karriär. På LPn Nya perspektiv (1975) som blev hans
genombrott finns en dominerande klangbotten av country kryddad med Dylan-influenser,
kanske särskilt från dennes country-inspirerade John Wesley Harding och Nashville skylines,
men även tidigare alster som i Min häst har blivit sjuk (Subterranian homesick blues). Man
anar även intryck från Cornelis Vreeswijk, samt i en fantasifull lyrisk visa som Ungmön
dansar eller Höstkänning (1977) ekon av Alf Hambe. Paletten utökades i slutet av 70-talet
med ett tyngre rocksound från LPn Straggel och strul (1978). Textligt har han genomgående
gått sin egen väg med underfundigt poetiska bilder och reflexioner med satirisk skärpa och
präglade av pendlingar mellan humor och melankoli.
Som framgått ovan har inflytanden från country & western från tid till annan dykt upp i skilda
sammanhang, från Owe Thörnqvist via Cornelis Vreeswijk till bl.a. Björn Afzelius och Ola
Magnell. Ibland har stilen bistått i präglingen av en lantligt idyllisk svenskhet, gärna parad
med viss nostalgi och sentimentalitet. Som exempel kan nämnas Hasse Andersson (med
Kvinnaböske Band) i Dans på Vejby ängar, där den skånska dialekten artikulerar lokalfärgen,
samt den mer sentimentalt framtonande Alf Robertsson i exempelvis En femöres kola.
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Bland andra representanter för gränslandet mellan pop och visa märks Orup (Thomas
Eriksson), t.ex. Från Djursholm till Danvikstull (1987). Andra framträdande gestalter som
utvecklat en vismässig sammansmältning av text och musik med värme och empati märks
Mauro Scocco med bl.a. Till dom ensamma (1991) och Niklas Strömstedt med bl.a. Halvvägs
till framtiden (1992). Båda har också med framgång skrivit för andra artister, t.ex. Lisa
Nilsson (Himlen runt hörnet 1992) respektive Sven-Ingvars (Byns enda blondin 1994).
Till samma kategori hör även Marie Fredriksson och Eva Dahlgren. Båda har utifrån
förankring i schlagermässig pop utvecklat en mer personlig och sofistikerad melodiös stil.
Marie Fredrikssons roll i duon Roxette skiljer sig ganska avsevärt från hennes framtoning
som soloartist: ”den sparsmakade singer-songwritern med melankolin och lugnet”176 i skivor
som den svartsynta Den ständiga resan (1992) och den ljusare I en tid som vår (1996).
Musikaliskt närmar hon sig ibland det vismässiga, som i hennes och Lasse Lindboms Ännu
doftar kärlek (1985). Eva Dahlgrens musikaliska profil är kanske än mer mångfacetterad än
Fredrikssons, med ekon från bland andra Beatles och David Bowie, men främst en personlig
blandning av mainstream och experiment. Trots hennes förmåga att hitta slagkraftiga
melodiska hakar måste musiken främst ses som en bärvåg till texten, som ofta problematiserar
frågor kring identitet och relationer med en melankolisk grundhållning.177 Bland hennes stora
framgångar artistiskt och kommersiellt märks skivorna Ung och stolt (1987), En blekt
blondins hjärta (1991) och Lai Lai (1999).
Wille Crafoord är en underfundig visestradör med bakgrund i rockmusik (gruppen Just D).
Den jämförelsevis komplexa harmoniken med kluriga melodiska vändningar hos Crafoord för
ibland tankarna till Ulf Peder Olrogs och Povel Ramels visor. Särskilt tydligt framträder
Crafoords personstil på samlingen Samma typ av annorlunda saker (1997), där flera visor ger
ett slags evergreen-känsla. En personlig förening av rock och vismässig poesi präglar även
Basse Wickman, exempelvis på samlingen Fritt fall (2001). En charmfullt poetisk stil med
vardagsnära och lätt försagd humor gjorde att Jacob Hellman fick ett artistiskt genombrott
med ...och stora havet (1989), vilken i en omröstning 1997 bland musiker, journalister och
branschfolk om ”Bästa svenska skivorna någonsin” toppade listan. Uppföljaren har dock låtit
vänta på sig, vilket ytterligare bidragit till skivans kultstatus och Hellmans Garbo-artade
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image. Stilmässigt är han svårplacerad, men Elvis Costello kan anas som en förebild. Hon har
ett sätt – skivans mest spridda låt – kan illustrera Hellmans lite nyckfulla drag; vissa
associationer går i riktning mot tonårspop samtidigt som harmoniken är okonventionell. Det
är rent av svårt att tonartsbestämma låten, vars fraser pendlar mellan olika tonala centra: C,
Bb, F och D.
Under 90-talet har sammansmältningen mellan rock och visa blivit allt vanligare och de
rockmässiga stildragen har kommit att uppfattas som en naturlig ingrediens i den moderna
visans uttryck. Det gäller för flertalet av den unga generationen visaktörer, som vanligen har
en bakgrund i rockgenren. En ledande företrädare för den moderna visan är Stefan Sundström,
som på 90-talet utvecklat en personlig och egensinnig stil på skivor som En bärs för Nefertite
(1990), Vitabergspredikan (1994) och Fisk i en skål (2000). Han fick Bellmanpriset 1992 och
Taubepriset 2001. Genom hans visor:
”…kom en fläkt över unkna folkhemsidyller, ansträngda relationer och nersuttna fåtöljer
framför flimrande TV-skärmar”178
Hans musikaliska rötter är i punken, men har under resans gång nyanserats av influenser från
Rolling Stones och Cornelis Vreeswijk. Främst via denne har han funnit vägen till Bellman,
som troligen inspirerat till hans persongalleri med självbiografiska kopplingar, såsom hans
alter ego Jan Banan och kvinnorna Sabina, Nefertite och Marguerite i förortsmiljö. Hans
texter kan pendla mellan uppkäftig fränhet och romantisk nostalgi, och kryddas av ordlekar
och intertextuella blinkningar.
Sundström har arbetat tillsammans med Lars Demian, en likaså originell visartist med
anknytning till kabarétraditionen i sin blandning av allvar och komik, påtaglig allt ifrån
debuten med Pank (1990). Också hans visor kan ses som moderna varianter av Bellmans, den
fiktiva publiken och teman kring drickandet, ensamheten och bristen på pengar. Ytterligare en
knoppning ur progressiv rock (punkbandet Snoddas) är Lars Winnerbäck, som under senare
delen av 90-talet blommat ut till visaktör, även han med ett karakteristiskt persongalleri i
Bellmans och Vreeswijks anda; Fröken Svår och Hjärter Dam. Hans musikaliska bana har gått
från vispop till tyngre rock som ibland för tankarna till Bruce Springsteen och således hållit
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sig nära brännpunkterna i den ellips som visrock och –pop utgör. Bland flera skivor märks
Med solen i ögonen (1998) och Söndermarken (2003). Texterna är ofta sinnrika och
genomarbetade och därmed inte lika omedelbara i tilltalet som Sundströms. Till kategorin i
gränslandet mellan rock och visa kan man även hänföra Johan Johansson med rötter i
punkbandet KSMB. Han har även varit verksam som producent för Sundström och
Winnerbäck, och i eget namn uppmärksammades han bl.a. för Flum (1993).
Bland artister och låtskrivare som fått sitt genombrott under 2000-talet kan nämnas Laleh,
som är född i Iran och tillbringade sin barndom i bl.a. Azerbajdzjan och Vitryssland. Denna
bakgrund är dock inte tydligt skönjbar i hennes förvisso kalejdoskopiska musikaliska profil,
där pop, visrock och reggeae ingår som huvudingredienser i låtar på engelska och svenska.
Bland influenserna märks Police och Cornelis Vreeswijk, redan på genombrottsalbumet Laleh
(2005) och uppföljaren Prinsessor från 2006, då hon även blev Taubestipendiat.
Genom att rocksoundet ”släpptes in” i visans rum, samtidigt som rockartister tog upp en
vismässig attityd till texten (och ibland även musiken) är det knappast någon mening med att
staka ut en skarp demarkationslinje mellan rock på svenska och visa fr.o.m. 70-talet. Men
ändå kan man inte tala om att genrerna helt gick ihop – alla yttringar inom svensk rock fick ju
förvisso inte vismässiga drag, samtidigt som visan i mera traditionell utformning fortfarande
kom att odlas – men gränsfallen blev alltså allt fler.
Översiktligt kan man således urskilja en process där de amerikanska stildragen
insocialiserades eller assimilerades i svensk visa steg för steg. Fram till och med 50-talet var
det främst fråga om en hybridisering, för att använda Fornäs terminologi.179 De amerikanska
stilelementen togs upp som spännande nyheter, kryddningar eller medvetna kulturkrockar
med komisk effekt. De som gick i bräschen var vismakare i schlagerns gränsland med ett
parodiskt eller pastischmässigt förhållningssätt, som Ramel, Olrog och Thörnqvist. Under
denna tid var det kontinentaleuropeiska inflytandet på den svenska populärmusikscenen väl så
stort som det amerikanska. Svensk rock hade visserligen gjort en rejäl inbrytning men likväl
inte etablerats på bred front.
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En tydlig omsvängning ägde rum under 60-talet. Nu kom anglo-amerikansk rock och pop att
dominera den svenska scenen, såväl i original som i svensk tappning. Samtidigt etablerades
en ny generation visartister med delvis annan bakgrund och musikaliska referensramar än sina
föregångare. För Vreeswijk och flera andra företrädare för den nya visvågen var amerikanska
stildrag en naturlig del av den musikaliska paletten, utan övertoner av pastisch eller parodi.
Från och med 60-talets slut kan vi notera en omvänd nyorientering hos svenska rockartister. I
stigande grad gick man över till svenska språket och delvis som en konsekvens därav började
flera orientera sig i riktning mot svensk vistradition. Här uppkom således en dubbelriktad
assimileringsprocess – ett slags transkulturation – där svenska och amerikanska stildrag
blandades, såväl musikaliskt som textligt.
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Teman och motiv i texterna
I de föregående kapitlen har olika slags utländska musikaliska inflytanden på svensk visa
diskuterats. Det är tänkbart att man skulle kunna spåra liknande influenser vad gäller texten,
alltifrån specifika intertextuella kopplingar vad gäller teman, motiv och vändningar till vagare
kopplingar på genrenivå. Sannolikt kan man finna sådant i exempelvis Taubes provencalskt
inspirerade visor från 50-talet. I detta kapitel är dock perspektivet främst ett annat; det gäller
attityder och förhållningssätt till det främmande som framskymtar i svenska vistexter.
Om vi ser till folkliga visor före 1900 kan vi notera att skildringar av fjärran länder är relativt
sällsynta. Ett fåtal skillingtryck omnämner utrikes historiska händelser, såsom avrättningen av
Ludvig XVI eller mordet på Lincoln, samt i betydligt flera fall svenska krigshändelser på
främmande mark.180 Ett mer framträdande kategori är sjömansvisorna som uppträder i
skillingtryck från 1600-talets slut och mera frekvent från mitten av 1700-talet.181 Till denna
vistyp, som ju hör till de viktiga även under 1900-talet, skall vi strax återkomma. Dessutom
bör nämnas emigrantvisorna, som utgör en viktig del av repertoaren från främst 1800-talets
senare hälft:
”Många visor innebär ett ställningstagande för emigrationen (ofta med redovisande av skäl, t
ex religiösa och sociala) eller emot (varningsvisor, äkta eller föregivna ångervisor). Avskedet
från hemlandet (hembygden, anförvanter) skildras ofta liksom – om ock mera sällan – de
kvarlämnades sorg eller välgångsönskningar. Själva emigrationen (överresan och dess
besvärligheter) kan utgör ett huvud- eller bimotiv. Slutligen finns det visor som främst ger
uttryck åt emigrantens hemlandsnostalgi.”182
Också från tidigt 1900-tal kan man påträffa enstaka visor med samma innehåll, även om den
egentliga emigrationsvågen då hade ebbat ut. Men temat fungerade ändå som en stark markör
av hemlandsnostalgi som hade resonans hos många, t.ex. i den av Ernst Rolf lanserade
Barndomshemmet (1914; text Karl-Ewert). I de fall när emigranttemat dykt upp i senare visor
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och schlager är ofta distansen påtaglig och tonen gärna lätt parodisk, som i Lasse Dahlquists
Very, very welcome hem, Mister Swansson (1939) eller Ruben Nilsons Amerikabrev (1935),
där ”svengelskan” används i kombination med skillingtryckens vändningar:
”Många dagar hava flytt sen dess jag for från Swedens lann,
men ja lowar dej ännu my litle friend,
å fastän du mej bedrog å skämde ut dej mä en ann,
ska jag älska dej intou my bitter end”
Men vi finner också sentida exponenter för mera genuin emigrantnostalgi som i Benny
Anderssons och Björn Ulvaeus framgångsrika musikal Kristina från Duvemåla (1995) t.ex. i
den vismässiga Hemma:
”Hemma, var ligger det nånstans
Vem kan ge svar
Nu är det midsommar och dans
hos mor och far”
Som antyds ovan innehåller emigrantvisorna sällan några skildringar av det nya landet utan är
snarare exponenter för avskedsångest och hemlängtan än längtan bort.
Sjömannen
Att gå till sjöss var, vid sidan av emigration, en av de få möjligheterna för en svensk man av
folket att komma ut i världen. Sveriges position som sjönation gjorde att många kom i kontakt
med sjömanslivet, direkt eller indirekt. Sjömansfiguren stod förvisso inte på samhällsstegens
högsta topp men hade likväl en särskild nimbus som skiljde honom från andra i de lägre
samhällsklasserna. Han var en viktig kugge i det moderna samhällets framväxt och hörde till
”globaliseringens fotfolk”, och bilden av hans liv ”kunde tjäna som en metafor för den
moderna manliga tillvaron i allmänhet.”183 Sjöfarten på svensk köl blev allt mer global i
början av 1900-talet, vilket Evert Taube skildrar i Eldare på värmen (1938):
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”Det börja väl så smått omkring nittonhundrafem
i Johnson Line, Ostindiska och Trans,
med virke och med massa ut, med ull och spannmål hem
och även silvermalm om sådan fanns.”
Sjömansvisorna är, åtminstone delvis, en återspegling av upplevelser, intryck och tankar från
livet till havs och i främmande hamn. Inom kategorin finns emellertid en stor variation vad
gäller ämnesval och utformning, bland annat beroende på de sammanhang i och för vilket
visorna skapats. Fokus i ämnesvalet kan exempelvis variera mellan livet ombord, livet i hamn
och tankar på eller skildringar av hemmet. Ibland kan alla dessa perspektiv bandas i en och
samma visa. Uppenbarligen är det främst skildringar av livet i främmande hamn som
blottlägger föreställningar om och attityder till det främmande, men även livet ombord kunde
innebära kulturmöten och kulturkrockar.
Inom sjömansvisan finns en spänning mellan vad som har ansetts vara å ena sidan ”äkta” eller
”folkligt” och å andra sidan ”kommersiellt” eller ”populärt”. Till det förra har man räknat
visor som är gjorda av och för sjömän medan de som skrivits om sjömän och framförts från
kabaréscener har setts med viss skepsis. Det är den senare typen som bildat grundval för
1900-talets sjömansvisa av mera romantiserande natur. Här finns naturligtvis gränsfall och
den ledande visaktören i genren, Evert Taube, kan sägas vara en länk mellan det folkliga och
populära. Kapten Sigurd Sternvall, nedtecknare och samlare av äldre sjömansvisor, ondgjorde
sig över förändringen på 20-talet:
”Vad som var särskilt frapperande vid hemkomsten efter många års bortavaro från Sverige
var den plötsliga popularitet, som den så kallade sjömansvisan fått i vårt land. Ytterst få av
dem hade emellertid förekommit om skeppsbord eller överhuvudtaget haft med
sjömansdiktning att skaffa. Var det nu meningen, att alla dessa dumheter skulle få gå till
eftervärlden som representerande svensk sjömanssång och dikt? Tanken därpå var
motbjudande.”184
Den repertoar som Sternvall troligen syftar på är de många synnerligen populära sjömansvisor
som skrevs på 10- och 20-talet:
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”Av SKAP:s sammanställning över populära schlager framgår att sjömansvalsen seglade in i
den svenska folkhamnen i början av 1910-talet.”185
Några av de mest kända och spridda visorna är Sjömanskärlek (komponerad av Ernst Rolf),
Släckta fyrar, Sista man på Skansen, Axel Öman (samtliga med text av Valdemar Dalquist och
musik av Fred Winter) och Karlfeldts Svarta Rudolf (tonsatt av Robert Norrby). Kanske avsåg
kritiken även visor av den främste, Evert Taube, som utsattes för växlande kritik. Samtidigt
som Taube påtagligt anknyter till den populära kabarévisan, det var ju med en sådan han
debuterade, så intar han en unik position i det att han förenar den äldre folkliga sjömansvisan
med modernare tongångar. I den första visboken Sju sjömansvisor och Byssan Lull (1919)
framstår Taube som fullföljare av en folklig tradition.
”Det traditionella draget understryks av att han mestadels använde musik som han hört i
sjömansvisor och arbetssånger, vilket anges i boken.”186
Han hade som bekant erfarenhet av sjömanslivet och var en kännare av den folkliga
sjömansvisan. Så använder han exempelvis ankarspelsshanty i Möte i monsunen (”Rolling
home, rolling home across the sea”) och shantyn Blow the man down som melodiskt anslag i
Eldarevalsen. I en av sina första visor, Karl-Alfred och Ellinor, är såväl textanslag som
melodi hämtade från en folklig visa som i sin tur togs upp av den göteborgske revykungen
Axel Engdahl 1919:
”En gång när jag på blåa böljan for
som lättmatros på gamla briggen Thor
vi seglade långt bort till fjärran land
så långt att jag det ej beskriva kan”
(Taube angav att melodin var arrangerad/upptecknad av honom själv.) Visforskaren Bengt R.
Jonsson pekar på flera traditionella drag i Taubes teknik med stilriktig uppläggning,
angivande av fartygens namn, balladformer, omkväden o.s.v., något som samlat får Jonsson
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att placera Taubes visor ”i den folkliga sjömansvisans stil och anda”.187 Karl-Alfred, Fritiof
Andersson och jag (1929) är ett illustrativt exempel på Taubes berättande sjömansvisor. Det
är en dramatisk handling med klassisk dramaturgi. De svenska matroserna får roller som ”the
good guys” medan skurkarna utgörs av kaptenen och styrmännen, och ”kulisar av allra värsta
slag”. Det har spekulerats om att visans historia skulle ha självupplevd
verklighetsbakgrund.188 Egentligen spelar det mindre roll – det viktiga är att ett intryck av
trovärdighet paras med ett självironiskt stänk av fabulerande.
Till trovärdigheten och den livfulla scenografin bidrar rikedomen på detaljer i autentisk
jargong: ”som gjorde elva mil”, ”assurerad för en halv miljon”, ”all hands on deck”, tids-,
plats- och personangivelser. Genom användningen av exotiska ortsnamn och olika facktermer
får många av Taubes visor ett slags reportagets autenticitet. Men samtidigt vädjar dessa visor
genom sin till synes objektiva exakthet starkt till fantasin. Det understryks av en ofta
ålderdomlig språkdräkt med doft av skillingtryck och pekoral och
”…får sin speciella karaktär genom brytningen mellan det högtravande och det nyktert
sakliga, ett konstgrepp som Evert Taube i fortsättningen skulle utnyttja med allt större
virtuositet.”189
Balladen om ’Blue Bird’ av Hull (1929) är en vidarediktning på berättelser Taube hört om
förlisningar utanför Smögen. Balladen skildrar oväder i klippornas Bohuslän. Här talas om
”sviktade stumpar”, ”dreja en spak” m.m. och när det fruktade händer heter det inte att
sjömannen drunknade utan ”han blev kvar”. I Eldarevalsen (1936) beskrivs i detalj eldarens
hårda arbete med släjsar, rakor, skyfflar och spett. I Möte i monsunen (1936) används marina
fackuttryck som ”flying jib till röjlar och mesan”. Exemplen är många och kulturskribenten
Åke Lundqvist ser detaljrikedomen och fackspråket som ”pseudorealistiska dekorationer”.
Han skriver:
”Det är ju ändå inga verkliga hav, inga verkliga fartyg och inga verkliga matroser som
förekommer i Taubes poesi. Det sjömansliv som beskrivs är ett sagans och diktens
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sjömansliv, ett sorglöst äventyr där farorna och strapatserna blott ytterligare bidrar till att
förhöja det sagolika intrycket.”190
Sjömanstemat har kommit att bli något av en schablon inom svensk visa och schlager. Med
avstamp i det ”pseudorealistiska” hos främst Taube och andra diktare med erfarenhet av
sjömansliv (Martin Nilsson m.fl.) har det utvecklats en mängd motiv som går igen i ett stort
antal sjömansvisor. Till de typiska hör skildringar av faror i form av stormar, bränningar och
skär, samt skurkar i fjärran land; förlustelser med kvinnor och på krogar; längtan ut och
längtan hem till flickan som väntar – eller svikit. Bland många exempel kan nämnas Axel
Öman och Släckta fyrar (Valdemar Dalquist–Fred Winter), Jungman Jansson (Dan
Andersson), Nordsjön (Martin Nilsson), Från Frisco till Kap (Martin Nilsson–Ernst Rolf),
Blonda John (Gus Morris–Kai Gullmar). I Jag och Bosse Lidén hämtar Cornelis Vreeswijk
nästan pastischartat motiv och ordvändningar direkt från Taubes sjömansäventyr:
”Ifrån Malmö till Brasilien, det är en iskall trad.
Mönstra på i Santos, om Du kan.
Jag blev av med passet mitt i någon konstig stad.
Bosse såg en flicka och försvann.
Så jag tog en båt till Panama på ett pass jag tjingsat till mig
Och en riktig mördare den skepparn var!”
Just det schablonartade draget i sjömansvisan har även lockat till parodi och pastisch, som
Hans Alfredson & Tage Danielssons Salta biten (”Taraj-titititi-raj-titi sjöman) i klassisk
inspelning med Sigge Fürst, Povel Ramels Balladen om Eugen Cork, Owe Thörnqvists Herr
Jonssons irrfärder och Gunde Johanssons Däcktramparvals. En originell ”feministisk”
motbild till schablonen är Pim-Pims En kocka på ångbåten Rullaren.
Som schablon är ju sjömannen på sätt och vis en inkarnation av den idealiserade svensken. En
figur som Fritiof Andersson tycks vara framsprungen ur det svenska folkdjupet. Han är en
äventyrare, slagskämpe och kvinnokarl, ibland mera fabulerande än sanningsenlig. Samtidigt
är han käck, frimodig och en god kamrat med grundmurad känsla för fair play. Som alla
sjömän slits han mellan två världar: det farliga, men samtidigt spännande och lockande livet
190

Lundqvist 1976, s.111f.

114

till sjöss och i främmande hamn, och det trygga livet hemma på fosterjorden med mor och
fästmö, där dock stugan snart känns alltför trång.
”Motsättningen är karaktäristisk för den ideologi som bars upp av det oskariska samhällets
borgerliga män. Det gällde å ena sidan att bevara den borgerliga familjeidyll och den
patriotiska hembygdskänsla som tycktes hotad genom socialisters och andra
samhällsomstörtares propaganda. Å andra sidan gällde det också att vara en karlakarl med hår
på bröstet, mod i barm och rött blod i ådrorna, en erövrare av sköna kvinnor och fjärran
kontinenter. [...] Men i sjömansvisans universum upphävs motsättningen; genom att
identifiera sig med sjömannen lyckas den borgerlige äkta mannen bevara idyllen utan att ge
avkall på imperialismen och driftutlevelsen.”191
Bilden av den svenske sjömannen gavs relief genom de karaktärer han mötte i fjärran land;
det var fagra kvinnor i eldiga men flyktiga och kravlösa kärleksmöten, eller skurkar och
”kulisar av allra värsta slag” – stundtals renodlade till hora respektive hallick. Till
kvinnobilden i sjömansvisorna skall vi återkomma. Alla dessa typer figurerar, om än med
ironisk distans, i en av Taubes tidigaste sjömansvisor, Karl-Alfred och Ellinor från hans första
visbok (1919): Karl-Alfred är en frihetsälskande, gladlynt och äventyrslysten yngling, som
dock skriver och skickar hem pengar till modern. Han lockas att följa den vackra Ellinor, men
snart kräver hon betalning. Karl-Alfreds tvekan signalerar entrén för en beväpnad man, ”en
sådan som man ej beskriva kan”, vilken kräver att Fritiof överlämnar sin portmonnä. Denna
använder dock den rådige Karl-Alfred som vapen och lyckas smita.

I samma visbok finner vi ett liknande scenario i Fritiof Andersson, där denne introduceras: en
sjöman stadd uppå kurtis går iland, en lockande fager kreolska, två ”långa negrer” som ”ville
draga kniv”, ett handgemäng där Fritiof råkar slå ihjäl den ene och akterseglad hamnar i
finkan. Båda dessa visor anknyter till populära schabloner om den med käckhet bepansrade
svensken på äventyr i fjärran land:
”I anda av såväl engelsk imperialism som oscariansk dubbelmoral, blir sjömannen en pionjär
som med mod och mandom erövrar ny mark, nya länder och nya kroppar, med ’glatt humör
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och penningar i hand’. I Karl-Alfreds och Fritiof Anderssons gestalter renodlas schablonen,
’halvt hjärtligen, halvt ironiskt’, och överdriften lyfter fram det löjeväckande i den manliga
önskedrömmen om potens och styrka.”192
Fritiof Andersson råkar sedermera ut för andra våldsamma konfrontationer. I Balladen om
Ernst Georg Johansson (1936) blir han utmanad på knivduell av rivalen Gonzales, och i Möte
i monsunen blir han rånad i Shanghai och pantsatt hos pirater. Möten med utländska män
framställs således ofta som hotfulla, eller någon gång allmänt negativa med ett stänk av
rasism:
”Borta i Bahia –
Hej! Sjung Faderia!
va de bara negrer och skräll och skrik.” (Tatuerarevalsen, 1929)
Å andra sidan uppvisar titelfiguren i Balladen om Gustaf Blom från Borås (1936) en
antirasistisk hållning. Den vite sjömannen har fallit för en kvinna från Fidji och med henne
fått tre barn, två svarta tvillingar och en vit pojke. Den vite växer upp och blir en rumlare och
hamnar i fängelse, meden de två svarta ”plöjer Söderhavet blå och hedrar far och mor”. Den
avslutande sensmoralen är:
”En skiftning i kulören, det gör väl ingenting –
nej, hellre snälla svarta barn, än vita i Sing-Sing!”
Sjömannen som fiktiv figur kan till viss del ses som exponent för en nationalistisk och
imperialistisk ideologi som frambars av nittiotalisterna, men som påverkade en borgerlig
världsbild långt in på 1900-talet. Framstigen ur folkdjupet förkroppsligade han drömmen om
att lägga hela världen för sina fötter. Här finns även ekon av den vikingaromantik som
odlades i slutet av 1800-talet. Dessa hörs kanske tydligast i visor vid sidan av den egentliga
sjömansvisan. Hos Taube tänker man kanske främst på Fritiof Anderssons paradmarsch
(1929), där hären ”som frös och svalt men segrade ändå” drar genom Arabiens land, Sahara,
Cadiz och Kastilien på sin färd till Spanien och Bordeaux. Möjligen kan en inspirationskälla
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ha varit Frans G Bengtssons En ballad om franske kungens spelmän (1923).193 Även Taubes
snapsvisa Än en gång däran! (1936) innehåller liknande motiv:
”Tänk på de gamle som skredo
fram, utan tvekan i floder av champagne,
styrkta från början av brännvin från vårt land!”
Den oslipade och råbarkade karaktären hos sjömansfigurer som Svarta Rudolf, Axel Öman,
Jungman Jansson och den unge Fritiof Andersson är dock inte den enda typen. En mer
belevad variant är den charmerande kavaljeren och världsvane livsnjutaren. Fritiof Andersson
genomgår en utveckling i den riktningen och blir alltmer lik Taubes senare alter ego
Rönnerdahl, tydligt påverkad av Karlfeldts Fridolin-figur.194 Här har den råbarkade
sjömannen ersatts av den sensible och bildade världsmedborgaren, dock med sitt hjärta kvar i
den svenska myllan.
Främmande stränder
Den bild av främmande miljöer som tecknas i visorna pendlar mellan romantik och realism
med klar tyngdpunkt åt det förra. Särskilt i visor som på avstånd behandlar minnet av eller
längtan till äventyr i fjärran land överväger romantiska exotismer. Följande strof ur Taubes
Min farfar var en jaktlöjtnant (1924) ger en provkarta på sådana:
”I Andalusien en natt när Sevillanan går
jag lyssna vill till flickors kastanjetter
och än en gång vill jag go for the run till Baltimore
och än en gång se Pampas gröna slätter.
Jag längtar till monsuner och cykloner och orkan
kineser och malajer på landet och i stan,
spanjorskor i mantiljer, singaleser i turban
the golden road to Samarkand med lastad karavan –
och cocosdoft ur Ceylons månskensnätter!”
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Liknande motiv finns även hos Karlfeldt i Svarta Rudolf (1909) – ”… på stranden av blåa
slätter vid Samoa-månens sken.” – och annorstädes hos Taube, som i Sjösalavår (1946):
”Rodnande vinberg slå vakt omkring bukten”
”hän över Pampas smaragdgröna slätter”
”reser sitt tält under sydkorsets stjärnor”
Utifrån vårnattsstämningen i den svenska skärgården drömmer sig Rönnerdahl till Ligurien
och Pampas, men han konstaterar ändå vid uppvaknandet att ”borta kan duga men hemma är
bäst”. En vanlig sensmoral i visorna är just att trots främmande länders lockelser är
fosterjorden och hemmet ändå utan konkurrens. Bland Taubes kan nämnas Jag har skrivit till
min flicka…(1923) och Borta bra men hemma bäst (1927):
”Norr och söder,
öst och väst,
borta bra
men hemma bäst!
Vart än jag seglar, vid Sverige är jag fäst.”
En närbesläktad tematik är mera sentimentala uttryck för hemlängtan av en typ som påminner
om karaktären i flera emigrantvisor. Bland många exempel kan många exempel kan nämnas
Gabriel Jönssons Flicka från Backafall (1920), Fritz Gustafs Ensam på en krog i Hamburg
(1931) och Miguel Torres Sjömansjul på Hawaii (1945), komponerad och lanserad av Yngve
Stoor.
De berättande visorna ger Taube gärna en scenografi präglad av mustig realism. Förvisso kan
sådana motiv också bidra till den exotiska prägeln, men de fungerar ändå på ett annorlunda
sätt än de idylliserande inslagen. Liksom de detaljerade skildringarna av livet och arbetet
ombord fungerar de som ett slags pseudorealistiska dekorationer för att ge ett intryck av
autenticitet och livfullhet åt berättelsen, såsom följande passusar ur Balladen om Ernst Georg
Johansson:
”Jag kan ej glömma staden, som ligger där i dyn,
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den luktar majs och hudar och fruntimmers parfym”
”Där låg en skjuten ridhäst i rännsten utanför,
vår krogvärd han var mördare och kyparn soutenör”
Även invändningar mot gängse romantiska föreställningar om sydliga breddgrader kan
förekomma:
”Man hör ju talas om hur underbara ställen
det finns söderut med sommar mitt i jul,
men ända ner till förtiandra parallellen
för sådant yttrande man saknar dock hemul.” (Balladen om Aldebaran av Bergen, 1953)
Brytningen mellan det romantiserade och det sakliga präglar även Taubes övriga visor i
främmande miljö. Här är dock grundtonen vanligtvis mera lyrisk än i sjömansvisorna, vilket
särskilt gäller de visor som utspelas kring Medelhavet. Ofta har de en pastoral karaktär med
doft av franska – särskilt provencalska – och italienska förebilder.195 Tekniken att genom
sakliga iakttagelser ge liv åt den uppmålade tablån går igen i hans skildringar av svensk
skärgård. På samma sätt som detaljrikedomen ger ett sken av autenticitet åt de berättande
visorna ger de den lyriska betraktelsen en närvarokänsla. Taube litar på detaljernas poetiska
egenvärde och lyssnarens inkännande resonans, som i denna panorering över det liguriska
landskapet i början av Fritiof i Arkadien (1938):
”På Colla Bellas höjd, där geten skuttar
och glesa furor skugga ginst och sand,
där finns en grön oas, en äng, som sluttar
ner mot en vindal och en palmklädd strand.
Där ser man Corsica i siktigt väder
och Provencalska bergens blåa bård.
Där doftar kaprifolium och fläder,
där kan man vandra ostörd utan kläder;
långt ner i dalen ligger närmsta gård.”
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Kring sekelskiftet var det uppenbarligen blott en del av samhällets högre skikt som kunde
företa en utlandsresa för nöjes skull, eller ens drömma därom. Ibland är det närmast fråga om
dagdrömmar bort från den svenska myllan, som i två av Sjöbergs Fridavisor I Spaniens
månsken och Längtan till Italien (1922 resp. 23). Båda anspelar på vitt spridda klichéartade
uppfattningar kring dessa länder som fjärran paradis, exponerade i allt ifrån opera och dikt –
särskilt Snoilsky, t.ex. Italienska bilder – till romaner och färgglada illustrationer.
Föreställningarna om Spanien och Italien bildar ett slags polaritet: natt och dag; månsken och
solsken; kastanjetter, dans och fagra kvinnor respektive citroner, drillande fåglar och palmer.
Sådant kan lätt få visans bodbiträde att glömma ”vår svenska lada”, om än bara för några
ögonblick.196
Under det senaste halvseklet har sådana drömmar blivit möjliga att förverkliga för gemene
man genom charterturismens utbredning. I schlagern har detta kommit till uttryck i ett slags
semester- och ”charterromantik”, som dock knappast har någon motsvarighet i visan.
Fenomenet betraktas i skrattspegel i Povel Ramels Liten turist-flamenco, där turistandet
snarare skildras som en pärs utmynnande i längtan efter ”en helsvensk potatis”.
I flertalet vistexter som behandlar Sverige och dess förhållande till andra länder går
perspektiven utöver det rent turistiska. Ett exempel är Jan Hammarlunds Jag vill leva i
Europa, som i reseskildringens form är en mångbottnad hyllning till tanken på en gemenskap
inom Europa. Björn Afzelius har pekat på svensk självgodhet och perspektivlöshet i attityden
till omvärlden i Tankar i Ligurien:
”Det är som om man i Kairo
kräver köttbullar med lök
som smakar som om mamma hade gjort dom.
Eller som att på caféer
i Paris beställa sill,
och om dom tvekar peka tinningen emot dom.”
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Cornelis Vreeswijk gör ett lakoniskt och pessimistiskt försök att hitta ett mer spännande
Europa än folkhemmets Sverige. Att det mesta är sig likt överallt är ett av Vreeswijks
budskap ca 15 år före islossningen i Europa i Getinghonung Provencale:
”Att sitta i en källare långt upp i Hälsingland
och vänta på länsman som kommer ibland
och skruva på apparaten som det sakta droppar ur
det kan man inte göra på Cote D´Azur
För övrigt är det väl ungefär
samma alkoholister här som där
samma baksmällor och samma skrål
fast dom säger Prosit! och vi säger Skål!”
Ibland får de främmande stildragen signalera livsglädje och utlevelse, inte sällan i kontrast
mot svensk stelhet och återhållsamhet. Detta är ett av motiven i Sjöbergs I Spaniens månsken,
där det normalt något försagda bodbiträdet tillfälligt släpper alla hämningar i dagdrömmen om
Granada:
”Och visar yr och flyr kring munnen,
som vattnet sprutar uti Lejonbrunnen.
Nu är min fosterjord försvunnen.
Jag rasar, raglar, glömsk av allt, som hänt.
Gitarrens klang blir mera yster,
och Spaniens dotter är min syster.
Varenda stund hon vill bli kysster
(betecknande för folkets temperament!)”
Visans inledande fraser, till stor del baserade på upprepade åttondelar, har en närmast försagd
karaktär på grund av de saknar spänstigare rytmiska artikulationer. Sjöberg anger själv den
småstadsidylliska affekten genom att vid just detta raka åttondelsflöde ange som
föredragsbeteckning: ”Svensk”. I nästa frasgrupp anger han i stället ”Piú mosso (spanskt)”
och ändrar samtidigt åttondelsflödet till en spänstigare och punkterad rytmik. Det finns vissa
anstrykningar av bolero. Man kan notera att denna rytmiska variation uteblir i sista strofen
med texten:
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”bland våta blomster gå vi sakta att Sveriges måne ömt betrakta”..
Latinamerikanska rytmer, särskilt i snabbare tempo, tycks gärna associera till ohämmad
livsglädje, karneval och dans natten lång. Ibland nyttjas dessa associationer för komiska
kulturkrockar när stilen kopplas till svenska motiv. Detta kan illustreras av Olrog och
Thörnqvists tidigare nämnda rumbor i Balders hage respektive Engelska parken, samt flera av
deras övriga alster med latinamerikansk doft. En skrattspegel för schablonförställningarna om
det dansanta livet på lata latituder håller Povel Ramel upp i Naturbarn, genom att låta
lokalbefolkningen komma till tals:
”Båtar lägga till vid nybyggd kaj
dumma mänskor kalla oss ’malaj’;
be malaj dansa äkta dans,
malaj dansa dans som aldrig fanns!”
Bilden av kvinnorna – och någon enstaka man
Det finns en markant mansdominans bland skaparna av den svenska visan. Detta gäller
särskilt under 1900-talets tidigare hälft, då mansdominansen är närmast total. Under seklets
senare hälft finner man allt flera kvinnliga visdiktare, främst från 70-talet och framåt, något
som har gjort att männens dominerande grepp om genren blivit svagare, dock utan att helt
brytas.
Uppenbarligen har den manliga dominansen bidragit till att det också är utpräglat manliga
perspektiv som framtonar ur flertalet vistexter och kanske särskilt tydligt i den bild av
kvinnan som tecknas i dessa. Kvinnor är ju synnerligen flitigt besjungna i visorna, något som
redan signaleras i titlarna till visorna av många ledande aktörer, såsom Sjöberg, Taube,
Thörnqvist, Vreeswijk m.fl. – det är påfallande hur många flicknamn som passerar revy redan
i visornas titlar. Man kan alltså förmoda att kvinnobilden i visorna haft betydande
genomslagskraft.197
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I den äldre visan har en livskraftig prototyp i skildringen av den svenska kvinnan, eller
snarare flickan, etablerats. Redan den traditionella folkvisan är förknippad med en bestämd
kvinnobild. Om vi närmare skulle granska hela folkviserepertoaren så skulle det nog visa sig
att kvinnobilden inte alls är så schablonmässig. Men vår uppfattning om folkvisan bygger ju
endast på en begränsad del av den traditionella repertoaren, de visor som levt vidare och som
kommit att ses som typiska. I dessa visor framställs kvinnan gärna i termer av ”en dejlig
rosa”, ”vacker var hon som en ängel”, ”en flicka i dygden den fina” och liknande. Vår
föreställning om den ”folkviseljuva” kvinnan tar sig gärna gestalt i bilder av jungfrun som
gick till källan eller flickan så skön i lunden så grön. Kvinnan är ett väsen att betrakta, dyrka
och åtrå; ung, ljuv, blond, oskuldsfull men samtidigt lockande.
Inte minst i sjömansvisan möter vi normalt en helt annan kvinnotyp, en schablonisering av
kvinnan i fjärran land: den förföriska men farliga och lite luriga glädjeflickan. Tösen därute
till skillnad från flickan därhemma är ett slags manschauvinistiskt objekt för sjömannen att
erövra. Som Lars Lönnroth har påpekat är hon en exotisk skönhet som plockas upp på någon
bar och sedan överges.198 Flickan där hemma är däremot förknippad med trygghet och
sjömannens längtan till hembygden, typifierad av Linnea i Jag har skrivit till min flicka…
Spänningen mellan dessa två kvinnotyper i sjömannens värld framställs utan omsvep i den
mycket sällan sjungna originaltexten till Dan Anderssons Jungman Jansson (1917):
”Kanske glömmer du din Stina för ett fnask i Jokohama”
Glädjeflickan är oftast, som vi sett, en del i ett större scenario och omgärdad av farlighet,
brottslighet och våld. En sådan koppling är tydlig redan i Taubes tidigaste sjömansvisor
Fritiof Andersson och Karl-Alfred och Ellinor. I förstnämnda beskrivs den förföriska kvinnan
i baren:
”Han såg på hennes ögon och hennes svarta hår
och hennes lilla rosenröda mun
och hennes vita tänder och hennes bruna arm
och hennes smala händer och hennes höga barm”
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Snarlikt tecknas förförerskan i Karl-Alfred och Ellinor, där sjömannen återigen lockas av
”hennes röda mun” och följer henne hem.
Den svenske sjömannens ruelse och efterkloka klarsynthet när det gäller vad de lättfärdiga
kvinnorna går för kommer klart fram i fortsättningen på berättelsen om Fritiof, Jag är fri, jag
har sonat… Han hör flickan från baren sjunga utanför fängelset, men låter sig inte luras en
andra gång:
”men det sker ej två gånger uppå samma krog,
och uti varje hamn blott en gång!”
Något liknande antyds i slutet på Karl-Alfred och Ellinor: ”ajöss me dej, ursäkta att jag går!”
Den exotiska och farliga kvinnan kan ses som en del av en imperialistiskt färgad världsbild –
det utomvästerländskt främmande som skall tämjas och erövras. Just blandningen av ljuv
lockelse och irrationell farlighet präglar många berättelser i denna tradition, där till sist den
västerländske mannen triumferar.
En betydligt mer idealiserad bild av glädjeflickan, så som hon framstår i förförelsens
ögonblick, ges i skildringen av Flickan i Havanna. Taube själv kommenterar berättelsen i sitt
företal:
”En visa om huru det täcka könet uppenbarar sig i ett fönster och på detta enkla och oskyldiga
sätt så småningom blir ägarinna av en vacker ring, vilken i sista versen pryder hennes hand.”
Ett nyckelord i hans beskrivning av flickan i Havanna är ”oskyldig”; de erotiska markörerna
är ganska få och i förbigående (”du skall få min röda ros!”). Den uppmålade scenen präglas
främst av närhet, värme och kärleksfullhet. Till den prägeln bidrar ju också karaktären hos
melodin, vilken som nämnts hämtades från en väckelsesång. Intrycket av sången blandades
med åsynen av en vacker låda Havannacigarrer som kom till Taubes barndomshem julen
1897. På locket av cederträ fanns en bild av en vacker flicka med en ros i sin barm.199
Samtidigt är det tydligt att det handlar om prostitution. Flickan sitter i fönstret och lockar till
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sig sjömannen. Så snart han är hos henne frågor hon om pengar, men erbjuds i stället en ring
som kostar femton pund – den ring hon bär i visans slut när hon åter sitter i sitt fönster.
Flickan i Havanna har sin motsvarighet i en spanjorska som besjungs i Resan till Spanien (En
sjömatros uti blåa kläder). Könshandeln är också här antydd när en svensk sjömatros går
iland ”allt uti blåa kläder!”, som det heter i omkvädet. Metriken och den enkelt böljande
melodin, enligt Taube ”upptecknad efter ett handklaver vid Kungliga Flottan”, påminner
också om Flickan i Havanna:
”Och allt uti ett fönster,
allt bakom en gardin,
där satt en senorita
och spela mandolin.
Hallå, du käcke sjömatros,
du ska få komma in,
du sjömatros allt uti blåa kläder!”
En mer sammansatt bild av glädjeflickan ger Taube i Pepita dansar (1950). Hon får själv föra
ordet och berätta om sin bakgrund; den oskyldiga flickan i byn som blir sviken av sin stora
kärlek och vilsen söker sig till staden:
”Den första kärleken så söt som
socker kan den vara,
den andra kärleken ger tröst,
den tredje handelsvara!”
Den eldiga dansen ”som i rus” symboliserar Pepitas erotiska utlevelser i Panamas glädjehus.
Samma danssymbol återkommer i skildringen av en annan glädjeflicka, Violavà (1957), som
dansar sin tarantella i Dårarnas gränd. Hennes bevekelsegrund är dock mera krass; hon har
lämnat byns fattigdom för det goda livet, men också för att kunna skicka pengar till sin
mamma som tror att hon försörjer sig som blomsterförsäljerska:
”I Dårarnas gränd
där är jag känd
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som Violavà, den snälla,
jag doftar viol,
jag svänger min kjol
och dansar min tarantella.
Min dygd är väl inte stor,
men jag kan försörja mor
(fast blommorna som jag säljer knappt ger pengar till nya skor!)”
Ett senare exempel på dansen som erotisk symbol i samband med prostitution är Cornelis
Vreeswijks Deidres samba. Här blandas många motiv. Ur ett perspektiv framstår Deidre som
fräsch, sensuell och levnadsglad, där hon nyduschad och väldoftande kommer ner för berget
som en självmedveten och stolt kärleksgudinna. Från och med refrängen introduceras
prostitutionsmotivet: ”har du tid och pengar så köper du min samba”; ”den som prutar får gå”.
Detta sätts in i ett socialt sammanhang där den sociala skiktningen kopplas till staden
geografi, med de ”rikas heta stränder” och de fattiga i Rio som ”bor högt över alla andra”,
alltså varifrån hon nedsteg i visans inledning. Exotisk romantik blandas med vardaglighet:
”Vill du lära dej min samba
under månen, på stranden?
Jag kan vissla melodien,
med två snäckskal slår jag takten.
Och om du har lust att älska
har vi hamnat på rätt ställe.
Det är förbjudet - jovisst,
men hotell är så väldigt trist.”
Det är inte bara glädjeflickor som Taubes alter egon kommer i kontakt med i fjärran land. En
av hans mest kända kvinnogestalter är Carmencita, vars möten med Fritiof Andersson skildras
i två visor. Lars Lönnroth har ingående analyserat texten i framför allt den första av dessa,
Fritiof och Carmencita, men även något behandlat dess uppföljare, Tango i Nizza.200
Carmencita står, liksom många av kvinnorna i de visor där Taube lämnat den
schablonmässiga sjömansskildringen bakom sig, en bra bit högre upp på den sociala skalan
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och representerar en borgerlig sfär. Lönnroth påpekar hur konversationen mellan de dansande
utvecklas som
”…ett slags verbal tvekamp, som tillåter både den manliga och den kvinnliga danspartnern att
spela ut sina könsroller för fullt, dock helt inom anständighetens gränser.”201
Han tycker sig här se en förklaring till att Fritiof och Carmencita, trots uppenbar
manschauvinism, blivit så populär hos män såväl som kvinnor:
”Den ger ju nämligen möjlighet både för kavaljeren och damen att i kombinerad dikt och dans
leva ut sin erotiska hävdelsedrömmar och aggressioner mot det motsatta könet i en form som
både är lustfylld och socialt acceptabel. Kavaljeren får leka den store erövraren och
hjärtekrossaren. Damen får leka hjärtlös siren som brutalt snoppar av en alltför självsäker
charmör. Men det hela försiggår i en älskvärt pastischerande inramning, på en gång idyllisk
och romantisk, som utesluter alla skuldkänslor.”202
Till stor del samma prägel har Tango i Nizza, där rollerna emellertid delvis är ombytta. Det är
Carmencita som nu sökt upp Fritiof i akt och mening att återuppväcka den tidigare romansen,
hon är ångerfull över sin tidigare bryska avspisning. Att hon ”flög från Paris” antyder att hon
nu är en kvinna med högre social status, mogen och självständig, och inte som tidigare
bunden av sina föräldrar. Det är alltså på hennes initiativ som relationen fullbordas med en
kärleksnatt vid Medelhavet.
Kopplingen mellan sydliga, gärna exotiska, miljöer och kärlekslycka är vanlig i visa och
schlager. Den främmande miljön blir en tillflyktsort där kärleken kan förlösas bortom den
tunga vardagens krav. Distanseringen i rum skapar en legitim frizon för erotiska äventyr som
konvenansen förbjuder på hemmaplan. På denna punkt är Karin Strands iakttagelser om
svensk sentimental schlager även tillämpliga på visan:
”Det exotiska i schlagern kan alltså även användas för att beskriva en gänszon, en plats där
genrens tematiska gränser kan tänjas. Tydligast blir detta när det gäller de, visserligen
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försiktiga erotiska anspelningarna, som åtminstone tycks mindre tabuiserade i den exotiska
miljön och med exotiska kvinnor än i andra sånger.”203
Mot skildringar av fullbordade kärleksmöten av olika karaktär står framställningar av
kärleken på avstånd, längtan och den oförlösta åtrån. En klassisk modell för sådana
skildringar är serenaden med sin tematik av tillbedjan till den i dubbel bemärkelse upphöjda
kvinnan. Det ligger ju i serenadens natur att bilden av kvinnan gärna blir något ytlig och
schabloniserad. Hon får mera prägel av vision och hägring än en personlighet i helfigur.
Fokus riktas snarare på den uppvaktande mannens känslor, längtan och drömmar, Sådan
distansering och objektifiering av kvinnan kan ses som en del av serenadens traditionella
scenario, särskilt tydligt i exempelvis Taubes Fragancia (1960):
”Hela mitt jag är uppfyllt av din ensamhet
fast du är borta äger jag dig här
här i min själ, mitt innersta din härlighet
blommar och doftar för mig var du är”
Även om de schabloniserade kvinnoporträtten dominerar hos Taube finns det även exempel
på mera realistiskt utmejslade. Målaren och Maria Pia tecknar ett italienskt kvinnoöde och
samtidigt en bild av krigets följder för den enskilda människan. Maria Pia berättar för sin
besökande vän målaren hur hon förlorat sin make och sina båda söner i Abessinien och
Spanien. Även här är det just kvinnan som blir kvarlämnad ”blek av sorg”:
”Å, Herre Gud i himmelen, jag är så trött och tom!
Jag har ej flera barn att ge åt Kejsardömet Rom!”
I Fritiof i Arkadien är bilden av de tre kvinnorna en sammansmältning av det uråldrigt
pastorala och en samtidskommentar om modern transatlantisk gemenskap. De nakna flickorna
introduceras näramast som mytiska naturväsen som dyker upp och försvinner i den pastorala
idyllen, men deras jazzande på ängen ger en omedelbar koppling till samtiden. I de senare
stroferna lämnas naturen för staden, där kvinnorna åter dyker upp ”i vita klänningar på
promenaden”. Här kopplas den pastorala episoden till amerikansk frigjordhet och naturlighet,
203

Strand 2003, s. 221.

128

som ställs emot mondän europeisk stelhet. Samtidigt betonas de gemensamma anorna som
grund för en förening i framtidstro, uttryckt i new deal-optimismens fältrop: ”Oh, happy days
are here again!”
Oavsett om kvinnorna hos Taube är madonnor eller glädjeflickor, sångmör eller objekt för
mannens åtrå så är de, enligt en uppsats av Anna Smedberg204, beskrivna som om de vore
konst snarare än verklighet. Hennes tolkning av den taubeska kvinnan är att denna aldrig är
riktigt närvarande och inte riktigt består av kött och blod. Smedberg skriver:
”Sångmön är den gäckande inspirationen och själv immateriell, gjord till ren poesi: ’lätt är
kvinnan som ett fjun’ och hon flyr mannen ’som en flyende hind’ som i myten, i sagan och
dikten. Ty ’damen som dansar är Dafne som flyr’”205
Men också den farliga fresterskan i sjömansskildringarna görs till konst genom att beskrivas
med hjälp av givna attribut, schabloner och fraser. Beskrivningen av flickan i hamn,
glädjeflickan, signalerar ”sjömansvisan som genre” snarare än att den tar fasta på en verklig
kvinna och en verklig händelse. Ett exempel på sådan schablon kan vara när Fritiof tar den
spännande damen på baren i famn och det kommenteras i en formulering som utpekar
kvinnans lott i sjömännens värld: ”Så gör en sjöman när han går iland” (Fritiof Andersson).
I skepnad av hans olika alter egon beskrivs hans egen utveckling från den äventyrlige och
kärlekskranke sjömannen, via den trånande och uppvaktande serenadsångaren och den
charmant kurtiserande danskavaljeren, till den kärleksfulle och trofaste livskamraten. Genom
kvinnorna och diktarens olika förhållningssätt till dem kommer han ofta att i realiteten stå i
centrum även om kvinnan framställs som huvudperson. ”Glömsk av mig själv jag fylls av dig
till bredden” (Fragancia) är sällan en träffande beskrivning av Taubes hållning till sina visors
kvinnogestalter.
Det är ändå möjligt att spåra vissa ganska genomgående attityder och förhållningssätt i
kvinnosynen, delvis oberoende av den kvinnotyp som framställs. I botten ligger att Taube var
ett barn av det borgerliga oskarianska samhället, vilket präglade honom livet ut. Mannen hade
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sina givna roller, först som den aktive ungdomlige äventyraren och erövraren, senare som den
mogne ansvarkännande familjefadern. Samtidigt visar Taube en påtaglig dragning till ett
ålderdomligt höviskt ideal av romantiskt snitt, där kvinnan ses som ett upphöjt väsen, ”en
sångmö från Helikons berg”. Taubes son Per-Evert skriver om det han kallar det höviska i
Taubes skildringar av relationen mellan kvinna och man:
”ett uppträdande som utmärkte författaren själv och som många inte förstår i dagens Sverige.
’Fröken får jag lov ska vi dansa ett tag, Andersson heter jag är hemma ett slag…’ (ur
’Tatuerarevalsen’). Detta är hovkonst, höviskt i folklig tappning.”206
Det ”höviska” i hans diktning blir allt tydligare i de mogna verken och får sitt mest renodlade
uttryck i hans visor med anknytning till provencalsk trubadurlyrik. Det förefaller som om
Taube i viss mening ser alla sina kvinnofigurer som ett slags ”sångmör” i det att de alla kan
fungera som inspirationskällor till hans visor. Något av detta uttrycker han också själv i
förordet till Svenska ballader och visor:
”Den kvinna som vet sig hava fött sång och dikt i en konstnärssjäl, hon kan utan klagan avstå
från det fysiska moderskapets fröjder och att förevigas i en vacker visa det anses och har alltid
av de förnämsta och ädlaste damer ansetts såsom den högsta utmärkelse och lycka.”207
Jämfört med visans många skildringar av kvinnor i fjärran land ägnas den utländske mannen
långt mindre intresse – även detta sannolikt en återspegling av mansdominansen bland
visdiktarna. Den vanligaste typen är förmodligen de oftast anonyma skurkar och råa sällar
som är nödvändiga figurer i skildringen av den svenske sjömannens äventyr. Även något
högre upp på den sociala skalan framställs män från sydliga länder, särskilt Latinamerika,
gärna som hetlevrade och oberäkneliga. På denna schablonuppfattning alluderar Sven
Paddock, förvisso med glimten i ögat, i texten till Sylvains En äkta mexikanare (1937):
”Jag är en äkta mexikanare
och jag är van att göra som jag vill.
Jag har ett blod som en afrikanare
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och vilden spåras i min pupill.”
Den sydeuropeiske mannen framställs ibland med en varmblodighet av mildare grad som
uppfattas som attraktiv, inte minst i rollen som förförare. Här kan den svenske mannen blekna
vid jämförelsen, som i Gösta Stevens text till Sylvains Aj-aj-aj, vilken röd liten ros:
”Pepitos kyssar är flammande lågor,
Petterssons kommer mera som svalkande vågor.
Pepito förklarar sin kärlek i glödande sång,
vad Petterson säger om kärlek är gammal jargong.
Om vaggan stått i Lund eller Granada,
Det är det som gör skillna´n så rasande stor
på en falsk och en äkta spanjor.”
Även i rollen som diktare eller musikant lyfts varmblodigheten gärna fram som en tillgång. Vi
har sett att Taube gärna identifierade sig med provencalska föregångare. I Vals i Provence
(1953) tillskriver han Karlfeldt, en av hans förebilder, liknande karaktärsdrag, liksom bådas
respektive alter egon Rönnerdahl och Fridolin:
”Ett fikonträd på slaggströdd äng
och sotarn med sitt lod
det minner mig uti Provence
om Karlfeldts heta blod.
Det brann där oppi Dalarna
som eldat av bourgogne,
själv liknade han karlarna
här sunnanåt - en Dalarnas,
en senfödd bondesalarnas
Monsieur Bertrand de Born.”

Fred och antimilitarism
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En viktig tematik inom den engagerade visan har av tradition varit fred och antimilitarism.
Även om Sverige under 1900-talet aldrig varit indraget i direkta krigshandlingar så har ändå
hotet och ekon från slagfält och oroshärdar i vår omvärld ständigt varit närvarande.
Fredstemat låter sig speglas i individuella öden och fångas i en poetisk symbolik som alla kan
uppfatta. Musikaliskt är visan ett slags antipod till den kollektivistiskt bombastiska karaktär
som vi förknippar med krigisk musik.
En god illustration till den poetiska inbäddning som fredstemat kan ges är Ture Nermans Den
vackraste visan. Texten publicerades 1918 och musiken av Lille Bror Söderlundh
publicerades 1939 – dess tillkomst utgör alltså en vemodig bro mellan första världskrigets slut
och andra världskrigets utbrott. Kriget ligger som en svart bakgrund till textens ömsinta lyrik
och kommer till ytan först i den sista strofens avslutning:
”Den vackraste visan om kärleken
kom aldrig på pränt.
Den begrovs i en massgrav i Flandern
med en fattig parisstudent.”
Betydligt mer uttrycklig och bitskt ironisk i sin svartsyn är Ruben Nilson i Den okände
soldaten, publicerad 1935. Här ställs krigsmonumentets solenna stramhet och prakt i
motsättning till krigets smutsiga och blodiga verklighet:
”Nu blir jag hyllad utav diplomater,
och en och annan furste han lägger ner en krans
och ber en bön för ruttet kött från landet ’Ingenstans’
och pratar stort om mina hjältedater.”
Båda visorna är, trots skillnaden i förhållningssätt, typiska i så motto att de vänder sig emot
kriget som allmän företeelse. Även om vissa specifika krigshändelser bildar bakgrund till en
visas tillkomst så får oftast fredsbudskapet en mer allmän prägel. De visor som skrivits i
samband med fredsmanifestationer eller i anslutning till särskilda händelser har vanligen fått
funktionen som tillfällighetsvisor och inte fångats upp i standardrepertoaren. Som exempel
kan nämnas Fred Åkerströms Den trettionde i första sjuttitvå som handlar om en händelse i
konflikten på Nordirland. Någon gång kan ändå ett särskilt person- eller ortsnamn figurera i
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förbigående utan att ändra textens allmänt pacifistiska karaktär. Ett exempel är Lars Forssells
text till Boris Vians Le Déserteur, Jag står här på ett torg, där omnämnandet av de Gaulle
antyder visans bakgrund i Algerietkriget, men knappast förtar dess tidlösa budskap:
”Vem är det som ställt till
så vi som är som andra
ska slåss emot varandra
fast ingen av oss vill?”
Många av de mest sjungna fredsvisorna i Sverige har, liksom denna, utländskt ursprung. Det
kan nog delvis bero på att vi i Sverige har varit befriade från direkta krigserfarenheter, men
kanske även på fredsrörelsens internationella prägel. Den förmodligen mest kända och
sjungna fredsvisan i vårt land är I natt jag drömde, med svensk text av Cornelis Vreeswijk.
Originalet, Last Night I Had the Strangest Dream, skrevs av kanadensaren Ed McCurdy 1950.
Den svenska versionen lanserades 1965 och fick omedelbar resonans i främst den växande
proteströrelsen mot Vietnamkriget, men har även senare haft funktionen som allmänt
pacifistisk allsång. En liknande funktion har Pete Seegers Where Have All the Flowers Gone
med svensk text av Beppe Wolgers, Inga blommor finns det mer.
Wolgers har även bidragit med en av de närmast klassiska inhemska fredsvisorna genom Mitt
eget land, med musik av Olle Adolphson. Här framträder flera av de drag som var typiska för
Wolgers och 50-tals kabarén. Det är en lågmäld betraktelse över storpolitik och den lilla
människan; en saktmodig konfrontation mellan den stora världens kyla och den lilla världens
värme parad med en trotsig övertygelse om att den lilla segrar. Den ömsinta texten om
mänsklig gemenskap i terrorbalansens skugga anknyter såväl till det poetiska anslaget hos
Ture Nerman som till Lars Forssells tolkningar av franska texter, och fick särskild resonans i
kampanjen mot kärnvapen:
”Jag hörde musik någonstans
som kom från en frusen orkester
den kallas för terrorbalans
och dansas av öster och väster.
Vad bryr jag mig om öst och väst,
jag vet ju bäst...”
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Vietnamkriget och den från 60-talets mitt växande proteströrelsen skapade en bördig
grogrund för fredsvisan. Via televisionen kom krigets fasor oss närmare än tidigare, samtidigt
som det geografiskt och strategiskt låg på en betryggande distans jämfört med exempelvis
andra världskriget. Nu fanns det ingen anledning att hålla andan, och styrkan i protesterna
underblåstes även av de allmänna vänstervindarna. I juni 1965 grep polisen för första gången
Vietnamdemonstranter på Hötorget i Stockholm. Kulturarbetare gjorde politiska aktioner,
namn som Jan Myrdal, Sven Lindqvist, Göran Palm m.fl. gjorde sig starkt gällande i debatten,
och även flera av Stockholms trubadurer (Vreeswijk, Åkerström, ”Skepparn”, Torgny Björk
m.fl.) gick i täten i det första demonstrationståget mot USA:s krigföring i Vietnam.
Nu hade en ny generation av visartister med klar vänsterprofil etablerat sig, med Cornelis
Vreeswijk och Fred Åkerström som viktiga galjonsfigurer. På deras turné tillsammans med
Ann-Louise Hanson och den skiva, Visor och oförskämdheter, som 1965 kom ur denna
lanserades, förutom nämnda I natt jag drömde, också Stig Dagermans Fröken Saga, i
tonsättning av Fred Åkerström, parad med Vreeswijks Visa om bomben. Båda uttrycker
liknande teman om sagan och kärleken som tröstare i krigets inferno:
”Det var en gång två kära som gick sig ut att vandra,
och de blev inte gripna och dömda för sitt brott.
Det var en gång två mänskor som inte sköt varandra.
Det var en gång en gosse som inte hört ett skott.” (Fröken Saga)
”– Tänk om kriget skulle komma, Ann-Louise,
och alla raketerna regnade över staden
så man varken kunde se eller höra:
Vad skulle du då göra?
– Kanske kommer kriget hit någon dag.
Jag bryr mig inte om när,
bara jag jämt får vara
hos den som jag har kär.” (Visa om bomben)
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Fredstemat spelar en viktig roll i flera av Vreeswijks texter, särskilt de på Grimascher och
telegram från 1966. Jag hade en gång en båt till folkmelodin Sloop John B har nått status som
allsång. Mera syrlig och svart är tonen i några av ”telegrammen”:
”Dom sa att huset låg mitt i vägen,
låg mitt i vägen för en soldat.
Det var en omväg på några steg, men
i stället slängde han en granat.
Hur kan en människa bli så lat?” (Telegram för en bombad by)
”Hans lydnad är total,
hans lydnad är total.
Hans näsa vänds mot fienden
utav en general.
Sen går han rakt i döden
för han har inget val.” (Telegram för en tennsoldat)
Som i flertalet fredsvisor är budskapet här allmänt och tidlöst. Men någon gång lyser de
aktuella krigshändelserna igenom och protesten får en mera specifik udd och adressat, som i
Till Jack, utgiven 1974. Den skrevs en kort tid efter det amerikanska bombflygets offensiv
mot Nordvietnam julen 1972:
”Nu faller natten,
nu faller bomberna.
Nu brinner barnen
i hektakomberna.
Vad ropar barnen? Vad glor de på?
B-52! B-52!”
Vreeswijk skapar här samtidigt en ironisk kontrast till hela den västerländska julkulturen.
Ljus-mörkersymboliken som finns i exempelvis Nu tändas tusen juleljus återkommer i
Vreeswijks skrämmande scener med barnen som brinnande avtecknar sig mot natten.208
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Kritik mot kriget och våldet återkommer hos Vreeswijk i den närmast taubeska valsen En visa
för Veronika:
”Veronika, se:
En död medborgare!
’Var han röd kan han gärna ha det!’
Han dog i all hast
i Hanoi eller Belfast
och nu står han i Aftonbladet”
Texten innehåller enligt Ulf Carlsson:
”…ett konfliktmönster som är genomgående hos Vreeswijk, upplevelser av erotikens
lockelse, själens mörker och offrens plåga.”209
Anti-fascism
En tematik som ligger nära fredsvisan och det anti-militaristiska finner vi i de anti-fascistiska
visorna. Tematiken är dock märkligt sällsynt i visorna från 30-talet med tanke på nazismens
och fascismens starka framväxt i Tyskland, Italien och Spanien. Särskilt efter krigsutbrottet
1939 fanns det tydliga tendenser att från offentligt håll undertrycka alltför uttryckliga
protester. Inför krigshotet gällde det att sitta stilla i båten. Undantag fanns dock. Karl Gerhard
hade tidigt tagit parti mot nazism och fascism, som i revyn Oss greker emellan 1933. Hans
mest berömda ställningstagande mot nazismen är visan om Trojanska hästen som skrevs för
revyn Gullregn 1940. Efter påstötningar från tyska legationen och ingripande av
statsministern och utrikesministern förbjöds den efter ett fåtal framföranden.210 Danmark och
Norge hade ockuperats några månader tidigare och regeringen hade just pressats att medge
permittenttrafiken av tyska trupper genom Sverige. Karl Gerhard anspelar direkt på dessa
händelser:
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”Majoren Quisling är en papegoja,
som imiterar så gott han har förstånn.”
”Vi svenskar umgås med kraken i sämja,
han går numera i reguljär trafik.”
Det spanska inbördeskriget väckte ett aktivt engagemang mot fascismen hos stora delar av
den svenska vänstern. Bland annat kom det till uttryck i att flera frivilligt deltog som stridande
i de internationella brigader som kämpade på den republikanska sidan. Den fascistiska
diktaturen i Spanien tas upp i en av Fred Åkerström tonsatt dagsedel av Stig Dagerman. Hur
det amerikanska kapitalet understödde Francoregimen häcklas i Onkel Sam och den snälle
gossen. Gossen Franco sitter gråtande för att han har tappat sina pengar. Den snälle Onkel
Sam ger honom pengar och frågar vad han skall använda dem till:
”Jag tänkte hänga min gamla mamma
och rep är dyra don, inte sant?”
Från mitten av 60-talet ökades medvetenheten i Sverige om det fascistiska förtrycket i
Spanien. Ett tecken på det var TV-programmet En sång, ett vapen (1965), som också
resulterade i en LP med svenska tolkningar av spanska frihetssånger. Mest känd blev Jacob
Brantings text till Los Gallos, på svenska Den svarta tuppen:
”Svarta tupp, tupp svart som natten
snart blir din tid att förblöda.
Den svarta tuppen är stor
Men segrar ej över den röda.”
I samband med Burgosrättegångarna i Spanien 1975, då Sveriges statsminister Olof Palme
fällde sin klassiska replik ”satans mördare”, ville Björn Afzelius uppmana till bojkott av
Spanien som turistland:
”Så ge er av! Jag är trött på era svängar
för ni fördröjer bara frihetens stund,
och ni borde veta att turisternas pengar
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är som honung i förtryckarnas mun!” (Juanita)
Afzelius är nog den svenske aktör inom populärmusiken som tydligast visat engagemang
inför konkreta händelser och situationer. Han har också personligen knutit en rad kontakter
med politiker i olika världsdelar. Sedan han sett misären i Managua skrev han sin Hälsning
från Nicaragua:
”Ett folk som äntligen rest sig ur askan
av hundratals år av förnedring.
Ett folk som bär på ett hopp och en dröm
Om att själva få skapa sin framtid.”
Militärkuppen i Chile 1973 frammanade ett flertal protestvisor. Den chilenske sångaren
Victor Jara, som avrättades på Santiagos stadion efter militärkuppen, fick stor betydelse för
Cornelis Vreeswijk under 70-talet. Relationen till Victor Jara var dock inte oproblematisk. I
en intervju uppger Vreeswijk att han beskyllts för att ”sko sig” och att man ifrågasatt hur ”en
sån som Vreeswijk” kunnat få sjunga hans visor.211 I Blues för Victor Jara ger det höga
tempot, assonanserna och rimmen i inledningen en lekfull kontrast till det dystra innehållet.
Jaget introduceras på liknande sätt som Taube introducerar Fritiof Andersson i paradmarschen
– möjligen en avsiktlig kontrasterande intertextualitet:
”Här kommer en man utan tro utan hopp
och utan fosterland
och vill skaka hand med en man utan kropp
och en kropp utan högerhand.
Du har inga händer kvar, Victor Jara,
där du ligger i moder jord.
Och dom säger att det är lögn, Victor Jara.
Men jag säger att det är mord.”
Vreeswijks engagemang för Latinamerika var ett tecken i tiden. Under hela 70-talet kom
kontinenten i fokus, särskilt för vänsterrörelsen. Här fanns åskådningsexempel på förtryck i
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Chile, Argentina och flera mellanamerikanska republiker, frihetsrörelser och frihetskamp,
samt även ”modellen” för det lyckade revolutionära samhället i form av Castros Cuba,
skildrad i bl.a. Tankar i Havanna av Björn Afzelius. En sång med stor spridning var Mikael
Wiehes hyllning Victor Jara, där Hoola Bandoola Band med klanglig hjälp av indianflöjt
suggererar Jaras postuma livskraft:
”Ja, Victor Jara, Victor Jara,
dina sånger ska inte bli glömda.
Från gitarr till gitarr ska dom spridas
över stad och land.
Dom ska vagga oss till sömns
när våra nätter blir långa.
Dom ska marschera med oss
när dagen är här.”
Björn Afzelius bidrog med Elegi För Salvador Allende:
”Salvador Allende, vargtimmen slår.
Men en dag ska skyarna skingras
Och frihetsklockorna ringa,
och Chile läka sitt sår.”
De mer allmänna dragen i nazismen och fascismen utan direkt koppling till en viss oroshärd
är likaså ett viktigt tema i flera engagerade visor. Förakt för svaghet, rasistiska tendenser och
andra ideologiska särdrag häcklas inte minst i varningar för att de fortfarande finns och frodas
i vårt eget land. Cornelis Vreeswijk formulerar oron för den nya fascismen:
”Ser jag den bruna färgen
ryser jag in i märgen.
Och hör du taktfast stöveltramp
så är det dom, min vän,
för dom marscherar än” (Generalens visa)
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På liknande sätt varnar Björn Afzelius i Hög tid och Svarta gänget för en nymornad fascism i
vårt land:
”Då var dom kompis med fascisterna.
Då var dom bundis med nazisterna.
Då var dom bästis med rasisterna.
Då var dom ett med falangisterna.
Det var då, det var länge sen.
Men nu står samma Svarta Gäng
och har häng på ministertaburetterna igen” (Svarta Gänget)
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Sammanfattning
Den genomgång och exemplifiering av olika slags utländska inflytanden på den svenska visan
som ovan gjorts har påvisat en markant breddning av genrens stil och uttryck. Sedan
estradvisans genombrott i början på 1900-talet har många av dess aktörer låtit sig inspireras
av musik från skilda håll, alltifrån Taubes upptagande av kontinental vals och tango till
sentida exponenter för visrock. De nämnda exemplen utpekar de helt dominerande
upptagningsområdena i ungefär den kronologiska ordning deras inflytande först blivit
märkbart: Västeuropa, Latinamerika och USA.
Vi kan således konstatera att svensk visa i huvudsak förblivit opåverkad av musik från stora
delar av världen, såsom Östeuropa, Mellanöstern eller Asien. (Vad gäller Afrika kan man
möjligen hävda någon grad av indirekt påverkan via ”afro-amerikanska” stilar i Nord- och
Sydamerika, där dock graden och arten av afrikanska ingredienser är en komplex och
kontroversiell fråga.) Man kan hitta flera förklaringar till detta, såsom den närmast totala
bristen på kontaktytor under större delen av 1900-talet. Under senare decennier har dock
förutsättningarna förändrats, dels genom spridningen av och intresset för ”världsmusik”, dels
genom invandringen från delar av dessa områden. Men likväl har den svenska visan hittills
förblivit opåverkad av dessa strömningar. Detta kan till stor del bero på att de stilramar som är
förknippade med visgenren sätter vissa gränser för vad den kan absorbera.
Jämfört med många andra genrer kan den svenska visan betraktas som relativt
traditionsbunden i stilmässigt hänseende. Förvisso har dess musikaliska stilramar förändrats
och vidgats betydligt under 1900-talets lopp, men samtidigt har basingredienserna i stilen
varit påtagligt konstanta. Förändringar och innovationer har främst berört tillbehör och
kryddor. Visst går det att peka på enstaka exempel där även någon av basingredienserna bytts
ut, men dessa är snarare isolerade särfall en delar av en genomgripande stilomvandling och
uppfattas följaktligen ofta som fallande utanför den ”egentliga” genren. Basingredienserna
framträder tydligast och utan garnityr i en beskrivning av den prototypiska visan. Den har en
sångbar och syllabisk melodi som inte kräver komplement i form av instrumentala för-,
mellan-, efterspel, riff etc.. Ackompanjemanget är ackordiskt och underordnat; idealt skall
vokalmelodin kunna stå på egna ben. Melodin är tonal och uppbyggd av fraser sammanfogade
till perioder. Omfånget är måttligt. Melodins rytm är tydligt inordnad i ett relativt enkelt
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metriskt mönster med inget eller sparsamt bruk av synkoper eller andra tänjningar mot den
metriska regelbundenheten. Även fraseringen är regelbunden, ofta i moduler om två eller fyra
takter. Harmoniken artikulerar den melodiska strukturen genom påtaglig dominans av
grundfunktionerna, regelbunden och inte alltför tät harmonisk rytm, samt tydliga
kadensbildningar.
Det är uppenbart att många visor på olika punkter går utanför denna prototypiska ram, men
utan att totalt bryta sig fria från den. Exempelvis uppfattas inslag som atonalitet och
polyrytmik eller asymmetriska taktarter som främmande för visan. Inom många av de
musikkulturer som hittills inte haft något inflytande på visan finner vi grundläggande
stilelement som starkt kolliderar med den beskrivna prototypen, främst i form av skaltyper
och rytmisk struktur. De musikkulturer utanför den västeuropeiska sfären som utövat
påverkan har å andra sidan påtagliga rötter i Europa, alltså Latinamerika och USA (inklusive
bluesen).
Som vi sett har det utländska inflytandet varierat över tid. De västeuropeiska influenserna har
varit påtagliga från seklets början och fram till slutet av 50-talet, varefter en viss avmattning
kan iakttas. Detta gäller främst nya impulser då många av de tidigare assimilerats och
insocialiserats i svensk mainstream. Påverkan från Latinamerika spelade en framträdande roll
särskilt från 30- till mitten av 70-talet, medan influenserna från USA gjort sig gällande efter
andra världskriget och successivt kommit att bli de viktigaste. I stort sett stämmer denna blid
överens med förhållandet inom svensk populärmusik som helhet, möjligen med den
skillnaden att det amerikanska inflytandet gjorde sig gällande tidigare inom andra genrer.
Att västeuropeiska stildrag var de som tidigast gjorde sig gällande förefaller naturligt. Den
relativt tidiga introduktionen av latinamerikanska element måste främst tillskrivas Evert
Taube, snarare än lanseringen av modedanser inom underhållningsmusiken vid samma tid.212
Bland visans aktörer fanns vi denna tid ett viss mått av purism där man distanserade sig från
”den internationella underhållningsindustrin”, för att anknyta till Taube-citatet i inledningen
av detta arbete. Avsaknaden av influenser från USA före andra världskrigets slut ter sig också
följdriktig mot bakgrund av en sådan hållning. När sådana så småningom introduceras sker
det i vad vi kunde kalla visgenrens utmarker med ett parodiskt eller pastischmässigt
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förhållningssätt och av aktörer i en ny generation som ännu inte var etablerade inom
”egentliga” viskretsar: Povel Ramel, Ulf Peder Olrog och något senare Owe Thörnqvist.
Bruket av parodi och pastisch markerar ett mått av separering mellan de nya och de etablerade
inhemska stildragen, och leder till en upplevd hybridisering – ett slags kulturkrock. Detta är
särskilt tydligt i samband med upptagandet av stildrag från USA men präglar också många av
de latinamerikanska influenserna vid sidan av Taube. Som exempel kan anföras Olrogs och
Thörnqvists rumbor i Balders hage respektive Engelska parken, där texternas markering av
svensk miljö och i Olrogs fall vikingamotiv och nordisk gudasaga avsiktligt förstärker den
komiska brytningen mellan de ingående komponenterna. Detsamma gäller i hög grad
Thörnqvists tidiga alster med rock på svenska, där redan titlar som Rotmosrock och
Auktionsrock signalerar kollisionen, liksom uppenbarligen Ramels Johanssons boogie woogie
vals. Särskilt under perioden från andra världskrigets slut till början av 60-talet var detta
förhållningssätt gängse i samband med upptagandet av transatlantiska stilelement från såväl
nord som syd. Någon motsvarande attityd kan knappast spåras vad gäller upptagandet av
europeiska stildrag, delvis beroende på att parodin gynnas av en tydlig stilbrytning.
Införandet av nya stildrag – som parodi, pastisch, i original eller på annat sätt – leder
uppenbarligen till en tillvänjning och gradvis insocialisering av dessa drag hos publiken.
Denna process intensifierades starkt under 60-talet genom det ökade inflödet av angloamerikansk populärmusik och ökad tillgänglighet för populärmusik i media, särskilt i form av
melodiradio. Frontlinjen för denna utveckling var naturligtvis ungdomsmusiken och med viss
fördröjning och utspädning följde schlagern i spåren, vilket kan iakttas i exempelvis
stilutvecklingen bland de svenska bidragen till melodifestivalen.213 Sammantaget kom således
den stilistiska tyngdpunkten inom svensk populärmusik obevekligt att förskjutas från Europa i
riktning mot USA, samtidigt som det latinamerikanska inslaget i huvudsak behöll sin nivå.
Samma huvudtendens har vi även kunnat iaktta i den svenska visan.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att visan haft en stark benägenhet att assimilera
främmande stildrag inom de ramar som antytts ovan. Denna benägenhet har vidare tenderat
att öka över tid, en process som utvecklas i ett växelspel mellan utövare och lyssnare. Varje
framgångsrikt införande av ett nytt stildrag tänjer på genrens ram och ökar dess elasticitet,
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vilket i sin tur kan bädda för ytterligare innovationer. Innovationerna måste dock ha resonans
hos publiken för att kunna betraktas som framgångsrika och accepteras som en vidgning av
genrens ramar snarare än en sprängning. Vad som initialt uppfattas som en sprängning av en
genres stilistiska ramar kan emellertid senare, så att säga retroaktivt, inordnas i genren. Owe
Thörnqvists tidiga alster kan tjäna som exempel på detta. Ramen tänjs snarare genom en
gradvis tillvänjning än genom enstaka innovationer och i ett samspel med förändringar över
stora delar av det populärmusikaliska fältet. Man kan samtidigt konstatera att den svenska
visans profil blivit något vagare i takt med att stilramarna vidgats, men den har ingalunda
suddats ut. Redan i början av 1900-talet växte den populära visan fram i nära samspel med
närliggande genrer, som schlager, kuplett, salongsmusik etc. Denna öppenhet gentemot den
musikaliska omgivningen har visan bibehållit genom seklet, vilket varit en viktig förutsättning
för dess fortsatta livskraft och vitalitet.
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