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berättat om sångernas tillkomst, användning och innehåll. Ellen Janzon (född 1882) 
skrev sånger under 1920-talet när hennes man var arbetslös, enbart för framförande 
i familj och vänskapskrets. Rolf Nyström (född 1930) från Degerfors började 1976 
som medlem i fackföreningsstyrelsen att skriva sånger för möten i samband med 
att bruket skulle avskeda 300 arbetare. Bengt Nilsson (född 1955) har börjat skriva 
sånger relativt nyligen, i samband med sjukskrivnings- och arbetslöshetsperioder. 
Deras sånger finns behandlade där de passar in under kapitlens olika teman, och 
de mer fylliga kontextuppgifterna och reflektionerna ger särskild insikt utöver vad 
texterna som sådana förmedlar. Det urval av nutida offentliggjorda inspelningar 
som tas upp är intressant för att det visar hur temat är produktivt i nutiden, både 
hos yngre rappare och hos den övervintrade proggruppen Motvind. I det här urvalet 
finns också de tydligaste allmänpolitiska reflektionerna.

Boken är lättillgängligt skriven och upplagd. Boken har också ett gott pedagogiskt 
värde som förebild för hur man kan arbeta etnologiskt med sångtexter kring ett 
tema med utgångspunkt i ett kvantitativt större material. Här har Bohman valt att 
se vistexterna som källmaterial till kunskap om samhällsförhållanden, men han 
nämner också alternativa sätt: övergripande genreöversikt, intertextuella samband, 
djupstudier av enskilda visor. I hans diskussion av sångernas estetiska funktioner 
hjälper också det långa tidsperspektivet till med att synliggöra förändrad musiksmak, 
musikpraxis och musikerroll.  
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PetrA gArberdIng

Att kalla stardirigenten Herbert von Karajan fåfäng, gör honom inte rättvisa. 
Hans svarta ”existensialisttröja” (Existenzialistenrolli), hans permanenta flirt 
med snygga bilar och vackra kvinnor, hans LP-skivor med de coola framsidorna 
så som man bara känner det från popstjärnor, allt detta kom ju inte från 
ingenstans. Maestron visste hur man kan iscensätta sig själv … (Weiβ, Welt 
am Sonntag, 24.8.2008, citerad efter Kopal 2016, s. 145, översättning av P.G.).

Än så länge finns det inte så många större studier inom det klassiska musikfältet 
av etnologer och musiketnologer. Här är den tyska musiketnologen Ricarda Kopals 
avhandling om Herbert von Karajan (1908–1989) som ”klassisk” musikstar ett mycket 
intressant exempel. Syftet med hennes studie var att undersöka Herbert von Karajans 
nutida image och hur han uppfattas av aktörer inom den västerländska klassiska 
musiken. Ett annat syfte var att analysera hur aspekter av Karajans nutida image 
kan kopplas samman med sociala praktiker inom den västerländska konstmusiken, 
och vilka sociala praktiker inom detta fält beskrivningar av Karajan som framstående 
dirigent ger uttryck för (s. 14). 

Intressant är Kopals teoretiska ansats, där hon förstår den västerländska konst-
musiken (som hon förkortar med KWK, klassische westliche Kunstmusik) som ett 
socialt fält i Pierre Bourdieus mening; ett fält som definieras genom specifika regler 
och en bestämd habitus (s. 13). Fastän Karajan dog 1989 är han inom klassiska 
musikkretsar än idag ett känt namn och representerar vissa uppfattningar om 
klassisk musik. Kopal menar att han än idag representerar ”centrala koncept” inom 
KWK (s. 14). Bourdieus teori om fält, habitus och kapital kopplar hon samman med 
postkolonial teori och en musiketnologisk ansats, med inspiration av forskare som 
Michel Foucault, Stuart Hall, Philip Bohlman, Eric Martin Usner, Marcello Sorce Keller, 
Thomas Turino och Stephen Cottrell. Kopal fokuserar inte på musikens klangstrukturer 
i första hand, utan snarare musik som en social praktik i betydelsen av Christopher 

80 PULS Vol 3Reviews



Smalls begrepp musicking (s. 63). Med detta begrepp syftar Small på musik som 
något som inte bara handlar om ljud utan inkluderar musikens hela sociala praktik, 
som komponerande, framförande, mötet med lyssnarna eller dansarna, musikens 
materiella kultur och så vidare. Kopals poäng är här att musikens kontext är lika viktig 
som musikens klang, och att betydelser inte naturligt finns i musik utan de tillskrivs 
musiken av olika aktörer inom fältet och är därmed konstruktioner som görs utifrån 
sociala och politiska aspekter (s. 67). 

Studiens material har Kopal samlat in genom intervjuer med aktörer inom KWK 
och genom deltagande observationer vid konserter och musikundervisning. Utöver 
detta analyserade Kopal rapporter i pressen under hela året 2008, då man firade 
100-årsjubileet av Karajans födelse. Hon har även genomfört fältforskning online 
genom att studera Karajans Facebook-profil som skapades 2012 av Eliette und 
Herbert von Karajan Institut i Salzburg.

Avhandlingen är indelad i sju kapitel, där kapitel 1, 2 och 3 bland annat innehåller 
syfte, frågeställningar, teorier, metoder och tidigare forskning. Kapitel 4 behandlar 
begreppet star och hur det kan studeras ur ett musiketnologiskt perspektiv. Här 
förklarar Kopal hur hon för över begreppet star från populärmusikens popstar och 
filmens filmstar på det klassiska musikfältet. Kapitel 5 innehåller analyser av hur 
Karajans image konstrueras, kapitel 6 fokuserar Karajans betydelser för den nutida 
KWK och kapitel 7 innehåller sammanfattning, resultat och slutsatser. 

I kapitel 4 konstaterar Kopal att star-begreppet är användbart för att försöka bryta 
upp en historieskrivning inom musikvetenskapen som visserligen domineras av 
beskrivningar av stora, klassiska musikstjärnor, men som vanligtvis inte analyseras 
som uttryck för sociala konstruktioner, utan snarare som representanter för hela epoker 
och musikstilar. När man använder star-begreppet inom den klassiska musiken kan det 
hjälpa till att bryta upp tidigare, ofta omedvetna, disciplinära gränsdragningar mellan 
populärmusik och klassisk musik, mellan folkmusik och klassisk musik och mellan 
musiketnologi och musikvetenskap. Kopal poängterar här att stars alltid konstrueras 
i relation till andra sociala grupper (i Karajans fall andra dirigenter), till recipienter 
(publiken) och till medierna. Men även platsen är betydelsefull för starkonstruktioner, 
till exempel staden Salzburg som Karajans och Mozarts födelsestad. Viktigt att nämna 
är dessutom att stars inte bara konstrueras under den berömda personens livstid, 
utan starkonstruktioner kan fortsätta att existera även efter personens fysiska död, 
så som det även sker i Karajans fall. 

Karajans image skapas bland annat genom föreställningar om musikalisk perfektion 
och vacker klang (Kopal använder den tyska termen Schönklang). Detta är något 
som nämndes av de flesta informanterna och som ständigt förekommer i berättelser 
om Karajan. Kopal citerar här Karajan själv ur en intervju som denne gav tidningen 
Welt am Sonntag: ”Was perfekt ist, ist auch schön” (s. 123). Så var Karajan känd för 
sina talrika repetitioner, där antalet repetitioner inte begränsades, utan man övade 
tills Karajan bedömde klangen som perfekt. Med Schönklang (man talade även om 

”Karajan-Klang”), menades här vanligtvis konserter och inspelningar, där de olika 
instrumenten i orkestern hördes tydligt och rent, utan ljud som ansågs störa den 
musikaliska upplevelsen, som skrapljud av fiolstråkar eller andningsljud. Kopals 
analyser visar hur dessa föreställningar om Schönklang även är generationsbundna. 
Så beskrivs i intervjuer med yngre musikpersoner denna klang som ett något föråldrat 
ideal och en romantisk stil och det lyfts fram att uppförandepraxis har förändrats idag. 

Perfektionism talades det även om i samband med Karajans talrika inspelningar 
av klassiska verk på lp-skivor. Karajan blev dessutom en av de första som spelade in 
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på cd, där han även var med och påverkade cd-skivans format (s. 132). Kopal nämner 
Karajans stora teknikintresse och hans noggrannhet i samband med inspelningar. Men 
utöver det blev Karajan känd för att använda sig av snabba bilar och flygplan för att 
snabbt kunna förflytta sig från en plats till en annan. Karajans image består även av 
berättelser om hans stora konstnärliga och ekonomiska framgångar. Han var en av 
få konstnärer som blev rika på sitt konstutövande. Här påpekar Kopal en intressant 
motsättning inom KWK-fältet: medan framgångar är önskvärda konstrueras gränser 
för hur rik en konstnär får vara utan att bli kategoriserad som kommersiell, girig eller 
kapitalist. I Karajans fall blev hans ekonomiska kapital ett tema som förhandlades om 
i samband med hans image. Här använder Kopal Bourdieus begreppsapparat på ett 
utmärkt sätt för att visa hur ett konstnärligt kapital kan förvandlas till ett symboliskt 
kapital – som dock ska vara oberoende av ekonomiskt kapital för att kunna behålla 
sin symbolik (s. 148). Med andra ord kan konstnärskap förlora lite av sitt värde när 
konstnären tjänar mycket pengar på sitt konstnärliga utövande.

Intressant är också Kopals diskussioner om den professionella musikern inom 
KWK och hur detta kommer till uttryck i föreställningar om Karajan. Berättelser om 
Karajan som ”underbarn” (Wunderkind) som tidigt började spela musik och hade stor 
talang, hans utbildning vid kända musikinstitutioner och hans egna strategier för att 
få fram nya unga talanger (till exempel violinisten Ann-Sophie Mutter) ger enligt Kopal 
uttryck för hur olika former av kapital förhandlas inom KWK och ger utdelning. Hon 
menar att även talang är en social konstruktion som är mer betydelsefull inom KWK 
än inom andra musikaliska fält; enligt Bourdieu kan det benämnas som ”inkorporerat 
kulturellt kapital”, där det är betydelsefullt vem som talar om för vem att man ”har 
talang” eller inte. Så har det exempelvis betydelse om en känd dirigent som Karajan 
tillskrev en annan person musikalisk talang, eller om det var en relativt okänd eller 
oerfaren musiker som uttalade sig om någon kollegas musikaliska förmåga. 

En annan viktig berättelse om Karajan rör hans agerande i Nazityskland. I samband 
med att han erhöll posten som generalmusikdirektör i Aachen 1935 blev han även 
medlem i det nationalsocialistiska partiet NSDAP. Enligt hans egen utsago var 
medlemskap en nödvändighet för att kunna utöva arbetet som musikdirektör. Här 
fanns både under hans livstid och efter hans död en diskussion i Tyskland som liknar 
den om dirigenten Wilhelm Furtwängler, vilken precis som Karajan samarbetade 
med naziregimen och fortsatte sin musikaliska karriär i Nazityskland (s. 142 f). Båda 
kritiserades för att ha låtit sig instrumentaliseras av naziregimen och för att inte göra 
mer motstånd mot den. Karajan själv lär inte ha yttrat sig mer ingående om sin egen 
hållning i Nazityskland. När han denazifierades efter krigsslutet, talade han om att det 
hade varit ”fel” att bli partimedlem, men han argumenterade med att ”vi konstnärer 
lever i en annan, sluten värld. Om vi inte gjorde det, skulle det vara omöjligt att 
framställa musik, som är för mig det högsta och det ena, på det rätta sättet” (s. 144). 
Enligt Kopal ingår denna utsaga i en vid denna tid vanlig diskurs om att musik och 
högtstående kultur rörde sig utanför politiska ramar. Men hon är kritisk till att Karajan 
efter krigsslutet lär ha jämfört nazistpartiet med en ”schweizisk alpförening” som man 
behövde bli medlem i för att kunna bestiga ett berg (s. 140). Karajan illustrerade med 
denna utsaga den ovannämnda ”nödvändigheten” att bli medlem i nazistpartiet för 
att kunna utöva sitt musikaliska ämbete. Här menar Kopal att detta visar att Karajan 
inte var medveten om den politiska dimensionen i sin tjänsteutövning i Nazityskland. 
Men intressant är i sammanhanget att dessa berättelser ändå inte har förringat hans 

”star”-image, även om det har lämnat några mörka fläckar. Här vill jag tillägga att det 
också kan ses som ett uttryck för hur ett starkt symboliskt kapital kan ”överrösta” ett 
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negativt politiskt kapital. Som etnologen Katarzyna Wolanik Boström har uttryckt i sin 
avhandling Berättade liv, berättat Polen (2005), sågs medlemskap i och samarbete 
med kommunistpartiet som något belastande efter kommunisttidens slut i Polen. 
Hon benämner det som ett ”negativt politiskt kapital” (s. 191). Berättelserna om 
Karajans inblandning i nazismen i 1930-talets Tyskland kan uppfattas om ett sådant 
negativt politiskt kapital som dock uppvägs av hans stora symboliska kapital inom 
andra områden inom KWK. 

Sammantaget innebär Kopals avhandling en fascinerande och spännande läsning 
och många nya inblickar i KWK-fältet. Avhandlingens största förtjänst är hur hon 
avslöjar många självklara berättelser och uppfattningar inom KWK-fältet som sociala 
konstruktioner. När författaren tillämpar sin teoretiska begreppsapparat kommer det 
fram nya intressanta insikter och kunskaper om KWK-fältet. Jag hade gärna sett att 
Kopal hade utvecklat sina analyser av själva konstruktionen av Karajans image mer 
ingående, och det hade varit intressant att få några jämförelser med andra kända 
personligheter inom KWK-området för att se vad det finns för likheter och skillnader. 
Avhandlingen är ibland lite spretig när det gäller strukturen, och den långa inledningen 
om teori och metod hade kunnat göras något kortare. Här finns det visserligen en hel 
del intressanta utflykter i närliggande studier och ämnen, men ibland tappas här den 
röda tråden. Men det är också möjligt att några av dessa exkurser behövs om Kopals 
avhandling även ska kunna förstås av läsare utanför musiketnologins och etnologins 
fält. Medan kapitel 5 innehåller många djupgående och intressanta analyser, är de i 
kapitel 6 något kortare och hade ibland kunnat utvecklas mer. Som Kopal själv påpekar 
hade även genus- och etnicitetsaspekten kunnat fördjupas mer i avhandlingen. Så 
konstrueras KWK-fältet än idag i stor utsträckning med hjälp av föreställningar om 
en hegemonisk maskulinitet, vithet och en gemensam ”västerländsk kultur”. Men 
sammanlagt är detta en mycket intressant och läsvärd studie som ger många nya 
lärdomar och insikter i KWK:s fält och hur en känd dirigent ”blir till” även efter sin 
död genom bland annat berättelser, bilder och symbolanvändning.  
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dAn LUndberg

Boken Jailbird Singers och det andra 60-talet är en berättelse om en musikgrupp och 
om en tid i förändring. Jailbird Singers bildades på fängelset Långholmen i Stockholm 
av tre interner: Börje ”Tony” Granqvist, Åke ”Korpen” Johnson och Tohre ”Masen” 
Eliasson. En fängelsepräst upptäckte deras musikaliska färdigheter och fick dem att 
gå med i Ebeneserkyrkans kör som regelbundet gästade fängelset. Ryktet om deras 
vackra stämsång nådde Anders Burman, som var VD på skivbolaget Metronome och 
han erbjöd trion ett skivkontrakt. 

Sociologen Gudmund Jannisa har tecknat gruppen Jailbird Singers historia. 
Jannisas studie bygger till stora delar på intervjuer med Tohre Eliasson, som är den 
ende av gruppens medlemmar som ännu är i livet. I boken beskriver han det möte 
mellan Tohre Eliasson och Tony Granqvist på ungdomsfängelset Roxtuna utanför 
Linköping som blev upprinnelsen till Jailbird Singers. 

Det fanns ett ljudisolerat musikrum och möjlighet att hyra instrument, även 
om många hade med sig sitt eget. En period tillverkade några av eleverna 
egna instrument, erinrar sig Tore Wredenmark, som arbetade som vårdare 
under den här perioden. Detta var under den kortvariga skiffle-eran, och det 
var via skifflemusiken som Tony Granqvist och Thore (sic) Eliasson kom att 
etablera ett samarbete som Tonys skiffle group. Tony och Thore (sic) spelade 
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