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ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to analyze the public music-making by locals in Holmsund 
1850—1980, and to explain the great variety of musical forms in hope to thereby illuminate 
the importance of local music-making for the workers' musical taste, but also how workers' 
musical aesthetics were affected by a more general working-class culture. The variety of musi
cal forms is explained according to John Blacking's distinction between change of musical sys
tem, and variation and innovation within a musical system. 

There are two major changes of the musical system. The first generations of workers in 
Holmsund were recruited from the surrounding countryside, and the main structure of their 
music-making seems to have remained unchanged. During the 1880s and 1890s there is an in
troduction of new elements which dominate the whole industrial epoch: brass instruments be
come the most highly valued instruments, and the thoroughly organized group playing. The 
new ideals of instrument sound are related to the new soundscape of the industrial society. Or
ganized group playing is seen as homological with the social organization of industrial produc
tion, where the work of individuals in different departments is coordinated by a conduc
tor/executive in power. 

During the decade of the 1960s the musical system is once more changed. Electronic techno
logy changes the concepts of sounds and distribution forms, the influence of local music-
making on public musical taste became marginal. Local music-making cannot therefore be sa
id to reflect a workers' aesthetic, but should rather be interpreted as tendencies counteracting 
the professionalism and mediafication of modern society. 

These epochal models outline the basic structural frame of the musical system of each peri
od and the role assigned to local music-making. At the same time there is a great variety of 
musical forms within each period. These variations are systematized as temporarily-used ways 
fo managing certain pairs of concepts, which are seen as oppositional or complementary. The
se pairs are: individual/collective, ideals of equality/professionalization, education/entertain
ment, continuity/innovation, culture/subculture, and male/female. 

Finally, the ways in which values and attitudes of the general working-class culture influence 
the local music scene are analyzed. Instead of the abstract ideals of composition, the useful
ness of the music is stressed in popular aesthetics. The genius cult of art musics does not fit 
into popular music situations, where the will to work hard for the audience is valued instead. 
Ways of relating to the body form another distinction between bourgeois and worker culture. 
Popular music is much centred around dance music, which is also used in concert situations. 
What these values and attitudes have in common is that they are part of a popular aesthetic 
which the educated aesthetic uses as a negative reference point. 

Key words: Ethnomusicology, working-class culture, workers' music, soundscape, amateur 
music, popular music, dancing, concerts. 
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FÖRORD 

När jag efter många både glädjerika och mödosamma år då jag haft för
månen att fördjupa mig i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat kan 
presentera denna avhandling går mina tankar till alla som har bistått mig på 
vägen. Jag vill först och främst tacka alla mina informanter i Holmsund och 
annorstädes, som tagit emot mig med öppna armar och svarat på alla mina 
frågor. Utan er medverkan hade denna bok aldrig blivit skriven. 

Jag vill vidare tacka de som stöttat och inspirerat mig i mina studier. 
Mina föräldrar gav mig en uppväxt där läsning och musicerande var själv
klarheter och där det fanns en medvetenhet om folklig historia och kultur. 
Folkskollärare Ingvar H Ericsson introducerade oss mellanstadiebarn i lokal 
historieforskning och samtidsdokumentation, och lät oss genom sin roll som 
ortsmeddelare till Jan Lings avhandling Nyckelharpan veta att lokal musik
historia kunde vara av intresse så högt upp som på ett universitet. Vidare 
vill jag tacka alla kamrater jag spelat och diskuterat musik med genom åren: 
Herberts, Turmans, Hela havet, Brallan, Träsket, Driften, Kom igen. 
Speciellt tack för diskussioner och personligt stöd till Leif Eriksson och 
Tomas Östrand. 

En inspirationskälla har också varit olika musiker och musikgrupper 
verksamma under 1970-talet vilka på olika sätt gjorde äldre folklig musik 
aktuell. Här kan nämnas Låt & Trall, Arbete & Fritid, Budkavlen, Hemkört, 
Fred Lane, Ry Cooder m fl. 

Professor Phebe Fjellström uppmuntrade mig att påbörja forskarutbild
ning och har varit handledare under största delen av arbetet. Jag vill tacka 
för hennes insats. De sista två åren har forskarassistent Inger Lövkrona varit 
handledare och jag är henne stort tack skyldig för att hon lyckats leda väg 
åt mig genom den skog av data jag varit på väg gå vilse i. Jag vill också 
tacka professor Billy Ehn, som likaledes lagt ned stort arbete på att höja 
avhandlingens skärpa. 

Etnologiska institutionen vid Umeå universitet och forskarseminariet har 
utgjort stadigvarande referensgrupp och vänkrets. Speciellt vill jag tacka 
docent Kurt Genrup, doktoranderna Kerstin Arbaeus, Lars Holstein, 
Marianne Liliequist, Åsa Ljungström, Britta Lundgren, Claes Olsson, 
Marianne Wahlberg samt sekreterare Carin Nilsson för trygghet, stöd och 
uppmuntran. 

Jag vill också tacka de personer och institutioner som låtit mig presentera 
arbetet och givit råd och synpunkter på vägen. Detta har skett vid det andra 
nordiska seminariet om arbetarkultur i Norrköping 1986, anordnat av etno
logiska institutionen i Göteborg och Arbetets museum i Norrköping; vid 
musikvetenskapliga institutionen i Göteborg; vid symposium för yngre sven
ska musikforskare 1987, anordnat av Musikvetenskapliga institutionen i 
Uppsala; vid etnologiska institutionen i Uppsala; vid seminarium med Mark 



Slobin, Wesleyan University, Pennsylvania, USA, anordnat av svenska 
ICTM, Stockholm 1988. Jag vill också tacka Jan Ling och Stig-Magnus 
Thorsén, Göteborg: Erik Kjellberg och Anna Johnson, Uppsala; Krister 
Malm, Stockholm. Ett speciellt tack till Owe Ronström, Stockholm som läst 
igenom hela manuskriptet och givit värdefulla synpunkter i arbetets 
slutskede. 

Jag vill också tacka följande för hjälp med den tekniska utformningen. 
Peder Aléx för korrekturläsning; Roger Jacobsson för manuskripttekniska 
råd; Marianne Nejati för hjälp i tryckningsprocessen; Åke Sörlin och Rolf 
Lindh, reprofoto. Den engelska sammanfattningen har språkgranskats av 
lektor Jan Robbins, engelska institutionen. 

Avhandlingsarbetet utfördes under flera år huvudsakligen på fritid utan 
någon egentlig ekonomisk bas. Visst insamlingsarbete kunde utföras inom 
ramen för projektanställningar vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnes
arkivet i Umeå och Svenskt visarkiv, Stockholm. Jag vill därför tacka 
arkivcheferna Åke Hansson och Bengt R Jonsson för deras värdefulla stöd 
under inledningen av min forskarkarriär. 1985-1990 har jag kunnat 
genomföra arbetet inom ramen för utbildningsbidrag och doktorandtjänst 
vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Under arbetets gång har 
jag dessutom fått ekonomiskt stöd från Stiftelsen J C Kempes Minnes 
stipendiefond och Gösta Skoglunds fond. Tryckningsbidrag har utgått från 
Humanistiska fakulteten samt Kungliga Skytteanska samfundet. 

Till sist vill jag tacka min familj - Helena, Linn och Mikael. Utan ert 
varma stöd hade jag aldrig klarat av det hela. Avhandlingen är tillägnad er. 

Vännäsby mars 1991 
Alf Arvidsson 



1. INLEDNING 

1.1 PROLOG, SYFTE 

Den som åker E 79 söderut från Umeå kommer efter halvannan mil fram 
till Holmsund, ett av de samhällen från sågverksepoken som under 70-talet 
inkorporerades i Umeå kommun. Det som först möter är en skylt om avfart 
till Lövöns industriområde samt en skylt uppsatt av köpmannaföreningen 
som välkomnar till Holmsund och Himmelska Fridens Torg. E 79 fortsätter 
på ett smalt näs där enfamiljshus, de flesta äldre trähus, kantar vägen som 
sedan fortsätter på ett större landområde med olika bebyggelseområden ut
sträckta i en delvis kuperad terräng. Här går E 79 parallellt med järnvägen 
som på två ställen kan korsas om man vill till den centrala bebyggelsen; 
annars leder E 79 fram till Umeå uthamn där färjetrafiken till Vasa tar vid. 

Till skillnad från många andra sågverksamhällen är sågen i Holmsund 
fortfarande i full gång, och den och golvfabriken sysselsätter båda dryga 
hundratalet anställda, varjämte ett antal mindre industrier också bidrar till 
att karaktären av industrisamhälle bibehållits till viss grad. För många är 
dock Holmsund ett pendlarsamhälle för folk som arbetar i Umeå, en kom
mundel snarare än en självständig ort. 

Holmsund är känt bl.a. för insatser på idrottens område. Föreningen IFK 
Holmsund har länge haft ett av de bästa fotbollslagen i Norrland och 
spelade säsongen 1967 i allsvenskan. Länge försökte man hålla sig bland de 
bästa norrländska lagen. Lokala konkurrentklubben Sandviks IK har inte 
kunnat hålla samma nivå på fotbollslaget men har i gengäld haft stora fram
gångar i simning, vilket under 80-talet utvecklades till att klubben blev 
landets ledande inom Modern femkamp och nyligen stod som arrangörer av 
VM. 

Under 70- och 80-talen nämndes också Holmsund varje vecka i den där 
bosatte journalisten Fredrik Burgmans radiokåserier, där rikspolitiska hän
delser avspeglades och avdramatiserades i form av refererade diskussioner 
mellan pensionerade arbetare i "skuggregeringen" på "Ljugarbänken" vid 
"Himmelska Fridens Torg". Denna benämning gjorde att det oplanerade om
rådet mellan Konsum och Pingstkyrkan - några parkeringsplatser och en 
mindre gräsmatta - så småningom blev plats för ett riktigt torg. 

De senaste årtiondenas intresse för industrialismens och folkrörelsernas 
historia har på många industriorter tagit sig uttryck i en historisk 
medvetenhet, som i Holmsund också fått extra näring genom att orten fått 
tjäna som lokalt exempel i lokal- och riksradio samt forskning.1 Mitt val av 
Holmsund som undersökningsort utgår också från att det är ett av många 
sågverkssamhällen efter norrlandskusten.2 



Holmsund har en relativt kort bebyggelsehistoria.3 Detta område av 
halvöar hörde ursprungligen till bondbyarna i Umeå socken och användes 
som fäbodställe och fiskeläge. I slutet av 1700-talet tillsattes en skogvaktare 
som blev den förste fast bofaste, och under förra hälften av 1800-talet 
uppkom en mindre bosättning på Lövön, grundad på kombination av agrara 
näringar. Den stora befolkningstillväxten startade först vid mitten av 1800-
talet och hängde samman med sågverksindustrins expansion och platsens 
strategiska läge för sjöfart. Det av Göteborgsfamiljen Dickson ägda 
Baggböle sågverk norr om Umeå anlade på 1850-talet en lastageplats för 
omlastning av timmer vid det s.k. Småholmssundet. Här byggdes under 
1850- och 60-talen planmässigt upp ett litet samhälle med arbetarbostäder, 
förvaltarbostad, kyrka och prästgård, vilket fick namnet Holmsund. På 
1880-talet ersattes Baggböle sågverk av ett sågverk vid Holmsund. 

Någon kilometer norr om Holmsundsanläggningen, närmare Lövöbebygg-
elsen, anlades 1860 Sandviks Ångsåg av ett bolag bestående av affärsmän i 
Umeå. Runt denna såg växte också ett samhälle upp, med herrgård, förvalt
ningsbyggnader och arbetarbostäder. Denna bebyggelse blev ej genomplane-
rad på samma sätt som Holmsund. Mellan dessa två sågverk växte Djupvik 
fram som ett komplementsamhälle med handels- och serviceutbud samt 
hamn för omlastning av de kustfartyg som var för djupgående för att kunna 
gå uppför älven till Umeå. Även Lövön expanderade med bostäder för 
Sandviksarbetare. Under 1900-talet har dessa fyra samhällsbildningar vuxit 
samman, samtidigt som egnahemsområden från 1930-talet och framåt för
dubblat bebyggelsearealen. 

Fram till 1960-talet dominerades Holmsund helt av sågverken och under
ställda förädlingsindustrier, och majoriteten av befolkningen tillhörde alltså 
arbetarklassen. Under mellankrigstiden började tjänstemannagruppen växa 
fram. I Djupvik fanns ett antal affärsfamiljer och hantverkare samt vissa 
offentliga tjänsteutövare. Till den egentliga överklassen kan endast räknas 
förvaltarfamiljerna vid sågverken. Denna arbetarklassdominans på orten 
medför alltså att vi fram till 1960-talet kan betrakta merparten av det 
offentliga livet som beroende av och inriktad mot en arbetarklasspublik. 

I musikaliskt avseende skiljer sig det nutida Holmsund inte nämnvärt från 
Sverige i övrigt. Man lyssnar på samma radio- och TV-program, köper 
samma skivor och kassetter, går på disco eller mogendans, åker till Göteborg 
för att se Bruce Springsteen, David Bowie, Rolling Stones. Vid sidan av 
denna nationella och internationella musik som var och en förväntas känna 
till finns också ett amatörmusicerande som i varierande omfattning är till
gängligt på lokala scener; körer, orkesterförening, dragspelsmusik, rockband 
m.m. Vissa av dessa lokala musikformer är självklara utifrån nutidens all
männa musiksmak; för andra musikformer gäller att deras förekomst i 
Holmsund förstås bättre ur ett historiskt perspektiv - de har en gång etable
rats i en annan situation och fortsätter att vara livskraftiga genom att kana
lisera ett allmänt intresse för musicerande och den gemenskap det skänker. I 
tidigare epoker verkar det lokala musicerandet ha varit ännu viktigare, inte 
enbart för de utövande men också för folk i allmänhet i Holmsund genom 
att det var det dominerande sättet att komma i kontakt med musik före de 
elektroniska massmediernas genombrott. 

10 



Syftet med denna avhandling är att undersöka det offentliga musicerande 
som utövats i Holmsund av lokalbefolkningen under perioden 1850-1980 och 
söka förklara variationerna i musikformer. Därigenom vill jag komma åt det 
lokala musicerandets roll för arbetarnas musiksmak som helhet, men också 
hur arbetares musikestetik påverkats av en mer generell arbetarkultur. 

Den geografiska avgränsningen till Holmsund motiveras av att jag velat 
lyfta fram det amatörmusicerande som utgjort en stor del av det offentliga 
musicerandet, och att detta blir lättare synligt vid studiet av en mindre ort. 
Avgränsningen bakåt i tid motiveras av att Holmsund etablerades som såg
verkssamhälle vid denna tidpunkt; avgränsningen framåt till 1980 bygger på 
att jag velat fånga karaktären hos längre tidsavsnitt och därför avstår från 
den detaljrikedom, med risken att uppförstora eler nedvärdera olika drag, 
som ett nutidsmaterial förmedlar. Tyngdpunkten hos avhandlingen ligger på 
perioden 1880-1960 vilket motiveras dels av bristen på källor som behandlar 
tiden före 1880, dels av att denna period också utgör en samhällshistoriskt 
avgränsad epok. 

Valet av Holmsund utgick dels från forskningshistoriska skäl - orten var 
såväl lokalhistoriskt belyst som musikhistoriskt uppmärksammad - och dels 
av det praktiska skälet att det är beläget nära Umeå. 

Det finns flera skäl till att jag påbörjade denna undersökning. Ett är den 
mytbildning som skedde inom 1970-talets folkmusikvåg kring det folkliga 
musicerandets utveckling. Industrisamhällets musik ställdes i kontrast till 
bondesamhällets med en negativ syn på det förstnämnda: under industri
alismen slutade folket att spela själv för att i stället bli passiva konsumenter. 
I stället för folkmusiken producerad av folket självt kom en kommersiell 
musik producerad av musikindustrin och därför ointressant att studera. 
Gentemot detta hållningssätt vill jag dels framhålla att det under 1900-talet 
finns ett rikligt folkligt musicerande som motsäger tesen om industrisamhäl
lets passiviserande inverkan, samt att det är viktigare att fokusera på 
musicerandet och användandet av musiken som kulturella handlingar, än att 
enbart se till själva musiken. Det är inte nog med att veta ursprunget till en 
viss musik, man måste också ställa frågan om varför en viss musik används i 
en viss miljö vid en viss tidpunkt, en fråga som får olika svar beroende på 
vilka ramarna är. 

En annan orsak som också var mer aktuell när jag började arbetet var att 
den nyorientering som slagit igenom under 1970-talet inom etnologin, och 
innebar att ämnet inte var begränsat till det förindustriella bondesamhället 
utan likaväl kunde innebära samtidsstudier eller studier av industrisamhällets 
framväxt, inte tycktes gälla musiken. När jag i början av 1980-talet försökte 
redigera ett temanummer om musik av Nord Nytt, nordisk tidsskrift for 
folkelivsforskning, visade det sig vara svårt att få tag på bidrag som 
motsvarade denna nyorientering. Den mesta folkloristiska forskningen om 
musik kretsade fortfarande kring bondesamhällets musik, och nutidsoriente
ringen bestod i studier av hur denna musik fortlevde i nutiden eller studier 
av nyare musik som uppvisade liknande existensbetingelser (okänd upphovs
man, variantbildning, tradering genom gehörsinlärning eller avskrift). Vad 
jag velat ändra på är arbetsgången i forskningsuppgiften: istället för att utgå 
från en viss typ av musik och undersöka vilka människor som använt den, 
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utgår jag från en bestämd grupp av människor och låter deras agerande 
avgöra vilken musik som är intressant. 

Min undersökning handlar alltså om vad som hände med musicerandet 
när stora grupper av människor lämnade landsbygden för att slå sig ned i 
industrisamhällen. I enlighet med studiet av bondesamhällets musik vilket 
framhållit musikens integration i lokalsamhället och dess bindning till sär
skilda brukssituationer vill jag därför göra en lokalstudie av ett bestämt in
dustrisamhälle. Avsikten med detta har varit just att få fram hela spektrat 
av olika musik för olika situationer, samt att få musicerandet kopplat till in
divider och roller. Ett alternativ hade varit att samla material från många 
olika industrisamhällen, vilket då kunde ha medfört risken att endast de 
mest högfrekventa musikformerna uppmärksammades på bekostnad av hel
hetsbilden samt att musikerna blev mer anonyma. 

En annan bakgrund till mitt ämnesval är den forskning och debatt som 
handlat om arbetarklassens musik. Den har i praktiken så gott som uteslu
tande behandlat arbetarrörelsens musik, med en oftast outtalad förutsättning 
att arbetarklassens sanna väsen uttryckts i form av arbetarrörelsen. Därige
nom har studieobjektet inte längre varit arbetarklassens musik, utan den 
musik som representerat klassen i konfrontationen med borgerligheten. 
Arbetarrörelsens musik har oftast ställts i relation till borgarklassens musik, 
och endast i ringa omfattning i relation till arbetarnas musikvärld som 
helhet. Jag har därför känt ett behov av en undersökning som tar sin ut
gångspunkt i arbetarnas totala tillvaro med såväl fest som demonstration. 

Ämnesvalet har också en mer personlig karaktär. Jag är själv uppvuxen i 
ett liknande industrisamhälle och har flerårig erfarenhet från träindustrin. 
Mitt eget musicerande har utgått ifrån vad som föll sig naturligt i denna 
miljö under 60-talet och början av 70-talet; att fingra på hemmets dragspel 
- popmusik, blues och visor med kamrater i källare och på ungdomsgården 
- klassiskt pianospel i kommunal musikundervisning. Under 70-talet intres
serade jag mig också för spelmansmusik på fiol samt jazz, intressen som 
väckts genom den experimentiella popmusiken under denna tid. Detta mitt 
samlade musikintresse kunde inte tillfredställas inom hemortens ram utan 
förde mig vidare till universitetsstudier i musikvetenskap och etnologi samt 
verksamhet som musiker i olika sammanhang. 

Vid mitten av 70-talet var jag verksam inom den progressiva musikrörel
sen i Uppsala/Gävle, som musiker, musikforumaktivist, tidningsombud m.m. 
I den debatt som fördes inom musikrörelsen mötte jag ofta åsikter om arbe
tarklassens förhållande till musik, både historiskt och i samtiden, vilka inte 
stämde med mina egna kunskaper och erfarenheter. Det kändes därför na
turligt att ta upp detta ämnesområde när det blev aktuellt för mig att 
skissera ett avhandlingsämne. 

Studien har förändrats om och om igen under arbetets gång. En ur
sprunglig inspirationskälla var 1960- och 1970-talens musiksociologiska 
forskning där statistiska samband mellan socialgruppstillhörighet och musik
vanor fastställdes.4 Detta ville jag ansluta till ett historie-materialistiskt syn
sätt. En allmän klassanalys räckte dock inte för att förklara alla variationer 
inom arbetarklassen, och jag ville komma längre än till att bara beteckna 
olika musikstilar med begrepp som "klassmedvetande - falskt medvetande". 
Den marxistiska historiesynen har också haft en olycklig tendens att göra 
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europeisk utveckling till universell lag vilket musikhistoriskt reducerar det 
folkliga musicerandet till att vara kvardröjande rester av musikens ur
sprungliga former eller blekt kopierande av den utvecklade musiken.5 

Inledningsvis samlade jag ett stort material som jag försökte att identifi
era musikhistoriskt. Holmsunds roll blev därigenom att vara mottagare för 
spridning av impulser utifrån och med några års fördröjning avspegla en 
allmän utveckling - ett framställningssätt som lämnade alltför lite utrymme 
åt den kulturskapande aspekten i mänskligt handlande. Min väg bort från 
detta synsätt gick via kunskapssociologi och kulturanalytiskt inspirerad 
musikantropologi, forskningsinriktningar som hjälpte mig att förverkliga 
mina ursprungliga intentioner: att se på det lokala musiklivet utifrån 
individernas egna förutsättningar. 

Mitt arbete har också tagit intryck av performansanalysen inom folk-
loristik och musikantropologi,6 och tidigare avhandlingsversioner var delvis 
strukturerade efter de olika situationer där musik förekom. Men källmateri
alets karaktär gör det svårt att åstadkomma utförliga performansanalyser 
genom att det är alltför ojämnt i fråga om detalj redovisningar av olika 
situationer. Dessutom är det variationerna i musikformer som står i centrum 
för undersökningen och för att kunna jämföra dessa måste analysen föras på 
en mer abstrakt nivå. 

Det metodologiska tillvägagångssättet blir att utifrån en kunskapssocio-
logiskt inspirerad definition av musik göra en historisk epokindelning. Olika 
musikformer inom en och samma epok ses som uttryck för epokens musika
liska grundstruktur eller som medvetna variationer mot denna grundstruktur. 
Diskussionen av hur arbetarkulturens allmänna värderingar påverkat 
arbetarnas musikestetik utgår ifrån tidigare forskares karaktäristik av arbe
tarkultur. I denna diskussion hänvisas också till konstmusikens estetik för att 
få en kontrasterande effekt. 
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1.2 TIDIGARE FORSKNING 

Studier av musik i lokalsamhällen 

Det finns många större och mindre översikter av musikliv i enskilda sam
hällen, huvudsakligen tillkomna på grund av lokalt intresse. I regel behand
lar dessa den mer organiserade och offentliga musikodlingen i form av biås-
orkestrar, stråkorkestrar, körer m.m. och med betoning på konsertlivet. 
Dansmusik redovisas i regel inte. Även regionala översikter utan anspråk på 
fullständighet finns.7 

Studier av lokalsamhällen ur ett medvetet musikvetenskapligt perspektiv 
introducerades på allvar genom de musiksociologiska undersökningar som 
bedrevs vid Göteborgs universitet från 1968 med musikvetaren Jan Ling 
som ledare.8 Undersökningarna av Stenungsund och Halmstad var starkt in
fluerade av sociologen Göran Nylöfs musikvaneundersökningar9 och byggde 
på sociologisk-statistisk metodik. En av de hypoteser som formulerades uti
från Stenungsundsundersökningen var att musiklivet på en enskild ort 
"består av en samling musikaliska delkulturer, vilka inbördes kan stå i viss 
relation till varandra, men ofta synes vara avgränsade från varandra. Dessa 
musikaliska delkulturer omfattas av så många människor som föredrar, lyss
nar och/eller utövar en bestämd musikgenre och till denna hörande musik
utförande."10 Detta har jag tagit fasta på som en delförklaring till 
Holmsunds offentliga musikliv. 

Efter dessa undersökningar orienterade man sig inom musikvetenskapen 
mot mer kvalitativa metoder och ett mer antropologiskt inspirerat synsätt, 
bl.a. inom projektet "Musik i Skaraborg". Inom detta projekt riktades upp
märksamheten mer på de enskilda musikaliska delkulturerna. Lokalunder
sökningar utfördes även vid andra institutioner.11 Dessa undersökningar 
hade huvudsakligen ett synkront perspektiv och utforskade musiklivens 
strukturer och mekanismer. Det fanns en stark koppling till den samtida 
offentliga debatten om musik och samhälle, och undersökningarna utmynna
de ofta i formulering av problem för kulturpolitiska institutioners verksam
het.12 Två undersökningar i början av 80-talet om Piteå respektive 
Hudiksvall införlivade också ett historiskt perspektiv i det att den historiska 
bakgrunden till olika orkestrar tecknades.13 För båda uppsatserna gäller dock 
att de utgår från nutiden, dvs. de behandlar nutida storkommuner som be
står av flera större och mindre orter med olika historia - t.ex. omgivande 
landsbygd, köpstäderna som givit namn åt kommunerna samt renodlade in
dustriorter som Munksund respektive Iggesund. 

Ovannämnda och flera musiksociologiskt inriktade arbeten har fastslagit 
att det finns klara samband mellan musikvanor och socialgruppstillhörighet, 
ålderskategori och utbildning.14 Beträffande klasskillnader i musiksmak har 
musikens karaktär av socialt skiljemärke framhållits.15 Detta kan dock inte 
ensamt förklara variationerna inom ett lokalsamhälle, synkront eller över tid. 
Likaså är konstaterandet av förekomsten av musikaliska delkulturer en 
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viktig iakttagelse, men detta kan inte utan vidare appliceras på ett historiskt 
material. 

Studier av musik i arbetarmiljö 

Den mesta forskning som bedrivits kring arbetarklassens musicerande har 
varit genre- och stilinriktad. En föregångsman var etnologen Mats Rehnberg 
som tidigt behandlade folklig diktning i arbetarmiljö inom Nordiska Museets 
insamling av arbetarminnen under 40-talet.16 Musikforskaren Greger 
Andersson har forskat kring de svenska civila blåsmusikkårernas historia och 
därvid bl.a. pekat på det filantropiska syftet bakom tillkomsten av många 
blåsorkestrar där företagsledare sökte undanröja sociala problem genom att 
satsa på bildning och förädlande nöjen för arbetarna, samt att blåsmusik
kårerna var ett uttryck för en brytning mellan "agrar" och "urban" musik
kultur som företrädesvis ägde rum på landsbygden.17 Musikforskaren Birgit 
Kjellström och etnologen Håkan Berglund har behandlat musik i arbetarmil-
jöer i sina arbeten om dragspel.18 

Den största forskningsinsatsen på detta område har utförts av etnologen 
Stefan Bohman som lyft fram strejkvisor och annan kampdiktning från ar
betarrörelsens framväxtskede samt utförligt belyst musiken inom arbetarrör
elsen i sin doktorsavhandling Arbetarkultur och kultiverade arbetare}9 Han 
visar där hur flera olika delkulturer inom arbetarrörelsen stod för olika 
synsätt under rörelsens tidigare period (ungefär fram till år 1920). Mellan 
olika grupper av arbetare fanns skiljaktiga tendenser. Inom grovarbetarfack-
förbund betonades den unisona sången av kampsånger som arbetarspecifik 
musikform, till skillnad från de fackförbund för hantverkskunniga arbetare 
som lyfte fram den kultiverade körsången som en symbol för de egna strä
vandena. Bohman urskiljer också en särskild "studentdelkultur" inom arbet
arrörelsen, vilken upprätthölls av de utbildade individer med bakgrund i 
borgarklassen som var aktiva inom SAP-ledning och partipress, såsom t.ex. 
Hjalmar Branting. Inom denna grupp framhölls den borgerliga konstmusiken 
som en värdefull kulturyttring som arbetarklassen av sociala och ekonomiska 
orsaker var utestängd från. Noteras kan att de olika arbetargrupperna beto
nade kollektiva musikformer, medan studentkulturen också framhöll 
solistiska former. 

Bohman tolkar detta faktum att arbetarrörelsens kultur byggts upp med 
inslag från både arbetar- och borgarkultur dels som utslag av faktiska skill
nader i klassbakgrund hos olika medlemmar, dels som uttryck för att arbe
tare och borgare genom industriproduktionen också hade gemensamma pers
pektiv i förhållande till t.ex. bönder. Inslagen av ursprungligen borgerliga 
musikformer tolkas också som resultat av att arbetarna haft ett behov av ta 
till sig musikaliska kunskaper, och därigenom vänt sig till de musikformer 
där denna kunskap funnits mest formulerad. 

Bohmans avhandling har ibland uppfattats och delvis avvisats som en tes 
om "arbetarklassens förborgerligande", kanske beroende på att man velat läsa 
den som en avhandling om arbetarklassen.20 Denna typ av reaktion visar på 
behovet av ytterligare empiriska studier samt vikten av att lyfta fram 
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skiktning inom arbetarklass och arbetarrörelse som förklarande ram till 
variationsrikedom. 

Bohman skiljer mellan arbetarrörelsens musik - "den musik som använts 
inom arbetarrörelsen och handlar om fackliga och politiska frågor. Det kan 
gälla t.ex. strejk- eller kampsånger.", vidare arbetarmusik - begreppet 
innefattar arbetarrörelsens musik och definieras som "den musik som utgått 
från arbetarnas led och som handlar om arbetarnas villkor och problem i 
allmänhet. Det kan gälla t.ex. arbetssånger" samt arbetarnas musik - "all den 
musik arbetare omgett sig med, oavsett om den skrivits av arbetare eller 
handlar om specifika arbetarfrågor. Det kan gälla psalmer, schlagers osv."21 I 
Bohmans framställning kommer dock arbetarrörelsens musik att omfatta all 
musik som används inom arbetarrörelsen, således även körsång och 
konstmusik. Med denna terminologi behandlar min undersökning arbetarnas 
musik. En metodisk skillnad härvidlag är att arbetarnas musik har inte i 
samma utsträckning som arbetarrörelsens musik utformats inom ramen för 
en medveten diskussion, och följaktligen kan man inte alltid finna 
värderingar kring olika musikformer uttryckligen formulerade. 

Sociologen Stefan Andersson har studerat folkparkerna under perioden 
1890- 1930-talet utifrån begreppen tidsdisciplin, fritid och fritidsrum och 
ser folkparkerna som formade av arbetarrörelsen, inom industrialismens 
tids- och rumsuppfattning. I folkparkernas utbud finner han en övervikt för 
dans samt operett och komisk underhållning, samtidigt som bild
ningssträvanden sökte "höja kvalitén" på utbudet med att få in dramatiska 
teaterstycken, opera och konstmusikaliska konserter. För bildningssträvanden 
i motsats till "enklare nöjen" stod dels de lokala rörelseaktivisterna gentemot 
majoriteten av besökarna, dels folkparkernas centrala organisationer gen
temot de lokala folkparkerna.22 

Det är således främst frågan om förekomsten eller frånvaron av en sär
skild arbetarmusik som intresserat de flesta forskare. Vad jag saknat i denna 
forskning är en relatering av arbetarrörelsemusiken till arbetarnas totala 
musikvärld.23 En orsak till detta är bristen på empiriska undersökningar, 
vilket min undersökning är ett försök avhjälpa. Jag vill här speciellt upp
märksamma den del av arbetarnas musik som inte kan karaktäriseras som 
arbetarmusik; kan den trots frånvaron av uttalad klasståndpunkt ändå 
kopplas samman med arbetarklassen, dvs. finns det för arbetarklassen speci
fika förhållanden som formerar arbetarnas musiksmak? 

Frågeställningen rörande arbetarmusik kontra arbetarnas musik har också 
samband med den analysnivå man arbetar på. Intresset för en arbetarmusik 
handlar om att i ett makroperspektiv - i samhället som helhet på nationell 
nivå - är inte musik något som enbart utspelar sig inom klasser och del
kulturer som ett ackompanjerande av det tänkta ideala livsmönstret. 
Musiken är också underlag för ett fält som kan kallas "musiklivet" där delar 
av olika klassers och delkulturers musik exponeras med anspråk på att vara 
den allmängiltiga Musiken. Ur denna synvinkel är det förståeligt att tidigare 
forskning huvudsakligen varit av kontrastiv karaktär dvs. fokuserat på skill
nader mellan arbetarnas musik och borgarnas musik. Tendensen att se till 
upphovsmiljö snarare än användningsmiljö har därtill gjort att den musik 
som varit indragen i populärmusikindustrin entydigt förts till borgarklassen 
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vilket har inneburit att endast fragmentariska delar av arbetarnas musikvärld 
förknippats med arbetare. 

Som ovan antytts har tidigare forskning framför allt fokuserat på 
musikens plats i ett socialt spel mellan klasser och fraktioner. Jag vill i 
denna avhandling föra analysen av arbetarnas musik närmare musikens 
grundläggande beståndsdelar, väl medveten om att detta i många fall gör 
klassbestämningen mindre relevant. 

Klasskultur och folkrörelsekultur. Grundläggande principer i arbetarkulturen. 

Jag kommer att i denna undersökning ställa arbetares musikestetik i 
relation till en mer generell arbetarkultur. Jag har inte själv bedrivit någon 
forskning i syfte att formulera den generella arbetarkulturens grundläggande 
värderingar, utan förlitar mig här främst på tidigare forskare samt mina 
egna förkunskaper. 

Ett problemområde som länge varit förbisett inom forskningen är spän
ningarna mellan folkrörelsekultur och folklig kultur. I ett större samhälleligt 
perspektiv har motsättningen mellan underklass och överklass varit huvud
frågan. Folkrörelserna har i detta sammanhang setts som ett uttryck för 
underklassens strävanden, och då inte ett uttryck bland andra utan som den 
viktigaste formen av uttryck. Folkrörelserna har i detta kontrasterande pers
pektiv fått representera den folkliga kulturens särart. Speciellt har arbetar
rörelsen fått representera arbetarkulturen. Detta synsätt förutsätter dock att 
arbetarrörelsens existensformer (handlingar, normer, symboler) överensstäm
mer med arbetarnas tillvaro utanför arbetarrörrelsen, är homolog med var
dagens praktik. Att så inte är fallet framträder tydligt i studier på mikro
nivå. Motsättningarna mellan arbetarrörelsekultur och arbetarkultur beträff
ande musik påvisas av Stefan Bohman som visat hur arbetarrörelsen utfor
made sitt musicerande: inte i enlighet med arbetarnas vardagliga praktik, 
utan utifrån rörelsens behov av att använda musiken i konfrontationen med 
borgarklassen, och då både för att stärka den inre sammanhållningen och för 
att visa utåt att arbetarrörelsen bestod av fullvärdiga medborgare syftande 
till bildning.24 Faran i att förväxla arbetarrörelse och arbetarklass har också 
betonats av Flemming Hemmersam vilken markerar vikten av distinktionen 
"worker lore - labour lore"25 och påpekar att forskning om arbetarrörelsen 
behandlar aktiviteter och erfarenheter som enbart berör ca 5% av arbetarna 
och lämnar övriga 95% utanför.26 Jonas Frykman och Orvar Löfgren säger 
beträffande den kommunistiska rörelsen under 20- och 30-talen att "de so
cialistiska attackerna mot traditionens barlast drabbade dock inte bara den 
borgerliga kulturen utan även arbetarnas egen vardagskultur"27, eller med 
andra ord: drag inom arbetarrörelsekultur kan vara direkt motsatta mot
svarande drag inom arbetarklassens kultur. Ronny Ambjörnsson har i sin 
studie av bildningssträvandena i Holmsund konstaterat att det skötsam-
hetsideal som omfattades av de folkrörelseaktiva arbetarna på orten ofta 
gick emot idealen hos majoriteten av arbetarna, t.ex. i frågan om synen på 
alkohol vid slutet av 1800-talet (där det tog tiotalet år att få någon större 
upslutning kring IOGT:s linje) eller synen på idrott under mellankrigstiden. 
Dock är det dessa som skapat källor där deras idéer finns dokumenterade. 
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På samma sätt har forskningen kring arbetarkultur i hög grad blivit en 
forskning om männen inom arbetarklassen. Fokuseringen på arbetsplatserna 
och arbetarrörelsen har i hög grad osynliggjort arbetarkvinnornas tillvaro då 
de flesta varit verksamma i hemmen, och även då kvinnor varit aktiva på 
dessa arenor har deras insats kunnat marginaliseras pga. dess relativa 
litenhet.28 

Mycket av forskningen kring arbetarkultur kan sägas ha ett kontrastivt 
syfte, dvs. att tydliggöra gränserna gentemot borgarklassen. I ett sådant 
perspektiv har speciellt forskningen kring uppkomsten av ett klassmed
vetande varit viktig.29 Däremot har ytterst lite sagts om arbetarkultur ur ett 
kulturanalytiskt perspektiv. Även begreppet arbetarkultur har ifrågasatts då 
den empiriska forskningen visat en variationsrikedom som gjort det mer 
meningsfullt att tala om skilda arbetarkulturer.30 Man kan dock tala om ar
betarkultur som ett mer strukturellt begrepp betecknande grundläggande 
principer bakom de konkreta manifestationerna.31 Wolfgang Kaschuba pekar 
bl.a. på arbetsetiken, kroppslighet och social ära som viktiga aspekter av 
"identitet genom arbete".32 Med arbetsetik menar Kaschuba viljan till och 
förmågan att prestera maximalt möjliga arbetsinsats som ett socialt värde. 
Här vill jag använda ett svenskt uttryck: göra rätt för sig. Beträffande den 
sociala äran framhåller Kaschuba dess kollektiva karaktär, dvs att vara en 
accepterad arbetare innebär också att vara en av kollektivet. Anders 
Björklund har i sin studie av hamnarbetare i Göteborg framhållit flera drag 
som som ingår i en bredare arbetarkultur.32® Av intresse här är betoningen 
av att praktik är viktigare än teori, vilket yttrade sig i en skepsis gentemot 
tjänstemän. Birgitta Skarin Frykman har i en översiktsartikel pekat på re
sursrationalitet och respektabilitet som positiva värden inom arbetarkul
turen.33 Resursrationalitet står för förmågan att kunna uträtta något med 
begränsade medel till buds, och respektabilitet för strävan efter att inrätta 
sitt liv i enlighet med sociala normer och inte "falla ur ramen" även om per
sonliga motgångar eller framgångar öppnar vägen för annorlunda beteende. 
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1.3 TEORETISKA RAMAR 

Musik som kultur 

Jag har utgått ifrån förutsättningen att musicerandet inom en kultur formas 
inom de givna historiska ramarna i enlighet med kulturens grundläggande 
värderingar. Inspiration till detta synsätt har jag fått främst från nyare 
musikantropologi, vilken gjorde det tydligt för mig att musiken måste ställas 
i relation till den kultur och de människor som bär upp den, och inte kan 
bedömas som "musik i sig" med någon slags universell måttstock. Denna 
problemställning har inom musikantropologin utvecklats från att studera 
musik i en kulturell kontext - där t.ex. form ställs i förhållande till bruks
situation - via studiet av musik i kultur till att se musik som kultur (eller 
kulturprodukt).34 Denna senare synpunkt har utvecklats av Marcia Herndon 
och Norma MacLeod.35 Vad de tar fasta på är den organisering av ljud
världen som musiken innebär: "One of the most interesting things ab°ut 
music is that it is the most highly patterned form of human behavior." 
"Music is not nearly so creative as language; in fact, it is highly redundant 
and formalized."37 Vidare: "When a cultural performance takes place, 
elements of culture are presented to the carriers of that culture in highly 
symbolized forms, supposedly to demonstrate basic ideals and principles 
upon which society operates."38 Detta synsätt innebär att musiken studeras 
såsom uppbyggd på samma sätt som den kultur som den ingår i och att den 
reflekterar de centrala värden som finns i kulturen.39 Detta synsätt vill jag 
applicera på musiken bland arbetarna i Holmsund: vad i musiken hördes 
överensstämma med kulturens organiseringsprinciper, vad gjorde att sätten 
att musicera kändes "naturligt" för dem? Detta innebär att jag kommer att 
fördjupa mig i den estetiska funktionen hos musiken, en funktion som tidi
gare nämnts som en bland andra funktioner men sällan ägnats något djupare 
studium.40 Vanligast har varit att (förutom de konkreta brukssituationerna) 
se till musikens för kulturen sammanhållande funktioner, dvs. hur den 
markerar samhörighet mellan medlemmarna och avgränsning mot utanför
stående. Jag vill här studera den estetiska funktionen i dess egenskap av 
komplementär förklaring till brukssammanhangen och identitetsmarkeringen. 
I ett musikaliskt komplext samhälle som 1900-talets Holmsund där olika 
alternativa musikformer ställs emot varann och det är möjligt att välja 
mellan dem för användning i ett särskilt brukssammanhang, faller själva 
brukssammanhanget bort som förklaring. Istället blir det en fråga om att 
välja det som låter "mest riktigt" dvs. ett ställningstagande utifrån det rent 
musikaliska innehållet. Detta vill jag se som ett val grundad på den egna 
gruppens estetik. Vidare följer av det ovan sagda att jag ser den grupp
bundna estetiken som reflekterande kulturens centrala värden. Jag syftar 
inte till att undersöka de särskilt "estetiska" musikformerna dvs. den 
europeiska konstmusiken inom vilken man försökt renodla den estetiska 
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dimensionen, utan min uppmärksamhet kring estetik bygger på 
uppfattningen att det finns en estetisk dimension i all musik.41 

Förbehållet att musicerandet inom en kultur formas "inom de givna 
historiska ramarna" får till följd att i en undersökning som gäller så lång 
tidsrymd som denna behandlar måste någon form av epokindelning göras. 
Här har jag haft hjälp av att studera den diskussion om musikalisk för
ändring som ägt rum inom internationell musikantropologi.42 John Blacking 
har framhållit att musikalisk förändring sker som resultat av "beslut tagna av 
individer om musicerande och musik på basis av deras erfarenheter av 
musik och attityder till den i skilda sociala kontexter."43 Blacking framhåller 
också att vad som ofta uppfattas som musikalisk förändring hellre borde ses 
som innovativ variation inom ett musikaliskt systems traditionella struktur, 
och att man måste skilja mellan innovation i denna bemärkelse och för
ändring av det musikaliska systemet.44 Blacking har ingen formell definition 
av vad som konstituerar ett musikaliskt system, men inbegriper förutom 
hörbara förändringar även ändringar i teknik, social användning och 
begreppsbildning som del av förändring av det musikaliska systemet. Jag 
kommer att anknyta till Blackings indelning som ett användbart medel för 
att söka finna ett mönster bland alla de förändringar som ett så stort 
undersökningsmaterial som mitt registrerar. 

Musik som kunskap 

En annan viktig teoretisk utgångspunkt har varit den kanadensiske musik
forskaren och kompositören R Murray Schafers undersökningar om ljud
miljöer eller med Schafers eget begrepp sound scapes.** Han har gjort empi
riska studier av den akustiska omgivningen i olika kulturer och i olika 
teknologier, t.ex. jämfört fördelningen mellan naturljud - människoljud -
redskapsljud i agrarsamhällen och industrisamhällen, och pekat på 
sambandet mellan ett samhälles ljudlandskap och dess musik. Detta samband 
ska dock inte ses som en enkel avspegling: "...the soundscape is far too com
plex for human speech to duplicate, and so it is in music alone that man 
finds that true harmony of the inner and outer world. It will be in music 
too that he will create his most perfect models of the ideal soundscape of 
the imagination,"46 Musik är alltså ingen enkel avspegling av ljudlandskapet, 
utan ett sätt att bearbeta intrycken av detta ljudlandskap. 

Jag vill utveckla detta synsätt med inspiration från Peter L. Bergers och 
Thomas Luckmanns kunskapssociologi, vilket innebär att jag ser musik som 
en speciell form av kunskap, ett medel för att förstå den ljudvärld vi lever 
i.47 På samma sätt som vi använder myter för att förstå mänskliga 
handlingar och relationer använder vi musik som en myt om ljud. Detta 
innebär att musikaliska förändringar måste relateras till förändringar i ljud
världen och ses som svar på förändrade akustiska förhållanden. 

En förutsättning för detta synsätt är att musik är betydelsebärande. Från 
att ha sett musik som en i princip utanför sig själv oförståelig företeelse, 
"känslornas språk" etc., har musikvetenskapen under de senaste decennierna 
mer och mer kommit att domineras av synen på musik som 
betydelsebärande enhet i en kommunikationsprocess.48 Vad jag vill 
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poängtera i detta sammanhang är det faktum att detta synsätt innebär också 
att musik aldrig kan ses som enbart toner, utan att dessa är musik först när 
de har denna betydelse för någon. Det finns ingen musik utan lyssnare. 
Musik är aldrig "bara musik" utan inbegriper ett system av värderingar och 
förväntningar mellan människor. Lyssnandet är inte ett passivt mottagande 
av ljudvågor, utan innehåller ett inlärt sätt att strukturera auditiv 
perception.49 

Synen på musiken som betydelsebärande innebär också en annan fråge
ställning som återkommit många gånger i historien: om musiken är betydel
sebärande, vilket är då dess innehåll? Problemställningen återfanns bl.a. i 
1800-talets konstmusikdebatt om "programmusik" kontra "absolut musik"50 

samt även i 1970-talets debatt inom den progressiva musikrörelsen om hur 
man skulle bedöma om viss musik var progressiv eller inte. Ett vanligt syn
sätt i denna fråga blir att se till sångtextens innehåll - eller att instrumental
musik också går att översätta till språkliga meddelanden. Detta ser jag som 
en felsyn, där "betydelse" alltid ses lika med språklig betydelse. 

Jag vill betrakta musik som en komplex struktur med kodade kulturella 
drag, eller med ett försök till definition: en musik år en kulturellt genererad 
organisering av ljud, tid och rörelse, en symbolisk gestaltning av den socialt 
konstruerade kunskapen om dessa förnimmbarheter (fenomen). 

Med "organisering av ljud, tid och rörelse" menar jag att all musik inne
håller dessa beståndsdelar. Inom "organisering av ljud", där "ljud" står för 
förnimmelser genom hörselorganen, återfinns vad som med gängse konstmu
sikalisk begreppsapparat betecknas som tonförråd, melodik, klang, samklang 
och harmonik, dvs. ett urval av relativa tonhöjder(tonförråd) och mönster 
för hur dessa sammanfogas efter varann i tid(melodik), samtidigt(samklang) 
och mönster för samklangers följande efter varann i tid(harmonik - huvud
sakligen förekommande inom europeisk konstmusik och av denna påverkade 
musikstilar, bl.a. 1900-talets europeiska och amerikanska populärmusik). 
Till ljuddimensionen hör också "klang", dvs. ett urval av ljudkällor som 
betraktas som lämpliga för att frambringa musik. Inom "organisering av tid" 
återfinns metrik, form och storform - notera att melodik och harmonik 
också har en tidsaspekt. Inom "organisering av rörelse" återfinns rytmik, 
vilket innebär rörelsemönster, de konkreta rörelsemönster som musikanten 
använder för att få sitt instrument att klinga. 

Med "kulturellt genererad..." menar jag att en musik existerar inom och 
utvecklas inom en kultur utifrån denna kulturs krav. Det finns ingen musik 
som existerar fristående från människor. 

Med "en symbolisk gestaltning av den socialt konstruerade kunskapen om 
dessa förnimmbarheter (fenomen)" menar jag att i musik gestaltar vi våra 
kunskaper om ljud, tid och rörelse, dvs. vår ljuds-, tids- och 
rörelseuppfattning. Uppfattning av ljud är avhängig den ljudmiljö vi lever 
i51, uppfattning av tid är avhängig relevanta markörer såsom sysslor och 
dygn52 och uppfattningen av rörelse av de sätt att röra sig som är normala 
inom vår kultur. Dessa kunskaper är inte biologiskt givna utan socialt kon
struerade, dvs. framväxta inom en kultur genom dess användning och behov 
av dem.53 Gestaltningen av dessa kunskaper är i musiken symbolisk. 
Musiken består inte av tillvarons ljud i oförändrad form utan består av ljud 
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som symboliserar dem, och på samma sätt är tids- och 
rörelseframställningen symbolisk.54 55 

Detta gäller emellertid endast den akustiskt analyserbara delen av 
musiken. Oskiljaktligt förenade med ljudförloppen är den begreppsvärld 
som existerar tillsammans med dem. Inom en kultur har man vissa begrepp 
om vad som är musik (eller vad som är "god" musik, dvs. den musik som de 
facto räknas), musikens ursprung och verkan, lämpliga användningsområden, 
lämpliga sätt producera musik och lämpliga sätt att ge respons på musik etc.. 
Denna begreppsvärld genererar ett visst beteende - musicerande - som 
resulterar i ljud. De konkreta ljudförloppen återverkar i sin tur på 
begreppsbildningen.56 Detta innebär att en och samma musikstil kan vara 
två olika "musik"; två olika kulturer kan acceptera samma musikstil men ha 
skiljaktiga begreppsvärldar kring den. 

Musicerandets sociala dynamik 

En musikstil uppstår inte enbart ur den ljudvärld som omger människorna, 
än mindre uppstår den rätlinjigt ur sitt eget system vilket länge varit en un
derliggande förutsättning för mycket av historieskrivningen rörande den 
konstmusikaliska traditionen. Jag vill inte förneka att till grund för musika
lisk utveckling ligger det musikaliska experimentet; varje introduktion av 
något nytt element bygger på ett försök att pröva. Detta faktum har emel
lertid länge överdrivits i romantikens fokusering på den gudainspirerade 
tonsättaren. 

Den musiksociologiska forskningsinriktningen under 1970-talet pekade på 
ett tidigare förbisett faktum - musikens bakgrund i bestämda sociala skikt. 
Detta gav ofta upphov till en polemik mellan de som vidhöll den tradi
tionella konstmusikhistoriska synen och de som förespråkade den nyare 
synen. Under 1980-talet har denna motsättning upplösts i erkännandet av 
vikten av ett dialektiskt förhållningssätt.57 

Icke desto mindre vill jag här understryka musikens sociala förankring, 
och det faktum att musicerandet är underkastat en social dynamik. Ett 
stycke eller ett stildrag ingår inte i en grupps musik i och med ett enstaka 
framförande. Det är i samspelet mellan musiker och publik som nya drag 
inkorporeras. Ett drag som inte passar för publikens smak måste överges om 
musikerna ska få fortsätta musicera för densamma publiken. 

Vid studiet av musikstilars utveckling bör man också vara observant på 
att bakom "utveckling" av en musik kan i själva verket ligga uppkomsten av 
ett nytt musikaliskt kommunikationssystem. Utvecklingen behöver inte ha 
skett inom den grupp människor som hållit uppe musiken, utan är istället 
resultat av att en annan grupp människor tagit till sig musikstilen och 
omformat den efter sina ideal. Ett exempel är den svenska spelmansmusi
kens utveckling under 18- och 1900-talen, där några viktiga stilistiska rikt
märken är enstämmigt spel under 1800-talet - tvåstämmigt spel kring-år 
1910 - folkrock 1970. Rent stilistiskt hör dessa led samman. Men den musik 
som formades efter kraven hos en dansande och festande bondebefolkning 
vid 1800-talets mitt, utvecklades till tvåstämmig virtuositet när den över
tagits av folkbildningsrörelsen.58 Då hade bondebefolkningens musik fått 
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annan karaktär: den gamla mollartade polskemusiken hade utbytts mot nyare 
dansers melodier i dur. Och den musik som förvaltades av spelmansrörelsen 
blev till folkrock först när en ny grupp tagit den till sig - högutbildade 
ungdomar från större städer. Folkrocken59 blev aldrig något inslag i spel
mansrörelsens musik, utan i de kretsarna höll man fast vid de ideal som ut
formats långt tidigare. Samtidigt hade bondebefolkningens musik utvecklats 
i den riktningen att dragspelsorkestrar med omväxlande gammal och modern 
dansmusik började trängas ut av mogendansbanden. 

Begreppsapparat 

Beträffande begreppet "kultur" vill jag här ansluta till den typ av definition 
som numera är vanligast inom svensk etnologi och internationell social
antropologi och betonar en grupps gemensamma kunskaper, värderingar, er
farenheter och sammanhållande tankemönster. Jag ansluter mig dessutom till 
Orvar Löfgrens markering av vikten av att se kultur som "de former i vilka 
människor hanterar de erfarenheter som deras sociala och materiella existens 
alstrar."60 Med detta vill jag poängtera att kulturer existerar i ett samspel 
med sociala, ekonomiska och materiella förhållanden, med vilka kulturen 
inte ska förväxlas. En kultur kan vara knuten till hur stor eller liten grupp 
människor som helst, och individerna kan vara medlemmar i flera olika kul
turer: vanliga exempel är västerlandets kultur, etnisk kultur, klasskultur, 
yrkeskultur. Förhållandet mellan dessa kan ses som (delvis) hierarkiskt 
ordnat där de sammanhållande faktorerna blir mer och mer abstrakta ju 
längre upp man kommer. 

Inom en helhetskultur - t.ex. på samhällelig nivå - finns olika delkulturer. 
Inom den nationella kulturen finns som delkulturer olika klasskulturer; inom 
arbetarkulturen finns olika yrkeskulturer. Vidare finns särskilda subkulturer 
som mer markerat avskiljer sig som i något grundläggande avseende avvik
ande från helhetskulturen, exempelvis frikyrkliga rörelser som klart mar
kerar skillnaden mellan medlemmar och utanförstående. Slutligen ska också 
nämnas motkulturer vilka byggs upp i opposition mot enhetskulturen, som en 
negativ avspegling av denna.61 Jag vill också inom denna undersökning 
särskilja musikaliska delkulturer, vilka har en musikalisk tradition eller stil 
som centrum och omfattas av en grupp specialintresserade musikutövare och 
lyssnare som primärt sammanförts genom detta intresse.62 

Jag kommer huvudsakligen att ställa helhetskultur mot delkulturer 
(nationell kultur mot arbetarkultur, arbetarkultur mot arbetarrörelsekultur, 
nationell/lokal helhetskultur mot musikalisk delkultur) och delkultur mot 
delkultur (arbetarkultur mot över/medelklasskultur). 

Begreppet genre har flera olika användningsområden vilket kan skapa 
förvirring, inte minst när man försöker att jämföra olika genrer med va
randra. Inom folkloristiken skiljer man mellan "emic" och "etic" genrebe
teckningar, dvs. folkliga klassificeringar och forskarsamhällets klassi
ficeringar. De genrer forskare använder som sorteringsredskap är avpassade 
efter att användas i ett jämförande perspektiv med tillgång till material från 
flera kulturer och utvecklade i förhållande till övrig folkloristisk 
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teoribildning; de folkliga genrebeteckningarna används inom en kultur och 
är avpassade efter dess speciella behov.63 

Den folkloristiska genreanalysen består i att kategorisera enskilda enheter 
(berättelser, ramsor, visor, melodier etc.). Genre är dä liktydigt med en 
klassificering där flera enheter förs samman pga. något gemensamt kri
terium: formell uppbyggnad, brukssituation, textens ämne och attityd etc. 
På musikens område används emellertid begreppet genre även som liktydigt 
med "stil" eller "delkultur", såväl av forskare64 som av utövande musiker. 
Detta sammanhänger med att genrebeteckningarna kan vara avpassade för 
olika ramar: som ett hjälpmedel att klassificera den egna musiken eller för 
att klassificera all den i samhället förekommande musik man kommer i 
kontakt med. Exempelvis kan en dansmusiker ha ett genresystem överväg
ande uppbyggt efter danstyper - foxtrot, bugg, tango etc. - och kategorisera 
annan musik som han själv aldrig eller bara undantagsvis spelar med större 
beteckningar: rockmusik, dragspelsmusik, religiös musik. Jag kommer här att 
använda begreppet tradition som beteckning på sådana större, empiriskt 
beläggbara komplex vilka innefattar hela (maximi-) repertoarer med genre
system. Förhållandet mellan begreppen tradition och musikalisk delkultur 
vill jag uttrycka som så att delkulturen är uppbyggd kring traditionen. 

Med stil ("musikstil", etc.) menas här gemensamma tekniska drag som gör 
att två fenomen kan sägas likna varandra och därigenom höra samman. En 
musikstil kan sammanfattas i musikaliska termer. En musikalisk tradition 
kan visa stora stilistiska variationer som historiskt sett är sammanbundna 
med varandra. 

Jag kommer vidare att använda mig av termen musikform som beteck
ning på en musikalisk utövandeform som har etablerade normer för instru
mentsammansättning och repertoar, t.ex. körsång, vissång till gitarr, 
rockband. 
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1.4 KÄLLOR 

Mitt arbete bygger på den inventering av musicerande i Holmsund jag 
utfört under åren 1982-1987 vilken kommer att mer detaljerat redovisas i 
ett annat sammanhang.65 För denna inventering har jag använt mig av^flera 
olika typer av källor. Där ingår intervjuer med ett 60-tal personer. Vid 
intervjuerna som varat mellan 1 och 4 timmar har jag låtit informanterna 
berätta fritt utifrån mina frågor. En intervju har i regel utformats så, att 
informanten fått göra en livsloppsbeskrivning över sin musikaliska karriär, 
inbegripet hur man lärt sig spela, varför man började, vilka musikformer 
man kom i kontakt med som ung, i vilka sammanhang man medverkat etc.. 
Därutöver har jag frågat efter vilka musiker, kompositörer och musikstilar 
som inspirerat informanten, och hur man upplevt olika brytningsskeden 
inom den egna musikformen. Karriärens höjdpunkter brukar bli ämne för 
utförliga beskrivningar. Intervjuerna har också använts för att samla infor
mation om andra i gången tid verksamma musiker, samhällets och musik
stilens årscykler, könsrollsmönster, kontextuella uppgifter om nöjeslivets ut
formning etc.. Vanligen har jag intervjuat varje informant en gång, varefter 
följdfrågor, sakuppgifter etc. har kompletterats i efterhand via telefon. 

Som en speciell referensgrupp har jag anlitat Harry Lindberg, Almer 
Markström, Helge Markström och Karl-Helmer Sandberg, vilka har varit 
anlitade som musiker i de flesta sammanhang sedan 30-talets mitt och 
fortfarande är mycket aktiva, nu främst inom musikgruppen Da Capo och 
PRO-kören Grupp 67.67 Förutom att de själva förutsättningslöst har delat 
med sig av sitt kunnande och visat ett genuint intresse för mitt arbete, är de 
också de personer som jag gång på gång blivit hänvisad till av andra då jag 
frågat efter vilka som är kännare av det lokala musiklivet. 

De flesta av informanterna har varit industriarbetare eller hantverkare 
och utövat musik på sin fritid, i utsträckning från deltagande i kör med 
enstaka offentliga framträdanden till verksamhet som dansmusiker med 2 à 
3 framträdanden i veckan. Några har däremot innehaft tjänster som inne
burit en speciell position i det lokala musicerandet, som lärare, musiklärare, 
kantor etc.. I regel har detta inte inneburit något större metodiskt problem, 
då jag huvudsakligen utnyttjat dessa personers utsagor som faktaunderlag. 
Ett särfall är dock min användning av intervjuutsagor och framför allt 
skriftliga arbeten av musikdirektör Axel V Sundkvist. Han var 
ursprungligen från södra Sverige men kom till Holmsund 1938 då han erhöll 
tjänsten som folkskollärare/kantor vilken han upprätthöll till 1955 då han 
flyttade till Umeå för tjänst som musiklärare vid folkskoleseminariet. Under 
tiden i Holmsund var han verksam som ledare av musikcirkelorkestern, 
kyrkokören och en kortare tid manskören, organiserade konserter, 
framträdde som cellosolist m.m. Han började också recensera konserter i 
Umeåpressen, vilket han fortsatte med fram till sin död 1985. Han studerade 
också musikforskning i Uppsala under 1950-talet vilket bl.a. resulterade i 
flera arbeten om violinisten Sven Kjellström. Han framstår för mig som en 

25 



god representant för det bildade musikideal med den europeiska 
konstmusiken som centrum vilket folkbildningssträvandena sökte föra ut, 
och jag använder mig därför vid flera tillfällen av citat ur hans skrifter 
både som karaktäristik av detta bildade ideal och som kontrast till folkliga 
uppfattningar om musik.68 Vad som gör Sundkvists inställning intressant är 
att han inte intar någon principiellt negativ inställning till t.ex. jazz- eller 
rockmusik utan låter också dessa musikformer vid enstaka tillfällen ingå i 
recensentverksamheten, dock utan att ändra sin konstmusikaliska 
ståndpunkt.69 

Inriktningen på det offentliga musicerandet gör att det finns en klar 
mansdominans bland informanterna som huvudsakligen utvalts pga. egen 
aktivitet. Det historiska perspektivet har bidragit till att förstärka denna 
snedfördelning, förutom att det också gjort att majoriteten av informanterna 
är födda mellan 1900-1920. 

Den tillbakablickande intervjuns styrka ligger i att den (förutom att den 
är vår enda källa till sådant som ej blivit dokumenterat på annat sätt) kan 
ge oss den subjektiva bakgrunden till historiska skeenden. Vilka värderingar 
låg bakom, på vilket sätt var en handling meningsfull i förhållande till den 
vardag man levde i, vilka drag i händelsen var de väsentliga? Genom 
intervjun kan vi nå en mycket djupare förståelse av varför människor 
engagerat sig i en aktivitet. Samtidigt är den tillbakablickande intervjun 
problematisk då den är en nutida källa till händelser som kan ligga ett helt 
vuxenliv tillbaka i tiden. Förutom de faktafel som kan uppstå genom min
nesluckor och sammanblandningar, ger också minnets urval intervjun en 
speciell tendens. Den person som blir ombedd att redogöra för sitt liv eller 
en aspekt av sitt liv gör det med facit i sin hand. Det är de händelser som i 
livsperspektivet upplevs ha varit meningsfulla som bygger upp den egna 
livshistorien, inte de som i efterhand upplevs som sidospår eller misstag. För 
att få information om sådant som kan ha varit av väsentlig betydelse för det 
offentliga livet men inte givit så stor personlig upplevelse för musikern 
måste intervjuaren ha förkunskap om dessa händelser och ta upp ämnet med 
direkta frågor. 

Ett annat metodiskt problem beträffande intervjuer är i vilken ut
sträckning de avspeglar sociala konflikter, både inom den egna gruppen och 
gentemot omvärlden. Musicerandet är för de flesta något frivilligt och 
glädjefyllt, och det är också det intrycket man vill förmedla i intervju
situationen. Intervjun blir något av tillfälle till reklam för den egna 
musikformen, och och i det sammanhanget vill man inte lyfta fram interna 
gräl som något karaktäristiskt. Det historiska perspektivet ger också infor-
manten möjlighet att lyfta fram de positiva upplevelserna som mest väsent
liga, "räkna de lyckliga stunderna blott". Ett undantag, en berättelsegenre 
där interna stridigheter kan presenteras utan att för den skull förmörka hel
hetsbilden av den egna gruppen, är anekdoten och liknande berättelsetyper 
där en speciell person får bära upp konflikterna som därmed individualise
ras. Externa konflikter kan vara lättare att presentera. Konflikter i samband 
med introduktion av en ny musikstil är ett ämne där informanten får stå för 
framåtskridandet i kontrast till den äldre generationens gammalmodiga smak. 
Andra berättelser kan förmedla indignation eller bitterhet över oförstående 
reaktioner, vilket ger den egna verksamheten något av en heroisk karaktär. 
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Jag har valt att låta informanter och personer som omnämns framstå med 
sina rätta namn, vilket informanterna varit införstådda med. Eftersom jag 
inte syftat till att analysera på individnivå, utan använder utsagor och hand
lingar som representationer av allmänna tendenser, är det redovisade materi
alet av sådan karaktär att det inte bör väcka anstöt. I några fall har jag dock 
låtit informanter vara anonyma och ändrat ordalydelser, för att kunna påvisa 
konflikter utan att för den skull avslöja vilka som varit oense och vem som 
kommit ihåg det. I andra fall har jag avstått från att redovisa material som 
kunnat förstärka min framställning, då det inte varit möjligt att skydda 
informant och/eller inblandade. 

Förutom intervjuer har jag också gjort fältarbete i mindre skala i form 
av besök på olika konserter, andra offentliga arrangemang samt repetitioner 
- detta i enlighet med mina ursprungliga planer som var inriktade på att ge 
en nutida helhetsbild i historiskt perspektiv. Avgränsningen framåt till 1980 
och huvudinriktningen på ett övergripande samhällsperspektiv gjorde dock 
att denna dokumentation aldrig fullföljdes systematiskt. I de fall detta mate
rial har använts anser jag att det inte finns någon avgörande skillnad mot 
förhållandena på 1970-talet. 

En annan källa jag använt mig av är den lokala dagspressen. Den har 
bidragit med ett grundmaterial för att sammanställa det lokala musiklivets 
strukturer vid olika tidpunkter. Årgångarna 1892, 1909, 1923, 1937, 1955, 
1973 utvaldes för att få en jämn spridning; dessutom har enstaka årgångar 
eller delar av årgångar genomgåtts då någon speciell händelse varit av 
intresse.70 Fakta har huvudsakligen funnits att hämta i annonser, notiser om 
kommande evenemang, referat från föreningsmöten och enstaka större artik
lar. Hela årgångar har genomgåtts för att komma åt årscykelns utformning. 
Att använda dagspressmaterial kan ge en inblick av ganska findetaljerat 
snitt som inte går att fånga med tillbakablickande intervjuer. Det finns 
givetvis många källkritiska och metodiska problem. Ett är den 
snedfördelning som uppstår när dagspressinstitutionen får vara 
urvalsinstrument. Vi kommer bara åt de händelser som man ansett vara 
värda att utannonsera i förväg och de som man velat offentliggöra i 
efterhand. Hur ofta refereras en vanlig danstillställning, och när så är fallet, 
hur stor uppmärksamhet ägnas åt musiken? Det finns också en social 
snedfördelning i det att det är de föreningsaktiva som vill lyfta fram sin 
verksamhet i offentligheten genom idogt notisskrivande. Andra evenemang 
bärs upp av kretsar som kanske inte är lika medvetna om vikten av att låta 
höra tala om sig, eller inte är intresserade av att föra ut sin verksamhet på 
detta vis. Rent allmänt är dagspressmaterial en diskutabel källa genom att en 
dagstidning tillkommer i syfte att vara användbar någon dag, möjligen några 
dagar. Dess produktionsförhållanden är därefter. Ett evenemang bevakas av 
den person som råkar finnas tillhands, vilket kan betyda stora, små eller 
obefintliga förkunskaper om vad som sker. Detaljer kan missuppfattas, 
sammanställningen av detaljer kan bli bristfällig och snedvriden, 
framställningen kan lägga sin tyngdpunkt på ovidkommande element. Denna 
allmänna bristfällighet bör dock inte ha inverkat i någon högre grad på det 
material jag använder mig av. Bevakningen av Holmsund har inte varit av 
samma karaktär som bevakningen av en större ort. Skribenterna har i regel 
varit ortsbor, väl integrerade i lokalsamhället, som skrivit på sin fritid. 
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Ämnesområdet har inte haft sådant nyhets- och sensationsvärde att detta 
snedvridit bevakningen. 

Tidningsnotiserna har också givit mig ett faktamaterial att använda i 
intervjuer med de omnämnda och andra. Därigenom har jag kommit åt 
sådan verksamhet som informanterna förbisett. Omvänt har intervjuerna 
givit inblick i verkligheten bakom tidningsnotisen. 

Jag har vidare använt mig av arkivalier, främst i föreningsarkiv varav de 
flesta tillgängliga vid Folkrörelsearkivet i Västerbottens län, Umeå; några 
tillgängliga hos respektive förenings förtroendevalda. Protokollsböcker har 
genomgåtts för samma år som nämns under dagstidningarna, samt för olika 
längre eller kortare perioder. Föreningsprotokoll är en mycket ojämn typ av 
källa, liksom föreningsarkivalier över huvud taget. Så är ju protokollets 
syfte inte att vara ett referat av en sammankomst, utan det är tänkt att vara 
en formell skriftlig dokumentation av de beslut som fattas vid ett möte samt 
dess ritualenliga öppnande och avslutande. Dessbättre är många förenings
protokoll - framför allt de äldsta, fram till ungefär 1930-talet - av en myc
ket mer utförlig karaktär, med långa diskussionsreferat m.m., men hur 
mycket eller litet de fått med av de evenemang de behandlar är omöjligt att 
säga. Som källa rörande musikevenemang är de ofta bedrägligt tysta. Så in
leds protokoll från möten inom IOGT under åratal av fraser som "Mötet 
öppnades ritualenligt" - vilket inte med ett ord avslöjar att detta innebar 
unison sång. Vidare har musikalisk underhållning ofta inte räknats till själva 
mötet och sålunda inte förts till protokollet; däremot kan tidningsreferat 
från mötena ge upplysningar. Omvänt kan i protokollen nedtecknade diskus
sioner eller beslut kring musicerande vara föga mer än återgivande av 
repliker som aldrig fått någon effekt i handling. Så finns i flera protokoll 
beslut om att föreningen ska starta en kör, beslut som inte lämnat några som 
helst spår efter sig. 1 Likaså finns i sågverksarbetareförbundets avd. 84 
protokoll från 1907-08 flera notiser om att man skulle trycka upp en egen 
visbok, men någon sådan tycks ej ha kommit till.72 

I övrigt har arkivalier av annan karaktär, varierande för de olika före
ningarna genomgåtts, däribland klippböcker, verksamhetsberättelser, där 
t.ex. konsertarrangemang m.m. kan vara nämnda, verifikat, där ersättning 
till musiker kan beläggas, vistexter, programblad m.m. 

En särskild källtyp är föreningsarkivalier för körer och orkestrar i de fall 
dessa drivits som förening.73 Av dessa ger verksamhetsberättelserna flest 
upplysningar om den musikaliska verksamheten; protokollen är av mer for
mell karaktär, rörande ekonomiska beslut samt föreningsfunktionärer etc. 

Personliga klippböcker och historiska inspelningar har i vissa fall funnits 
tillhanda och kunnat fördjupa kunskaper om olika musikaliska verksamhets
områden. Foton har gett information om samspelsformer, antydningar om 
musikens användning, attityder till evenemangen avspeglade i klädsel m.m. 

Jag har försökt att få fram uppgifter om vad man spelat i form av titlar 
på musikstycken, repertoarlistor etc., för att kunna placera en dokumenterad 
samspelsform inom rätt tradition. En repertoaranalys kan ge information om 
i vilka sammanhang en ensemble framträtt. 
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Brister i källmaterialet 

Begränsningen till en enda ort har gjort att källmaterialet har en ojämn 
karaktär. I detta fall betyder detta att de förindustriella musiktraditionerna 
som folklig vissång och spelmansmusik före 1900 inte blivit dokumenterade 
i någon större utsträckning vilket gör att min framställning på dessa 
områden blir kortfattad. Andra sågverksorter hade kunnat bjuda ett rikare 
material i detta avseende - inte på grund av en rikare musikalisk aktivitet, 
men genom att uppteckningsverksamhet förekommit. Likaså har den 
bristande dokumentationen av folkparkens verksamhet inneburit att det är 
svårt bedöma omfattningen av besök av turnérande professionella 
underhållningsartister som Sven-Olof Sandberg och Harry Brandelius eller 
Riksteaterns operettföreställningar.74 

Det finns också en annan sorts ojämnhet i källmaterialet som bygger på 
de olika musikaktiviteternas olika förmåga att efterlämna källmaterial. Körer 
och orkestrar som drivs i föreningsform producerar verksamhetsberättelser 
och inventarielistor samt tryckta konsertprogram; dragspelaren som spelar 
till dans väljer fritt ur sin repertoar under kvällens gång alltefter publikens 
önskemål, lägger till nya låtar och lämnar gamla utan att ha något behov av 
dokumentation. 
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1.5 AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING 

I kapitel 2 presenteras det offentliga musicerandet i Holmsund 1850-1980 
uppdelat i fyra perioder. Den första perioden omfattar tiden från grund
läggandet fram till ungefär år 1880. Detta avsnitt är helt kort och tjänar hu
vudsakligen till att ge relief åt de följande avsnitten, vilka mot bakgrund av 
en beskrivning av samhällets utveckling ger en översikt av de vanligaste 
musicerandeformerna, det lokala musiklivets grundstruktur, samt diskuterar 
olika variationer inom denna struktur. 

Den epokindelning jag tillämpat utgår ifrån Blackings distinktion mellan 
systemförändring och variation inom system. Vid fastställandet av vad som 
är uttryck för systemförändring använder jag mig av ovanstående definition 
av musik som en organisering av ljud, tid och rörelse som analytiskt red
skap. För att förklara variationer inom system använder jag mig av sex olika 
begreppspar som på olika sätt speglar olika frågeställningar inom arbetarkul
turen: individ/kollektiv, jämlikhetsideal/professionalisering, bildning/nöje, 
kontinuitet/förnyelse, delkultur/helhet och manligt/kvinnligt. 

Framställningen i kap. 2 kommer bland annat att visa på vilket inflytande 
särskilda musikcentrerade delkulturer har på det lokala musikutbudet. Kapi
tel 3 kommer därför att fokusera på detta fenomen, speciellt hur musikernas 
egna erfarenheter och kunskaper bidrar till att skapa gemensamma värde
ringar som kan skilja sig från den breda publikens värderingar, samt hur 
den gemenskap som byggs upp kring sammusicerandet bidrar i sig själv till 
att hålla musikformer vid liv. 

I kapitel 4 diskuteras hur olika inom arbetarklassen förekommande vär
deringar avspeglas i det lokala offentliga musicerandet. Dessa värderingar 
kan ses som viktigare drag i en folklig musikestetik, vilka kontrasterar mot 
den konstmusikaliska estetiken. Detta kapitel är i jämförelse med kapitel 2 
mer inriktat på de allmänna grundstrukturerna än på att fånga in variations
rikedom. I kapitel 5 summeras slutligen undersökningens resultat. 
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2. MUSIK I ETT SÅGVERKSSAMHÄLLE 

I detta kapitel kommer jag att presentera de olika musikformer som utövats 
i Holmsund från sågverkens grundande 1850 och fram till år 1980. Syftet 
med detta är att visa upp den stora variationsrikedom som finns vilket gör 
det svårt att tala om någon enskild musikstil som "arbetarnas musik", samt 
att söka systematisera denna brokiga palett utifrån mer abstrakta principer. 

Jag vill först anknyta till Blackings indelning i förändring av system res
pektive variation och innovation inom system. Detta ligger till grund för 
den tredelade epokindelning jag gjort: epoken av agrarsamhällets musik 
fram till runt år 1880, dvs. den period då sågverkssamhällets musicerande 
inte nämnvärt skilde sig från landsbygdens; epoken av industrisamhällets 
musik mellan åren 1880-1960, då denna miljö skapat sitt eget musiksystem, 
samt det postindustriella samhällets epok från ungefär år 1960 och framåt (i 
min undersökning avbrutet vid 1980). Skiljelinjerna mellan dessa epoker vill 
jag karaktärisera som ungefärliga tidpunkter för musikaliska system- eller 
paradigmskiften, då såväl sätt att musicera, att lyssna som att tänka musik 
förändrats.1 För att skilja ut vad som representerat systemförändringar har 
jag använt mig av min ovannämnda definition av musik som en organisering 
av ljud, tid och rörelse, och tagit fasta på dessa förändringar som 
karaktäriserar de tre epokerna: 

Förändring frän molldominerad formelmelodik - harmoniskt koncipierad melodi - rytm-
2 iskt/harmoniskt koncipierad melodik. 

Avsaknad av harmonik - funktionsharmonik - funktions/och modal harmonik. 
Modal melodik - durdominerad melodik (med kromatik) - durdominerad melodik med inslag av 

blue notes.* 
Fiol som dominerande instrument - blåsinstrument - elektroniska instrument. 

Dessa förändringskedjor gäller alltså olika aspekter av "ljud" (melodik, har
monik, tonförråd, klang), där skiftena varit tydligast. Även inom "samklang" 
i ljuddimensionen kan man se en förändring bestående i samspelets föränd
rade organisation. Beträffande "tid" är det svårt att utläsa förändring av 
tidskänslan i inommusikaliska fenomen som metrik, form och storform -
däremot återfinns musiken som markör av uppdelningen mellan vardag/ 
helgdag och arbetstid/fritid. "Rörelse" uppvisar också förändringar, framför 
allt i dansens grundelement. 

Denna modell med tre epoker inom det musikaliska materialet vill jag 
sammanställa med nedanstående följande allmänna modell för de samhälle
liga ramarnas betydelse för det folkliga musicerandet. 
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I det förindustriella bondesamhället 

- utfördes en stor del av musiken i vardagen av de enskilda individerna, 
främst i form av sång men också i form av instrumental arbetsmusik. 

- fanns i helgdagens situationer en rollfördelning mellan allmoge och 
individer med expertstatus: spelmän, samt i viss mån klockare/organister 
och militärmusiker. Av dessa grupper var spelmännen i sitt musicerande 
helt underställda allmogens smak, medan däremot klockare/organister och 
militärmusiker var underställda centralmaktens påbud. 

- inlärning av musikstycken samt musikaliska stildrag skedde 
huvudsakligen i form av oral tradering, dvs. genom att lyssna och 
efterlikna. 

- överföring av musikaliska ideal från andra klasser och från andra 
geografiska regioner och länder skedde främst via organister och 
militärmusiker, speciellt då dessa förenade sina roller med rollen som 
spelman. 

- denna överföring skedde med stora lokala och regionala variationer 
avseende urval, snabbhet och utformning. 

I industrisamhället 

- ökar antalet situationer där musik används, genom att vardagen uppdelas 
i arbetstid och fritid. 

- minskar det egna vardagliga musicerandet i betydelse dels genom bortfall 
av situationer där arbetsmusik använts, dels genom ökning av situationer 
där en musikalisk rollfördelning föreligger. Samtidigt uppkommer en ny 
form av eget musicerande, det personliga fritidsmusicerandet. 

- ökar uppsättningen av expertroller: dansmusiker, underhållningsmusiker, 
orkestermusiker, körsångare, solosångare m.fl. är anlitade i olika 
offentliga situationer där de i varierande grad ska svara gentemot den 
allmänna smaken, samt emot krav från lokala/centrala myndigheter. 

- idealet för inlärning av nya musikstycken samt musikaliska stildrag var 
skriftlig tradering, dvs. genom användning av nottryck som förmedlare 
av instruktioner för musicerandet.5 

- överföring av nya musikaliska ideal skedde såväl genom lokalt verksamma 
rollinnehavare med formell utbildning som lärare, organist, körledare, 
samt genom nationellt verksamma turnérande professionella musiker och 
genom tekniska media som grammofon, radio, film; de sistnämnda med 
en stadigt växande betydelse under hela perioden. 
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- Denna överföring skedde med relativ likformighet avseende urval, 
snabbhet och utformning, där fördelningen storstad - städer/industriorter 
- landsbygd betydde mer än rent geografisk belägenhet. 

I det postindustriella samhället 

- ökar ytterligare antalet situationer där musik används, genom att musik 
definieras som passande eller tolerabel samt är tekniskt möjlig att 
framföra i allt fler och fler situationer, tidpunkter och miljöer. 

- saknar det egna musicerandet offentlig betydelse, utom i vissa rituella 
sammanhang. Samtidigt har det personliga fritidsmusicerandet kvantitativt 
ökat kraftigt, är samhälleligt understött och representerar en betydande 
del av musikvarubranschens omsättning. 

- vid sidan om de expertroller som är vända mot den breda allmänheten 
(dansmusiker, schlager/rockartister, m.m.) finns också rollen som 
stil/traditionsexpert vars musicerande uppskattas av ett invigt fåtal som 
bygger upp en gemensam musikalisk delkultur kring denna stil/tradition. 

- inlärning av musikstycken samt musikaliska stildrag sker huvudsakligen i 
form av "sekundär oral tradering", dvs. genom att lyssna på inspelningar 
och efterlikna dessa. 

- överföring av nya musikaliska ideal sker främst genom massmedia. 

- denna överföring sker med internationell likformighet. 

Dessa modeller har legat till grund för den epokindelning som jag använt, 
där årtalen 1880 och 1960 satts som ungefärliga brytpunkter. Dessutom har 
epoken 1880-1960 delats i två perioder med 1920 som gräns. Detta dels för 
att göra framställningen mer lätthanterlig, men också för att markera de av
sevärda förändringar som sker under mellankrigstiden utan att för den skull 
utgöra verkliga paradigmskiften. 

Av ovanstående framgår att "variation och innovation inom systemet" 
empiriskt motsvaras av en mängd olika musikaliska yttringar. Dessa varia
tioner/innovationer vill jag systematisera som tidsbundna sätt att hantera 
vissa motsättningar inom arbetarkulturen eller inom den nationella kulturen 
över huvud taget. Jag har här tagit fasta på sex begreppspar vilkas inverkan 
på det lokala musicerandet kommer att diskuteras inom varje period, om så 
är relevant. De sex paren är: individ/kollektiv, jämlikhetsideal/prof essionali-
sering, bildning/nöje, kontinuitet/förnyelse, delkultur/helhet och manligt/ 
kvinnligt. 

Stefan Bohman har i sin avhandling använt sig av synen på individ -
kollektiv, vilken inom den tidiga arbetarrörelsen framstår som något av en 
skiljelinje för olika syn på musik beroende på aktörernas klassbakgrund. 
Arbetarpressens musikbevakning som sköttes av personer med borgerlig 
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bakgrund utmärktes av det gängse individualistiska virtuosidealet, medan 
däremot den dagsaktuella kampdiktningen framhöll kollektivet som subjekt. 
Inom rörelsens föreningar rörde diskussionen om sång huvudsakligen vilken 
form av kollektivt sjungande som var mest lämplig (unison sång - körsång). 
Efter första världskriget slog den mer individualiserade synen på musik 
vilken också innebar ett professionalismideal igenom inom arbetarrörelsen. 
Jag kommer att använda mig av synen på individ - kollektiv och jämlik
hetsideal - professionalisering som hjälpmedel för att strukturera min pre
sentation av musicerandet i Holmsund. Begreppsparet individ - kollektiv är 
aktuell i alla kulturer. Inom arbetarkulturen har idén om kollektivets viktiga 
betydelse förts fram, delvis som medveten motbild till den borgerliga kul
turens framhävande av individualismen. Kollektivet har också haft en viktig 
betydelse inom arbetarkulturen, grundat i det inbördes beroendet i arbetsor
ganisationen vilket också symboliskt markerades bl.a. med "hönsning", "in-
kilning" m.fl. initiationsriter. Â andra sidan har en betydande individualism 
spelats ut i form av smeknamn, olika sätt att göra arbetsplatsen personligt 
präglad, fritidsaktiviteter etc. Musikaliskt kan denna motsättning ses i olika 
sätt att tolka samspelets organisering, solist-orkesterförhållande, sångtexters 
teman etc. 

Begreppsparet jämlikhetsideal - professionalisering hör delvis samman 
med motsättningen kollektiv - individ. I det jämlikhetsideal som existerat 
inte enbart inom arbetarkulturen utan även inom förindustriella agrara kul
turer6 kan rymmas en tendens att underkommunicera individuella kunskaper 
som går utöver det vanliga, som att sjunga bra eller behärska ett musikin
strument bra. Ett musicerande som ger rum för alla utan hierarkisering 
överensstämmer med dessa idéer. Å andra sidan bygger de flesta musikaliska 
situationer på en arbetsdelning, och finns en arbetsdelning kommer det ock
så att finnas en tendens att den som axlar en syssla förutsätts utveckla sin 
förmåga så långt som möjligt och att detta också uppskattas. 

Ett annat begreppspar som använts för att karaktärisera arbetarklassens 
musik är bildning - nöje. Greger Andersson använder begreppsparet bild
ning och nöje, för att beteckna blåsorkestrarnas dubbla uppgift under 1880-
och 90-talen;7 Bohmans genomgång av ABF:s musikverksamhet, speciellt pe
rioden 1920-70, visar snarare på att man inom ABF ställt bildning mot nöje. 
Begreppsparet bildning - nöje kan användas på flera olika sätt. För vissa är 
bildning och nöje två nödvändiga inslag i livet, för andra bildar de ett 
motsatspar där nöjen är något negativt som står i vägen för bildningen, för 
ytterligare andra är bildningen det sanna nöjet. Detta begreppspar har alltså 
inte samma analytiska skärpa som de föregående, men betecknar konkreta 
motsättningar uppbyggda på just begreppet "bildning" ställt i motsats till 
"nöjen", "enklare nöjen", "obildning" etc. 

Ett fjärde begreppspar jag använder mig av är kontinuitet - förnyelse, 
vilka står för sätten att hantera tillvarons föränderlighet.8 Reaktionerna på 
nya företeelser (impulser från andra klasser, andra geografiska områden, 
populärmusikindustrin etc.) kan variera från totalt eller delvis övertagande 
över indifferens till fientlighet. En form av negativt bemötande är att aktivt 
ta ställning för de redan befintliga musikformerna, eller återintroducera 
äldre former. Ett metodiskt problem härvidlag är de negativa beläggen - är 
de uttryck för negativt bemötande, eller för att man inte haft någon kontakt 
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med en viss musikyttring? Förutom reaktioner i konkreta fall måste man 
också beakta mer principiella hållningssätt inför nya företeelser. Inom arbe
tarklassen finns såväl en folklig konservatism som en ungdomlig nyfikenhet 
och arbetarrörelsens utvecklingsoptimism. Det faktum att en musik är gam
mal eller ny kan framhållas som något i sig värdefullt. 

Varje kultur har någon form av genussystem, dvs. olika delar av tillvaron 
har olika könslig laddning, manligt - kvinnligt eller förment neutralt. Detta 
inbegriper även musiken som också kan vara föremål för sådan analys. 
Någon sådan genomgripande analys ingår inte i syftet för denna avhandling, 
och materialet är inte heller avpassat till ett sådant ändamål. Vad jag här 
kommer att ta upp är endast en aspekt, nämligen könsfördelningen inom det 
offentliga musicerandet. Offentligt musikutövande har som regel varit såväl 
manligt dominerat som manligt laddat medan kvinnligt musicerande hört till 
hemmets sfär.9 Denna uppdelning i offentligt - privat överensstämmer med 
motsvarande könsnormer i övrigt i bondesamhället: mannen har dominerat 
det offentliga livet, kvinnorna har varit hänvisade till hemsfären. Dessa all
männa normer för offentligt - privat återfinns även inom arbetarklassen. 
Samtidigt finns i industrisamhället kvinnor som är delaktiga i det offentliga 
musicerandet, men är detta en strukturell förändring av genussystemet eller 
enbart en transformation av det? 

Slutligen måste förhållandet mellan delkulturerna och helheten beaktas. 
Lokalsamhällesperspektivet gör att en mängd musikformer som uppbärs av 
olika delkulturer blir synliga. Kan en musikform som används av enbart en 
minoritet inom arbetarklassen, och kanske t. o. m. avvisas av dess majoritet, 
på ett abstrakt plan sägas representera gemensamma musikaliska ideal? 

Med detta framställningssätt kommer variationerna ifrån grundstrukturen 
under respektive epok att framhävas något starkare än grundstrukturen. 
Detta får till följd att kvantitativt viktiga företeelser behandlas i mindre ut
sträckning än vad deras ställning kunde ha föranlett. 
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2.1 ETT AGRARSAMHÄLLES MUSIK ( -1880) 

Det finns ytterst få källor som säger något om den musikvärld som de första 
generationerna holmsundsbor levde i. Vi kan dock utöka grunden för vårt 
resonemang genom att ta hänsyn till att befolkningen i huvudsak rekrytera
des från den omgivande landsbygden samt Baggböle sågverk och dess 
närhet. De flesta icke-kvalificerade arbetarna torde länge ha känt sig som 
drängar och pigor, under en annan typ av husbonde än den jordbrukande 
hemmansägande bonden men i samma situation och med samma juridiska 
status. De var en del av tjänstefolket inom Umeå landsförsamling. Man kan 
alltså anta att de hade med sig i bagaget och vidmakthöll landsbygdens 
förindustriella musikvärld i sågverkssamhället. 

Vad bestod denna musikvärld av? Vilka olika former av musik utövade 
man, använde och kom i kontakt med? 

Vardagens musik: den egna rösten 

En första indelningsgrund är mellan musik använd i vardag respektive helg
dag. I vardagen, som var fylld av arbetssysslor, var man hänvisad till den 
egna sången vilket innebar att sjunga sånger ur minnet eller tralla melodier. 
Föga är känt om hur allmänt detta var - sjöng alla husmödrar långa senti
mentala skillingtrycksvisor, eller var det var tionde eller var femtionde? 
Likaså finns ytterst få uppgifter om vad man sjöng vid denna tid, vare sig 
från Holmsund, södra Västerbotten eller Norrland som helhet. Förutom de 
samtida skillingtryckens visor om kärleksdramer, olyckor, mord, emigrant
visor och skämtvisor bör också psalmer och andliga visor ha hörts ofta i 
vardagen, inte minst med tanke på den Rosenianska väckelse som hade ett 
starkt inflytande på Västerbottens landsbygd vid denna tid. Det är dessa 
sångkategorier som möter oss i källor rörande decennierna runt 
sekelskiftet.10 

Förutom dessa visgenrer, som kunde sjungas i de flesta vardagliga situ
ationer bör man också ha stött på olika former av arbetsmusik, dvs. musik 
som användes och var avpassad för att använda i bestämda arbeten. Även 
inom denna kategori var sången vanligast, t.ex. när sjömännen på segelfar
tygen i Djupviks hamn gemensamt sjöng för att hålla takten vid länspump-
ning och hissande av segel. Kanske sjöng de barn som vallade djur i 
Holmsund skogsområden för att hålla sina djur samlade, eller eventuellt an
vände djurhorn för att locka på djuren.11 Uppteckningar av olika visor som 
förmodligen användes under detta skede har gjorts under senare perioder. Så 
berättar Oskar Kriström om hur brandvakten vid Sandviks herrgård sjöng 
vid varje jämnt klockslag på natten: 
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Fig. 1. Stall och förråd vid Holmsundssågen. Vällingklockan på taket tillhörde den förindustriella 
epokens ljudvärld. Den ersattes med en siren men användes åter som ljudsignal under andra 
världskriget. Reprofoto: Västerbottens museum. 

...så här kunde det ljuda över nejden en kall och vindstilla oktoberkväll av rena och 
klangfulla toner, konstnärligt utsmyckade med glidningar och tremuleringar: "Klockan är 
tio slagen, hör vaktmannens rop! Gud bevare vår bygd från ofärd och brand!" 

Denna användning av musik härstammade från Sävars bruk och förekom 
enligt Kriström några år in på 1900-talet.12 

Helgdagens musik: sång i kyrka och vid byabönssamling 

Fram till 1863 var Holmsundsborna hänvisade till Umeå landsförsamlings 
kyrka för söndagarnas kyrkobesök. På grund av det långa avståndet samlades 
man vanligen istället till byabönsliknande samlingar i hemmen, där man 
läste ur Luthers och Rosenius skrifter och sjöng sånger ur Sions sånger och 
Sions nya sånger (Rutströms sånger).13 Troligtvis användes också 1695 års 
psalmbok.14 1863 var Holmsunds kyrka färdigbyggd, men den nya 
kapellförsamlingen omfattade endast Holmsunds sågverk. Därför fortsatte 
byabönerna i Sandvik och Lövön, och övergick efterhand till organiserad 
form av EFS-förening några år in på 1900-talet. Vid sången kunde man 
använda sig av psalmodikon som beledsagande instrument.15 Sången vid 
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dessa samlingar samt i kyrkan var enstämmig eller möjligen "heterofon", dvs. 
en oavsiktlig flerstämmighet beroende på skiljaktiga uppfattningar om me
lodins detaljutformning. Någon medveten stämsång förekom förmodligen ej. 
Eventuellt utsmyckades melodierna med drillar och glidtoner, kanske fanns 
också lokala melodivarianter som skilde sig från de melodier som angivits i 
sångböckerna.16 Till de kyrkliga helgernas musik kan man också räkna en 
tolvtalsvisa, dvs. en minnesramsa inför husförhör,17 och en visa till seden att 
gå med stjärna mellan jul och trettondag.18 

Festernas musik 

Det finns inget bevarat från Holmsund av den musik som användes vid 
fester av olika slag, som bröllop och midsommarfirande och utgjordes av 
fiollåtar. Vid mitten av 1800-talet svepte den Rosenianska väckelsen fram 
över södra Västerbotten vilket medförde att dansen fick en försvagad 
ställning. Detta i kombination med bristen på intresse för att samla in 
folkmusik från Västerbotten gör att det inte finns så mycket material 
bevarat. Någon systematisk genomgång av äldre källor har inte heller 
gjorts.19 Spelmansmusik på fiol bör ha förekommit i samband med bröllop 
och midsommarfirande, i vilken utsträckning är omöjligt att bedöma. 

Manligt - kvinnligt i agrar samhällets musik 

Helt kort kan sammanfattas att det i agrarsamhället i regel var män som stod 
för det offentliga musicerandet i form av musik på fiol, klarinett m.m. vid 
danser och offentliga ceremonier som bröllop.20 Blåsinstrument som klarinett 
och flöjt hade också en klart manlig association genom förekomsten i 
militärmusiken. Kvinnligt instrumentalmusicerande var huvudsakligen 
knutet till fäboddriften och där som ett hjälpmedel i arbetet och inte ett 
offentligt musicerande i egentlig mening. Det kvinnliga musicerandet skedde 
istället i huvudsak i form av sång inom hemmets väggar, berättande visor 
och psalmer som sjöngs under arbetets gång samt vaggvisor och sånglekar 
som sjöngs för och tillsammans med barnen. Har kvinnoarbetenas karaktär 
av inomhussysslor betytt att det funnits fler tillfällen för sång bland kvinnor 
än bland män? Den länge dominerande text- och genreorienteringen i 
visforskningen har till stor del gjort kvinnors sång osynlig. Specifikt manliga 
delkulturer såsom sjömän, rallare och soldater har lyfts fram som sjungande 
miljöer i och med att särskilda visor knutits till dessa miljöer. Det som 
sjungits i kvinnliga miljöer har inte på samma sätt till sitt innehåll kunnat 
klassas som speciellt könsbundna visor. Här måste sentimentala kärleksvisor 
och psalmer lyftas fram för en kontextuell analys. 
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2.2 INDUSTRISAMHÄLLETS MUSIK (1880-1920) 

Under 1800-talets två sista decennier expanderade de båda trävaruföretagen 
i Holmsund kraftigt. Sandvik köpte in Sävar bruk med dess skogstillgångar 
och sågverk. Det sistnämnda lades ned och verksamheten koncentrerades till 
Sandvik där en ny såg uppfördes. Likaså lät firma Dickson lägga ned 
Baggböle sågverk för att ersätta det med ett nybyggt sågverk vid lastage-
platsen i Holmsund. Denna företagskoncentration kombinerat med högkon
junktur för trävarubranschen ledde till en betydande folkökning i 
Holmsund, från ca 800 år 1880 till 2900 vid sekelskiftet.21 Förutom över
flyttningarna från de nedlagda sågverken förekom också i större omfattning 
än tidigare migration från andra norrländska sågverkssamhällen. Efter sekel
skiftet stagnerade befolkningsutvecklingen beroende på lågkonjunktur inom 
trävarubranschen. 

Kommunalpolitiskt stod samhället, förutom Holmsundssågen vilken var 
egen kapellförsamling med egen kyrka och skola, under Umeå landskommun 
och kyrksocken. Även Sandvikssågen hade egen skola. 1918 sammanslogs 
samhället med Obbola till fristående kommun och kyrksocken vilka fick 
namn efter Holmsund. 

Även om Sandvikssågen ägdes av affärsmän i Umeå och det fanns flera 
släktrelationer till Umeåborgare i samhället, och en stor del av arbetarna ha
de släktningar på landsbygden, karaktäriseras samhället under denna period 
av en orientering ut mot havet. Holmsund är ett av många samhällen utefter 
Norrlandskusten som ingår i kusttrafiken, både person- och godstransporter. 
Umeå ligger i detta avseende mer avsides; den som reser till Umeå kommer 
först till Holmsund. Hamnen är en träffpunkt, spontana danstillställningar 
kan uppstå i mötet med sjömännen; Frälsningsarmén gör sin första attack 
från sjösidan; turnérande cirkusar m.m. presenterar sina program med 
hamnplanen som estrad.22 Kustläget har också en betydelse för de folkliga 
regionala kontakterna. Ett utbyte sker inom folkrörelserna i form av som
marutflykter, gemensamma agitationskampanjer, krets- och distriktsbildning 
etc. med de näraliggande sågverksorterna Norrbyskär, Hörnefors, 
Nordmaling, Rund vik samt med grannorten Obbola på andra sidan älvmyn
ningen, vars sågverk 1903 införlivades i Holmsundskoncernen. 

Folkrörelsernas etablering 

Även om sågverksledningarna, speciellt vid Dicksons sågverk, sörjde för 
sina arbetare i patriarkalisk anda och på så vis vidmakthöll något av 
bondesamhällets relation mellan husbonde och tjänstefolk, behövde 
arbetarna nya idéer att tolka världens ordning med. Ett gemensamt drag för 
de flesta idéströmningar som fick gehör var organiseringstanken, och vid 
slutet av seklet hade flera olika föreningar bildats vilka på olika sätt 
påverkade samhällsbilden, däribland på musikens område. 
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Ett sätt att ge mening åt den förändrade tillvaron var att återknyta till 
kristendomens läror men inom nya ramar, mer eller mindre avskilt från 
statskyrkans samhällsuppfattning. Det rosenianska läseriet med 
byabönsliknande samlingar fortgick länge utan någon formell organisering, 
beroende på att denna riktning ville verka inom statskyrkans ram. Organisa
torisk form fick denna riktning i Holmsund först genom olika syföreningar, 
varav den i Sandvik år 1905 tog initiativ till Lutherska Missionsföreningen, 
som sökte inträde i EFS.23 

Den första frikyrkobildningen blev istället Holmsunds 
missionsförsamling, som bildades 1891 och ingår i Svenska 
Missionsförbundet. 1892 gjorde Frälsningsarmén entré i Holmsund genom en 
grupp kvinnliga officerare som väckte stor förvåning och uppståndelse 
genom sitt sätt att arbeta. Trots den livaktiga utåtrikade verksamheten kom 
ej kåren att samla någon större medlemsskara. 

Nykterhetsrörelsen kom att få en större betydelse för samhällets 
utveckling än väckelserörelsen. Inom nykterhetsrörelsen fanns rum för en 
medvetenhet om arbetarklassens ekonomiska och socialmedicinska situation 
som fokuserades på nykterhet och individuell skötsamhet som lösning, 
samtidigt som detta gavs en religiöst färgad inramning. På initiativ av 
anläggningsarbetare vid sågbygget i Holmsund bildades 1884 logen 880 
Skärgårdsblomman av IOGT.24 Efter några år fick logen ett starkt uppsving, 
och vid 15-årsjubileet hade man 224 medlemmar. Samma år invigde man 
sitt ordenshus. 1900 tog några av medlemmarna initiativ till bildande av en 
ny loge med säte i Sandvik. Den kunde 1903 inviga sitt ordenshus som 
senare kom att kallas Sandviks teater. Inom båda logerna startades under 
1910-talet studiecirklar med egna bibliotek. 

Även Djupvik blev säte för en nykterhetsförening, nämligen föreningen 
Enighet av det mer religiöst präglade Svenska Blåbandsförbundet. Den 
startade 1901 och byggde samma år en egen samlingslokal.25 En avdelning 
av den mer radikala IOGT-utbrytningen Nykterhetsorden Verdandi, NOV, 
var verksam i Holmsund under några år men upplöstes 1909.26 

Arbetarrörelsen kom sent till Holmsund och till länet i övrigt i jämförelse 
med övriga Sverige. Enstaka strejker förekom vid sågverken vid slutet av 
1800-talet, men någon facklig organisering förekom inte förrän 1905, då 
stuveriarbetarna bildade en avdelning av Transportarbetareförbundet.27 

Stuveriarbetarna var också pådrivande till att Sandviks sågarbetare 
bildade avdelning 84 av Sågverksindustriarbetareförbundet följande år, och 
kring dessa fackföreningar uppstod också en socialistisk ungdomsklubb och 
NOV-logen. Storstrejken 1909 blev ett svårt bakslag för den fackliga 
rörelsen i Holmsund. Visserligen återgick stuvarna till arbetet i och med den 
s.k. rationella klyvningen av strejken, och deras fackförening fortsatte sin 
verksamhet, men föreningen vid Sandvik reducerades - inför en konflikt 
som inte grundade sig på lokala frågor - till en handfull entusiaster, och 
upplöstes slutligen i februari 1910. Under 1910-talet var istället 
arbetarföreningar av liberal karaktär verksamma vid båda sågverken. 1919 
bildades vid båda sågverken fackföreningar anslutna till sågverksarbetare
förbundet, och de kunde gradvis etablera ställning som förhandlingsparter. 

Någon bestående politisk organisation förekom inte förrän Umeå 
Skärgårds Arbetarekommun bildades 1917. En väsentlig orsak till detta 
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socialdemokratiska genombrott var den dåvarande bristen på livsmedel, 
vilken resulterat i hungerdemonstrationer tidigare detta år. Till bilden hör 
att den politiska medvetenheten vid denna tid vanligen var inskränkt till en 
uppdelning "höger" - "vänster", där Mvänster"-begreppet innefattade såväl 
liberalism, frisinne som socialism, och flera av grundarna lämnade 
föreningen när den socialistiska framtoningen stod klar.28 Denna långsamma 
utveckling för arbetarrörelsen bidrog bl.a. till att nykterhetsrörelsen länge 
dominerade studieverksamhet och offentliga lokaler. 

De första lokalerna som användes för större folksamlingar som kunde 
innebära utrymme för musik var förutom kyrkan och skolorna i Holmsund, 
Sandvik och Lövön, vilkas användning kontrollerades av kyrkoherde och 
företagsledningar, utomhus: öppna platser mellan husen, hamnplanen i 
Djupvik som användes av cirkusar och kringresande försäljare, skådespelare 
m.fl. Öarna i havsbandet var omtyckta utflyktsmål, och vid Sand på Umeäl-
vens västra strand byggdes på 1890-talet en dansbana. För danstillställningar 
vintertid utnyttjades under 1880- och 90-talen uthus och kök hos 
privatpersoner i Lövön. 1905 byggde den nystartade Sandviks IK en 
dansbana i skogen bortom Sandvik. Under 1800-talets slut existerade ett 
antal ölkaféer och lönnkrogar i Djupvik; efter en av nykterhetsrörelserna 
initierad stängningskampanj 1905 ersattes dessa av kaféer vilka fram till 60-
talet utgjorde en del av det lokala nöjeslivet. Vid flera av dessa kaféer 
ingick musik som en del av verksamheten, antingen levande musik eller via 
grammofon. I Djupvik startades också på 10-talet två biografer som ibland 
även användes för konserter. 

Fig. 2. Djupviks hamn 1903. Till ett av husen i bortre delen av hamnplanen finns marginalan
teckningen "flickornas kafé med elektr. piano", förmodligen syftande på de kvinnliga 
hamnarbetarna, splitvedsjäntorna. Reprofoto: Västerbottens museum. 
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Kort översikt av musicerande former 

Agrarsamhällets motsättning mellan vardag och helgdag (vanlig tid och hög
tid) omvandlas i industrisamhället till motsatsparet arbetstid och fritid.29 I 
denna tidsuppdelning, som bygger på att arbetaren viss tid av dygnet står 
under arbetsgivarens kommando och viss tid är fri att själv disponera sin 
arbetskraft, placeras musiken in i fritiden. Att arbetaren ägnar sig åt musik, 
som utövare eller lyssnare, ingår inte i arbetsgivarens program för 
arbetstiden. 

Till detta ideala begreppspar, som kommer att bestämma de associationer 
som musik förknippas med, finns dock många undantag och mellanformer. 
Sågverkets ljudmiljö omöjliggör användning av sång som hjälpmedel i ar
betet, men i många andra arbetssituationer finns sången kvar som ett natur
ligt inslag. 

Sång förekom också som hjälpmedel för samordning i andra manuella 
arbeten långt in på 1900-talet.30 Vidare är uppdelningen i arbetstid-fritid 
huvudsakligen giltig för männens tillvaro, även om deras kategoriseringssys-
tem genom de varande könsrollerna också i hög grad blev kvinnornas. För 
de kvinnor som var hemarbetande fanns större möjligheter att ägna sig åt 
musik under arbetet i form av egen sång. 

Vilka musikformer var då de vanligaste i Holmsund under denna period? 
En företagsunderstödd blåsorkester anlitades i stora festliga och högtidliga 
sammanhang: företagets festligheter, IOGT-logens offentliga möten och ba-
sarer, danstillställningar, båtutflykter i skärgården, demonstrationer samt gav 
egna konserter. 

En företagsunderstödd stråkorkester fanns också under en period. Den 
gav likaledes konserter, medverkade på IOGT-logernas samkväm och spela
de dansmusik. Den följdes av flera kortlivade stråkorkestrar. 

Vid slutet av perioden hade kombinationen violin och piano med en 
konstmusikaliskt färgad underhållningsrepertoar blivit relativt vanlig, 
speciellt som biografmusik samt på föreningsmöten. Kombinationen 
föredrogs även i föreläsningsföreningarnas program. 

Enstaka violinister och dragspelare, ofta i denna parvisa kombination, 
spelade vad som nu kallas gammal dansmusik vid enklare offentliga och pri
vata danstillställningar och enskilda fester. Speciellt dragspelet användes 
också för privat förströelse i hemmen. 

Körsång utfördes i form av manskörssång på föreningsmöten och offent
liga samkväm och egna konserter samt av en blandad kör som så småningom 
blev kyrkokör, huvudsakligen verksam vid just kyrkliga högtider. Vidare 
bildades inom föreningslivet flera körer med huvudsakligen intern 
verksamhet. 

Unison sång utövades vid större folksamlingar, t.ex. officiellt påkallade 
möten som kyrkliga eller nationella högtider där psalmer och nationella 
sånger påbjöds, eller föreningsmöten och demonstrationer där folkrörelsernas 
egna sånger sjöngs. 

Solosång förekom huvudsakligen på marknader och i teaterframträdanden 
av kringresande sångare/skådespelare, samt inom frikyrkorörelsen, och då 
främst av kringresande sångare/predikanter som sjöng väckelsesånger. 
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Denna verksamhet hade ett icke oväsentligt inflytande på den folkliga 
vissången vilken fortfarande var produktiv. 

En musikalisk systemförändring 

Den mest iögonfallande förändringen i jämförelse med föregående period är 
blåsorkestrarnas och körernas inträde på scenen, något som inte kan 
förklaras som utbyte av äldre former mot yngre. Tänkbara förklaringar är 
istället den socialt-funktionella, dvs. att nya formella och informella sociala 
organisationsformer skapar nya situationer där man vill använda musik, samt 
den sociala förklaringen, dvs. att man tar till sig musik från skikt med högre 
social status i syfte att efterlikna dem. Dessa förklaringar äger förvisso gil
tighet, ofta på ett mycket konkret sätt i olika empiriska fall. Jag vill dock 
här diskutera dessa nya inslag på en mer principiell nivå, nämligen avseende 
den musikaliska begreppsvärlden och mer på nationell nivå än på lokalsam
hällets nivå. Blåsorkestrar och körer representerar två nya inslag som 
kommer att dominera en stor del av 1900-talet: bleckblåsinstrumenten som 
särskilt positivt värderade instrument, och det genomorganiserade sammusi
cerandet där de enskilda insatserna är avpassade för att ingå i en helhet. 

Att dessa två principer slår igenom vid denna tid vill jag se som ett ut
tryck för industrisamhällets genombrott i begreppsvärlden. I de nya klang
idealen vill jag se ett sätt att symboliskt hantera den nya ljudvärld, eller 
med Schafers begrepp det ljudlandskap (soundscape) industrisamhället med
fört. Det nya samhället karaktäriseras av de nya maskinernas ljud; ångma
skiner och ångvisslor, det skärande ljudet från maskindrivna sågklingor etc. 
innebär en förändrad ljudmiljö där ljudvolymen har ökat och ljudens ka
raktär har förändrats beroende på den nya teknologi som frambringar ljud
en. Samma teknologiska principer ligger också bakom de nya instrument 
som introduceras: de ventilförsedda bygelhornen i blåsorkestern och 
dragspelet, det första instrumentet som lämpar sig för industriell 
massproduktion. Att dessa instrument accepteras som fullödiga 
musikinstrument (och inte ses bara som kuriosa) tolkar jag som att deras 
klanger sammanfattade den nya ljudvärlden och kunde uppfattas som dess 
"riktiga" klanger. Med andra ord: i relation till den ljudmiljö som in
dustrisamhället bestod med framstod de nya instrumentens klanger som 
ideala.31 

I det organiserade musicerandet ser jag en homologi med industriarbetets 
sociala organisation, där individer är verksamma i olika avdelningar som 
samordnas och styrs av en dirigent/företagsledare i maktposition över de 
andra.32 Musiken och dess framförande präglas av en planerad samordning 
av en större grupp människors differentierade insatser, i motsats till bonde
samhällets enklare former av sammusicerande. 

Det förefaller inte heller onaturligt att de första initiativen i Holmsund 
till att starta både blåsorkester och körsång tas inom IOGT-logen, inom den 
rörelse som där är det första uttrycket för industriarbetarnas försök att 
organisatoriskt bemästra industrisamhällets motsättningar. Samtidigt är det 
också ett uttryck för den patriarkaliska andans dominans i Holmsund att 
blåsorkestern bekostas av företaget och används för att markera dess storhet, 
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Fig. 3. Interiör från Sandviks såg. Reprofoto: Västerbottens museum. "Högtrycksmaskinerna 
pusta som lokomotiv: 'Knoga på, knoga på.' Ramarna börja hastigt rassla: mera plank, mera 
plank, kantbänken för sitt oväsen liksom ett hemskt kvidande, ribbkaparna tar emot ribben och 
kapar den i en viss längd, tolv fot ska den vara för att passa för den sedvanliga milhöjden på 
kolbacken. Det låter med raska ljud: stritt, stritt, stritt. Plankor och bräder smälla mot varandra 
då sorteraren lägger dem till rätta" Nordiska Museet, EU 35028, svar till sågverksundersökningen 
av Carl C-son Liljedahl, Alnö. 

samt att IOGT-kören övergår till att bli kyrkokör. Uppdelningen i klasser är 
ett erkänt faktum, men motsättningen tolkas inte som antagonistisk. 
Arbetarnas sociala situation kan förbättras inom de existerande ramarna, 
genom en personlig skötsamhet. Både blåsorkester och körsång kan också ses 
som eftersträvansvärda ideal, bevis på att arbetarna var värdiga den 
medborgerliga ställning som avskaffandet av ståndssamhället i princip hade 
givit dem.33 

Av det ovanstående föl jer att jag vill karaktärisera förändringarna under 
1880- och 90-talen som uttryck för en musikalisk systemförändring. 

Att arbetarklassen tog upp körsång och blåsorkestrar har ibland karaktär
iserats som ett förborgerligande. Detta är ett förenklat resonemang som läg
ger tyngdpunkten på musikens upphovsmiljö men inte tar hänsyn till att de 
båda musikformerna kan ha haft olika betydelse för de olika klasserna. Till 
diskussionen om förborgerligande måste man också föra det faktum att det 
är framför allt de kollektiva formerna som övertas. Den borgerliga salongens 
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solosång eller violinsolo till pianoackompanjemang får ingen efterföljd, 
likaså inte heller stråkkvartetten. Vidare bör klassbakgrunden för blåsorkest
rarnas musik diskuteras ytterligare. Marschmusikens blomning under 1800-
talet är oupplösligt förbunden med nationalchauvinism och militarisering, 
ideal som främst tjänade överklassens syften. Samtidigt var det en musik 
som skulle användas av soldater hämtade ur underklassens led. Vidare an
vändes blåsorkestrarna i stor utsträckning för att spela tidens dansmusik -
ett faktum som ibland glöms bort i diskussioner kring blåsorkestrarna. Cere
moni- och demonstrationsmusik var kanske de mest spektakulära uppgifter
na, men sällan de mest förekommande. 

Bildning och nöje: musik till arbetarnas andliga upphöjande 

Industrisamhällets uppdelning av tiden i arbetstid och fritid var en av 
förutsättningarna för folkrörelsernas verksamhet. Nykterhets- och väckelse
rörelse byggde på att man bildade föreningar utifrån en gemenskap som inte 
var kopplad till arbetet, utan byggde på gemensamma värderingar som ka
naliserades under fritiden. Samtidigt byggdes nykterhetsrörelsen till viss del 
upp just kring missnöje med de sätt att bedriva fritiden som stod till buds. 

Den offentliga festen - både till tid och rum avskild från arbetet - var 
ett av folkrörelsernas viktigaste medel för att agitera för sina idéer, värva 
proselyter samt tjäna pengar till sin verksamhet. Detta var vid sidan om det 
allmänna bildningsidealet och den representativa glans det gav ett av skälen 
för att starta körer och blåsorkestrar. Att ordna en offentlig fest utan att ha 
musik att erbjuda som dragplåster upplevdes som lönlöst: 

34 
...festen som var beslutad till i dag men ej blev av pga ingen talare eller sångkör... 

...Ang fästen som åter blev inställd /.../ om vi ville uppskuta med festen till påsk så 
skulle samtliga Sångare och ordenssystrar /från Umeå,AA/ göra oss den äran att hedra 

, . 35 oss med sm narvaro... 

...sy. Mina Andersson yttrade om vi skulle tillställa en öppen föst och hade hvarken 
36 talare eller Sångare, hvad skall vi bjuda festbesökande på... 

Holmsunds musikkår 

Den musikform som kom att få högsta status i Holmsunds offentliga liv var 
blåsmusiken, representerad av Holmsunds Musikkår. Den anlitades vid de 
tillfällen som hade högsta festkaraktär, och när man ville göra ett 
evenemang så högtidligt som möjligt. Initiativet till orkestern togs av IOGT-
logen 1890.37 Därefter nämns orkestern i samband med logens olika arran
gemang: nykterhetsfester, ångbåtsutflykter, besök hos andra loger etc. 
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Fig. 4. Holmsunds musikkår 1890. Bakre raden: Per Bergström, ventilbasun, orkesterns ledare; 
Albin Pettersson, Erhard Berg, tuba; Axel Merkel, bastrumma. Sittande: C A Bäckström, Johan P 
Gustafsson, Olof Sjöström, bygelhorn; längst fram Karl Johan Bäcklund, virveltrumma. Reprofoto: 
Västerbottens museum. 
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Fest i det gröna anordnas av logen Skärgårds-blomman i Holmsund sö 17/7. Dekla
mation och sång. Musik utföres. Lekar i det gröna. Kaffe serveras. Läskedrycker till-
handahålles. - Barntemplet Urnan gör utflykt till Holmsund 17/7. Obs. Holmsunds 

38 musikkår möter vid Sandvikskajen. 

Fest anordnas af logen Skärgårdsblomman i Holmsund å dess lokal lör den 3 december 
1892 kl 6 em. Föredrag hålles af pastor Hörnström. Musik utföres af Holmsunds 

39 musikkår. Entré 25 öre. Kaffe serveras gratis. 

Orkestern var även öppen för icke logemedlemmar och tycks snart ha blivit 
betraktad som fristående.40 Hösten 1891 begärde Holmsunds Messingsextett 
att få låna logelokalen för att ha en underhållningsafton med fritt inträde, 
alltså en form av offentlig konsert ordnad av orkestermedlemmarna själva.41 

Denna form av evenemang fortsatte man med, ofta anknutet till årets 
festcykel. 

Muntrationsfest anordnar Holmsunds Musikkår i Goodtemplarlokalen i Holmsund den s 
k Fettisdagen den 1 mars kl 7 em. Musik utföres. Sång af Obbola Sångkör. Thé serveras. 
8 presenter (värda 1,50 à 75 öre pr st) utdelas gratis till de besökande genom 
lottkastning. inträde 35 öre. Allmänheten hälsas välkommen. 

Bal anställs med anledning af Hans Majestät Konungens namnsdag Torsdagen den 1 
december 1892 hos Fröken Karin Bergmark i Holmsund. Balen börjar kl 7 em och 

43 afblåses kl 12.30. Entré: 75 öre för Herre och 50 öre för Dame. H.M. 

Orkestern ordnade också danstillställningar själva. 

DANSNÖJE. Hej hopp min sköna, nu ska' vi dansa i det gröna! Alla, som vilja uppoffra 
en 50 öring för ett dansnöje, torde infinna sig på Sand sö. den 7 aug 1892 kl 4. e.m., der 
Holmsunds musikkår anordnar bal. Stor och rymlig dansbana är anordnad med stålfjed-
rar under. Balen afblåses vid \ 10-tiden då ångarne Duncker och Döbeln anlöpa Sand. 
Entre 50 öre person. OBS!Läskedrycker tillhandahållas. Om regnväder inträffar, inställes 

balen.44 

Instrumenten bekostades av sågverket som såg orkestern som en viktig sym
bol utåt.45 Till figur 4 finns följande kommentar: "Som synes hade kåren 
pampiga guldgaloner kring mössorna, en detalj som förvaltare Helleberg 
fäste betydande vikt vid."46 Musikkåren framträdde vid viktiga evenemang 
för sågverket, som t.ex. då Dickson kom på inspektionsbesök 

med sin med engelska besättning bemannade lustjakt Tritonia. Då sköts salut från verk
ets kanoner och 'kungen' var sedan stolt över att kunna bjuda på taffel- och dansmusik 
ombord då han gav middag för residensstadens celebriteter med landshövdingen i spets
en. Efter en sådan middag, då Dickson flitigt dansade polka och vals med tvenne grevin
nor Piper, som medföljde jakten som hans gäster, överräcktes en 50-lapp till de åtta 
överlyckliga musikanterna.4^ 

Några uppgifter finns som kan ge en bild av vad musikkåren framförde. 
Ovan finns en notis om att man spelade polka och vals, dvs. dansmusik på 
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modet, och de omnämnda danstillställningarna måste ha krävt en stor 
repertoar av danslåtar. En bevarad stämbok innehåller följande titlar: 
Napoleons Marsch - Frihets Marsch - Glad genom Verlden Marsch - Revelj 
- Tappto - Er lebe hoch Marsch - Marsch - Framåt Marsch - Landtjeger 
Marsch - Das Binnen haus Marsch - Björneborgarnes Marsch.48 Denna lilla 
titelsamling visar tydligt på militärmusikens roll som förebild, men torde 
också avspegla den mer allmänna popularitet marschmusiken åtnjöt decenni
erna före och efter sekelskiftet. En tidningsnotis visar att man också hade 
tagit upp mer underhållningsartade nummer ur den internationella blås-
musikrepertoaren. 

...själva erinra vi oss vilka högtidsstunder det var, när hornorkestern spelade bl.a. 
Smedjan i skogen och Komisk t apt o. Vid det senare musikstyckets framförande försvann 
en efter en av musikmedlemmarna tills det endast var en man kvar och jublet och 
applåderna höllo nästan aldrig på att ta slut efter sådana musiknummers framförande.4^ 

Tilläggas kan att "Smedjan i skogen" innehöll en hel del ljudhärmande inslag 
från slagverkaren och att den samtida repertoaren innehöll flera sådana 
nummer med titlar som Kvarnen i skogen och Posten i skogen - den sist
nämnda lämpligen framförd med kornettsolisten ute i kulisserna eller i 
foajén. 

Bakgrunden till många bolags stöd till bildande av blåsorkestrar var syftet 
att bibringa arbetarna bildning och nöje. Blåsorkestrarna representerade 
dock inte den högsta musikaliska bildningen som istället satte violinen som 
främsta instrument. Blåsorkestrarna hörde hemma i utomhusmiljöerna - de 
stora öppna planerna, hamnkajerna, gatorna. Konsertsalarnas estetik var en 
inomhusestetik. Från sekelskiftet tycks de filantropiska bildningssträvandena 
ha inriktats mer på stråkorkestrarna - så initieras flera länge bestående 
stråkorkestrar på industriorter vid denna tid, t.ex. Grängesberg och 
Malmberget.50 Sandviksbolaget tog 1899 initiativ till bildandet av en mindre 
stråkorkester som debuterade 1903 och var verksam under några år.51 Den 
följdes av flera kortlivade stråkorkestrar.52 En annan del i de mer uttalat 
bildnings-inriktade strävandena var inrättandet av folkbildningsverksamhet i 
form av lokala föreläsningsföreningar vilket började några år in på seklet. 
Där ingick som regel varje termin något konsertprogram av en professionell 
violinist med pianoackompanjemang. Detta kommer att belysas utförligare i 
nästa kapitel. 

Redan före sekelskiftet inleddes på nationell nivå försök att återge den 
äldre folkliga musiken en förankring i de breda folklagren. Initiativen kom 
från medelklass- och överklasskretsar. Förutom exponeringen av folkmusik 
och folkdans på Skansen i Stockholm skedde detta främst genom utlärande 
av sånglekar (i friserade versioner), huvudsakligen förmedlat av folkskollär
are med verksamheten på Nääs slöjdseminarium som utgångspunkt.53 Några 
år in på sekelskiftet återfinns också lekarna som lockbete i offentliga pro
gram i Holmsund, såväl i IOGT-rörelsens arrangemang men även i andra 
sammanhang där de står som ett komplement till den vanliga dansen, t.ex. 
då en Umeåorkester 1909 anordnade fest med dans i Bred vik och även hade 
lekar på programmet. "OBS! Van lekledare kommer att leda leken."54 
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Den kampanj för folkmusiken, speciellt spelmansmusik för som * 
form av spelmanstävlingar m.m. initierades av Anders Zorn 1906 fick som 
ett resultat att folkmusiken bereddes en plats i folkbildningsverksamheten. 

Allmogeafton gifves söndagen den 18 dennes kl 8.30 em å samlingssalen i Sandvik af 

Stornäs-Jonke med biträde av violinisten B. Axén. 

Ett uttalat syfte med stödet till folkmusiken var att motverka och tillbaka-
tränga den förnyelse som dragspelet stod för.57 Något större genomslag på 
lokal nivå i form av eget utövande tycks dock inte revitaliseringen av 
spelmansmusiken ha fått vid denna tidpunkt.58 

Dansens nöje 

De danstillställningar som förekom kan indelas i tre olika kategorier. Högsta 
status hade de danser vid offentliga högtider och fester, då musikkåren 
spelade. Därnäst kommer den äldre form av danstillställningar som bygger 
på att "alla känner alla" inom ett lokalsamhälle och dess ungdomar samlas i 
någon lämplig lokal för att dansa till musik av en à två fiolspel
are/dragspelare. På samma nivå kan man placera dansen som umgängesform 
inom slutna sällskap, t.ex. bröllop. Slutligen de mer spontana tillställningar 
där en mindre eller större grupp människor är samlade på en plats och man 
börjar dansa utan några egentliga förberedelser eller någon planering, med 
musik från det instrument som råkar finnas till hands vilket kan vara fiol, 
dragspel eller spel på näver eller trallande. 

Till den andra kategorin hör de danstillställningar som ordnades i Lövön, 
i köket hos sjömannen Morro-Janne eller i Pet-Olles logen, även känt som 
"Snytstallet" för att en av de som använde stallet brukade snyta sig vårdslöst 
i porten. Den sista kategorin av danstillställningar är också den som väckte 
mest förargelse då den ju är en okontrollerad tillställning. I Holmsund var 
det speciellt Djupviks hamn som var orsak till ilska. Där skedde möten 
mellan fartygsbesättningar och unga kvinnor - lastningen av splitved sköttes 
av kvinnor på orten - och ofta började man dansa med varandra. Detta dis
kuterades bl.a. i IOGT-logen vid ett tillfälle 1889 då dagens program ut
gjordes av frågan: "Bör en Goodtemplare som till och med bär sitt blå band 
springa och dansa på skär och kajer?"59 Formuleringen om det blå bandet 
antyder att frågan inte var allmänt hållen utan utgjorde en direkt diskussion 
av en enskild medlems uppförande och huruvida detta kunde godkännas. 
Flera olika åsikter framfördes i diskussionen, från entydigt fördömande av 
dans till mer positiva omdömen. En av de positiva rösterna tillhörde Erhard 
Berg, som senare kom att bli medlem av musikkåren: "...om man uppförde 
sig hyggligt o anständigt så kunde man lika ogeneradt dansa på kajen som i 
ett rum". Diskussionen sammanfattades dock med ett enhälligt konstaterande 
att "logen lider deraf o. böra således Goodtemplarne om möjligt af stå ifrån 
sådant som skadar Logens anseende." Det bildningsideal IOGT stod för 
innebar alltså att hålla nöjeslustan under kontroll. 

Dansandet på kajen väckte irritation inte bara i IOGT-logen, utan be
traktades med skepsis även av ortens makthavare. 1891 gick 
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Fig. 5. Några år in på 1900-talet lanserade A Th Nilssons Musikhandel i Norrköping denna 
sifferskrift som alternativ till notskrift för nyblivna dragspelare. Härigenom kunde repertoaren 
utökas utöver vad man kunde lära på gehör, utan att man behövde lära sig noter. Detta exempel 
är hämtat ur "Dragspels-skola för Självundervisning avsedd för 2-radiga Dragspel", tryckt ca. 
1910. Stora siffror över resp. under linjen betecknar yttre resp. inre klaffraden, små siffror 
betecknar tidsvärden, "u" betecknar utdragning av bälgen. Foto: R Lind. 

Holmsundssågens förvaltare Bernt Helleberg i egenskap av hamnmästare in 
med en ansökan till landshövdingen om att förbjuda nattliga danstillställ
ningar samt rökning på Djupviks kaj, "hvilka nöjen inverkat störande för 
ordningen inom hamnområdet och för kringboendes nattro, samt dessutom 
lätt kunde åstadkomma olyckshändelser, då de dansande, ofta nog berörde af 
starka drycker, befunne sig alldeles invid djupdelen af hamnområdet."60 

Den patriarkaliska andan vid sågverket belyses av denna incident. Arbet
arna skulle få ha nöjen, det visade man bl.a. genom att bekosta en blåsor
kester, men nöjen fick inte inkräkta på ordningen. Den folkliga seden att 
roa sig med dans i anslutning till avslutat arbete, något som var vanligt i 
bondesamhället,61 passade inte in i industrisamhället där arbetstid och fritid, 
arbete och nöje, skulle vara skilda åt och förvaltaren definierade vad som 
var rätt tid och rätt plats. 

Vid denna tid hade vad som senare kommit att kallas gammeldans slagit 
igenom, dvs. schottis, hambo, polka till melodier byggda på enkla harmoni
växlingar. Denna musik passade utmärkt för och komponerades ofta direkt 
för dragspelet vilket slagit igenom som handelsvara. Att musikinstrument 
blivit en del av varuutbudet avspeglas i samtida tidningsannonser. 
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Musikinstrument! Prima dragspel 10 silfvertoner, läderkant ad bälg o 2 register. Pris 
14.50. Munspel 1 kr - 3.50. Guitarrer fr 13:- Henrik Svedbergs papperhandel, 
Örnsköldsvik.6^ 

Dragspelet fick efter sekelskiftet sitt stora genombrott som allemans 
musikinstrument, bland annat beroende av att det treradiga dragspelet som 
inte hade de melodiska begränsningar som de en- och tvåradiga introduce
rades. Därmed var dragspelet en fullvärdig konkurrent till andra instrument. 

En gemensam sång eller de utvaldas sång? 

Motsättningen mellan jämlikhetsideal och professionalisering avspeglas under 
denna period bäst i förhållandet till sång. Ett sätt att locka publik till 
IOGTrs offentliga möten var att locka med någon ny form av musik, och 
vid sidan av blåsorkestern använde man den organiserade sången, körsång. 

De första initiativen till att starta körsång i Holmsund togs inom den ny
bildade IOGT-logen år 1884.63 Redan tre veckor efter logens instiftande 
upptogs frågan om att skaffa en sånglärare. Inspirationen kom från logen i 
Umeå, som hade en egen sångförening vilken Holmsundslogen utnyttjade 
under sina första år såsom ett dragplåster på offentliga möten och fester. 

I vilken utsträckning kören framträdde offentligt är svårt att avgöra. I 
hembygdslitteraturen uppges att kören medverkade vid högtidliga tillfällen i 
kyrkan samt vid "festliga tillfällen sommartid".64 I logens protokoll återfinns 
enstaka notiser: 3 jan 1886, "sång af logens sångare blandad kör", 23 jan 
1887 "Några av logens medlemmar uppträdde ock af sjöng flera sångnummer 
och belåtenheten var allmän." 3 mars 1887: "Holmsunds sångare sjöng 
många vackra sånger..." 31 mars 1888: "Kjellén [folkskollärare som anlitades 
som körledare] skulle till festen inbjudas för att någon sång skulle kunna 
påräknas" (Logens 4-årsjubileum, A A). 9 feb 1890: "logens sångkör sjöng 
några stycken." Denna kör övergick under 1890-talet från att vara logekör 
till att vara kyrkokör. 

I IOGT-protokollen framstår speciellt kvinnorna som drivande bakom 
strävandena att ha en kör. Belägg finns även för att det förekommit mans
körssång och att detta konkurrerat med logekören om mansrösterna,65 men 
någon mer organiserad verksamhet i form av en varaktig manskör tycks ej 
ha kommit till stånd förrän några år efter sekelskiftet. Vid den aftonunder
hållning 1903 då Sandviks stråkorkester debuterade medverkade också en 
"Manskvartett".66 Fram till 1920 då den nuvarande manskören bildades fanns 
flera på varandra följande körbildningar.67 

Unison sång - ett sätt att skapa samhörighet 

Gentemot det organiserade sjungandet i grupp i form av stämsång av 
speciellt tränade, något som fungerade som ett lockbete för att få publik till 
offentliga tillställningar, kunde ställas det organiserade sjungandet i grupp 
av en hel folkmassa - den unisona sången. 
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Det ingick i de krav det officiella Sverige ställde på sina medborgare att 
de skulle kunna ett visst antal sånger utantill. I Märta Netterstads undersök
ning av skolsångböckernas texter 1842-1972 framgår att 1800-talets böcker 
dominerades av andliga sånger och psalmer, sedelärande sånger och foster
ländska sånger. Den sistnämda kategorin tillväxte speciellt efter 1890.68 I lä
roplanen hette ämnet 1842 "kyrkosång", 1878 "sång".69 I "Reglemente för 
skolorna inom Holmsunds kapellförsamlings skoldistrikt" från 1880-talet fö
reskrevs att barnen i småskolan skulle lära sig "några psalmverser /.../ några 
enkla psalmmelodier" samt i folkskolan "ett urval psalmverser /.../ och 
psalmmelodier". "Dagarbetet börjas och afslutas med bön och sång."70 Den 
officiella världsbilden skulle läras in i form av sånger: färdiga formuleringar 
att tänka med, burna av melodier som underlättade memoreringen. Från 
början skulle också barnen vänja sig vid den unisona sången, dvs. att större 
folksamlingar skulle inledas och avslutas med gemensam sång som markera
de mötets avgränsning i tiden, avbröt de individuella göromålen, stillade 
folkmassan, vände koncentrationen på det gemensamma syftet och formule
rade individernas samhörighet.71 

Den unisona sångens funktion att skapa en känsla av samhörighet mellan 
deltagarna användes också i den uppväxande IOGT-rörelsen som skapade 
sina egna sånger vilka ingick som en obligatorisk del av de interna mötena 
varje vecka.7 Speciellt viktig tycks intagningsceremonin ha varit. I den 
sångbok som utgavs 1886 med "lrsta, "2:dra, 3:dje och Storloge-gradens 
sånger"73 (för intagning i olika hierarkiskt ordnade medlemskategorier) är 
hela intagningsriten nogrannt uppdelad och 2-3 sånger finns som alternativ 
att sjunga i varje skede: begynnelsesånger, intagningssånger, sånger före 
förbindelsens (dvs nykterhetslöftets) avläggande, sånger medan konstitution
en undertecknas, sånger medan adepten står i ordenscirkeln, slutsånger. 
Intagningsceremonin var ämnad att ge den nye medlemmen en känslomässigt 
stark upplevelse av välkomnande in i gemenskapen, t.ex. genom att "medan 
adepten står i ordenscirkeln" sjungs sång nr. 12, "Gladt vi låta sången ljuda, 
helsa här med broders namn". Det fanns också installeringssånger, som an
vändes vid bytet av logefunktionärer varje kvartal, en återupptagningssång 
för de som brutit sitt nykterhetslöfte men ångrat sig ("O Herre! Gif oss 
hjelp och råd... De fallne gif förlåtelse, och må de trogna bli") och en mot
tagningssång att möta gästande godtemplare från andra loger med. 

I logen 880 Skärgårdsblomman som bildades 1884 tillämpades naturligtvis 
ritualerna. Man kan dock ana en motsättning mellan idén om den gemen
samma sången och de sångideal körsången stod för, dvs. mellan jämlikhets
idealet och den "yrkesspecialisering" medlemsskapet i kören stod för. Alla 
kunde delta i de unisona sångerna, men att sjunga var något annat. Detta 
framkommer i ett protokoll : " Syster Hilda Andersson föreslog att sjunga 
vilket bevilades. Bror Erik Nyström yttrade sig med hjärtlig tacksamhet för 
den välvilja sångare upåfrade till dem som ej kunde sjunga."74 Även om 
idén om den unisona sången byggde på att alla skulle delta gemensamt, kun
de också den underställas krav på odling: 

Syster Hilma Andersson ansåg det behöfligt att Ritual-sångerna inöfvades för att 
derigenom vid intagningar o. d. mera högtidlig stämning blefve rådande och skulle derom 
med Kjellen (dvs logekörens ledare) underhandlas.7^ 
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Motsättningen mellan körsång och unison sång var alltså ett problemområde 
inom folkrörelserna. Den unisona sångens symboliska laddning som ett ut
tryck för enighet och gemenskap i rörelsen kunde ställas mot körsångens 
funktion att pryda sammankomster, locka till sig utanförstående och vara en 
aktivitet för medlemmar. 

Ett uttryck för detta formulerades i en insändare av signaturen "Blenda" 
införd i Västerbottens-Kuriren den 9 januari 1903. Titeln var "Vår nykter
hetsfest och några reflexioner om unison sång" och föranleddes av en 
IOGT-fest i Umeå på trettondagen, där umeålogens väl övade kör 
medverkade. 

...Men hur gick det med den unisona sången? Endast en del kunde de ord som skulle 
sjungas. Körsången har dödat den unisona sången. Den enda som finns kvar är den 
andliga som hotas av kyrkokörer o. d. /...,/Hvilken är sångens ändamål. Understundom 
frambryter den för att gifva uttryck åt en redan förut befintlig känsla. Det synes dock 
vara sångens ändamål ej att gifva luft åt en känsla utan just framkalla eller stegra en 
viss känslostämning. Är då körsången lämpligare härtill än den unisona? Knappast. 
Ovillkorligen måste man bli vida mer medryckt, om man själf deltager, än om man 
endast åhör en eldande sång. Låtom oss därföre jämte våra körsånger, hvilka hafva sin 
stora betydelse, vid våra fosterländska fester, hvartill med skäl kunna räknas 

nykterhetsfester, hafva jämväl unisona sådana. 

Det symboliska värdet hos den unisona sången skulle komma att höjas de 
närmaste åren genom ett ökat antal viktiga offentliga möten, där markering
en av enighet mellan deltagarna var av grundläggande betydelse. 

Måndagen den 6 november 1905 högtidlighölls på de flesta orter minnet 
av Gustaf II Adolf. Dagens karaktär av nationell samlingsdag aktualiserades 
exceptionellt detta år som sett den svensk-norska unionen upplösas. Dessut
om sammanföll dagen i tiden med att flaggning med unionsflaggan, "sillsal
laten", upphört från den 1 nov och ersatts med den "rena" svenska fanan. De 
nationella stämningarna detta år gav nytt liv till den frivilliga skytterörelsen 
som fick många nya föreningar, bl.a. i Holmsund. 

Holmsunds skytteförening, verkets förmän och arbetare tågade kl. 12 under musik af 
hornorkestern till gamla skolan, der lärare och skolungdom förut samlats. Gemensamt 
sjöngs 'Du gamla, du fria', kyrkklockorna ringde, och under salut hissades den rena 
flaggan. Pastor Thorelli höll härpå ett varmt fosterländskt tal, berörande de allvarligt 
politiska förhållanden, hvari Sverige detta sista halfår lefvat i, de faror som fosterlandet 
varit hotade af, hoppades talaren skulle förmå ena alla samhällsklasser. Uppmanade till 
trohet mot fana och fosterland. Ett 4-faldigt lefve besvarades med hurrarop och fanfarer. 
Skolbarnen sjöng så 'Upp med fanan', hvarefter pastor Thorelli afslutade sitt tal och ps. 
124 afsjöngs. Under det musiken spelade 'Björneborgarnes marsch', tågade alla tillbaka 
till sågen, der förvaltar Schüssler med några kraftiga ord tackade de tillstädeskomna och 
uttalade den förhoppningen, att goda tider skulle stunda för gamla Sverige. Ett lefve ut-
bragdes härpå för fosterlandet. Omkring 600 personer deltogo i den vackra 

77 minnesfesten. 
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Fig. 6. "Salut för Sveriges rena fana" av skytteföreningen den 6 nov 1905 utanför Holmsunds 
kyrka. Reprofoto: Västerbottens museum. 

Vid Sandvik ordnades samtidigt en liknande samling med sågverkspersonal 
och skolbarn där folkskollärare Kjellin talade och man unisont sjöng samma 
sånger, "Upp med fanan, duken blå" och psalm 124 dvs. "Vår Gud är oss en 
väldig borg." Den unisona sången lyftes alltså fram i unionskrisens dagar. 
Förutom de nämnda sångerna var också instrumentalmusiken som framför
des av musikkåren bärare av nationella stämningar - "Björneborgarnes 
marsch" gav förutom sina inommusikaliska referenser till marsch/militär/ 
musik i allmänhet också näring till de nationella känslorna genom att an
knyta till Finlands gamla ställning som underordnat Sverige. Många av 
åhörarna kunde nog också sjunga med i den text som finns till melodin: 
"Söner av ett folk som blött på Narvas hed..." 

Firandet fortsatte med att Holmsunds skytteförening vid veckoslutet an
ordnade en stor basar i skolhuset under tre dagar, med bl.a. "automat, kafé, 
konditori, diversehandel, cigarrhandel, frukthandel, skjutbana, fiskdamm, 
vinsthjul, postkontor, teater, tablåer och trolleriföreställning" samt framträd
ande av musikkåren.78 

En offentlig fest anordnad av arbetarrörelsen skilde sig musikaliskt inte 
nämnvärt från den ovanstående nationella festen. Den 6 maj 1906 samlades 
de skärgårdsarbetare som nyligen organiserat sig fackligt till för att resa till 
Umeå och delta i första maj-demonstrationen där.79 
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Företrädd af Holmsunds musikkår marscherade demonstranterna rundt rådhuset och 
Kungsgatan fram till Nytorget der efter afsjungandet af 'Arbetets söner' 
demonstrationstalet hölls af red. O Dalkvist från Sundsvall öfver ämnet 'Norrlandfrågan 

och arbetareklassen'. 

Vid återkomsten till Holmsund på kvällen sökte man och fick tillstånd att 
genomföra en demonstration genom samhället. Nästa år stod avdelning 84 
som arrangör för demonstration och invigning av det egna standaret. 

Invigningsfästen som hade lockat en talrik publik (omkring en 400 personer) börjades 
med ett nummer av Holmsunds musikkår samt ett par nummer av Ungdomsföreningen 
Minervas manskvartett, varefter hr Aug: Svensson från Sundsvall höll in
vigningstalet/.../ föredraget/.../ avslöts sedan talaren anbefallt att täckeisen skulle falla 

med 'Arbetets söner'. 

Därefter formerade man sig för demonstration och tågade från Sandvks or
denshus förbi Lövö skola och Holmsunds kyrka fram till Djupviks hamn där 
man höll ett avslutande möte. 

...sedan Arbetets söner avsjungits demonstrationstal inleddes av hr Svensson över ämnet 
Alman rösträtt, 8 timmars normal arbetsdag samt oinskränkt föreningsrätt/.../ avsjöngs 
8timmarsmarschen varpå demonstranterna tågade till utgångspunkten. 

Den offentliga festen hade alltså sina givna musikaliska inslag i form av 
blåsmusik och unison sång (ibland också körsång). Skillnaden i festernas ka
raktär markerades inte i musikstil utan med en finare nyans: det är de en
skilda sångerna som bär idéinnehållet, texterna genom sitt innehåll och 
melodierna (när de spelades instrumentalt) genom de textassociationer de 
väckte. 

Vid arbetarrörelsens egna interna möten använde man sig också av det 
mönster som fanns för musicerande vid denna typ av sammankomster: uni
son sång vid inledning och avslutning av mötet. Detta framkommer i proto
kollsboken för Sandviksarbetarnas fackförening, där under 1908 unison sång 
finns antecknad vid de flesta möten. Standardsångerna var "Arbetets söner" 
och "Ungdomsmarschen" - den sistnämndas popularitet antagligen beroende 
på att avdelningen framför allt byggdes upp av sågverkets ungdomar. 

Stefan Bohman har undersökt unison sång i 11 olika fackföreningar och 
funnit att den unisona sången var mer vanligt förekommande de år då en 
avdelning var indragen i en konflikt och att den unisona sången gick ned 
efter 1909, storstrejksnederlagets år.80 För avdelning 84:s vidkommande 
tycks den unisona sången ha gått ned redan 1909, då det endast är i 
samband med storstrejken anteckningar om unison sång finns (om inte sång
en blivit så självklar att den i regel inte protokollfördes). När storstrejken 
bröt ut hade avdelningen redan rasat samman. De flesta hade då lämnat av
delningen inför hotet att bli indragna i en konflikt som inte grundades i lo
kalt. Efter storstrejken upprätthölls facklig verksamhet endast bland hamn
arbetarna, fram till år 1919 då sågverksarbetarna åter organiserade sig. 

Den socialistiska arbetarrörelsens framträdande var inte enbart en facklig 
och politisk utmaning utan också en ideologisk utmaning mot den rådande 
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världsbilden. Här framträdde en folklig rörelse som gjorde anspråk på att 
förklara världen utan att klä sin förklaring i religiösa termer, som fri
kyrkorna och IOGT hade gjort. Den folkliga skepticismen fick här ett ge
nombrott i organisatorisk form. Under de närmast följande decennierna 
tappade den religiösa världsbilden sin offentliga relevans (även om stats
kyrkan höll ett starkt formellt grepp över själarna en lång tid framåt, speci
ellt genom skolan samt genom sin faktiska maktställning i samhället) och de 
religiösa kretsarna reducerades från att vara en delkultur med erkända an
språk på allmängiltighet till att vara en subkultur, visserligen respekterad 
men utan ideologisk relevans. Musikaliskt betydde detta att musik med reli
giösa förtecken marginaliserades. Gentemot den kunskap som lärdes ut i 
folkskolan ("mest biblisk historia och psalmverser"81) ställde man inom ar
betarleden bildning på vetenskaplig grund, vilket konkretiserades genom 
bildandet av studiecirklar inom IOGT-logerna. Härigenom kom också konst
musiken att få en ideologisk motivering. 

Individuellt - kollektivt i sången 

Av det ovanstående har redan framgått att de former av sång som passade i 
de offentliga situationer som arrangerades av folkrörelserna företrädesvis var 
av kollektiv art. Men det förekom också att enskilda personer stod upp och 
sjöng inför en publik i offentliga situationer. Det hände då någon gång ett 
kringresande teatersällskap gav en föreställning, en skillingtrycksförsäljare 
gjorde reklam för sina varor, en kringresande bondkomiker framträdde samt 
då de kvinnliga frälsningssoldaterna - kvinnor, i uniformer, sjöng sånger 
med varietémelodier i hamnen och på offentliga möten. 

1892 introducerades Frälsningsarmén i Holmsund och Västerbotten av en 
grupp kvinnliga soldater som ankom med fartyget Vestalen till Djupviks 
hamn. Denna nya rörelse var svår att placera in i den holmsundska 
världsbilden. 

Armémötena med sång och strängaspel kom mycket snart att räknas som en sida av 
nöjeslivet - visserligen på ett något högre plan än dans, kortspel och sprit men likafullt 
en underhållningsdetalj. 

Även för medlemmar i IOGT vilka borde ha känt till vad det innebar att få 
ett engagerat budskap bemött med misstänksamhet kunde frälsningsarmén 
vara en löjeväckande företeelse. 

Br O Bäckström bad att Godtemplare skulle uppföra sig anständigt på 
Hallelu j amöten 

Frälsningsarméns repertoar av sånger skilde sig från övriga frireligiösa 
rörelsers. "Varför ska djävulen ha de bästa sångerna" var instiftåren William 
Booths retoriska fråga som rättfärdiggjorde att man använde de populäraste 
melodierna från Londonds music-halls som underlag för sina sånger. Runt 
denna sångskatt formades FA:s strängmusikkårer, sångensembler med främst 
gitarrer som ackompanjemangsinstrument. En av de frälsta ungdomarna i 
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Holmsund, Amanda Sandbergh, kom att vara verksam som kringresande 
sångare och predikant under flera decennier med flera egna sånger på 
repertoaren, däribland "De komma från öst och väst" som ingår i nya 
psalmboken.84 

Före 1920 var annars offentlig solosång något som utövades av gäster i 
lokalsamhället: operettsångare, skådespelare, bondkomiker, skillingtrycksför-
säljare, kringresande predikanter och frälsningssoldater. Däremot ställde sig 
inte holmsundsbon i gemen upp för att sjunga ensam offentligt. Den 
borgerliga salongens solosång till piano hade inte anammats i sågverkssam
hällets offentlighet85, och inte heller några andra former av solosång har 
lämnat några spår. Varför saknas solosången i källorna? En orsak kan vara 
att den som inte var rädd för att sjunga offentligt leddes mot att delta i en 
kör. Körsången var den normala formen för offentligt sångutövande av 
ortsbor fram till 1920-talet. Vidare hade många av de solister man kom i 
kontakt med en skolning som en arbetare inte hade tid eller ekonomisk 
möjlighet att skaffa, vilket gjorde att den ofrånkomliga jämförelsen skulle 
bli ogynnsam. Att ensam sjunga offentligt kanske också gav oönskade 
associationer till kringresande marknadspatrask. 

Nytt och gammalt 

Någon problematisering av de musikaliska förändringsprocesserna tycks inte 
ha varit aktuell under denna period, frånsett de uppifrån kommande signal
erna om värdet hos svensk folkmusik och dragspelets tarvlighet vilket 
huvudsakligen fick som resultat ett visst intresse för sånglekar. Den motsätt
ning mellan dragspel och fiol som man försökte underblåsa fick ingen upp
slutning i folkliga miljöer, där istället kombinationen dragspel + fiol verkar 
ha varit en vanlig samspelsform på dansbanorna vid sidan om dragspel + 
dragspel, fiol + fiol etc. Dessa kombinationer uppges om vartannat i upp
gifter om de äldsta kända dansmusikerna i Holmsund86, och samspelet drag
spel/fiol var vanligt in på 30-talet då nya ljudstarkare dragspel gör det 
svårare att idka denna samspelsform. Även idealbilden Carl Jularbo sam
spelade ofta med en fiol under 10- och 20-talen.87 Däremot ska inte exi
stensen av denna samspelsform utan vidare tas som bevis för att dragspelet 
användes för att spela äldre spelmansmusik. Mycket av den repertoaren är 
speltekniskt omöjlig att framföra på 1- och 2-radiga dragspel; däremot kan 
den tidiga dragspelsrepertoaren utan större svårigheter spelas på fiol. 

Någon allmän konservatism kan alltså inte spåras i Holmsund. Däremot 
fanns en nyfikenhet inför musikaliska nymodigheter, däribland tekniska 
sådana. 

Till salu: En pianoharpa, sjelfspelande 12 stycken, finnes till salu billigt hos 
Orgelbyggaren A Andersson, Holmsund. Obs.! Gamla Pianon uppköpas eller repareras 

88 och gamla orglar tagas i u tbyte. 

Denna notis ger oss upplysningen att självspelande pianon ingick i den 
musikvärld som kunde erfaras i Holmsund år 1892. Hamnade pianoharpan 
på något av Djupviks kaféer som lockbete för besökare? 
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En annan teknisk nymodighet som utbjöds för Holmsunds allmänhet var 
grammofonen, vilken lanserades på allvar i Sverige 1903, och konkurrerade 
ut föregångaren fonograf/grafofon. Det nya mediet riktas av den tidiga re
pertoaren att döma delvis mot arbetarklassen: bondkomikervisor, dansmusik 
på dragspel och marscher och dansmusik med militärorkestrar ges ut likaväl 
som operaarior och giuntar.89 Även om de tidiga grammofonerna var dyra 
att köpa, kunde enstaka exemplar bidra till offentliga förlustelser. Så heter 
det om Djupvik 1907 "att kaféerna i allmänhet på kvällarna utgöra en 
mötesplats för yngre personer af båda könen, därvid spelas grammofon och 
stunom föres ett oväsen så att personer, som bo i samma hus och tätt intill 
hafva verkligt obehag häraf och äfven anfört klagomål häröfver."90 

Uppbyggnaden av samlingslokaler och det organiserade folkbildningsar
betet var två faktorer som ökade inflödet av musik utförd av kringresande 
musiker. Konserten, en samling för att lyssna på musik som i något avse
ende avvek från den man var van att höra, blev allt vanligare. Det avvikan
de kunde bestå i att musikern var professionell och behärskade sitt instru
ment med ekvilibristisk säkerhet, men kunde också bestå i att den musik 
man konfronterades var okänd och därför lockande att lära känna. 

Negerkomikern Josef Pollard uppträdde i lördags och söndags i godtemplarlokalen i 
Sandvik. Hr P. skördade stormande applåder för sitt uppträdande. Särskild förtjusning 
väckte en steppdans, sammt de nationalsånger som han spelade på sin banjo. Om man 
än icke kan kalla musiken vacker, måste man ändå medgifva att den var egendomlig och 
att hr P spelade väl. Hr Mikael Sternetseder från Bayern spelade på zittra flera vackra 
stycken hvilka också väckte mycket bifall. Publiken var tyvärr fåtalig skrifver en 

91 meddelare. 

Denna tidiga kontakt med afroamerikansk musik fick ingen lokal efterföljd. 
Man lyssnade på den främmande musiken, konstaterade att den var "egen
domlig" och sedan fick saken bero. Exponeringen var inte tillräcklig; i den 
egna musikaliska världen hade musiken ingen laddning, annat än att höra 
till en utanförstående och avlägsen grupp människor. Först under 20-talet 
skulle det finnas den sociala laddning som gjorde det relevant att ta ställ
ning till att tillgodogöra sig drag ur denna främmande musik. 

Kvinnan vid klaveret 

I industrisamhället tar sig såväl manligt som kvinnligt musicerande uttryck i 
nya former. I Holmsund möter vi kvinnor som framträder offentligt i 
blandade körer, sjungande till gitarrer i väckelserörelsen, vid orgeln i skola 
och logelokal samt vid piano på biograferna och vid soaréer. I den nybildade 
logen Skärgårdsblomman på 1880-talet är det speciellt Hilda Andersson som 
är drivande för att bilda den sångförening som så småningom blir kyrkokör
en. Småskollärarinnorna leder psalmsång från tramporgeln och uppfostrar 
därigenom barnen att se kvinnor musicera offentligt. En av dem är 
Charlotta Thunell som dessutom sköter sysslan som församlingsorganist i 35 
år och periodvis leder kyrkokören. En annan är Karin Eriksson för vilken 
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Fig. 7. Lärarkåren i Holmsund 1911 och kyrkoherde Thorelli. Lotten Thunell, kantor 1882-1917 
och periodvis ledare av kyrkokören nr 4 fr. v. Reprofoto: Västerbottens museum. 

man i IOGT-logen diskuterar att inköpa en tramporgel.92 Frälsningssoldaten 
Mandis Sandbergh blir uppskattad långt utanför de frikyrkliga kretsarna 
som sångerska och introduktör av ny musik. 

Kvinnorna musicerar alltså i offentliga situationer. Vad man dock kan 
märka är att dessa situationer är centrerade kring kyrka och skola, eller mer 
allmänt kring religion och hem. 

Musik som skiljelinje 

Under denna epok utmönstras flera delkulturer inom arbetarkulturen eller 
inom bredare folkliga lager som också innefattar arbetarklassen. Både väck
elserörelse, nykterhets- och arbetarrörelse framträder med pretentioner att 
ha något att föra fram som är av godo för arbetarklassen som helhet. Därför 
finns det inte heller någon stark strävan hos dessa att musikaliskt markera 
avvikelse från de som fortfarande står utanför den egna rörelsen men som 
ses som tänkbara proselyter. Det musikaliska formspråket för de olika rörel
serna överensstämmer när det gäller att ordna någon offentlig samling: uni
son sång, körsång, blåsorkester etc. Skillnaden framhävs i stället i sångtext
ernas innehåll. Däremot intar de olika folkrörelserna olika hållning gentemot 
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dans och dansmusik. För väckelserörelsen har dansen alltid varit det säkra 
tecknet som skilt världens barn från fridens barn, och nykterhetsrörelsen 
har i sitt religiösa arv också en negativ inställning till dansen, som man dock 
kan tänka sig att byta ut mot sånglekar. I denna fråga står istället arbetar
rörelsen enig med klassens majoritet och ser dansen som en legitim del av 
rekreationen och som en av fåtaliga inkomstkällor. 

Under denna period bör man också lägga märke till att väckelserörelsens 
sånger sprids långt utanför de egna sammanhangen, och kan sägas ha en all
män giltighet inom arbetarklassen. 
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2.3. FOLKHEMMETS MUSIK (1920-1960) 

Holmsund klarade sig relativt väl genom mellankrigstidens konjunktursväng
ningar. Båda sågverken klarade sig från nedläggningar, men Sandvikssågen 
som från 1915 ägts av familjen Kempe, senare Mo & Domsjö, minskades 
ned under 30-talet och uthyrdes till ASSI för legosågning. 1944 övertogs 
sågverket av SCA, som 1929 bildats genom sammanslagning av ett flertal 
sågverk, däribland Holmsund. SCA som också ägde massafabriken i Obbola 
kom därigenom att totalt dominera kommunens näringsliv. Från slutet av 
1930-talet blev Holmsunds näringsliv mer differentierat inom ramen för 
SCA:s totala ägande. Holmsunds AB startade förädlingsindustrier som till
verkning av monteringsfärdiga hus, snickerifabrik, dörrfabrik, parkettfabrik 
och plastgolvs till verkning. Denna utveckling skedde inom ramen för ett 
samarbete mellan företagsledning och fackförening vilket gjorde Holmsund 
till något av pionjärsamhälle för samförståndsandan. Speciellt framställs 
platschefen 1934-1946, därefter koncernchef, Axel Enström som närmast 
mytisk figur i samhällets historia.93 Han skapade sig först fiendskap genom 
hårda rationaliseringar - bland annat ersattes stabbläggarkåren med en bro
kran - men denna fiendskap vändes sedan i närmast vördnad, då besparing
arna användes för att ge startbidrag till arbetare som kunde visa hållbara 
planer för egna småföretag och på så vis minska behovet av att avskeda an
ställda. Arbetarna erbjöds också ett subventionerat egnahemsbyggande, vil
ket resulterade i det nya området "Svenskby". Namnet kom av att man i all
mänhet ansåg att egnahemsbyggarna fick lika förmånliga villkor som de då 
bekanta Gammalsvenskbyborna.94 Enström lät också bygga en disponentvilla 
i det nya området för att manifestera nybyggargemenskapen. Till fram
växten av en "Holmsundsanda" bidrog också den internrekrytering av ar
betare till tjänstemanna- och chefsposter, som möjliggjordes av de kunskap
er enskilda arbetare hade skaffat sig inom föreningsliv och genom kvälls
studier.95 SCA.s starka ställning på tillvarons alla sidor syns också i det 
kraftiga stödet till idrottsverksamheten. När Sandvikssågen brann 1949 
lyckades man rädda hyvleribyggnaden. Dåvarande platschefen Lennart 
Gabrielsson (på 20-talet aktiv friidrottare i IFK) genomdrev då att den 
byggdes om till sporthall, något som då fanns endast i några enstaka städer i 
Norrland.96 Stödet till IFK Holmsunds fotbollslag var också omfattande, 
bl.a. i form av anställning av skickliga fotbollsspelare från andra orter som 
vaktmästare.97 Länets första golfbana anlades också i Holmsund under 50-
talet. 
SCA spelade även samma roll på kulturlivets område. Manskör, kyrkokör 
och musikcirkel fick årliga bidrag från SCA:s sociala fond. 1957-1962 sam
arbetade de olika körerna från de orter som dominerades av SCA-industrier, 
under namnet "SCA-kören" med årliga konserter på de olika orterna. Verk
samheten bekostades av SCA, vilket innefattade såväl konsertförberedelser 
som middagar samt resor och logi i abonnerade tåg. Även hembygdskommit
téns verksamhet - historik, hembygdsfilm, uppsättandet av en gammal 
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vattensåg - bekostades till stor del av SCA. I början av 60-talet fanns även 
planer på att göra om några av de gamla bostäderna på Västerbacken till 
museum och insamlande av föremål hade redan påbörjats, då en ny ledning 
kom som hade mindre intresse av att upprätthålla ett engegagemang utanför 
industrigrindarna.98 Då hade också en avveckling av företagets dominans 
och en nedskärning i personalstyrka inletts i och med nedläggningen av 
Sandvikssågen 1962. 

Föreningslivet tillväxte under början av denna period främst genom ar
betarrörelsens politiska genombrott." Kommunbildningen 1918 gav det poli
tiska arbete en konkret relevans. Vid valet 1926 fick socialdemokraterna 
egen majoritet och så blev det politiska läget fram till kommunsammanslag
ningen. 1921 bildades en socialdemokratisk kvinnoklubb, 1923 en ungdoms
klubb och 1924 en ABF-avdelning. Under 20-talet fick också de LO-anslut -
na fackföreningarna en majoritet av arbetarna anslutna vid de olika 
arbetsplatserna. 

Även nykterhetsorganisationerna fick ett uppsving under mellankrigstid
en. 1923 startades en avdelning av Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, 
SGU, 181 Vågbrytaren, fristående från de lokala IOGT-logerna.100 Båda 
huvudlogerna hade livliga studiecirklar med egna bibliotek vilka kanalisera
de en stor del av studieintresset. Logerna fungerade också som ram för en 
livlig amatörteaterverksamhet, både pga. tillgången på lokaler och utbildade 
ledare. Båda logerna hade livlig verksamhet fram till 1950-talet, då SGU-
avdelningen lades ned och huvudlogerna fick en nedgång som de ej lyckades 
vända. 

Även idrottsrörelsen fick en stark tillväxt under 20-talet genom bildandet 
av IFK Holmsund som anlade egen idrottsplats med stöd av sågverket. Det 
redan 1905 bildade Sandviks IK var också mycket aktivt, och tog i början 
av 1920-talet initiativ till att en folkpark anlades. Denna var i drift till bör
jan av 60-talet. De offentliga lokalerna utökades också med två biografer i 
Djupvik (startade på 10-talet) samt under 20- och 30-talen danslokalen 
Valencia, ursprungligen säte för en kortlivad textilindustri. Valencia brann 
ned i början av 40-talet. 

Kort översikt av musicerande former 

Under denna period kvarstod blåsinstrumentens popularitet. Instrumenttyp
erna byttes dock ut, och blåsorkestern som spelat konsert-, marsch- och 
dansmusik försvann och istället blev den jazzinfluerade dansorkestern den 
viktigaste samspelsformen för blåsinstrument. Dess viktigaste framträdanden 
var till modern dans i föreningshus och folkparker, medan däremot drag
spelsorkestrar spelade både till modern och gammal dans. Båda orkestertyp
erna genomgick en inre funktionsdelning med följden att kompmusiker 
(gitarr, kontrabas, trummor, piano) blev allt vanligare. I gammeldansorkest
rar kunde också violinister finnas med, eller i särskilda underhållningstrios 
eller duos (violin + piano, eventuellt med kontrabas/cello).101 Den sist
nämnda samspelsformen var under perioden 1915-1930 mycket efterfrågad 
av biograferna, och fortsatte under hela perioden att vara aktuell i för
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eningslivet och vid familjehögtider (bröllop, begravning, privata fester) med 
dansrepertoar och seriösare stycken på repertoaren. 

Ortens violinister samlades till en mindre stråkorkester som förstärkt med 
några blåsinstrument och piano gav regelrätta konserter med en blandad 
repertoar med konstmusikalisk syftning, och anlitades vid större 
föreningsmöten, officiella ceremonier och högtidligheter. 

Sångintresserade kanaliserade i regel sitt intresse genom någon av ortens 
körer. Förutom kyrkokör och manskör bildades under 30-talet flera körer 
inom olika föreningar, med det dubbla syftet att underhålla de egna 
föreningsmedlemmarna och att sysselsätta/värva ungdomar som medlemmar. 
Dessa körer hade emellertid inte så lång livslängd. Detsamma gällde de 
sångföreningar eller kabarétgrupper som bildades i olika föreningar under 
hela perioden, t.ex. SSU:s klubbgäng. 

Duktiga sångsolister förväntades också gå med i någon kör, men kunde 
också anlitas som solister vid förenings- eller familjehögtider, eller i de 
amatörrevyer som var vanliga under perioden. Under 50-talet blev det också 
relativt vanligt att sångkunniga ungdomar istället för att gå med i en kör 
blev vokalister i dansorkestrar. 

En ny form av offentlig sång var den litterära vissången till luta eller 
gitarr som till form och ofta också material återgick på den äldre folkliga 
vissången men lanserades bl.a.genom folkbildningsrörelsen, och fick en 
organisatorisk form som ett Visans vänner - sällskap. 

Den unisona sången miste sin plats inom föreningslivet (utom i 
frikyrkorna), men återkom som underhållning i form av allsång. 

Grammofon, radio och framför allt film växer under denna period 
stadigt fram som allt viktigare introduktionsvägar för ny musik, speciellt för 
lansering av nya melodier att nynna på, lyssna på och dansa till. Kontakten 
med den nationella musikeliten sker också öga mot öga: riksbekanta artister 
(Ernst Rolf, Sven-Olof Sandberg, Alice Babs, etc.) besöker mindre orter på 
turnéer, operett- och revysällskap ingår i folkparkernas centrala 
turnéprogram, konstmusikaliskt skolade violinister och andra solister når en 
masspublik genom föreläsningsföreningar. 

En fest för framtiden 

Under denna period utvecklas Holmsund till något av ett folkhem i mini
atyr. Inom folkrörelserna skisseras under 20- och 30-talen framtidsvisioner 
som delvis förverkligas under 40- och 50-talen, mycket beroende på en 
lyckosam utveckling för Holmsundssågen som till skillnad från många andra 
sågverk förnyas och expanderar. Holmsund blir också något av ett mönster
samhälle för SCA:s företagsledning. För både folkrörelserna, den av dem 
dominerade kommunen samt företagsledningen är den lokala musikutöv
ningen ett av flera områden som symboliserar samhällets optimism och dess 
positiva självbild, och manskör och stråkorkester erhåller ekonomiskt stöd 
från samtliga dessa parter. 

Denna optimism och självförtroende manifesterade samhället under 50-
talet i flera offentliga fester, där det lokala musiklivet mobiliserades som en 
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självklar del i utformningen. Som ett exempel kan vi se på de festligheter 
som ordnades av SCA under hösten 1955. 

Lördagen den 5 november anordnade företagsnämnderna vid SCA 
Holmsunds olika anläggningar (Sandvik, Holmsund, Obbola) en gemensam 
fest för de anställda, över 1000 personer, i Holmsunds sporthall. Lokalen var 
Holmsunds stolthet under denna tid - den hade invigits 1952 i ett program 
med tal av landshövding och kommunfullmäktiges ordförande och musik av 
I 20:s musikkår och manskören, och året därpå visats upp för prinsessan 
Sibylla under ett särskilt program (som ska kommenteras nedan). Holmsund 
var den första orten i länet och bland de första i Norrland att ha en sådan 
anläggning, vilket gjorde att man gärna utnyttjade den för olika offentliga 
sammankomster. T.ex. hölls julottan 1955 då kyrkan var under ombyggnad 
i sporthallen, inte i kyrksalen eller något av ordenshusen. 

Hur hade man utformat programmet vid detta tillfälle?102 Som en musi
kalisk grundstomme hade man anlitat Gustaf Kriströms kapell vilket under 
denna period förmodligen var liktydigt med Kriström själv på violin samt 
två militärmusiker från Umeå, Franzi Richard på bas och G Söderberg på 
piano. För kvällen var Kriströms kapell förstärkt med bröderna Helge och 
Almer Markström på saxofon respektive gitarr. Kriströms kapell stod för 
underhållningsmusik, ackompanjerade andra medverkande och stod för 
dansmusiken. 

Efter inledande musik av Kriströms kapell följde sång av Holmsunds 
manskör, ett givet inslag i SCA:s offentliga liv. Platschefen Lennart 
Gabrielsson höll ett hälsninganförande och redogjorde för gynnsamma kon
junkturutsikter inför nästa år. Efter detta återkom manskören och sjöng 
bl.a. Taubes "Sjösalavals". Under punkten "Underhållning under medverkan 
av bolagets egna förmågor" framträdde "Vissiaren från Villanäs", Kurt-Ove 
Näslund från den lilla orten efter järnvägen till Umeå, som hade upptäckts i 
en amatörtävling i Umeå året innan och nu framträdde på olika festligheter, 
bl.a. med paradnumret "Skridskoåkarna" av Waldteufel. På programmet stod 
vidare uppläsning av Henry Lindgren av historien om när Janne Vängman 
och hans kumpaner skulle störta regeringen, samt revy av Calle Zingmark 
och Bengt Andersson från Umeå - den förste en veteran, den andre en 
kommande förmåga inom Umeås amatörrevyer103. Efter detta var det dags 
för kaffe och avsjungande av en allsång som hade diktats för tillfället, på 
melodien "En gång jag seglar i hamn".104 

IFK står 
nu till i v år 
överst i s in tabell. 
Bollen är rund, 
i s ista stund 
åker dom på en smäll? 
Men 
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Vaktmästartjänsterna kan 
säkert bli flera, minsann 
Sopp-klubben får ej nån ro 
nej, dom får gno, 
på nyförvärv glo. 
En gång till storserien 
"kvalar" dom säkert, min vän. 
En gång nog Holmsund 
når sina drömmars mål. 

Obbola ö 
skön som en mö 
vill man ju gärna se. 
Eos man tar, 
vågorna far, 
rullar så - ack o ve! 

bara vi snart var i land! 
Bara vi snart nådde strand! 
Vad liknar detta för nå't? 
Rullande nötskal, 
inte en båt! 
En gång om femtio år, 
kanske en färja vi får, 
en gång vi slipper 
att åka runt med buss. 

Golfbanan har 
i sommarns dar 
lockat så jämn och skön. 
En vacker dag 
mitt första slag 
slog jag på mattan grön. 

Men 

en gång jag träffa en sten, 
en gång jag slog på mitt ben. 
En gång berättas, min vän, 
sagan om boll'n 
som ej kom igen. 
En boll i Zachrissons brunn, 
en boll i motspelarns mun, 
en boll i minkfarm -
det blev ett dyrt försök. 



Sandvik i höst 
fått såsom tröst 
fem skära tusen-löv. 
Kassör'n blev glad 
hoppa och kvad: 
"Hä va vad vi behöv", 
men 

där finns nog rätt många hål, 
flera än Sandvik gjort mål. 
Snart finns där ingenting kvar, 
om jag än spar 
nå'n djäkel dom tar. 
Om bara laget ändå 
kom upp i division II, 
då kunde vi ju 
sälja vår gamla buss. 

Företagets starka engagemang i idrotten avspeglas markant med tanke på 
att det är en visa som används i en situation där man ska markera och 
förhöja enigheten: det är tydligen idrotten som är den gemensamma faktorn 
man kan samlas omkring, ett samtalsämne som förenar vid sidan av före
tagstillhörigheten. Obbolaborna som åkt med abonnerade bussar via Umeå 
för att komma till festen får sin egen hälsningsvers. 

Två veckor senare fick Holmsundsborna åter besöka sporthallen, denna 
gång för invigning av utställningen "Kring människan och företaget" som 
byggts upp med hjälp av redaktörerna Thorwald Wermelin och Fale 
Burman.105 "Den skall först och främst visa människan inom företaget. 
Personalvård och allt möjligt, som kan vara till nytta för att skapa rätt 
laganda."106 Utställningen spände om ett brett område - sjukvård med lägg
ning av bandage, industriskolan visade en laborationstimme, en resebyrå 
med tips, tjänstemän och allt (?) och ett arbetarkök modell anno dazumal 
som skulle jämföras med ett modernt kök. Det fanns också plats för hobby
arbeten - träskulpturer, bössmide, båtar etc. - av de anställda. 

En tävling där man kunde vinna en julskinka hade som undermening att 
inpränta sparsamhet hos arbetarna: tävlingen bestod i att gissa det rätta vär
det av innehållet i en skottkärra fylld med "spill" från produktionen som 
egentligen hade kunnat användas. 

Expon öppnades lördagen den 19 med musik av I 20:s musikkår och tal 
av direktör Lennart Gabrielsson. Manskören sjöng "Norrland" av 
Stenhammar, ett nummer som tillsammans med Jonas Åbergs "Västerbotten" 
hörde till körens standardinslag på officiella tillställningar. På kvällen ledde 
redaktör Wermelin en "familjekarusell".107 På söndagen var ortens pensio
närer inbjudna till underhållning med bl.a. allsång och film. På måndagen 
avslutades expon under parollen "En gladare måndag och ovanligare" vilket 
enligt en annons innebar "Trolleri, upptåg, gags - Se det själv i TV!" Åter
igen ledde Wermelin en underhållningsafton "enligt känd karusellstil", vilket 
innebar att "plocka upp folk från lokalen för att utföra olika tokigheter." 
Man anar en hel del av 50-talets samförståndsanda och folkhemsideologi i 
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bilden av ett helt samhälle samlat för att se ortens makthavare och andra 
offentliga personer ta av sig kavajerna för att leka. Livet leker för Sverige, 
Holmsund och SCA, kamrer Facks avtäcks som staty över Obbola, kommu
nalkamrer Frans A Dahlberg och Klas Andersson har ett kostymbytesnum-
mer och ingenjör Lejonhuvud förlorar en fajtarkamp i ballongsöndertramp-
ning. För en kväll upphävs den givna ordningen, det är tillåtet att skratta åt 
makthavarna inom en ram som ändå låter dem behålla sin värdighet. Efteråt 
är det fri dans till Kriströms kapell och fri Coca Cola. 

Ytterligare en bild av 50-talets Holmsund får vi i följande sångtext som 
skrevs till det tillfälle 1953 då prinsessan Sibylla, hertiginna av Västerbotten, 
besökte länet och då gjorde en visit i Holmsund för att beskåda den nyin-
vigda sporthallen. Texten skrevs av dåvarande chefen för SCA:s skogsegen
domar Bror Ternstedt, som för övrigt också ingick i den kommunala hem
bygdskommittén. Sången framfördes av Berit Olofsson, ofta anlitad solist i 
kyrkokören, till pianoackompanjemang av musikdirektör Sundkvist som 
också skrivit musiken.108 

HOLMSUNDSSÀNG 

Där mörka granar susa, där sten är allt i marken 
och Urnan synes brusa att sluta uti Kvarken 
Där hörs maskiner brusa vid varje dygnets tid 
här, Holmsund, nu din grund är lagd och gror din arbetstid 

Ur höga pipor väser den ånga som ska göra 
att varje sågtand fräser och fibrer bliva möra 
så massa vi kan föra till varje jordens strand 
ty Holmsund, där ditt namn är känt mer än i Sveriges land 

Fast ej du grannlåt fångar som många väna länder 
så dina solnedgångar dock härjar dina stränder 
och bygden skönhet sänder så har du ock ditt hav 
Holmsund, här, som milt och argt dig mycken vänhet gav 

Och gläds åt alla hamnar som dig naturen giver 
från dem du jorden famnar i sjöfart som du driver 
och gläds när stormen river att du kan giva lä 
i Holmsunds hamn åt mången båt som fraktar Norrlandsträ 

Fast marken ej vill släppa de stenbemängda grunder 
så finns vid varje täppa i korta sommarstunder 
av blomsterprakt ett under, ett verk av mänsklig flit 
ty Holmsund ju har idogt folk och skönhet skapas hit 

Här i d en gamla bygden där havets stormar vina 
är arbetsamhet dygden som låter solen skina 
Må ej den källan sina som gör att verken gå 
för Holmsund det betyder allt, sen kan allt annat stå 
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Det är en bild av endräkt som framträder i dessa bilder från 50-talet. 
Företag, kommun och folkrörelser samverkar gemensamt för allas bästa; 
klasskillnader tonas ned, duglighet går före klassbakgrund i uppbyggnaden 
av en tjänstemannakår, politiska skiljelinjer är mest en fråga om med vilken 
hastighet reformerna ska genomföras. Samhället upplevs som organiskt sam
mansatt; i folkrörelserna fostras ungdomar till ansvarsfulla medborgare som 
intar viktiga poster inom kommun och företag. Inom företaget härskar en 
rationell fördelning av olika sysslor vilka samverkar för maximalt gemen
samt resultat. 

Uppfattningen om musik är också av samma karaktär. I musikens värld 
finns olika typer av musik som är avpassade för olika ändamål, men några 
principiella skiljelinjer finns inte. Alla klasser kan tillägna sig den högtstå
ende musiken; det uppväxande släktet leds från visor via schlagers och 
dansmusik till den mer allvarligt syftande musiken. 

Men denna bild av endräkt är inte så hållbar; ett tiotal år senare har både 
bilden av det lilla självständiga industrisamhället fragmentiserats och 
musikens värld splittrats upp i flera världar. Endräkten har inte heller varit 
så självklar, utan framstår i det längre historiska perspektivet som en tillfäl
lig period av nedtonade skiljelinjer. 
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program 
1. Västerbottens Regementes mus — 

"KrAnirtgtmarsch" ur op«ran «v * >. - • • 

2. Hälsnlngsanförande - Dir. Lennart C år. - *• 
3. In vlgningsar förande — Land she. arg 

Undbetg 
4. Holmsunds Manskör — ~Nom «nd~ b* St e--« 

5. Representanter från olika idrottsgrenar 

INVIGNING 
AV 

HOLMSUNDS IDROTTSHALL 

LORDAGEN DEN 15 MARS 1952 KL 16.00 

6. ElHgymnasMc 
7. Handboll — S endékern—komb. skirgird^'aj 
8. Anföranden ^ inniHm»<fuitiwtkiiqti ordì He— 

mm. VlHrfaaWww k kottifortxmds on A o ch r«Dr 
tfratatortnJnMm» • H olmstmd 

9 Brnmmts 
XX Holmsunds manskör — -H to#gi«r«n- .v 

11. Västerbottens Regementes musfklcAr _ 

No 533 

Fig. 8. Vid invigningen av Holmsunds sporthall 1952 trycktes entrébiljetterna på millimetertunna 
träspån - en påminnelse om byggnadens ursprungliga användning som hyvleri. Ur Manskörens 
klippbok. Foto: À Sörlin. 
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Individ och kollektiv 

Under denna period lyftes det solistiska framträdandet fram på ett helt 
annat sätt än tidigare. Detta kan avläsas på många sätt: ett exempel är den 
unisona sångens minskade betydelse i arbetarrörelsen under 20-talet. Det var 
framför allt vid demonstrationer den unisona sången förekom, däremot mer 
sällan inom den reguljära mötesverksamheten. I arbetarekommunens proto
koll finns 3 anteckningar 1917-1923 och i avd 127 ingen anteckning 1919-
1924. I avd 84 sjöngs Arbetets söner unisont 6 gånger under perioden 1919-
1923, dessutom finns en anteckning den 29 mars 1921 att mötet avslutades 
med avsjungande av Internationalen av kamraterna Fältman!109 

Under mellankrigstiden börjar amatörsolosångare att framträda på den 
lokala offentliga scenen. Tidigare hade detta förekommit ytterst sällan. I den 
generation som var ung på 20-talet fanns nu flera som framträdde på 
interna och öppna föreningsmöten. Bland de som var medlemmar i såväl 
SDUK, SGU, IOGT, fackföreningar och arbetarekommun fanns bland annat 
stabbläggaren Gustav Jakobsson, vilken då och då bidrog till underhållning. 
15 april 1923 hade logen Skärgårdsklippan som dagens fråga "Vilka kunna 
orsakerna vara till emigrationen". Efter diskussionen sjöng Jakobsson "Emi
grantens avsked".110 21 april samma år hade sågverksarbetarfacket vid 
Holmsundssågen segerfest efter konflikt: "Under samkvämet bidrog kamrat 
G A Jakobsson med sina kupletter till att göra aftonen gedigen och värde
full."111 I socialdemokratiska ungdomsklubbens mötesprotokoll av den 3 
oktober 1924 står: "G A Jakobson sjöng med känd bravur några modärna 
schlager."112 Han tog också upp bondkomikervisor från denna tid som "Stora 
fötter" och "När det börjar så håller det på".113 Dessutom var han länge 
aktiv i manskören, vilket tycks ha varit den naturliga samlingspunkten för 
sångkunniga män. 

En annan sångare som var aktiv i flera föreningar var Birger Lundström. 
Han kom 1928 att ingå i ett av de lag av "sjungande gesäller" som under 
detta år turnérade i SSU:s regi med sång, agitation för SSU och för unison 
sång ur den nyutkomna Tidens sångbok på programmet.114 

Varifrån kommer solosångaren? Flera bakgrundsdrag kan anas. I nöjes
branschen, där tidigare solosångaren samtidigt varit skådespelare-operett-
hjälte, har revycharmören som lanserar schlagers kommit fram som ny roll
figur i Ernst Rolfs gestalt. En mer konstnärligt syftande sångartyp är lut
sångaren som förnyar Bellmanssången, personifierad i Sven Scholander. 

Man kan kanske i solosångarnas och soloinstrumentalisternas framträdan
de se en förändring i attityd inom arbetarklassen som innebär att individens 
förmåga och kunskap framhävs starkare. Det gemensamma målet är inte 
längre enbart att förbättra klassens ekonomiska villkor, utan också att ge 
individerna möjligheter att utveckla sina personliga talanger. Den enskilde 
får inte längre lära sig att enbart veta sin plats, utan istället är budskapet att 
även en medellös arbetare kan genom flit och självdisciplin erhålla en viktig 
plats i samhällsmaskineriet. 

Det finns också mer praktiska orsaker till soloinsatsernas höjda status i 
den lokala offentligheten. Ökad fritid och bättre arbets- och bostadsvillkor 
möjliggjorde för de enskilda amatörmusikerna att träna och utveckla sitt 
spelande mer - det fanns alltså fler duktiga musiker att tillgå. Tillväxten i 
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antal föreningar ökade också efterfrågan på musiker - istället för några få 
föreningar med många medlemmar och stora möten, där större körer och 
orkestrar passade in, fanns nu också många mindre föreningar där mindre 
musikerskara passade bättre. 

Bildning och nöje: att erövra konsertsalens musik 

Under mellankrigstiden växte det fram en strävan att tillägna sig den bilda
de, seriösa musiken. Den bildade musikuppfattningen, som kan ses som en 
systematisering och förallmänneligande av den borgerliga 1800-talsestetiken 
insatt i ett evolutionistiskt perspektiv, ingick i den kunskapsmassa som var 
mål för bildningssträvandena i mellankrigstidens studiecirklar. Detta kom 
konkret till uttryck i att musikstycken ur den klassiska repertoaren för vio
lin och piano var stående inslag på cirklarnas offentliga arrangemang och i 
strävanden att starta särskilda musikcirklar. Till strävandena hörde förutom 
att göra musiken tillgänglig och att utveckla egna krafter också att utveckla 
publikens förmåga att ta till sig den goda musiken. I det ingick till exempel 
att beledsaga de offentliga konserterna med kommentarer och förklaringar 
kring musiken, vilket ofta tycks ha varit i form av tonsättarpresentationer. 

Till bildningsspridandet hörde också att uppfostra publiken till rätt kon
sertsalsuppförande. Även om publiken visade sitt intresse genom att komma 
till evenemangen, fanns det fler krav för den att leva upp till. I ett nummer 
av logen Skärgårdsblommans studiecirkels handskrivna tidning "Satir och 
Allvar" infördes en artikel, som byggde på citat ur en artikel i Svenska kör-
förbundets "Vår Sång", om vikten av att ha en Lyssnarekultur. Där utpeka
des bland annat det störande i att komma försent med svårighet att finna sin 
plats, prasslande med program eller konfektpåsar, onödiga tanklösa rörelser 
framför allt med fötterna, lätt men ihärdig takttrampning, viskande "tanke
utbyte" under pågående musiknummer. Det riktiga uppförandet var att ta till 
sig en internationellt förankrad bildning. 

Att se hur en mellaneuropeisk innevånare begår en musikstund är både gripande och 
lärorikt. Om en sådan händelsevis samtalar med någon under en paus i ett program, dör 
orden på läpparna genast bort när musiken åter börjar. Man är tyst där man har 
lyssnarekultur. *1 ® 

Publiken - mottagaren i kommunikationsmodellen - skall alltså vara lyss
nare. Publikens aktivitet skall vara uteslutande psykisk; rörelsen ska ske i 
själen och inte i kroppen. Man ska inte trampa takten som när man lyssnar 
på en dansmelodi, utan behärska sin kropp för att kunna lyssna koncentrer
at. Den kroppsliga aktiviteten reduceras för publiken till att applådera efter 
varje nummer (eller i kyrkan till att vifta med programbladen). Den sociala 
sammankomstens, konsert eller annat tillfälle, karaktär av mötesplats är helt 
underordnad musiken. Att samtala med dem man träffar, vilket på dansbana 
och restaurant kan ske under det musiken spelar, hänskjuts vid konserten 
till pauser i programmet. 
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Holmsunds musikcirkel 

Den främsta yttringen för denna bildningssträvan på musikens område blev 
bildandet av en musikcirkel, dvs.en orkester arbetande i studiecirkelform. I 
Holmsund fanns under 30-talet flera amatörstråkmusiker som var eller hade 
varit verksamma inom flera olika musikaliska fält - framfört lätt och seriös 
musik inom föreningslivet, ackompanjerat folkdanslaget, spelat musik till 
stumfilmer, spelat gammal och modern dansmusik m m. I december 1937 
beslutade några av dessa amatörmusiker att försöka bilda en mindre orkes
ter, och detta blev upprinnelsen till vad som idag är Holmsunds orkesterfö
rening.116 Offentlig debut gjordes på en teaterafton på Sandviks teater 18 
april 1938. Nästa framträdanden var på majblommeföreningens soaré samt 
på nykterhetsfolkets dag, Kristi Himmelfärds dag. Sommaren 1938 fick 
Holmsund en ny kantor och folkskollärare, musikdirektör Axel V Sundkvist. 
Han förfrågades om han var intresserad av att bli orkesterns dirigent, vilket 
han tackade ja till och kom att vara fram till sin avflyttning till Umeå 1955. 

Repertoaren under 40- och 50-talen var helt naturligt avhängig orkes
terns storlek - man blev aldrig mer än dryga tiotalet medlemmar, stråkar, 
trumpet, klarinett och piano - och möjligheterna till repetitioner. Uvertyrer, 
marscher och wienervalser var tacksamma nummer, som man spelade jäm
sides med smärre stycken ur den wienklassiska och tidiga romantikens re
pertoarer. Södermans Förspel till Marsk Stigs döttrar, Haydns Uvertyr till 
Ifigenia i Aulis och Sibelius Andante festivo framfördes ofta, likaså spelade 
man gärna Peterson-Bergers småstycken. Tillsammans med kyrkokören 
framförde man Hornemans Konungarnas konung vid flera kyrkokonserter. 

I cirkelns verksamhet ingick också studier. Man anknöt till en av Radio
tjänst startad studieverksamhet med lyssnarhandledningar till olika utvalda 
stycken. Vidare gav Sundkvist individuella lektioner till flera 
cirkelmedlemmar. 

Holmsunds musikcirkel gjorde under 40-talet ett tiotal framträdanden 
varje år, däribland egna konserter inom kampanjen "Musikens Vecka" som 
hölls över hela riket ett antal år. Man medverkade också inom IOGT:s of
fentliga underhållningsaftnar och högtider, samt vid officiella högtider inom 
kommunen som köpingsbildandet 1947 och invigningen av kommunalhuset. 

Musikcirkelorkestern stod tillsammans med kyrkokör och manskör som 
lokala representanter för det bildade musiklivet,11 och kan i sin verksamhet 
ses som bärare av det nationella bildningsidealet. Det är också dessa som 
tillsammans bär upp den årliga kampanjen "Musikens vecka" under 40- och 
50-talen, med dess folkbildande konserter. 

I det bildade musikidealet vilket lokalt uppbackades av folkrörelserna och 
företagsledningen fanns en tendens att försöka inordna alla inom landet 
kända musikformer i en hierarkisk skala. Sång odlad i kör och instrumental
musik odlad av stråkorkester är de förnämsta formerna av musicerande, som 
utnyttjas vid högtidliga tillfällen. Den enkla visan i folkton ska brukas som 
unison sång och är grundsten i musikuppfattningen, som har ett folkpeda-
gogiskt syfte - "Från visa till symfoni".118 Operett och schlagermusik kan ha 
visst värde för underhållningslyssnande, likaså dansmusik, men dessa former 
kan också innebära ett hinder för de verkliga bildningssträvandena. 
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M  l ' S I  K E N  S  V E C K A  

1 9 4 4  

Aftonunderh ål lni  ig  med danskt  program 

i Sa ndviks skola 

torsdagen den 16 nov. kl. 19.30 

1. Drömbilder H. C. Lumbye 

2. Champagne-galopp H. C. Lumbye 

3. Tango »Jalousie» Jacob Gade 

4. Scener ur op. »Maskerade» Carl Nielsen 
Orkester 

5. Danska kanons 
Barnkör 

6. Morgonsång ur »Elverskud» Niels W. Gade 
Blandad kör 

7. Vaggsång Niels W. Gade 

8. Skandinavisk svit: a) Norsk idyll, 
b) Skandinavisk bonddans, c) Vi
kingens intåg, d) Trolldans Emil Juel-

Orkester Frederiksen 

9. Kornmodsglansen P. Lange-Müller 
Damkor med piano 

10. Konungarnas Konung E. Horneman 
Blandad kör med orkester 

H i s t o r i s k t  k å s e r i  

La -— 
FOLKBLADET UMEÅ 

Fig. 9. Program till konsert av musikcirkeln, kyrkokören och barnkör inom Musikens vecka 1944. 
Det geografiska temat förekom ofta som inramning till musikcirkelns konserter i form av nordisk 
afton, wienerafton och landskapsaftnar. Ur A V Sundkvists samling. Foto: À Sörlin. 
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Vad denna inställning renodlar är det koncentrerade konsertsalslyssnandet 
som ideal, där det musikaliska (framför allt melodiska) materialet är grund
läggande för hela musikupplevelsen. I detta nedtonas den situationella kopp
lingens betydelse för förståelsen av många musikformer, vilket framför allt 
kom till uttryck i synen på dans och dansmusik. 

Vi kan förtydliga denna inställning till musik genom att studera en ar
tikel skriven av Axel V Sundkvist, vilken under hela sin tid i Västerbotten 
var aktiv musikskribent i olika Umeåtidningar. I en artikel kallad Tankar 
inför Musikens Vecka" i Nordsvenska Dagbladet den 10 februari 1958, med 
anledning av konsertveckan som anordnades i Umeå av föreläsningsföre
ningen Minerva, Umeå musiksällskap och stadens manskörer, utvecklade 
Sundkvist några av sina idéer om musik på ett mer allmänt och program
matiskt sätt. Det centrala i framställningen är hans syn på musiken som en 
"själens uttrycksform". 

Enär musik i någon form överallt är människans ständiga följeslagare, så måste den vara 
uttryck för och överensstämma med någonting i människosjälens dunkla djup, ett behov, 
en längtan eller hur vi vill benämna det. På grund av denna överensstämmelse, denna sin 

närhet till vårt innersta, kan den öva inflytande över vårt känsloliv. 

För att visa på detta musikens inflytande ger Sundkvist ett drastiskt 
exempel, utan att ge det någon tolkning eller värdering: 

Det finns en berättelse om en ung man, som blev mycket gripen av Spontinis opera 
Vestalen. När han hade hört den för andra gången, var han övertygad om, att han nått 

den största möjliga jordiska lycka, varför han - begick självmord. 

Den själens längtan, som musiken är ett uttryck för, ser Sundkvist som en 
väg "varpå människan söker uppnå kontakt med en idealvärld." 

Av de människor som är aktiva inom musiken sätter Sundkvist tonsättar
en högst. 

...denne har sökt ge form åt något, som han anser vara av värde. Tonsättaren gör oss 
delaktiga av sina egna estetiska upplevelser, han vill förmedla till oss andra, vad han 

själv ser och känner. 

Detta gäller emellertid endast bara "den ärliga konstnären" vars motsats är 

charlatanen, som tillgriper excentriska uttrycksmedel för att maskera tomheten och 
fattigdomen i fråga om andligt innehåll liksom ofta även brist på rent kompositions-tek

niskt kunnande. 

Sundkvist såg också en fara i att "musiken degraderas till ren sensualism." 
Därför avslutade han artikeln med att fastslå att 

Vårt sätt att lyssna måste ständigt fördjupas, vår smak måste oförtrutet fostras, så att vi 
bli i stånd att uppfatta något utöver denna musikens rent sinnliga vädjan. 
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Det finns alltså två typer av tonsättare, den ärlige konstnären och charlatan
en. Att den sistnämnde kan existera är beroende av att det finns så många 
lyssnare som inte är tillräckligt fostrade att lyssna på rätt sätt. 

Uttryckt med andra ord är det ett konstmusikideal som Sundkvist formu
lerar. Musiken har ett ytplan som åhöraren kan ta till sig omedelbart, men 
den goda musiken har ett djupare innehåll som kräver koncentrerad lyssning 
(och kanske också medvetna förberedelser i form av studier) för att komma 
till sin rätt. Det är alltså konstmusikens konsertsituation som är det ideala 
sättet att möta musik. Vidare är det, trots att det är på konserten man möter 
musiken, tonsättaren som är den viktigaste rollfiguren och inte musikern. 
Musikerns roll är att mer eller mindre bra förmedla tonsättarens intentioner, 
uttryckta i notskrift, till lyssnaren. Den på förhand givna notbilden repre
senterar det ideal som musikern ska försöka förverkliga: vad lyssnaren får 
höra i konsertsalen kan mer eller mindre likna den sanna musiken. Det kan 
noteras att Sundkvist över huvud taget inte nämner musikern, när han i 
starkt sammandrag ska presentera sin syn på musik. 

Varför fick denna musikform ett sådant utrymme på den offentliga scenen? 
Hur kom det sig att man på en industriort tog upp denna musik som ur
sprungligen hörde hemma i det borgerliga 1800-talet? En orsak var att den 
kontinuerliga folkbildningsverksamhet som bedrivits sedan seklets början 
gjort denna musik tillgänglig för arbetarpubliken och gjort den van att höra 
sådan musik. 

Under 1910- och 20-talen fördes den europeiska konstmusiken systemat
iskt ut i form av konsertturnéer i folkbildningsförbundets regi, oftast med 
lokala föreläsningsföreningar som arrangörer. Den vanligaste formen var vi
olinsolister med ackompanjerande pianist, men även stråkkvartetter 
förekom.119 

Men varför jag blev så musikintresserad, jag bodde på skolan, och där bodde kantorn 
och ibland kom det musiker som gästade och hade konsert i kyrkan, Kjellström med fler, 
det var olika grupper. Det var ett polskt par jag beundrade mycket, Pepa Barton och 
Olga Proft, han var violinist och hon var pianist. Den gången fick man skaffa piano till 
kyrkan. Vi hade en präst Thorelli, han tyckte inte det var riktigt, det var ett profant in
strument, det hörde inte hemma i kyrkan, men dom fick dispens för konserten. Sedan 
blev dom hembjudna till kantorn, han bodde vägg i vägg med oss och där satt en annan i 
ett hörn, och det blev ju spela av där också naturligtvis. Och Kjellströmkvartetten, det 
var ju en upplevelse.120 

Kjellström har varit här många gånger. Jag minns han hade en grov, härlig röst, och såg 
ju så imponerande ut. Och så höll han ju alltid föreläsning före om betydelsen av vad 
dom skulle spela. Kompositörernas födelse- och dödsår, och så vidare, och det var ju 
väldigt nyttigt, man fick en inblick i det hela. Och det var verkligen förnäma musiker, 
härliga instrument hade dom.121 

En av de som inspirerades av Sven Kjellström var Gunnar Lindgren, som 
1915 hörde honom i Umeå ordenshus. "Den 15-årige musikhungrige pojken 
hade inga pengar till inträdesbiljett men bad att ändå bli insläppt, vilket av
visades. Han ställde sig då tätt intill dörren och avlyssnade på så sätt hela 
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konserten, som var en duoafton med Ingrid Hökerberg. - Det var både 
Kjellströms gedigna spel och hans lugna och vinnande väsen som drog folk 
till konserterna, anser hr L, som efter upplevelsen genom godtemplarsalens 
dörr aldrig försummade en konsert av Kjellström i Umeå eller 
Holmsund."122 

Gunnar Lindgren kom att bli Holmsunds mest framstående violinist un
der 20-talet. Från att vara sågverksarbetare övergick han till att försörja sig 
som biograf musiker. Han ingick också i det 1922 reorganiserade Umeå 
musiksällskap och kom att vara verksam där under över 40 års tid varav 
lång tid som konsertmästare. Dessa kontakter med Umeåmusiker gav möjlig
heter till konserter i Holmsund. 

21/10 1923 gav Umeå musiksällskap (30 man) under ledning av musikdirektör N 
Höglund en "Stor Symfoni-konsert" i Holmsunds kyrka. Program: Mozart: Ouvertyr till 
Don Juan, Beethoven: symfoni nr 1 C-dur, Sibelius: Finlandia, Wagner: Förspel till 

123 
Mästersångarna. Publik 4-500 personer. 

Konsert gavs [annandag jul] å biosalongen av hr Gunnar Lindgren med biträde av en del 
medlemmar av Umeå musiksällskap. Konsertgivarna skötte sig med all heder. Särskilt 
lade man märke till hr L:s berömvärda sätt att sköta sin fiol. Pianisten, hr Warborg, 

gjorde sig även förtjänt av en eloge. Salongen var väl besatt. 

Folkbildningssträvandenas exponering av seriös musik och försök att fostra 
publiken till ett bildat lyssnande var dock inte enda orsak till musikformens 
uppsving. En kanske viktigare faktor, mer ofta förekommande och utan den 
anspråksfulla uppfostrande ramen, var kontakten med biograf musik. ^ 

Omkring år 1915 etablerades permanenta biograflokaler i Holmsund. 
Till filmförevisningarna behövdes musik, vilket gjorde att flera amatörmusi
ker fick stadiga engagemang. Vanligtvis sköttes musiken av en à två violi
nister ackompanjerade av en pianist, men ibland utökades orkestern. 

Jag minns, jag var bara liten tjatte, gick och såg Karl XII-filmen. Då hade dom hyrt 
musiker från Umeå, dom kom ner dom här gamla gubbarna med trummor och trumpeter, 

126 
fanfarer och grejer. Jag tyckte det var fantastiskt. 

Under perioden 1915-1930 samspelade flera olika konstellationer på bio
graferna, bland annat Gunnar Lindgren och Alfhild Fessé eller senare med 
sin blivande fru Hilma Olsson; Adolf Zakrisson, Johan Kriström och fröken 
E Sahlström; Johan och Helmer Karlsson och Oskar Lindberg.127 Till varje 
film medföljde i regel nothäften eller förslag till musikillustrationer med 
hänvisningar till den klassiska musiken, som på detta vis fick en stor 
spridning.128 

I och med ljudfilmens intåg miste Lindgren sysslan som biograf musiker. 
Tillsammans med turnérande musiker och restaurantensembler hade dock 
biograf musiken betytt att en speciell musikform, violin med pianoackomp
anjemang, blivit välbekant för en stor folklig publik, och denna samspels
form kom att vara efterfrågad under hela denna tidsperiod. Lindgren flytta
de till Umeå och efterträddes som Holmsunds ledande violinist av en av sina 
elever, sågverksarbetaren Sture Sandberg. Han var flitigt anlitad som solist 
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vid familjehögtider, föreningsmöten och andra tillställningar i lokalsamhället 
från början av 30-talet fram till sin död 1955, vanligtvis tillsammans med 
sin syster Hjördis Perneholm, piano. 

En högtidlig och gripande jordfästning förrättades i lördags i Holmsunds kyrka då stoftet 
efter den vid dödsolyckan i Holmsunds brädgård omkomne K Hj Fällman /.../ efter 
jordfästningen spelade Sture Sandberg på fiol HDär sol ej går ner" av J R Harkness.129 

Så fort det var nå begravningar skulle dom ha nå musik så vi var i farten alltjämt. /.../ 
På bröllop var ju Sture självskriven både som underhållning i kyrkan först och på 
danserna. Vid begravningar skulle dom ju alltid ha musik på kaffet efteråt, så då var vi 
ju där och spela. 
-Vad spela man för stycken då? 

-Ja då var det naturligtvis sånt där lite lugnare. Fast det behövde ju inte vara såna där 
religiösa saker utan dom ville mycke ha Poeme, den var ju efterfrågad. Och Crescendo av 
Lasson, å Largo å - det finns ju hemskt mycke vackra såna där saker. /.../ 
-Vad spela Sture på bröllop? 

-Det är väl svårt å kom till vad han spela alla gånger... Dom bruka ju för det mesta 
begära, konstigt nog Poeme var gångbar alltjämt nästan, båd glädje och sorg. Och 
Fågelkvitter, den var han ju berömd för för att han var ju suverän på den. Vi kalla den 
Fågelkvitter, Kanariefågeln.130 

Den repertoar som Sture Sandberg hade bestod till stor del av konstmusika-
liska nummmer och stilistiskt liknande "lättare" musik. "Czardasfurstinnan, 
Sicilienne, Liebestraum, Humoresk av Dvorak" nämner Hjördis Perneholm 
som nummer som passade in på föreningsmöten o dyl. 

~^är s'år det att du och Sture spela Souvenir och Rosenkransen, var det typiska 
nummer? 

-Dom var ju räknade som fina. Som lite seriös, som lite finare typ av musik. /.../ 
-Hur drog man gränsen mellan finare musik och... 

-Det var väl bara som två delar: schlager, dansmusik och visor, och så det där då, till 
exempel Humoresk och alla de där, de hörde ju till en grupp som passa in då man spela 
då dom skulle ha nån, bara några melodier, om det var någon som höll föredrag eller det 
var några möter! utav något annat slag, fackföreningsmöten, dom hade sina hippor, och 
då skulle det vara lite underhållningsmusik och då var det såna där. Därför var vi i 
farten hemskt ofta, för då hade dom ju mer möten än vad dom har nu.131 

De olika inställningarna till begreppsparet bildning - nöje, dvs.att se dem 
som konkurrenter till varandra eller som komplement till varandra avspeglas 
bland annat i hur olika musiker haft olika aktivitetsfält. Det mest tydliga 
exemplet kan hämtas från musikcirkeln som under 40-talet hade en central 
position i det "officiella" musiklivet. Man kan efter en av dess konserter 
läsa. Publiken var jämförelsevis talrik. Man får inte vänta så mycket in
tresse i Holmsund då det inte är fråga om revy."132 Denna kritiska släng kan 
ha varit riktad mot de musikrevyer som under 40-talet ordnades av mu
sikerförbundets lokala medlemmar i Holmsund, dvs.av de musiker som var 
verksamma som underhållnings- och dansmusiker. De facto betydde detta 
att hälften av musikcirkelns medlemmar framträdde i en annan större 
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orkester, men denna gång i sin egenskap av dansmusiker och sällskap med 
dragspelare och trumslagare samt med annan ledare eller rättare sagt med 
annan intern maktstruktur. Med andra ord: i musikcirkeln möttes dels de 
som hade kraven på sig att representera bildningen - främst musikdirektör 
Sundkvist - och de som stod för dans- och underhållningsmusik på orten. 
En sammanställning av aktivitetsfält för några av musikcirkelns medlemmar 
får följande utseende. 

Axel V Sundkvist 
(f 1903, folkskollärare) 
Kantor 
Kyrkokörens ledare 
Musikcirkelns ledare 

Waldemar Lindgren 
(f 1896, kamrer) 
violin musikcirkel 

Sture Sandberg 
(f 1910, hamnarbetare) 
l:a violin musikcirkel 
violinsolist bröllop,begravning 
underhållningsmusik 
dansmusik 

Gustaf Kriström 
(f 1910, sågv.arb) 
violin musikcirkel 
manskörssångare 
violinsolist bröllop,begravning 
underhållningsmusik 
dansmusik 

Adolf Säfström 
(f 1917,postiljon) 
trumpet musikcirkel 
jazzinfluerad dansmusik 

Helge Markström 
(f 1919, reparatör) 
klarinett musikcirkel 
jazzinfluerad dansmusik 

Denna sammanställning133 visar något av förhållandet mellan social ställning 
och offentligt musicerande. Kantor och kamrer möter arbetare och hant
verkare i den konstmusikaliska traditionen, men gör dem inte sällskap till 
dansbaneestraden.134 
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Detta förnekande av någon principiell skiljelinje mellan bildning och 
nöje återfinns också i programmet för de författaraftnar med turnérande 
sällskap som varje år under 50-talet och något år in på 60-talet ordnades av 
Folket i Bild.1 1955 gästades Holmsund av författarna Per Anders 
Fogelström och Moa Martinson med sällskap av sångarna Anders Börje och 
kvartetten Synkopen samt spelmännen Långa Johan och Viksta-Lasse, i 1961 
års trupp ingick bl.a.Calle Jularbos trio och Rolf Björling, 1962 operasång
aren Rolf Jupither, hovsångerska Hjördis Schymberg, sångaren Elon Dahl 
samt Harry Brandelius och dragspelerskan Inga-Lill Rossvald - artistkombi
nationer som kanske inte helt föll det officiella musiklivets företrädare i 
smaken men som avspeglar en arbetarnas musikvärld. 

Den hotfulla förnyelsen: jazz som dans och dekadans 

I början av 20-talet kom en ny våg av danser till Europa under den gemen
samma beteckningen "Jazz": Black bottom, charleston, shimmy, fox-trot m.fl. 
Musiken, som huvudsakligen var en vit amerikansk omstöpning av svarta 
amerikaners version av europeisk musik, karaktäriserades av sina synkopera-
de melodier och i viss mån av instrumentariet som innehöll bl.a.saxofon.136 

Det vanliga förloppet var emellertid att de nya melodierna togs upp av de 
befintliga blåsorkestrarna eller enskilda dragspelare. I Holmsund var det 
logen Skärgårdsklippans studiecirkel som tog initiativ till att introducera de 
nya danserna, efter en diskussion om vad man skulle göra för att underhålla 
grundlogen. 

Gustav F trodde att /.../ om cirkeln skulle undehålla logen så kunde man väl bilda ett 
jasskapell. Alvar V trodde att det ej passade för cirkeln att bilda ett jasskapell, samt 
föreslog att frågan skulle bordläggas /.../ Linus Lindström undrade vad det var som 
passade på cirkeln eftersom ej ett jasskapell fick bildas. Axel Norén sade att diskutera 
det fick man om vad som hälst även om ett jasskapell men att bilda ett var han ej med 
om, och han trodde även att jassmusiken var på reträtt. Artur Lindström tyckte att 
eftersom jassmusiken var på reträtt vi skulle bilda ett kapell så att logemedlemmarna 
skulle få höra det. Kriström ansåg att logen icke behövde känna någon saknad om ej 
något jasskapell bildades för han hade själv åhört ett jasskapell men kunde icke finna 
något vackert i det, utan trodde det bäst skulle passa bland negrer och kannibaler. 

•J O »T 
Därefter avslöts debatten och fick den förda diskussionen utgöra svar på frågan. 

Nyårsafton 1922 kunde man dock presentera logens jazzkapell på den sed
vanligt anordnade nyårsvakan.138 Noteras kan att de som uttalar sig positivt 
om jazz i debatten inte tillhörde de ledande namnen i logen på samma sätt 
som motståndarna. Även om Skärgårdsklippans byggnadsförening tillät 
offentliga danser på Sandviks teater hade dock motståndarna mot jazzdansen 
starkt inflytande inom IOGT-föreningarna, och motstånd blev föreningarnas 
vanligaste hållning mot jazzen. 

Inom logen Skärgårdsblomman fanns en religiöst grundad negativ inställ
ning till dans hos de äldre medlemmarna, vilket ibland gav upphov till kon
flikt med de yngre. I ett protokoll från 1917 nämns hur äldre medlemmar 
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stallt sig avvisande "mot ungdomens önskan att få använda den lokal,där 
dryckenskapslasten bekämpas, till bedrivande av den nästan lika farliga 
danslasten."139 Denna formulering avspeglar den debatt som fördes nationellt 
och regionalt under 1910-talet om offentliga danser i allmänhet och dåtidens 
modedans onestep i synnerhet.140 1920-talets debatt om jazzdanserna kan ses 
som en förlängning av denna debatt, med skillnaden att det nu växte fram 
aktivitet runt ett alternativ: folkdanslag. Detta alternativ rekommenderades 
för ungdomarna av bl.a. medlemmen i logen Skärgårdsklippan, VF-meci-
arbetaren och kommunalpolitikern Frans A Dahlberg i följande insändare. 

Jazz. 
"O vad det är roligt att jazza! Jazzen är mitt liv! Om man endast kunde få gå och jazza 
varenda kväll! Ja, du har rätt. Man kan verkligen säga, att man är lycklig under jazzen." 
Mera hörde inte underteckad av samtalet mellan de tre unga flickorna, som härom
kvällen på ett av stadens kaféer talade om jazzen. Är då jazzen verligen det nöje, som 
dessa unga flickor (eller barn, rättare sagt) vilja göra den till? Näppeligen! Har ej 
nutidens ungdom något högre önskemål, någon högre livsuppgift än att jazza, då är det 
verkligen illa ställt /.../ Det är inte min mening, att i denna artikel sälla mig till de 
sedlighetsprelater, som fördöma dansen, ty jag håller före, att dans och ungdomsglädje 
höra samman /.../ Det skall vara dans och dans, ideligen, medan däremot arbetet i hem
met i många fall lämnas i andra rummet. Vilken förlust det är att hemmet, det trevliga 
hemmet, nästan försvunnit ur den sällskapliga tillvaron...Jag har ett par gånger varit i 
tillfälle att se, när det jazzats, och man kan inte annat än skratta åt det, så fånigt är det. 
Ty att se de jazzande, som på alla möjliga sätt försöka slänga benen och vrida kroppen 
för att visa sin i deras tycke ädla konst, är verkligen teater. Nej, skola vi nödvändigtvis 
dansa, så låt oss återgå till fädernas sätt att fröjdas, då dessa samlades, för att gifta bort 
två älskande, eller samlades efter skördetidens slut. Då dansades de gamla, vackra, 
svenska fokdanserna och där kom helt säkert den rätta, den genuina ungdomsglädjen till 
synes. Till sist en maning till länets S.G.U:are och andra likasinnade! Förnedra er ej 
därhän, att ni beträda ett dansgolv under en jazz, utan försök att återinföra de gamla 

danserna! Ni gör därmed en gärning av kulturell betydelse. 

Denna negativa inställning till de nya danserna återkommer även i uttalan
den från ungdomar som var verksamma i SGU. Under frågan "Varför börjar 
medlemmarna dra sig från mötena?" som ställs vid ett möte oktober 1923 
säger Josef Hansson "ska medlemmarna jassa efter mötena är det bättre 
lägga ned arbetet"142, och när föreningen några månader senare diskuterar 
"Hur bör avd. ställa sig mot dansen" säger Adolf Spolander "det hörde till 
SGU:s program att motarbeta modern dans", Seth Lindgren anser att "det 
borde aldrig förekomma att SGUiare var tillsammans upp å jassa eller också 
få se SGUtare träna på jassen" och "kamrat Klas Andersson vädjade till 
medi, att göra det bästa för att avhålla sig från modern dans". 

Den revitalisering av folkmusiken och framför allt folkdansen som folk
danslagens framväxt innebar var alltså en reaktion mot de nya danserna och 
deras musik. Mot "meningslösa" nöjen ställde man bildade nöjen; mot för
nyelsen utifrån ställde man tradition inifrån. 

SGU-avdelningen i Holmsund startade ett folkdanslag som var verksamt 
under 20-talet och 30-talet.144 Den utåtriktade verksamhet folkdanslaget be-
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Fig. 10. Skräddare Daniel Amkoff var en av de få violinister i Holmsund under 1900-talets början 
som hade lärt sig äldre spelmansmusik i dess ursprungliga miljö, dvs. genom att lära sig av äldre 
släktingar som var landsbygdsspelmän. Foto: privat, reprofoto: Västerbottens museum. 
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drev bestod huvudsakligen av uppvisningar i olika sammanhang som loge
fester, midsommarfirande, idrottstävlingar mm.145 Vid SGU-distriktets år
ligen återkommande sommarting möttes länets olika folkdanslag och hade 
uppvisningar. Vid sommartingen anordnades också spelmansstämmor. Denna 
koppling mellan folkdansrörelse och spelmansmusik fanns också i viss mån 
hos SGU i Holmsund, som ibland anlitade skräddaren Daniel Amkoff för 
musik. Denne kom ursprungligen från jämtländsk landsbygd och hade lärt 
sig äldre spelmansmusik av äldre släktingar som varit verksamma som 
spelmän.146 Normalt sköttes folkdanslagets musik av de egna medlemmarna, 
bröderna Seth och Levi Lindgren. 

under kafferasten underhöll Karl Vesterberg å Seth Lindgren med fiolmusik /.../ Dagens 
fråga: Vi och våra nöjen. /.../ Seth Lindgren drog en jämförelse mellan jazz och 
folkdanser. Han kom till den slutsatsen att jazz var ett mycket dåligt nöje, 
rekommenderade däremot folkdanser som något moraliskt rent i motsats till den andra 
^ 147 dansen. 

Seht Lindgren talade vid dagens program om folkmusiken. Tal. framhöll hurusom i gamla 
tider musikaliska människor ej hade tillgång till kompositioner, utan de lärde melodier 
och låtar från far och dessa gick då från far till son. I många fall voro dessa låtar ej 
tillräckliga, utan de skapade då nya låtar, som vibrerade med deras indre känslor. På så 
sätt uppkom folkmusiken. Br Lindgren utförde därpå på sin fela ett flertal låtar, som av 

medi, livligt senterades.148 

P O L K E T T  
Spelad av S. Lindgren, Holmsund 

Uppt. av A. F. EK. 

F i ne. 

TT 

w: 

Fig. 11. Under 1920-talet företogs insamling av västerbottnisk spelmansmusik i regi av 
Västerbottens hembygdsförening. En av upptecknarna var musikdirektör Axel Eek som också 

arrangerade ett urval av låtarna för piano. Foto: R Lind. 
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Här kan noteras den romantiska inställningen till spelmansmusiken: musiken 
är ett medel för att uttrycka inre känslor. Folkdanser som "moraliskt rent" 
visar också något av SGU-arnas självideal. För övrigt tycks det tas för givet 
att "musikaliska människor" i bondesamhället skulle vara män. 

Sånglekar var också ett accepterat inslag på logemötenas program, och re
kommenderades som allmänt nöje för flertalet (folkdanslaget var ju en be
gränsad väl inövad skara). Flera informanter har dock berättat att man dan
sade sånglekar så länge de äldre var med, men när de äldre hade gått hem 
fortsatte ungdomarna med att dansa pardanser i smyg.149 

Folkmusiken bereddes också plats inom föreläsningsföreningarnas verk
samhet. Under 1923 förekom i föreningen Iduna, med säte i Sandvik, folk
musik dels vid vårens sista föreläsning då "bondesspelmannen Eriksson med
verkade",150 samt vid en föreläsning på hösten då fröken Engla Ringström, 
Umeå, stod för en aftonunderhållning med fjällbygdshistorier och 
folklåtar.151 

Folkmusikintresset kan också spåras i att manskören tog upp folklust
spelet "Till säters" - ett ursprungligen norskt sångspel med sånger i 
folkviseton som medlemmen Odd Näslund översatt, och som framfördes av 
några körmedlemmar tillsammans med Holmsunds legendariske teaterledare 
Josef Hansson och med Dagny Nordlund och Hilma Johansson i de 
kvinnliga rollerna.152 

Majoriteten av ungdomarna lyssnade dock inte till argumenten mot den 
moderna dansen, och på 30-talet öppnade också logen Skärgårdsblomman 
sitt hus för danstillställningar. Den debatt som fortsatte föras på riksplanet 
om den moderna dansen153 hade i och med detta redan avgjorts på det 
lokala planet. 

Blåsorkesterns sorti - swingorkesterns entré 

Jazzens sidoeffekter bestod inte enbart i en revitalisering av folkdans och 
spelmanslåtar. En annan effekt som inte kommenterades och medvetande-
gjordes på samma sätt var den gamla blåsorkesterns försvinnande. 

Blåsorkestertraditionen vilken under 10- och början av 20-talet upprätt
hållits av musikkåren i Obbola fick vid mitten av 20-talet nytt liv i 
Holmsund då en orkester bildades vid Sandvikssågen på initiativ av förval
tare Carlsson. Musikkåren anlitades främst vid olika fester sommartid, för 
att konsertera, spela dansmusik och leda demonstrationer. De tillfällen som 
man kommer ihåg kåren från är främst valborgsmässoafton då de spelade i-
från tornet på Tornberget, Första Maj i täten för demonstrationståget, SIK:s 
simtävlingar då de konserterade vid tävlingarna och spelade dansmusik i 
folkparken samt den frivilliga brandkårens årliga fest på Djup viks kaj. 

Till repertoaren hörde marscher, operettpotpurrier - Leendets land, 
Dollarprinsessan - Straussvalser samt tidens dansmusik, som charleston, 
sjömansvalser av Fred Winter och andra. Även arrangemang av 
spelmanslåtar ingick i repertoaren, förmodligen som konsertnummer.154 

Vid mitten av 30-talet upphörde Sandviks blåsorkester. Flera av med
lemmarna tillhörde de som blev tvungna att flytta till andra sågverk inom 
Mo & Domsjö-koncernen, och försök att få in nya musiker misslyckades. 
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Fig. 12. Demonstration den 22 maj 1928 mot införande av arbetsdomstolen. Sandviks 
hornmusikkår i t äten. Fotot pubi, i VF 23/5 1928. Repro: À Sörlin. 

Hornmusikkårernas repertoarer och stilideal hade dessutom allmänt börjat 
bli gammalmodiga.155 Orkestersammansättningen var avpassad för utomhus-
bruk och rörlighet, för att användas i täten på ett marscherande soldatkom
pani, ett demonstrationståg eller en öppen plats i naturen. Nu hade arbetar
klassen sedan länge tillgång till lokaler, och musiker behövde inte längre 
vara rörliga på samma sätt. I stället för bastuba kunde kontrabasen tjäna 
som basinstrument, och istället för tre-fyra alt- och tenorhorn kunde en 
pianist spela ackorden. Dessutom tillkommer att bygelhorninstrumenten fick 
konkurrens i rollen av lättspelat blåsinstrument av den på 20-talet i samband 
med jazzen introducerade saxofonen. Även instrumentens konstruktion inne
bar en begränsning: "Vidare medför den begränsade flexibiliteten hos bygel
hornens tonkvalitet till att det är svårt till omöjligt att åstadkomma den 
svårbeskrivna rytmiska effekt, som inom jazzmusiken kallas 'swing' och som 
även präglar t.ex. wienervalsen. Sådan musik, utförd av mässingssextett, 
låter ofta betänkligt 'gumpfotad'."156 Inte heller fanns från folkbildnings
kretsarna något större intresse för musikformen.157 Hornmusikkårerna kon
kurrerades ut från de flesta situationer där de tidigare använts, utom inom 
frikyrkorna158 samt i en mycket bestämd situation: inom arbetarrörelsens 
första maj-demonstrationer. Detta har bidragit till att färga den nutida bil
den av hornmusikkårernas verksamhet. 

Istället var det den moderna dansmusiken, jazzen, som kom att bli 
ledande för biåsarna, och där var det först och främst trumpeten och 
saxofonen som var de viktiga instrumenten. Adde Säfström, som började 
spela precis i brytningen mellan dessa två musikideal berättade: 
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Jag börja 35 eller 36. Det fanns i Sandvik en sån där hornmusikkår, och jag hade en 
kompis som hade börja spela där, han spela ess-kornett. Och då sakna dom trumpet för 
dom som spela höll på bli för gamla. À kompisen där då ville jag skulle börja med 
trumpet, och det gjorde jag ju, satt ju för mig själv och han hjälpte till, men till slut så 
förstod jag ju att jag måste ha lite bättre undervisning. À då var det en som tipsa mig 
på en som hette Hjalmar Modéer som spela i I 20:s musikkår. Han var ju en mycket 
skicklig trumpetare. Så jag åkte upp då dom hade konsert I 20 i parken där och fråga om 
han ville åta sig att lära mig, men det ville han inte, nä, sa'n, jag har sluta. Men jag har 
en bror Sigurd, han är nog pigg på att lära dig. Så då prata jag med Sigurd och han var 
Ju pigg på att lära mig spela. Men du förstår då gick ju han också nere på musikakdemin 
i Stockholm så han var ju så sällan här. Så jag tror jag gick ungefär en fem, sex gånger, 
sen så fortsatte jag på egen hand. /.../ 

Det fanns ett musikcafé i Holmsund som hette Sellings, och en servitris där som var 
jazzintresserad något långt över det vanliga. Så hon köpte - och så hade dom verkligt 
förstklassig grammofon, en möbel helt enkelt, och elektrisk, man behövde ju aldrig stå 
och dra upp den, å hon köpte skivor, och vi satt ju där varenda kväll. Hon fick en till 
riktigt tända på det där. Jag hade då börjat spela, hade ju tänkt spela bara 
marschmusik, men Karl-Arne Björklund då hade börjat med KW:s och gjorde mig 
intresserad av att jag skulle börja med dom. Men grunden var där på kaféet med alla 
hennes skivor. Jag vet inte var hon grävde upp dom. Men hon kunde allt, alla 
kompositörer och allt /../ Ellington och Benny Goodman och andra storheter skaffa hon 
/.../ man hade ju en del dödtid på dagarna, på posten, och då satt man där.1**^ 

Regementesmusikerna från Umeå hade en viktig roll i spridandet av jazz
musikens ideal, och som musiklärare över huvud taget, i Umeåområdet.160 

Hawaiimusik och annan exotism 

Jazzens uppträdande är blott en del av ett ökat inflöde av musik från USA. 
I slutet av 10-talet dyker också en annan musik upp på den offentliga 
scenen, nämligen hawaiimusiken som får sin första internationella lanse
ring. Till Holmsund förmedlas den direkt från USA via frälsningssoldaten 
Mandis Sandbergh, som bland annat skriver en ny text till "Aloha Oe": 
"Medan kärleken från korset talar".162 

Ett säreget inslag i Holmsunds musikliv var under mitten av 30-talet 
Gottfrid Markströms "Hawaiiant-kvartett". Markström som spelade luta och 
gitarr hörde hawaiimusik på radio och skaffade en skola för hawaiigitarr
spel. Tillsammmans med brorsönerna Helge och Almer på mandolin respek
tive gitarr, Harry Sandberg ukulele/dragspel och tidvis även Bror Sandberg 
gitarr framträdde han under några år för underhållnings- och dansmusik. 
Förutom hawaiianskt klingande schlagers spelade man all sorts underhåll
ningsmusik som till exempel "Wien bleibt Wien" med hawaiigitarr som 
melodiinstrument. Gottfrid Markström skrev också en melodi kallad 
Söderhavslängtan", förutom flera andra melodier. Hawaiimusiken lyckades 

dock inte erövra någon egen nisch i musiklivet utan blev en exotisk doft i 
underhållningsprogrammen och danskvällarna. Det musikaliskt originella be
stod också huvudsakligen i instrumentariet; mycket som rubricerats som 
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hawaiimusik kan i själva verket karaktäriseras som europeisk schlagermusik 
med eskapistiska texter.163 

Enbart kontakt med en främmande musik räckte inte till för att ett in
tresse skulle uppstå. En musik måste kunna stämma överens med kulturens 
sätt att lyssna och dess allmänna värderingar, samt fylla någon ny funktion 
eller visa sig effektivare än någon redan existerande musik för att bli något 
mer än kuriosa. Hawaiimusiken byggde på samma musikaliska strukturer 
som övrig underhållningsmusik och kunde fylla ett behov av exotism och 
eskapism. Andra musikformer kom inte så långt; exempelvis kunde man 
under 30-talet i Holmsund lyssna till arabisk musik164 och rumänsk 
musik165, utan att detta fick någon märkbar efterföljd i det lokala 
musicerandet. 

Ett sjungande folk 

Vad som ofta återkommer i intervjuer om det lokala nöjeslivet under 30-
talet är kontrasteringen mot dagens samhälle och en kritik av dagens ung
dom: 'Ville vi ha roligt fick vi göra i ordning det själva, nu ska dom ha all
ting serverat. Då var det ingen tanke på att man skulle ha betalt.1 Bortsett 
från att detta undervärderar den roll dansmusikerna spelade i nöjeslivet, ger 
det i koncentrat en bild av den "pionjäranda" många känner i förhållande 
till socialdemokratins långa maktinnehav och uppbyggnaden av välfärdssam
hället. Att roa sig var för 30-talets ungdom till stor del en fråga om någon 
form av föreningsaktivitet inom SDUK, SGU/IOGT e"er 

idrottsföreningarna. Detta behöver inte i sig betyda att intresset för politiska 
frågor var större än i nutiden eller att ungdomen var mer ideellt lagd. Det 
står också för att föreningarna kontrollerade de resurser som behövdes för 
ungdomar att roa sig: lokaler och goodwill, ett respekterat föreningsnamn att 
ställa sig bakom. 

Denna gemensamhetskänsla tog sig flera olika uttryck. Ett var uppsving 
för kollektiva former som körsång och revy, där många kunde engageras i 
gemensamt arbete; ett annat var uppsvinget för musikaliskt enkla former 
som vissång och unison sång. 

Körsången 

Den allmänna popularitet och lockelse som körsång tycks ha haft på en lyss
nande publik runt sekelskiftet avtog under denna period. Direkta orsaker 
kan vara konkurrensen från revy- och schlagersångarna vilka nu framträdde 
på scenen samt att den gängse körsångsrepertoaren blivit föråldrad och att 
nyproduktionen höll fast vid samma stil. Samtidigt hade körsången på allvar 
etablerats i lokalsamhället, som en form för kanalisering av sångintresse och 
ett utlopp för föreningsliv och samvaro. 

Under 20-talet blev Holmsunds Manskör ett givet inslag i det lokala 
konsertlivet. Kören bildades 1920 och har verkat kontinuerligt sedan detta 
år och också räknat det som officiellt startår, även om flera av medlemmar
na varit aktiva under 10-talet.166 Redan under denna tidsperiod grundlades 
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många delar av körens nuvarande verksamhet, vilket givit en stabil form 
som främjat kontinuiteten fram till idag. Sång den 30 april, sång för de 
gamla på församlingshemmet, sång på Röda Korsets mässa samt årliga egna 
konserter har blivit stadiga hållpunkter i den årliga verksamheten. Andra 
arbetsformer som försvunnit efter andra världskriget, var en årlig fest i 
folkparken med dansmusik för att få in pengar. Kören bokade alltså 
folkparken under en helg och medlemmarna stod för allt arbete. En årlig 
aftonunderhållning med dans stod också på programmet. Under slutet av 20-
talet och på 30-talet ingick då som ett nummer framförandet av 
folklustspelet "Till säters". Under 50- och 60-talen ingick istället en vårsoaré 
den 30 april med middag, sketcher, underhållningsmusik och dans i det 
årliga programmet. 

Under 50-talet var kören mycket aktiv inom körsångens odling, med 
egna resor i länet, utbyte med Umeåområdets körer, medverkan på 
sångarfester inom länsförbundets, Norrlands sångarförbunds och Sveriges 
Sångarförbunds ram. I slutet av 50-talet tog man dessutom initiativ till 
SCA-kören, som sammansattes av manskörer från SCA-dominerade orter. 
Repertoaren kom därför att kretsa kring programmen för dessa sångarfester 
som var inne i en traditionsvårdande period. Den litterära visan med Taube 
och andra började också komma in i manskörsrepertoaren, något som upp
skattades i manskören där flera varit aktiva i "Visans vänner" på 40-talet. 

Manskörssångens repertoar hade annars länge en nationalistisk slagsida, 
präglad av sekelskiftets stämningar. Ragnar Bäckström skrev i sina minnen 
från 1910-talets kör: 

Första världskriget satte sina spår i sångvalet under denna tid. Blågult chauvinistiskt 
fosterländskt tonade 'Hör oss Svea', 'Stridsbön' och 'Hur länge skall i Norden den döda 

167 fred bestå'. Vi sjöngo i l ycklig omedvetenhet om verkligheten bakom orden. 

En sådan repertoar kunde bli alltför magstark i olika sammanhang. 1921 
hade den socialdemokratiska arbetarekommunen och den nystartade kvinno
klubben ett gemensamt möte efter ett föredrag av Maja Sandler. 

På förekommen anledning inlämnade Ragnar Bäckström en fråga: 'Kan en fosterländsk 
sång anses opassande på ett socialdemokratiskt möte?' Inledde frågan och ansåg att 
sången Vårt land, som sjungits vid fru Sandiers föredrag ej gärna kunde anses opassande 
och dessutom hade den för tillfället anlitade sångkören ej någon lämpligare sång på sitt 
program. Alfred Kriström var förvånad över att kören ej inlärt några arbetarsånger och 
ansåg att vårt land som sjöngs vid alla möjliga tillfällen absolut ej passade på ett 
socialdemokratiskt möte. Oskar Kriström bad fru Sandler att hon skulle säga sin mening. 
Fru Sandler ansåg det ej opassande att sjunga en fosterländsk sång, trodde nog att detta 
förekom även på andra ställen. 

Att bilda en kör var också en del av föreningslivets inre verksamhet, ett sätt 
att knyta till sig framför allt ungdomar. Ofta tycks dock planerna ha gått i 
stöpet genom brist på ledare eller brist på sångare till alla stämmor. Många 
försök som gjordes blev ganska kortlivade.169 20-talet var dock nationellt 
sett en period av uppsving för körsången vilket manifesterades bl.a.i bil
dandet av Sveriges Körförbund 1925. Under 30-talet bildades flera körer 
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inom Holmsunds nykterhetsorganisationer, något som får ses som del av 
detta uppsving. Kantor Johansson ledde i början av 30-talet en kör inom 
logen Skärgårdsblomman.170 1930 startade en kör inom logen 2742 Skär
gårdsklippan.171 Den var verksam fram till 1936, då flera av medlemmarna 
tvingades flytta från orten pga. arbetslöshet. 1935 bildades inom ramen för 
SGU en damkör.172 Ledare var Sigrid Amkoff, dotter till skräddaren och 
spelmannen Daniel Amkoff, medlem i kyrkokören, Skärgårdsklippans ^ kör 
samt verksam som pianist tillsammans med olika violinister i föreningslivet. 
Som körledare inom IOGT-rörelsen fick hon delta i en körledarkurs vid 
Wendelsbergs folkhögskola 1936 och blev därigenom körinstruktör för 
Västerbottens IOGT-distrikt. 

Damkören framträdde huvudsakligen internt inom IOGT-rörelsen. 1940 
upphörde kören dels på grund av att flera medlemmar gifte sig, dels på 
grund av att Sigrid började öva för att ta organistexamen och inte hade tid 
för körarbetet. Damkören fick en mer sporadisk fortsättning i form av 
"Holmsunds damkör" bestående av några av damerna i kyrkokören som 
1942-1947 medverkade vid flera av musikcirkelns konserter, under Sigrid 
Amkoffs eller Axel V Sundkvists ledning. 

Revyer 

Intresset för amatörteater var mycket stort i Holmsund bland de ungdomar 
som växte upp under 20- och 30-talen. Med Josef Hansson som centralfigur 
kom teaterlivet att blomma intensivt ända fram till början av 60-talet, med 
pjäsval från lustspel och revy till Ibsen, Strindberg och O'Neill. Att ha 
amatörteaterverksamhet i någon form var ett viktigt sätt för en förening att 
bedriva ungdomsverksamhet. Såväl de båda logerna, SGU-avdelningen, 
SDUK och idrottsföreningarna har haft amatörgrupper under olika perioder. 

Under 20-talet fick revyerna stor popularitet med Ernst Rolf och Karl 
Gerhard som ledande figurer, och denna form fick också stor popularitet 
bland Sveriges många amatörteatersällskap förutom att formen som sådan 
togs upp i föreningslivet som intern underhållning. I Holmsund förekom in
terna revyer inom olika föreningar,174 och ibland samlades ortens förmågor 
inom teater, sång och musik till offentliga revyer. Bäst ihågkomna är IFK 
Holmsunds revyer under 30-talet: Spyflugan 1933, Silverarken 1935, 
Påskriset 1936, Aprilnarri't 1937. Programmen för de två sista ses i fig. 13. I 
dessa revyer hade IFK en inkomstkälla för sin verksamhet, och medlemmar, 
deras släktingar och arbetskamrater mobiliserades för att prestera ett så gott 
program som möjligt. Sketcher med lokal eller nationell aktualitet varvades 
med rena musikinslag som Sture Sandbergs violinsolo i Kanariefågeln, ett 
tacksamt ljudhärmande virtuosnummer, solon på banjo ^ eller det 
fascinerande instrumentet hawaiigitarr samt något eller några sångnummer 
av goda sångsolister. 

Vita vackra vinternatt, det var Dagny Nordlund och Georg Nilsson. Det var hemskt 
vackert, då hade dom tagit in smågranar och lagt ut vadd så det såg ut som snö och så 
var dom klädd med skidor och sportdräkt och så stod dom där och sjöng Vita vackra 
vinternatt. Det var hemskt vackert, dom gjorde mycket så där. Och Barcarole, dom hade 
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gjort som en kanal med en kanot, och där satt Alma Rutström och Gustaf Kriström och 
175 sjöng Barcarolen ur Hoffmans äventyr. 

Satir över lokala förhållanden, lokalrevyns kännetecken, förekom huvudsak
ligen i form av sketcher och dikter.176 Lokala förhållanden berördes också i 
entré- och finalsången, där hela ensemblen var med och sjöng. 

177 Entrésång till revyn Aprilnarri't 1937. 
(Melodi: Fritiof Anderssons paradmarsch) 

Här kommer IFK's revy den är ett aprilnarr 
Den går med spel, den går med sång, hej mina lustiga bröder 
Här sjunga skall tenorerna med mycket känslig darr 
Om vad du vill, säj bara till, här är det ingen nöder 
Och skulle ni bli stötta uti kanten av vår sång 
Så trösta er det skall nog bli er granne nästa gång 
Men tag det lugnt ty vår revy den menar ej ett barr 
Den går med spel, den går med sång så den är blott ett aprilnarr 

Här kommer Holmgren med sin plog, det snöar på hans hatt 
Den går med spel, den går med sång på alla krokiga gränder 
Det knakar uti axlarna han vrider på sin ratt 
Om du ej vill, säj bara till, så tar vi väl och vänder 
Och Anberg i s in telefon får svara dagen lång 
På frågan varför plogen ej den kommer hit nån gång 
När Anberg säkert lovar då med väldigt känslig darr 
Plog ska ni få, nu klockan två, så är det blott ett aprilnarr. 

Där komme trenne präster hit och provpredikade, 
Det gick med spel, det gick med sång, kyrkan var alltid fullsatt 
Och prästerna som till oss kom de vart bekikade 
Ej numro ett, ej numro tre, men numro två blev tillsatt. 
Vår nye herde säkert går uti ett saligt rus 
Och drömmer om att hädanefter blir det fulla hus 
När nästa gång han kommer hit i nya skor med knarr 
Håll er för skratt, finner han att det var blott ett aprilnarr 

Vi sände ut en liten trupp, den for till Chamonix 
Den for med spel, den for med sång, hej vilka lustiga bröder 
De vallade med Lindgrens ett och lite klister i 
Om hur det gick, veta vi fick, av telegram från söder 
I backarna de föllo kull, som träd för yxans hugg 
Och finnarna och norrmännen de logo uti mjugg 
Ingen fick pris, blott lite ris, det var nog ett aprilnarr. 
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I. F. K:s REVY 

DAskriset 
a v b a s n i n g  i  2  a v d e l n i n g a r  

Å SANDVIKS TEATER 

Söndagen den 8 April kl. 8 em. 

PR,CeißJM4 |J 

ha avd. Entrésäng g| 
Spökflygaren 
Per och Pål Hl 
Vår lyckas tango p/ 
Vigselakten 
Klockornas säng ||f 
Ett hem pä avbetalning 
Banjosolo gl 
Jag ä' aldrig hemma p/ 
Här ska' tändas 
Hawaii-gitarrsolo p/ 
Sista mannen pä jorden 
Final r- : 

2ta avd. Vi älska varje man M h 
Sängfäglarna Wi 
De rödaste rosor ||; 
Sex fötter under fällen |i 
l varje hamn 
Fotboll Sandvik Holmsund pj 
Föryngringsskäpet 
Vårsnuva ijl 
Steppdans |7 
Ungkarlsklubben bl\ 
En lattjo stare |f J 
Recitation av Anders la Wahl 
Vi två tillsammans Hf 
Vita vackra vinternatt gf 
Final Ü1 

ENTRÉ 1 KR. f> MAN S ORKESTER. j|\ 

Rätt till ändring förbehållen. |? 

Ho/msundskamraternas amatörer, i# |\ 

B UMfX AFFÄRSTRYC 

I. F. K:s Revy 

4jyyåiiäl5iii 
Qyck*l I 2 kapit«l 
å Sandviks Teatcr^jT/ 

Lördagen den 17 April (kl. 8,yo tfn-
Söndagen den 18 April kl. 6 o. 8,yo fm. 

^Pcaçznjfi. 
Kap. 1. 

Kmp. 2. 

Det är blott ett aprilnarr (Lokalt) 
Mikrofonen är nyfiken (Lokalt) 
Det har blåst många vindar sen dess 
Pilsnerromantik 
För att göra livet lyckligt för varandra. 
Mera barn 
Haru vare me om de 
Idyll 1837 och 1937 
Låt oss vara vänner 
Kiosken (Lokalt) 
Eventuellt 
Ballad om »suckarnas dal» (Lokalt) 

Allt vi har, har vi tillsammans 
Nutidsflickor (Lokalt) 
Pytt i panna 
En modern tragedi 
Barcarole 
Kallblodig» Svensson 
En sjömans lilla vän. 
Kanariefågeln (violinsolo) 
Han jag och några till (Lokalt) 
Biförtjänsten (Lokalt) 
Djungelflickan 
Final 

ENTRÉ 1 KR. 5 MANS ORKESTER. 

Holmsundskamraternos amatörer. 

J 
A. A UMlA AWXMTItVCII 

Fig. 13. Program till IFK Holmsunds revyer 1936 resp 1937, ur Sigvard Carlssons samlingar. Foto: 

R Lind. 

Final 

Och vår revy den är nu slut, den var ett aprilnarr 
Den gick med spel, den gick med sång, hej våra lustiga bröder 
För eder vi nu kråmar oss, likt åkar Nilssons marr 
Tack för ni kom, och skötte om, Vi kom ur våra nöder. 
Vi önska Eder nu gonatt och tacka för i kväll 
Och gån' så hem och läggen Er, stäng dörr'n och skjut ert spjäll 
Och kom ihåg att vår revy den menar ej ett barr 
Den gick med spel, den gick med sång, den var blott ett aprilnarr. 
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Revytraditionen upprätthölls under 40-talet av musikerförbundets lokalav
delning som ordnade egna musikrevyer, och under 50-talet av Röda Korset 
samt av IOGT.s teatercirklar. 

...de yngre medlemmarna inom teatercirkeln gav sin nyårsrevy /.../ Kenneth Johansson, 
som är ett alldeles nytt namn inom revy branschen i Holmsund, visade sig vara en god 
tillgång och var väl den som fick de mesta applåderna. Kurt Ove Näslund från Villanäs, 
som upptäcktes vid Västerbottens Folkblads amatörtävling före jul, visade sig vara en 
mycket skicklig och musikalisk förmåga med vissling som specialitet /.../ han visslade 
melodin ur "Skridskoåkarna" av Waldteufel, skickligt ackompanjerad av Bertil Burman. 
Berith Lindahl och Kerstin Olsson visade återigen sin förmåga som sångare och det 
gjorde också Sigvard Eriksson, som bör ha en särskild eloge för sin tolkning av sången 
En slant i fontänen". I sketcherna medverkade Inger Nilsson, Margareta Nystedt, Jan 

Vessman, Svante Holm och Kurt Ove Näslund och det var roligt att konstatera hur 
mycket de alla gått framåt, bara på ett år. Gottfrid Eriksson var regissör för revyn. 

Visans vänner 

En annan reaktion mot nöjeslivets professionalisering under 30-talet var vis-
sångens återkomst på den offentliga scenen. 

Den tradition som ibland benämns "litterär vissång" - för att skiljas ut 
från den folkliga vissången - har sina rötter i 1890-talet, då Sven 
Sc hemland er fick ett genombrott (även i Danmark och Tyskland) som truba
dur. Till skillnad från de vanliga manskvartettarrangemangen kom en 
sångare som framförde Bellmans visor ensam till luta, utan det gängse 
operamässiga sångidealet men med ett dramatiserande, texttolkande utspel. 
Samtidigt lyftes visan fram som höglitterär genre av Karlfeldt och Fröding. 

Scholander kom att vara verksam till 1930, med en repertoar av förutom 
Bellman egna tonsättningar av Sehlstedt, Fröding, Karlfeldt och på 20-talet 
Dan Andersson samt svenska, tyska och franska folkvisor. I hans fotspår 
framträdde på 10- och 20-talen Evert Taube och Birger Sjöberg som 
sjungande diktare. Den litterära vissången nådde sin kulmen under 30- och 
40-talen, vilket manifesterades i bland annat bildandet av Samfundet Visans 
Vänner 1936. 

Den litterära vissången fördes ut till de breda folklagren genom bland 
annat föreläsningsföreningarna. Under 30- och 40-talen gästades Holmsund 
av Åke Claesson, Sven Eriksson, Wilhelm Julinder, Gunnar Turesson och 
Olle Nygren, samtliga från Stockholm, samt Harald Dahlberg, Skellefteå, alla 
med visprogram. Julinders program i Holmsund den 26 oktober 1939 är 
bevarat, och ger en typisk bild av repertoarsammansättningen.181 

Sjöberg: Den första gång jag såg dig 
Sjöberg: "På begäran" 
Sjöberg: Fjärilen på Haga 
Sjöberg: Dansbanan 

Bellman: Käraste bröder, systrar och vänner (epistel nr 9) 
Sehlstedt/Littmark: Salig farmor 

Andersson/Scholander: Helgdagskväll i timmerkojan 
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Koch: Ett kärleksbrev 
Forsslund: Kullerullvisan 
Hennix: Änglamålaren 
Taube: Havsörnsvalsen 

Extranummer: Taube: T at uer are valsen 
Taube: Calle Schevens vals 

Taubenumren var en tacksam avslutning med tanke på att Taube slagit 
igenom hos en bred publik i början av 30-talet. Hans popularitet kom att 
innebära ett uppsving för den folkliga vissången i hem och föreningsliv, 
som härigenom fick ett nytillskott till repertoaren som bättre lämpade sig 
för det anspråkslösa sjungandet än film- och revyschlager. Vissång till gitarr 
eller luta blev också en del av det lokala musicerandet, t.ex. i form av "vis
aftnar" och "Taubeaftnar" på logen 880:s program under slutet av 30-talet 
och 40-talet. Det bildades också en löst sammanhållen krets av vissångare 
som brukade träffas i hemmen och som vid några tillfällen också framträdde 
offentligt under namnet Visans Vänner.182 På repertoaren stod förutom 
Taubes visor, vilka med sin konkreta koppling till välbekanta skärgårds- och 
sjömansmiljöer var lätta att ta till sig, bland annat prins Wilhelms sjömans
visa, Ruben Nilssons "Vanvördiga visor", Flicka från Backafall. Dessutom 
sjöng man medlemmen Gottfrid Markströms tonsättningar av dikter av Ture 
Nerman, Bo Bergman eller lokala diktare som Viktor Gren och Karl 
Jakobsson. 

Flera av medlemmarna var också verksamma i manskören, och manskörs
sången fick också en viss förnyelse under 50-talet genom arrangemang av 
denna typ av visor. 

Allsång 

Den unisona sången fick åter ett uppsving under 30-talets senare del, denna 
gång som en form av underhållning, allsång. Termen och företeelsen hade 
lanserats redan 1927 i ett försök att överföra engelsk "community singing" 
vid fotbollsmatcher till svenska förhållanden (med Ernst Rolf som allsångs
ledare), men genombrottet kom åren 1935-36 då den tyske (landsflyktige) 
musikpedagogen Fritz Jöde besökte Sverige.183 Denne var aktiv inom att 
bygga upp olika former av amatörmusicerande och allsång ingick i hans 
program. Hans idéer togs upp av Radiotjänst och av Skansen, där Sven Lilja 
steg fram som allsångsledare. Under den följande tioårsperioden hade all
sången en stark publik uppslutning som offentlig underhållning.184 Jödes 
idéer och Liljas personlighet är inte förklaring nog till allsångens starka 
genombrott. Ernst Rolfs insats 1927 och SSU:s "sjungande gesäller" året 
därpå var också propaganda för unison sång som underhållning. Skillnaden 
finns att söka i det annorlunda läge man befann sig i och som underströk 
vikten av (nationell) gemenskap. De sjungande gesällernas turnéer 1928 
sammanföll med demonstrationer mot arbetsdomstolens inrättande - 1936 
inledde LO och SAF förhandlingar som skulle leda fram till Salt-
sjöbadsavtalet. De borgerliga regeringarna hade avlösts av regeringen P A 
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Hansson. Samtidigt som de inre motsättningarna tonades ned växte 
orosmolnen utanför landets gränser i och med fascismens framsteg. 
Gemenskap, både i att bygga landet och gentemot utlandet, blev ett viktigt 
känslomässigt begrepp för att orientera sig i denna tillvaro. 

Allsång blev en omtyckt programpunkt på olika arrangemang. Den 27 
november 1937 anordnade SDUK i Holmsund en aftonunderhållning kallad 
"Sjung svenska folk" på Sandviks teater, med allsång, dans till Gustav 
Kriströms kapell och "orientalisk dekoration och belysning".186 Titeln var 
hämtad från vissamlingen, men också från den revy med samma namn som 
gästspelat en månad tidigare med Teddy Leif och Mita Westi som 
huvudartister.186 Även inom religiösa kretsar togs allsångsbegreppet upp.187 

Den nya psalmboken presenterades i föreläsningsföreningen av pastor I 
Sahlin, Viksta, under rubriken "kyrklig allsång".1 Internt inom förening
arna hade man sina egna sångböcker att tillgå (se nedan om IOGT-logens 
sånger), och till interna fester diktade man bordsvisor med interna anspel
ningar att sjunga som allsång. 

Vad sjöng man inom allsången? Märta Netterstad har framhållit skol-
sångböckernas betydelse för 30-talets allsång.189 Sven Liljas utgåva "De 
bästa allsångerna" 1938 innehåller huvudsakligen sådana sånger som redan 
var kända för publiken genom skolans sångböcker. Likaså innehöll radions 
allsångsserie huvudsakligen skolbokssånger. Till detta kan tilläggas att också 
30-talets litterära visa utnyttjades ofta i allsångssammanhang. Ett exempel 
kan ges från Holmsunds musikcirkels soaré inom Musikens Vecka 1946, då 
programbladet innehöll följande sångtexter:190 

Land du välsignade 
Sveriges flagga 
Bohus bataljon 
Flickorna i Småland 
Svarte Rudolf 
Rosa på bal 
Lyckan 
En sjöman älskar havets våg 

I många sammanhang togs också 20- och 30-talens schlagermelodier upp 
som allsång.191 

Ett homogent musiksamhälle? 

Ur musikalisk synpunkt uppvisar denna period en relativt stor homogenitet. 
Musik innebär melodier, tryggt förankrade inom funktionsharmonikens 
ramar, med nottrycket som sann existensform. Ett och samma estetiska sys
tem, samma musikaliska paradigm anses vara gemensamt för all musik. 
Skillnaden mellan exempelvis schlagermusik och konstmusik ("lättare" och 
"svårare" musik) formuleras mer som en teknisk fråga; olika komplexitet 
kräver olika lyssnarteknik. Det går att hålla samman en musikalisk världs
bild som spänner från visa till symfoni. Det som faller utanför denna 
världsbild kan också definieras som geografiskt utanför (andra länders och 
folks musik) eller tidsmässigt utanför (spelmansmusik, experimentmusik). 
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Denna relativa homogenitet till trots, inklusive dess debatt om bättre och 
sämre musik, finns olika skiljelinjer som upprätthåller olika delkulturer 
inom samhället. Mest markant är kanske gränsen mellan troende och icke 
troende. Vid sekelskiftet spreds väckelserörelsens sånger långt utanför de 
egna leden - under denna period vänds frikyrkornas verksamhet mer och 
mer inåt. Vid slutet av 1800-talet stod väckelserörelsen för folklig musika
lisk förnyelse - under 1900-talet håller man fast vid de musikformer man 
etablerat som sina egna,192 och påverkar inte den folkliga musiken i stort.1 3 

Allsångsrörelsen under 30-talet fick som ett resultat en stor produktion 
av förenings- och förbundssångböcker. Många av dessa sångböcker bestod 
till största delen av ett allmängods: nationella sånger, landskapssånger, 
Bellman, Taube, folkvisor, kanons, samt en större eller mindre avdelning 
med föreningsegna sånger som markerade den egna samhörigheten. Inom de 
etablerade folkrörelserna hade man den egna sångskatten att förvalta.194 

IOGT- och NTO-rörelserna förenade sig 1930 om att ge ut en gemensam 
sångbok, Nykterhetsfolkets sångbok. Där finns förutom de genuina nykter
hetsrörelsesångerna även vandringssånger, "visor i folkton" med flera olika 
avdelningar. Sångboken var en större samling som skulle användas i många 
olika situationer. En genomgång av mötesprotokoll från 1937 för SGU-av-
delningen i Holmsund visar att man sjöng huvudsakligen som inledning och 
avslutning av mötena. Sångvalet domineras av rörelsens kampsånger och 
sånger som framhäver bilden av målmedveten ungdom med blicken mot 
framtiden. I IOGT-logen 880 sjöng man också samma typ av sånger. Själv
bilden som bildningsivrare - både bilden av rörelsen som sådan och bilden 
av de ledande i logen som också var aktiva i logens studiecirkelverksam
het195 - återfinns i valet av sånger som "Till boken", kanske också 
"Modersmålets sång" samt den sång som vid sidan av "Här är unga käcka 
viljor" sjöngs mest, "Kunskapslängtan".196 

KUNSKAPSLÄNGTAN 

Vi oss ej sammanslutit för glammets korta stund, 
en högre mening gjutit sitt liv i vårt förbund. 
Att andens skatter söka, att ljus för livet få, 
att folkets fromma öka, det är till det vi trå. 

Ett modersmål vi äga, ur fädrens bröst det sprang 
det mer än guld må väga och har en högre klang 
Vi äga stora minnen, vi äga sägn och sång 
som lyftat våra sinnen ur dagens ävlan trång. 

Det är vår mandoms ära,vår fröjd till ålderns höst 
att ljusets sådd skall bära sin frukt i våra bröst 
En dröm mer skön ej finnes än den på hoppets strand 
om arvedel som vinnes i andens fosterland. 

Det är också denna grupp av bildningstörstiga, entusiasterna i logernas 
studieverksamhet, som utgör den delkultur inom arbetarna vilken bär upp 
konstmusiksträvandena på orten. Att ta till sig den seriösa musiken och upp-

93 



fostra allmänheten i god lyssnarekultur har stått på deras program, samtidigt 
som de intagit en kritisk inställning till den moderna dansen. Samtliga före
teelser ingår i det allmänna särskiljandet av den bildningselit med bakgrund 
i folkrörelserna som under denna period tar säte i kommunala nämnder och 
styrelser.197 

Samtidigt är också uppslutningen kring konstmusiken del i uppbyggandet 
av en musikalisk delkultur. 

Dragspelarnas gemenskap 

En utvecklingslinje som under denna period är latent och som först under 
60-talet ska bli tydlig är dragspelsmusikens väg till att bli en särskild 
musikalisk delkultur. Under hela perioden var dragspelet ett folkkärt 
instrument, vilket avspeglades i att det utvecklades en grupp dragspelsvirtu
oser som livnär sig på att göra konsertturnéer: Calle Jularbo, Hugo och 
Ragnar Sundqvist, Carl och Erik Gylling, Andrew Russel och Rickard 
Dahlgren m.fl.198 Under 30-talet fick dragspelsmusiken ett nytt uppsving, 
kanske genom att det femradiga dragspelet nu helt slagit igenom. I 
Stockholm anordnades under flera år riksomfattande tävlingar och nordiska 
mästerskap, vilket sporrade många unga musiker och gav dem möjlighet att 
bli uppmärksammade.199 Många dragspelare från Norrlands sågverksdistrikt 
kom under denna period fram i rampljuset: Karl och Erling Grönstedt, 
Hans-Erik Nääs, Andrew Walter m.fl. På turnéer mötte dessa dragspelare i 
samlingslokaler och folkparker en jättepublik. 

Sölve Strands special-kvartett. 16-årige Solve Strand, svensk juniormästare på dragspel, 
Eric Hedberg, jazzmästare på dragspel, guitarristen Ivan Ernest. Obbola kl. 6, Holmsund 
Röda Kvarn kl 9.200 

Dragspelet var det naturliga förstahandsvalet för de flesta ungdomar som 
ville lära sig spela något instrument - det var förhållandevis billigt och lätt-
lärt, portabelt, användbart utan samspelspartners, möjligt att ha såväl för 
eget nöje som för att ge andra underhållning och dansmusik. Det exponera
des såväl i lokalsamhällets offentliga situationer som på bioduken. 

Att dragspelsmusiken senare blir föremål för en särskild delkultur som 
kämpar för instrumentets existens beror på flera orsaker. Dragspelet får un
der 1960-talet en marginell status på den offentliga scenen genom popmu
sikens, elgitarrens och elorgelns genombrott, men dessförinnan har det blivit 
utdefinierat från andra delkulturer. Inom konstmusiken hade instrumentet 
aldrig fått fotfäste, och därför utdefinierades det från folkbildningsverk
samheten.201 Inom jazzmusiken skedde också något av samma uteslutnings
tendens, trots att många dragspelare varit erkänt duktiga jazzmusiker och 
många musiker kombinerat dragspel med annat instrument. För den riktning 
inom jazzmusiken som anammade den exklusiva attityden var dock drag
spelet ett alltför vanligt instrument, som man måste dra upp gränser emot. 
Så hette det inom Umeå Rytmklubb kort efter dess bildande att dess syfte 
var att "utbreda intresset för den avancerade dansmusiken /.../ Det är en 
viss skillnad mellan en väl hopsatt och samspelt orkester /.../ och en drag
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spelare, som 'drar' den ena slagdängan efter den andra."202 När klubben 
några månader senare anordnade en jazzkonsert med dans i Umeå Folkets 
Hus såg man sig tvungen att markera distansen: "På förekommen anledning 
få vi meddela att dragspelstävlan kl 1700 samma dag ej har något samband 
med denna konsert." Likaså fanns det i början av 50-talet då omröstning
ar till en länets jazzelitorkester anordnades av VF ingen plats för 
dragspelare. 

Till uppkomsten av en dragspelets delkultur hör också tillgången på 
instrumentidiomatisk repertoar - uppvisningsnummer av de tidiga dragspels
mästarna som Frosini har traderats bland dragspelare, och gammeldansreper
toaren har i hög grad varit knuten till just dragspelet. 

Jazz: en alternativ estetik 

En annan musikalisk delkultur som byggs upp under senare delen av peri
oden är jazzmusiken som estetiskt system. Redan under 30-talet började som 
ovan nämnts ett jazzintresse odlas i form av jazzklubbar och tillfälliga jazz-

Fig. 14. Charley's orkester som var verksam under förra halvan av 1940-talet var en av de första 
helt blåsdominerade dansorkestrarna i Umeådistriktet under swingepoken. De flesta av musikerna 
var under 1970- och 1980-talen medlemmar av Holmsunds storband. Bakre raden: Almer 
Markström, Stig-Ola Öberg, Gerhard Edvall. Främre raden: Karl-Arne Björklund, Helge 
Markström, Kjell Wahlström, Knut Nilsson, Adde Säfström. Foto: privat, reprofoto: À Sörlin. 
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konserter i Umeå204, men det är efter kriget som det estetiska lyssnandet 
slår ut i full blom och gradvis utskiljs från danssituationen.205 Jazzmusiken 
fungerade hela tidsperioden som en del av dansmusiken, som del av den 
musik som fanns på dansestraden (speciellt när scenshow av orkestern in
gick) och mer renodlat på jam-sessions efter dansens slut eller på 
helgeftermiddagar. 

Vi brukade träffas hemma hos mig och hemma hos Kurt, trumslagarn, och så spelade vi 
då och var lite så där, svåra, man hade solglasögon /.../ Då var det ju standardlåtar, All 
the things you are, I surrender dear /.../ Det var väl ingen fast kvartett, utan det var väl 
bara det att vi skulle träffas då och ha lite fika, och så spela vi då, med fördragna 
gardiner och var lite så där - det skulle vara så på den tiden.20*5 

1952-54 ordnade VF omröstningar som korade länets "elitorkester" vilken 
gav konserter på några platser i länet, 1955 startade Umeåregionens musiker 
ett storband vid sidan om dansspelningarna som gav konserter under namnet 
"Musikerförbundets representationsorkester". Skivor, radio och enstaka tur
nébesök var inspirationskälla. Jazzen höjde också sin status så pass att den 
accepteras som ämne för studiecirklar. Det var alltså två olika publikas krav 
som jazzen ska tillfredsställa: dels de som dansar, dels de som spisar - en 
motsättning som några år senare resulterar i att jazzmusiken utmönstras som 
en renodlad konsertmusik. 

Kvinnan på scenen 

Under denna period ökar antalet kvinnor som musicerar offentligt. Under 
20-talet spelar kvinnliga pianister på biograferna: Alfhild Fessé, Hilma 
Olsson, Astrid Holmkvist, Elsie Nygren m.fl. På 30-talet framträder Hjördis 
Perneholm och Sigrid Amkoff som pianister i föreningslivet, den sistnämnda 
är också verksam som körledare för SGU:s damkor. 

Det är alltså i många olika offentliga situationer som kvinnor kan höras 
musicera. Det offentliga kvinnliga musicerandet tenderar dock fortfarande i 
många fall att orienteras runt kyrka och skola. På dansbaneestrader är det 
kvinnliga inslaget nästan obefintligt vare sig det är ett mindre dragspels/ 
fiolkapell eller blåsorkester som spelar. För den som vill sjunga i kör blir 
kyrkokören med sin rekrytering bland skoleleverna den enda bestående form 
som släpper in kvinnor. Damkörer och profana blandade körer blir kortliva-
de institutioner som byggs upp runt en ungdomsgeneration och läggs ned 
när kvinnorna gifter sig. Männen däremot kan välja manskören som blir en 
mer stabil kör där de nygifta fortsätter som vanligt. Körrepertoarens texter 
är också i regel skrivna utifrån ett manligt eller ett till synes könsneutralt 
perspektiv. 

De kvinnliga pianisterna spelar i regel inte ensamma utan är del i ett 
samspel, där de sittande vid pianot med rygg eller profil mot publiken 
ackompanjerar en manlig violinist som står upp vänd mot publiken. 

Till bilden av könsmönstren hör naturligtvis musicerandet som inslag i 
det allmänna mönstret. Att det kvinnliga musicerandet dominerades av kör
sång hör delvis ihop med den arbetsfördelning som funnits i familjerna. 
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Flickorna förväntades hjälpa sin mor med hushållsarbete medan däremot 
pojkarna fick mer fritid vilket kunde innebära tid att ägna åt instrumentre
petitioner. Att köpa ett instrument var också ett ingrepp i familjekassan, ett 
faktum som kunde missgynna flickorna. 

Under slutet av 40-talet ändras något av mönstret för instrument
fördelning, då musikcirkeln bekostar violinlektioner för några unga flickor 
som också medverkar i orkestern. Vid denna tidpunkt har dock violinen 
börjat bli sällsynt bland de manliga ungdomarna. En annan ändring är att 
det under 50-talet börjar bli vanligt med kvinnliga "refrängsångerskor" i 
dansorkestrarna. Den flicka som sjöng bra var inte längre hänvisad enbart 
till kyrkokören eller enstaka revyer för att få utlopp för sin sångglädje. 
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2.4 DET POSTINDUSTRIELLA SAMHÄLLETS MUSIK (1960-1980) 

Under 60- och 70-talen förvandlades Holmsunds karaktär av indu
strisamhälle. Som tidigare nämnts avvecklade SCA sitt stora engagemang 
genom nedläggning av Sandvikssågen och försäljning av golvfabriken, samt 
automatisering av Holmsundssågen. En viss ersättning blev etablering av 
Svenska Fläktfabriken, AMU-center och några flera mindre industrianlägg
ningar. Från mitten av 60-talet fick dock Holmsund mer och mer karaktär 
av pendlarsamhälle för anställda inom den kraftigt expanderande offentliga 
sektorn i Umeå (universitet, regionsjukhus, statlig och kommunal förvalt
ning etc.), och befolkningssiffrorna ökade snabbt. 1974 blev Holmsund gen
om kommunsammanslagning en del av Umeå kommun. 

Föreningslivet hade redan under 50-talet börjat minska i allmän 
betydelse under trycket av privatbilismen som fritidsnöje, och TV:s 
introduktion 1960 förstärkte denna utveckling. Logen Skärgårdsblommans 
ordenshus revs 1962 för att lämna plats åt en ny gata. Blåbandsföreningen 
lades ned 1973 efter att ha varit vilande flera år. Likaså minskade 
missionsförsamlingens och frälsningsarméns numerärer, medan däremot 
pingstförsamlingen expanderade. 

Det traditionella föreningslivets minskade roll berodde mycket på att re
kryteringen av ungdomar upphörde. Istället sökte sig ungdomarna samman 
oberoende av föreningar eller skapade nya. 1966 bildades en "Pop Club" som 
de facto fungerade som ungdomsgård i ett rivningshus under ett år.207 1973 
startades en kommunal ungdomsgård. Det politiska vänsteruppsvinget gav 
också utslag i form av ett återupplivat SSU i slutet av 60-talet, en FNL-
grupp, och avdelningar av KFML/SKP och KFML(r). 

Folkparken användes i mitten av 60-talet för popgalor men fick sedan 
lämna plats för nya bostäder. Kaféer och biografer lades ned under 70-talet. 

Kort översikt av musicerande former 

1960-talet kan ses som en omvälvningstid då mycket av det lokala musicer
andet omstruktureras. Nya situationer uppstår för offentligt musicerande, 
nya musikformer tillkommer och gamla förändrar karaktär, nya ekonomiska 
ramar och samhälleliga institutioner förändrar förutsättningarna för både ut
bud och efterfrågan av musik. Följaktligen kan det lokala musiklivet en bit 
in på 70-talet karaktäriseras som rikare än någonsin. Följande musikformer 
tillhör de vanligast förekommande. 

Kommunala musikskolan står som ram för ett flertal ensembler bestående av 
instrumentalelever och deras lärare. En orkester av symfonisk typ, stråk
kvartett, blåsarkvintett, blockflöjtskvartett m.m. arbetar med lättare nummer 
ur den konstmusikaliska traditionen, folkmelodier, underhållningsstycken 
mm. De ensembler som märks mest utåt är Skärgårdsbandet, en stor blås
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orkester med underhållnings-, blåsorkesters- och jazzmusik på repertoaren, 
samt Holmsunds storband som är renodlat mainstreamjazzinriktat. Musik
skolan har också ett nära samarbete med Holmsunds orkester förening, den 
forna musikcirkelensemblen som nu har symfonisk besättning. 

Dessa ensembler anlitas flitigt i föreningslivet, vid offentliga invigningar 
och ceremonier, offentlig sommarunderhållning, egna konserter och skol-
konserter. Skärgårdsbandet/Holmsunds storband deltar dessutom i Umeå 
jazzfestival samt gör resor till Umeå kommuns vänorter utomlands för skol-
konserter och medverkar i radio och TV. 

Mogendansband spelar på offentliga danser, gammeldansband likaså samt 
på privata tillställningar. För tonåringar ordnas ibland dans med musik från 
ett mobilt diskotek. Många ungdomar spelar i rockband som ibland ordnar 
egna konserter eller framträder på fritidsgården. 

Folkdanslaget Skärgårdsgillet är verksamt under 70-talet, och anlitas för 
uppvisningar, leder danskurser och ordnar gammeldanskvällar. Dansen be
ledsagas av unga fiolspelmän, som också framträder på föreningsmöten. 

Ortens dragspelare anlitas för musik vid olika högtider, sommarunder
hållning mm. De är också aktiva inom Umeå dragspelsklubb som bl.a. 
ordnar konserter med dragspelsmusik. 

Sångintresserade är aktiva inom manskören och kyrkokören (samt inom 
frikyrkornas körer). Under 60-talet och början av 70-talet har IFK 
Holmsunds damklubb en egen sånggrupp, och ur Sandviks IK utvecklas 
under 80-talet den fristående Holmsunds damkor. Inom PRO startas sång-
och musikgruppen Grupp 67 vilken framträder på egna och andra förening
ars möten, på sjukhem, finlandsbåtarna m.m. Ledare under 70-talet är 
Gustaf Kriström, vilken också vidmakthåller den wienska underhållningstra
ditionen som violinist på föreningsmöten, privata fester m.m. Inom fören
ingslivet är också många trubadurer verksamma. 

Det lokala amatörmusicerandet har alltså ökat i omfattning vilket också 
får genomslag i den lokala offentligheten. Denna har dock förändrat karak
tär; även om många arrangemang vänder sig "till allmänheten" är det ytterst 
få av dem som självklart kan samla en merpart av samhällets innevånare. 
Den lokala tillgängligheten är inte längre ett tillräckligt incitament till att 
bevista ett musikevenemang, istället krävs ytterligare faktorer som specialin
tresse för musikstil, tillhörighet till förening eller social kategori, familje-, 
släkt-, grannskaps- eller vänskapsrelation till musikerna etc. Dessutom har 
det lokala musikevenemanget eller öga-mot-öga-situationen över huvud 
taget fått en marginell betydelse för den gängse musiksmaken. Istället har 
massmedia under 60-talet definitivt övertagit rollen som förmedlare av 
musikaliska ideal. 

Teknologiskt hade detta sin grund bl.a. i inspelningsstudions utveckling 
under 50-talet via HiFi-återgivning till eget ljudredskap vilket gav förut
sättningar för grammofonindustrin att gå från återgivning till idealbildning 
samt radions FM-sändningar som möjliggjorde högklassig återsändning av 
musik. Rikstäckande TV-sändningar från ca 1960 och införandet av melodi
radio 1962 innebar nya exponeringssätt för musik och kom att bli styrande 
för den folkliga musiksmaken. Under 60-talet blir skivor, radio och TV den 
obligatoriska vägen för nya artister i underhållningsbranschen, speciellt via 
programmen Tio i Topp, Svensktoppen och Hylands hörna. Transistortekni
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ken medför en breddning av marknaden för hemelektronik (stereoanlägg
ningar) och en medföljande expansion av skivmarknaden.208 En motsvarande 
utveckling sker också av musikinstrumenten där de elektroniska instrument 
som ursprungligen lanseras som ljudförstärkta (elgitarr) eller ljudhärmande 
(elorgel) börjar ses som unika ljudkällor. Noternas minskade och gehörs
spelets ökade betydelse för underhållningsmusiken hör också samman med 
massmedias förändrade ställning. Det skikt i samhället som burit fram de 
nya idealen har varit ungdomarna. 

En ny generations musikvärld 

För den generation av arbetarbarn som växte upp i efterkrigssverige såg till
varon ut annorlunda än för deras föräldrar. Istället för 20-och 30-talens 
osäkra konjunkturer och klasskamp seglade Sverige under 50-talet på en 
långvarig högkonjunkturs våg av samförståndsanda och möjligheter till pri
vatkonsumtion utöver livets omedelbara nödtorft. Den nya ungdomsgenera
tionen blev ej på samma sätt som tidigare generationer av nödtvång fostrad 
till försakelse. "Det moderna projektet" var inriktat på växande resurser, de 
tillgångar som var möjliga att samhälleligt fördela skulle genom teknologiska 
framsteg mångdubblas och inte längre vara förbehållna överklass och högre 
medelklass.209 För den som skulle uppåt i samhället fanns givetvis försakel
sen kvar, men då med ett vidare syfte än att enbart göra den dagliga för
sörjningen möjlig. Under mellankrigsperioden hade folkrörelserna varit 
samlingsplats för ungdomen, och varit dess medel för att idka såväl studier 
som nöjesliv. Nu hade de generationerna själva makten i form av den kom
munalpolitiska sfären och i riksperspektiv som statsbärande parti. 50-talets 
arbetarbarn fick sitt studiebehov tillgodosett genom läroverk eller yrkes
skolor. Ungdomsförbundens verksamheter fick konkurrens av - även om 
man också delvis inkorporerade dem - intresset för motorfordon, uppsving 
för idrott m.m. Där fanns nya möjligheter till en (imaginär) uppfyllelse av 
längtan till social och rumslig rörlighet, som inte varit möjlig för mellan
krigstidens ungdomar. Introduktionen av mopeden 1950 och de förbättrade 
ekonomiska möjligheterna att skaffa sådan, motorcykel eller t.o.m. personbil 
gav ungdomen nya samlingspunkter och aktivitetsområden. Idrottens utveck
ling (bl.a. motoridrotten) under 50-talet gav också nya lockelser: inom det 
möjligas gränser låg inte längre bara att mäta sina fysiska krafter med var
andra och distriktets ungdomar, utan också en möjlig väg till snabb livs
framgång, personifierat i t.ex. Gunnar Nordahl, från närliggande Hörnefors, 
som blev fotbollsproffs i Italien. 

Denna utveckling kan utläsas i enstaka tidningsnotiser. Skolans övervak
ningsfunktion accentuerades, vilket framgår av följande notis från ett skol
styrelsesammanträde 1955: 

De religiösa föreningarna i orten hade påkallat styrelsens ingripande i samband med 
klassfesterna den sista tiden. Närmaste anledningen var dock att en maskeradbal 
anordnats på Holmsunds hotell, vilken emellertid inställdes genom överlärarens 
ingripande. Om klassfesterna hölls i skolans regi och under lärares överseende, ansåg sig 
skolstyrelsen icke kunna ingripa. Det vore istället föräldrarnas sak att tillse att deras 
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barn icke uppehöll sig på tvivelaktiga platser utanför skolan. Lärarna kunde icke 
210 tillhållas att ägna tillsyn över barnen vid sidan om skoltiden. 

Det hette också i en tillspetsad artikel 1958: 

...Saknad råder också efter ett hyggligt konditori, ett ställe dit man kan slinka in då man 
är ute och fingår. Det tidigare mest frekventerade stället har nu blivit ett offer för 
nedbusningen. Ungdomarna tycks inte ha intresse av att sitta på konditori längre, säger 
en bekymrad representant för kommunen. Bensin till bågen ska det vara i första hand. 

211 Sen kan man gå på fiket och tälja i borden. 

Ett svar från ungdomarnas sida fanns i form av en tillfällighetstidning SSU i 
Holmsund gav ut till första maj 1959: "Huvudsyftet (för utgivningen, A A) 
är nog det, att vi vill försöka få de styrande att inse att det finns ungdoms
problem här i Holmsund /.../ alla säger: inte min pojke(flicka)".212 Genom 
hela tidningen fördes kravet på en ungdomsgård i Holmsund, en lokal som 
skulle vara öppen för alla oberoende av krav på föreningstillhörighet. 

Bristen på förnyelse inom de gamla ramarna konstaterades också av 
Widar Sellberg, själv en av de äldre politiskt aktiva, i en ortskrönika 1964: 

Den äldre delen av köpingsborna tycks nog ha gjort sitt inom samhällsarbetet och är 
numera starkt klistrade vid TV-apparaterna. Man bör väl också förstå många som 
nedlagt ett helt liv inom förenings och samhällslivet och vill överlåta fortsättningen åt de 
yngre. Dessa yngre är i stort sett ointresserade för förenings- och samhällsarbete 
förefaller det.2 

Ungdomarnas beteende har alltid varit en källa till klagomål från de äldre i 
europeiska samhällen från det antika Grekland och framåt. Vad som upplevs 
som en kvalitativ skillnad i de ungdomskulturer som växer fram under 50-
talet och därefter jämfört med tidigare ungdomsgenerationer är att det inte 
längre gäller enbart att avgränsa sig från barnen och räknas som själv
ständiga, utan också att avgränsa sig från de äldre i sättet att använda denna 
självständighet. Det handlar inte längre om att få klä sig på vuxnas sätt, 
utan att klä sig annorlunda än vuxna.214 

Musikaliskt kunde inte denna ungdomskultur inrymmas inom jazzmusik
ens avancerade avantgardistiska ramar. Det blev istället rockmusiken som 
blev det nya uttryckssättet. Till en början betraktades den som en nyenkel 
förnyelse av jazzen, knuten till jitterbug-liknande danssteg, men den kom 
snart att avskiljas från jazzmusiken och bilda en egen traditionslinje. 

Första gången jag stifta bekantskap med den där 'Rock around the clock' som då kanske 
var början till, roten på det här (rockmusiken,AA) jobba jag i brädgården, sen så kom 
jag cyklandes, skulle ut på samhället, och så mötte jag en jobbarkompis, och så säjer 
han: 'Hör du, far upp på Fessés och så ber du att dom lägg på den här sista plattan hon 
har köpt.' 'Nå' sa jag, 'vad är det då?' 'Nå' sa han, 'far upp får du se.' Men jag stanna 
på kiosken där strax hitom och köpte nån tidning. Och då hade dom Sveriges Bilradio, 
och så mens jag står där och pratar med tösen som jobba där så säjer Cege Hammarlund: 
'Så ska vi spela Bill Haleys Rock around the clock.' Tänker jag, vad är det där? Så han 
lägg på vet du och det börja svänga. Men sa jag, det var det svettigaste jag hört, för att 
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det var en helt annan stil va. Ja, jag for upp på Fessés och så sa jag åt tjejen som jobba 
där, Monica, att lägg på sista skivan du har köpt. 'Hör du' sa na, jag tror jag blir 
vansinnig, den där han har gått sen i morse, ja upp och ner upp och ner' - för då var det 
ju en sån där man la tio på hög och så släppte man av - 'det är bara en skiva som har 
legat på, det är den där. Hon har gått för runt.' 'Ja men' sa jag, 'lägg på så jag får höra 
vad det är.' 'Ja nog vet du vad det är' sa hon. 'Nä' sa jag, 'jag vet int.' 'Ja det är den 
här odödliga' sa hon och la på. Då var det ju samma vet du. Så att den vägen kom jag i 

215 kontakt med rockepoken. 

Bill Haleys musik kunde nödtorftigt accepteras av dansmusikerna som "en 
ovidkommande musik som svänger , men Elvis Presleys ankomst på scen
en innebar att rockmusiken blev något mer än en dansmusik. Här fanns en 
sångare som också kunde fungera som en folkhjälte för dåtidens ungdomar, 
en James Dean på grammofonskiva. De relativt enkla musikaliska be
ståndsdelarna gjorde att helt nya artister kunde komma fram - arbetarung-
domar med liten musikalisk skolning men rätt känsla för musiken (inklusive 
kroppshållning och röstbehandling). 

Hur man tog till sig den här musiken tror jag var från början Radio Luxemburg - 208 
meter mellanvåg. Där hängde man framför radioapparaten på kvällarna. För det fanns ju 
ingen TV då utan det var radion som gällde, och i svenska program spelades inte 

217 speciellt mycket av det här. 

Via Radio Luxemburg, Sveriges Bilradio och kaféernas jukeboxar samlades 
ungdomar runt rockmusiken - många ungdomar som tidigare inte haft ett 
uttalat intresse för musik utan förhållit sig mer "normalkonsumerande". Med 
rockmusiken kom en ny grupp att bli intresserade av och bära upp konsert
er. Samtidigt introduceras en teknologisk revolution på flera fronter inom 
musiken: mikrospårskivorna av vinylplast, flerspårsteknik i inspelnings
studion, genombrott för elektriska och elektroniska instrument etc. ger den 
nya ungdomsgenerationen nya musikbegrepp och förhållningssätt till musik 
med utgångspunkt från grammofonskivan. 

Intresset för Rock'n'roll kulminerade under 1958, då en generation av 
rocksångare med en direkt relation till musiken (dvs. de spelade en musik de 
själva tyckte om) vuxit fram och bars fram av en publik av ungdomar i 13-
16-årsåldern, obetydligt yngre än de själva. Den första rock-galan i Umeå 
ordnades av IFK Holmsund, som hyrde läroverkets aula för en konsert med 
Little Gerhard & his Comets i slutet av februari 1958. Resultatet blev en 
chockartad upplevelse för Umeå. 

De unga flickorna i och under de lägre tonåren på främsta bänkens högra halva tilldrar 
sig mer och mer uppmärksamhet /.../ Enligt hittills vedertagen terminologi är detta hys
teri. Flickorna sträcker armarna mot taket och mot Little Gerhard och skriker, så att 
man fruktar, att deras unga röster ska sprängas, gapar med långt uthängande tungor, 
kastar sig på varandra, sliter varandra i kläderna och i håret och t.o.m. rullar sig på 
golvet. /.../ Upphetsningen medför en alltför våldsam påfrestning på tonåringarnas 

218 nervsystem: en flicka faller ned medvetslös och förs bort i ambulans. 
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Konserten utlöste en debatt i VF:s insändarspalter, där främst jazzanhängare 
markerade sitt avståndstagande från rockmusiken. "Trots att rock-rytmen på 
något sätt fängslar och gör det svårt att hålla foten stilla så måste man tänka 
på att uppföra sig som civiliserade människor och inte som en hög vild-
ningar."219 Vid sidan av publikens beteende vände man sig främst mot sång
stilen som karaktäriserades som "skrik" och "oljud", vidare påpekade man att 
rocksångarna ibland sjöng falskt. Jazzentusiasterna hade länge fört en kamp 
för att få sin musik socialt accepterad som konstnärligt högtstående musik. 
Nu måste man också avgränsa sig mot rockmusiken och förde då fram 
samma typ av argument som tidigare förts och i viss mån fortfarande fördes 
mot jazzen. 

De svenska rocksångarnas framgångar blev kortvariga. De hade i stort 
sett endast sin egen entusiasm att bygga på och kom aldrig upp till de ame
rikanska förebildernas nivå, mycket beroende på att de inte hade samma 
kännedom om rockmusikens förebilder. Någon rocksångare som tordes ställa 
sig i offentlighetens ljus kom aldrig fram i Holmsund.220 När sedan rock
musiken i USA effektivt motarbetades i slutet av 50-talet försvann ytter
ligare dess sociala kraft. 

Rockmusikens mer stillsamma drag införlivas med dansmusiken som und
er början av 60-talet upprätthålls av de som vuxit upp med rockmusiken, 
samtidigt som ett nytt klangideal byggt på den helt elförstärkta gruppen 
växer fram.221 Från 1963-64 är det en ny ungdomskull som tar till sig en ny 
musikstil inom rockmusikens ramar, popen, och i sin tur markerar sin sär
ställning gentemot närmast föregående generation. 

I och med 60-talets popvåg slog rocktraditionen definitivt igenom som 
ungdomens musikspråk och musikern som ungdomshjälte. Detta innebar en 
ökad social betydelse för musiken; nu förväntades alla ungdomar att på ett 
eller annat sätt intressera sig för musik. I ett långsiktigt perspektiv fick 
popvågen två effekter som delvis motsäger varandra. Den första är det upp
sving amatörorkestrarna fick. Perioden 1964-66 kunde en grupp av ganska 
orutinerade tonåringar bli rikskända "över en natt", eller i alla fall lokala 
tonårshjältar. Popmusik var med andra ord ett uttryckssätt som var möjligt 
att använda omedelbart, utan år av träning. Från denna period har "att spela 
i ett rockband" varit en av de viktigaste fritidssysselsättningarna för manliga 
ungdomar. Den andra effekten var grammofonskivans och inspelningstek
nikens genombrott som musikideal, vilket inneburit att den lokala aktivitet 
som amatörrockbanden står för endast undantagsvis har någon större betyd
else för ungdomen som social kategori. 

Följaktligen står rockmusiken inte för någon kontinuerlig offentlig tradi
tion i Holmsund utan uppvisar endast enstaka nedslag: popvågen 1964-66, 
punkvågen 1979-80, ett mer lokalt baserat uppsving 1983-84. 

En grupp som bildades influerad av 60-talets popvåg var "the 
• • 999 Mainjacks". Medlemmarna som var i 15-årsåldern började spela ihop 

sommaren 1964 och fick samma höst erbjudande från en lärare att spela på 
en skoldans. Därefter blev gruppen snabbt populär bland sina jämnåriga i 
Holmsund och Obbola, och de lyckades också få in en fot i Umeås popliv. 
Efter två år och ca 70 spelningar upplöstes gruppen, bl.a. för att fler av 
medlemmarna satsade på skolarbetet, man fick andra intressen, och för att 
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det blev för dyrt att skaffa ny utrustning. "Den sista spelningen blev mycket 
dramatisk, med bölande flickor svarta av mascara framför scenen".223 

Ungdomsdanserna blev under popvågen till konserter. Dansfunktionen 
blev av underordnad betydelse för musiken, istället gällde det att kunna ut
göra en lokal representation av den musik som förmedlades via Tio i Topp 
och grammofonskivor och den livsstil som förknippades med musiken. 
Under slutet av 60-talet inträffade en klyvning av det som tidigare kunnat 
hållas samman inom popmusiken: lyssnarfunktionen renodlades i riktning 
mot konstmusikalisk form och instrumentvirtuositet och blev mer en ange
lägenhet för en specialintresserad delkultur inom ungdomen än för ungdom
en som helhet, och dansfunktionen kom istället att uppfyllas av diskoteken 
eller av dansbanden. 

Under 70- och 80-talen har pop/rockmusik blivit till en musikalisk tra
dition inrymmande flera olika musikstilar tjänande som utttrycksmedel för 
flera olika livsstilar/delkulturer.224 Den enhetliga ungdomskultur som 60-
talets popmusik stod för vill jag därför karaktärisera som uttryck för en 
övergångsfas, där ungdomarna stod som bärare av de nya strukturella ramar 
för musikuppfattning som därefter dominerat i västerlandet: elektroniska 
ljud som de rätta musikljuden, hörande via elektroniska media som den 
rätta kommunikationsformen, kraftig markering som det rätta sättet att han
tera den rytmiska komponenten. 

Elektronikens genombrott i visan 

Under 50- och 60-talen förutspåddes att rockmusiken respektive popmusik
en var övergående fenomen som ungdomarna skulle växa ifrån för att i-
stället vända sig till den mer mogna musiken. Istället har alla musikideal på
verkats djupgående av de nya idéer rocktraditionen stått för, kanske främst 
ljudidealen. Ett exempel på brytningen mellan olika ljudideal kan hämtas 
från den nya tidens vissångare - trubadurerna. 

Under 70-talet var trubaduren ett vanligt inslag vid offentliga 
sammankomster samt inte minst på föreningsmöten - det sistnämnda genom 
ett ökat statligt ekonomiskt stöd för kulturinslag i föreningslivet. Tidsperi
odens intresse för det folkliga gjorde att vissången till enkelt ackompanje
mang passade utmärkt både som estradmusik och som egen musikverksam
het. Samtidigt är det dock fråga om den massmediale trubaduren som ideal
bild. Istället för föreläsningsföreningens programverksamhet är det radio och 
TV som förmedlar mötet med förebilderna, och istället för den tryckta vis
samlingen är det LP-skivan som lär ut sångerna till amatören. 

I min genomgång av tidningsnotiser från 1973 återkommer vissångare/ 
trubadurer som inslag på föreningsmöten eller konserter av olika slag 
(jämsides med sångare av äldre generationer som också kan ackompanjera 
sig på gitarr). Tidningsuppgifter om ett sådant tillfälle belyser brytningen 
mellan primär och sekundär oralitet. Fredagen den 23 mars arrangerades en 
Taube-afton i den nybyggda Storsjöskolans lokaler. Tidigare under dagen 
gavs samma program som skolkonsert. Arrangörer var Rikskonserter, som 
under denna period kommit igång på allvar som konsertarrangör, samt lokalt 
studieförbundet Vuxenskolan. Musikerna var trubaduren Gunnar Enqvist, 
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Skellefteå, samt musiker från Umeå regionmusikavdelning: Stellan Gjörling 
flöjt, Hans Schöllin klarinett, Carl Ivar Ericson fagott, Ove östman fagott 
och trummor, Hans Svensk gitarr, Eskil Columbus dragspel och Gösta 
Lundgren kontrabas.225 Denna för vissång stora ensemblesammansättning 
vittnar om att det var fråga om ett regelrätt inslag i Rikskonserters verk
samhet (och inte bara ett ekonomiskt bistånd till en förefintlig verksamhet). 
Inte bara vissång i allmänhet, utan en vissång för 70-talets behov, för att 
göra ett försök att i efterhand formulera de musikaliska syften 
Rikskonserter hade med konserten. I en insändare uttryckte en ur publiken 
sig kritiskt till konsertens utformning.226 

Fredag kväll förra veckan lyssnade jag tillsammans med ett 50-tal personer på Gunnar 
Enqvist som sjöng och småpratade berömvärt om Evert Taube, Det tråkiga var bara att 
den annars i många stycken så nyttiga elektroniken förstörde föreställningen. Jag satte 
mig till att börja med mitt i salen men var snart nödsakad flytta bakåt och på sidan så 
mycket som möjligt eftersom högtalarljudet närmade sig smärtgränsen /•••/ Man går ju 
inte till en sån här visafton för att lyssna till högtalardon där den mänskliga rösten är 

mycket mer förvrängd än i ens egen TV eller radio därhemma. 

För skribenten passade inte högtalaranläggningen in i bilden av vissången, 
det blev för honom en sammanblandning av två olika kommunikations
system. 

Samtidigt som den elektroniska revolutionen ofta omärkligt påverkade de 
flesta musikstilar och traditioner, gav den också upphov till en reaktion i 
form av främjande av olika musikstilar med uttalad förklaring att dessa 
stilar inte byggde på "elektricitet". Detta var emellertid enbart en orsak: för 
många gällde det den egna favoritmusiken mot rockmusiken som ansågs do
minera medierna alltför mycket. 

Folkmusikens nya revitalisering 

Under 70-talets första år ökade den svenska folkmusikens andel av det 
offentliga musicerandet närmast explosivt. Speciellt notabelt var att detta 
uppsving till stor del bars upp av ungdomsgenerationer som tidigare inte 
haft någon särskild kontakt med spelmansmusiken. 

Jag hamna i Delsbo 71 på sommaren, och det grep mig som ett rus nästan den där 
folkmusiken, hela stämningen där och improvisationen. Och takten, takten i folkmusik 
när den spelas riktigt alltså, den fäste jag mig väldigt vid. Så jag gick ju där i Delsbo då 
i flera dagar som i ett rus, och jag minns, på kvällen när jag skulle fara hem, skulle jag 
bo hos en kompis i Hudiksvall på söndag kväll då, så skulle vi gå och lägga oss, och så 
när jag hade legat ungefär en kvart då teg jag upp och sa: 'Du det här går inte, jag 
kommer inte att kunna sova, det är fullkomligt - det är ingen idé att jag försöker ens, så 

227 jag steg upp och lifta till Umeå på natten. 

I Holmsund fick intresset för folkmusik sitt viktigaste uttryck i form av 
folkdanslaget Skärgårdsgillet, som bildades ca 1969-70 av en grupp dansare 
som tidigare varit med i Björkstalaget i Umeå.228 Laget växte snabbt - en 
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medlemsförteckning från 1971 upptar ett 40-tal medlemmar. Inslaget av 
medlemmar från Umeå var stort, närmare hälften, men den reguljära verk
samheten var helt förlagd till Holmsund. Förutom danskvällar och kurser för 
de egna medlemmarna hade man också kurser för barn samt arrangerade 
gammeldanskvällar i Sandviks teater med dansorkestrar från länet. Man hade 
också rena folkdansuppvisningar och anlitades därför vid olika offentliga 
evenemang, speciellt vid midsommarfirandet då man åkte emellan flera olika 
platser. I slutet av 70-talet lades verksamheten ned då de flesta aktiva hade 
bildat familj. Därefter har folkmusikintresset kanaliserats genom föreningen 
Gnid och Drag i Umeå (och folkdansen genom Björkstalaget). 

Även inom kommunala musikskolan och orkesterföreningen fick folk
musiken större utrymme denna period. I det repertoarförslag som Sixten 
Liedström gjorde upp för orkesterföreningen inför hösten 1968 ingår ett 
stort antal spelmanslåtar ordnade i olika avdelningar; låtar från Härjedalen, 
"folkmelodier" - här bl.a. Mungalåten och gånglåt från Äppelbo - och under 
"Orkester- och strålkövningar" ett urval av övervägande polskor ur Göte 
Wallén, 28 låtar.229 1969 repeterades ett tiotal andra låtar.230 Detta år fram
trädde också enskilda elever från musikskolan med spelmanslåtar och gick 
låtspelskurser genom Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur.231 

VT 1974 gjorde elever vid musikskolan och dansare från Skärgårdsgillets 
barnverksamhet ett folkmusik/dansprogram kallat "Spadarvet" och turnérade 
med detta i Norr- och Västerbotten som skolkonserter i Rikskonserters 
regi.232 

Varför fick folkmusiken ett så stort uppsving under 70-talet?233 Inom
musikaliska förklaringar finns i att 60-talets musikvärld banade nya vägar 
till folkmusiken. Intresset för folkvisor - ofta öppnat genom amerikansk 
protestsång - gav en kontaktyta med den instrumentala folkmusiken. Inom 
jazzmusiken hade Lars Gullin, Bengt-Arne Wallin och Jan Johansson under 
50- och 60-talen tagit in folkmusikaliska drag samtidigt som den internatio
nella jazzen också vände sig till musik från Afrika och Asien. Popmusikens 
internationella utveckling under andra halvan av 60-talet inbegrep också ett 
intresse för folkmusik från olika länder vilket inom svensk popmusik så 
småningom resulterade i ett intresse för svensk folkmusik. Även uppbygg
naden av kommunala musikskolor bidrog till ett ökat intresse. Dessa var till 
stor del uppbyggda kring undervisning i violinspel, och spelmanslåtarna 
torde ha haft en viktig roll i undervisningen som alternativ till den konst
musikaliska repertoaren, melodier med lagom svårighetsgrad och avsedda för 
instrumentet.234 Alla dessa tendenser förde nya lyssnare i kontakt med 
spelmansmusikens tonspråk och möjliggjorde ett närmande till stilenligt 
framförd musik. 

Uppsvinget kan dock inte enbart eller ens huvudsakligen förklaras som 
inommusikalisk utveckling. De många entusiaster som var med talade ibland 
i termer som "gemenskap", "spela själv" och "funktion", men det är egen
skaper som lika gärna går att finna i andra musikstilar som fanns till
gängliga - körsång eller rockmusik för att nämna två exempel. Varför var 
det så många som valde just spelmansmusiken för att känna gemenskap och 
spela själva? En viktig förklaring är att finna i att folkmusiken fick en stark 
symbolkaraktär för flera stora grupper samtidigt. För landsbygdsbefolkning, 
och de som tvingats flytta från landsbygden pga. arbetslöshet, blev folkmus
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iken en symbol för protest mot urbanisering och missgynnandet av lands
bygden. Folkmusiken blev den "riktiga" musik som ackompanjerade gröna 
vågen". Mot storstadens larm och elektriska musik ställdes älvars brus och 
fioler. Folkmusiken blev också en viktig symbol för många av den tidens 
ungdomar, speciellt de som bidrog till högskoleexplosionen under slutet av 
60-talet. I folkmusiken kunde de finna mycket som kändes rätt. Den var 
"äkta" och genuin, obesudlad av kommersiella krafter; den var "folkets" mus
ik och inte borgarklassens; den kunde ställas emot USA-musikens inflöde, i 
ett anti-imperialistiskt perspektiv. Noteras kan att de två politiska partier 
som under början av 70-talet hade ett ökande ideologiskt inflytande, center
partiet och KFML-SKP, båda profilerades musikaliskt med just folkmusik. 

Så småningom så började det ansluta sig folk som såg liksom mer teoretiskt och 
ideologiskt på folkmusiken. Vi hade ju startat det för att vi tyckte det var roligt. I och 
för sig så var vi väl inspirerade av stämningar i tiden, liksom, [men] vi såg ju inte 
folkmusiken som nåt sätt att bedriva klasskamp, vilket däremot en del andra gjorde som 
började komma så småningom, och liksom drev diskussioner då och tog upp att vi skulle 
inte dansa såna här danser som var påhittade av borgarklassen då för att efterlikna 
folkets kultur utan vi skulle bara dansa riktigt genuina folkdanser, vad det nu var. Dom 
flesta tyckte ju att 'det ger vi väl fan i vem som har hittat på dom här och varför, 
huvudsaken är att det är bra danser', den inställningen hade dom flesta, men dom här 
teoretikerna var ju väldigt talföra och så där /.../ så dom dominerade^ju ändå diskus
sionerna rätt kraftigt. Och det var ju, tidvis var det väldigt infekterat. 

De intensivaste försöken att inordna folkmusiken i ett vänsterpolitiskt sam
manhang gjordes av KFML-SKP. I det extranummer av Marxistiskt Forum 
(partiets teoretiska organ) som gavs ut 1974 efter partiets kulturkonferens 
citerades följande konferensinlägg: 

Kulturimperialismen innebär passiva kulturformer. Kommersiell produktion och 
konsumtion. Detta är viktigt att kämpa emot. Folkmusiken, som jag har erfarenhet av, 
är just motsatsen, den är aktiverande. Det går lätt att lära folk dansa folkdans. 
Folkmusiklag är ofta väldigt trista perfektionister. Dom spelar sin gamla musik som den 
alltid har låtit. Det skrämmer folk, ingen går dit. Men vi i Holmsund har Skärgårdsgillet. 
Det är en helt annan sak. Dom är öppna för nya saker, nya spelsätt m.m. På en sån 

236 danskväll blir det en fantastisk stämning. 

I detta inlägg återfinner vi de vanligaste argumenten för folkmusiken. Det 
är ett anti-imperialistiskt ställningstagande att syssla med folkmusik. 
Folkmusiken ses som aktiverande i motsats till den kommersiella musikens 
passiviserande verkan. Bakom kritiken av den kommersiella produktionen 
finns också underförstått en anti-kapitalistisk kritik. Folkdans är dessutom 
lätt att lära ut, med andra ord är det ingen exklusiv snobb företeelse utan 
överensstämmer med ett jämlikhetsideal. Slutligen skiljs olika grenar ut 
inom folkmusikutövningen, där den äldre generationen(?) framstår som per
fektionistisk och konservativ. 
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Det var också en inställning som var då i början på sjuttitalet, att det var inte så noga 
det där med kunnigheten utan det var viktigare med spelglädjen, och det skulle inte vara 

«00 
akademiskt och symfoniskt utan det skulle vara folkligt. 

Drömmen om musikalisk utbildning - Kommunala musikskolan 

Vad många i generationerna som var unga före andra världskriget återkom
mer till är just upplevelsen av att vilja vidareutveckla sitt musicerande 
genom formella studier men inte ha ekonomisk möjlighet, eller redan vara 
bunden av familjesocialt ansvar. Vilka var då möjligheterna att skola sig 
musikaliskt? Flera berättar om privatlektioner för lärare eller militärmusiker 
i Umeå. Den självlärde violinisten Gunnar Lindgren tillbringade några må
nader i Stockholm för lektioner i början av 20-talet och blev själv senare 
lärare åt andra violinister. Av längre utbildningar, i den mån ekonomisk 
möjlighet fanns att gå sådan, kan nämnas Folkliga musikskolan Ingesund 
utanför Arvika vilken startade på 20-talet och erbjöd studier i folkhögsko
lans form, vilket några också utnyttjade. En annan möjlig väg som gav en 
säkrare framtid var att utbilda sig till folkskollärare/kantor. Ekonomiskt 
mindre betungande var vägen via regementsmusikkåren, där eleverna hade 
sin försörjning tryggad (men inte speciellt mycket mer), instrumentalutbild
ning och möjlighet till studier vid musikaliska akademien. Fortfarande 
under 50-talet var militärmusiken den kanske mest självklara vägen; då fick 
(minst) tre pojkar från Holmsund plats vid I 20:s musikkår i Umeå, vilket 
senare ledde till lärarverksamhet inom kommunala musikskolor.239 Upp
komsten av dessa gav nya möjligheter till yrkesmässig musikverksamhet, och 
under en övergångsperiod (innan ett överskott på högskoleutbildade musik
pedagoger/musiklärare uppstått) togs militärmusiker eller före detta resta-
urantmusiker in som musiklärare, eller som i Holmsund där amatördans-
musikern sedan ett 30-tal år Helge Markström övertalades att komplettera 
sina kunskaper med ett års musikaliska folkhögskolestudier för att bli en av 
musiklärarstaben. 

Flera av de som under efterkrigstiden utbildat sig till musikyrken kan 
berätta om hur de fått stöd från en föräldrageneration som inte haft samma 
möjligheter. Alf Burstedt, trumpetare i Umeå sinfonietta berättade om 
fadern Almer: 

Det var nog en dröm egentligen också, för pappa berättade för mig att som liten hade 
han också velat göra som Sigurd hade fått, fara till Arvika och studera, men det fick han 
inte utan vart tvungen att börja jobba på fabriken. Farfar blev sjuk och det behövdes 
pengar. Pappa hade sett fram emot att få bli musiklärare eller fått utbilda sig som mu
siker. Och den glädje egentligen som han kände för min skull men kanske ändå mer för 
Jon-Eriks skull, som blev en mycket skicklig violinist, se honom utvecklas och vara med 
när han spelade, det tror jag han njöt väldigt av. Han hade som målsättning att vi barn 
inte skulle arbeta på fabriken. 'Ni ska aldrig sätta er fot innanför dessa grindar' sa han, 
och den målsättningen lyckades han med. På 40-talet så handlastade dom järnvägs
vagnar med Holmsundsgolv. Han stod ju då och lastade 40-kilosbuntar, vagn efter vagn, 
tusentals buntar, så han slet ju sönder nacken. Han fick en nackskada som gjorde sig 
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påmind när han blev äldre. På slutet fick han stora svårigheter att spela, han skakade ju 
och måste ofta vila. Han arbetade i en väldigt ohälsosam miljö. Han var med när 
Holmsunds Golv installera den stora nya lackmaskinen från Tyskland, och han var en av 
dom som skötte den. Valsarna i maskinen var 300 grader varma, dom skulle varje dag 
tvättas rena med thinner. Ibland kom han hem och var redlöst berusad av det. Så det 

240 ville han skona oss ifrån, och det lyckades han faktiskt med. 

Under 60- och 70-talen blev de kommunala musikskolorna den naturliga 
startpunkten för yrkeskarriärer som orkestermusiker och musiklärare. "Vi 
hade aldrig syftet att skapa yrkesmusiker", säger Sixten Liedström som varit 
verksam som kommunal musikledare i Holmsund och senare i Umeå (genom 
kommunsammanslagningen), "vi ville att dom skulle få lära sig ett instru
ment så pass att dom kunde vara med i en amatörorkester på fritiden." 
Expansionen inom såväl yrkesorkestrar som kommunala musikskolor gjorde 
dock att många holmsundsungdomar gått till musiklärar- eller musikeryrket 
under 70- och 80-talen. 

Drömmarna om att kunna ge barnen en kvalificerad musikalisk skolning 
fick alltså konkret form i kommunala musikskolan. Musikskolan räknar sin 
start från 1958 då organiserad instrumentalundervisning för skolbarn inledd
es, då inom studieförbundens ram och med visst kommunalt stöd. 1962 in
rättades en kommunal musiklärartjänst som under början av det följande 
decenniet kompletterades till totalt fyra heltidstjänster.241 Initiativtagare till 
undervisningen var en av medlemmarna i musikcirkeln, industriarbetaren 
Almer Burstedt, som på detta vis ville skapa förutsättningar för en återväxt 
till musikcirkeln eller orkesterföreningen, som blev det nya namnet 1967.242 

Musikskolans och orkesterföreningens verksamheter blev också intimt före
nade i det att man satsade inom musikskolan på stråk-, träbiås- och bleck-
blåsinstrument med inriktning på att ungdomarna skulle få möjlighet till 
samspel inom orkesterföreningens ram. Denna expanderade också från ett 
knappt tiotal medlemmar vid mitten av 60-talet till ett drygt trettiotal i bör
jan av 70-talet. Andra samspelsformer inom musikskolan som också anlita
des offentligt var stråk-, blockflöjt- och klarinettkvartetter. Vid slutet av 
60-talet startade man vad som skulle bli Holmsunds storband, och 1972 bil
dades en stor blåsorkester, Skärgårdsbandet. Flera ungdomar spelade under 
70-talet med i såväl orkesterföreningen, storbandet och Skärgårdsbandet. 

Lördagen den 19 maj 1973 visade dessa tre orkestrar upp resultaten av 
årets verksamhet för Holmsunds allmänhet i form av en konsert på Sandviks 
teater på eftermiddagen. Programmet hade följande utseende:243 

HOLMSUNDS ORKESTERFÖRENING, dir Sixten Liedström 
Cole Porter Begin the beguine 
Joseph Haydn Andante från symfonin "Pukslaget" 
Johannes Brahms Themes from First Symphony op 68 

Allegro non troppo 
Henry Purcell Rondo from "Abdelazar" 

Moderato Energico 
Joh Seb Bach Violin-Konzerte nr 2 E-dur 

Allegro-Adagio-Allegro assai 
Violin: Åke Andersson 
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PAUS 

MUSIKSKOLANS STORBAND, ledare Helge Markström 

H Wärren September in the rain 
H Carmichael Star Dust 
V Youmans Tea for two 

SKÄRGÅRDS-BANDET, MUSIKSKOLANS BLÅSORKESTER, ledare Roger 
Perneholm 

B Bacharach This Guy's In Love With You 
B Andersson Ring! Ring! 

Programmet är tämligen representativt för de olika orkestrarnas repertoarer. 
Orkesterföreningens del av konserten upptar en av 40-talets dansmelodier 
som fått status av evergreen samt nummer ur den konstmusikaliska tradi
tionen, främst från wienklassiken och barocken. Dessa tidsperioders musik 
passar bäst till orkesterföreningens numerär.244 En jämförelse med före
gångaren musikcirkelns repertoar visar att 30-, 40- och 50-talens ameri
kanska dans- och musikalmusik tagit den plats för "lättare" musik som tidi
gare fylldes av österrikisk/tysk marsch- och operettmusik. Barockmusiken 
har fått en mycket större andel av repertoarens storlek, speciellt under 60-
talet.245 De samtida nordiska kompositionerna "i folkton" som förekom 
under 40-talet fick också en motsvarighet i repertoaren kring 1970, men då 
i autentiska spelmanslåtar. Någon modern konstmusik förekom inte; samtid
igt med att de svenska orkesterföreningarnas antal under efterkrigstiden 
ökade väsentligt slutade de akademiskt utbildade kompositörerna skriva för 
denna typ av orkester.246 Orkesterföreningen dirigerades av Sixten 
Liedström vilken 1964 anställdes som kommunal musikledare. 

Storbandet leddes av Helge Markström vilken under 30-, 40- och 50-
talen varit verksam som jazzinfluerad dansmusiker. Hans erfarenheter och 
stilkännedom därifrån kom väl till pass för att driva ett storband, vilket gav 
möjlighet för saxofon-, trumpet- och tromboneeleverna att använda sina 
instrument i samspel. Repertoaren har hela tiden varit inriktad på swing-
musikens dansanta evergreens och nyare arrangemang i samma stil, vilket 
har passat såväl för musikernas tekniska kapacitet som för den publik man 
velat vända sig till. 

Skärgårdsbandet bildades 1972 med Roger Perneholm som ledare. Han är 
uppväxt i Holmsund och var under 50- och 60-talen militärmusiker i Umeå 
samt under några år musiklärare i Märsta varifrån han återkom 1969. I 
Märsta hade han arbetat med en stor blåsorkester av "symphonic band"-
typ247 och tog upp samma idé i Holmsund. Repertoaren byggdes till stor del 
upp runt amerikanska samtida arrangemang vilket innebar en dominans av 
amerikansk underhållningsmusik av Bacharachs typ, jazznummer, Sousa-
marscher men också enstaka popnummer som Light my fire, Hey Jude och 
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Fig. 15. Skärgårdsbandet i Alberta, Canada vid resan till Umeås vänort Saskatoon. Till resan till 
vänorten Petrozavodsk i Sovjet 1977 trycktes detta vykort upp. Reprofoto: À Sörlin. 

som i programmet ovan ABBA:s "Ring ring" - aktuell vid denna tidpunkt 
och påpassligt arrangerad av Perneholm. 
Dessa tre orkestrar stod för merparten av det offentliga musikutövandet i 
Holmsund under 70-talet. Speciellt intensivt blev arbetet med Skärgårds
bandet. I denna orkester lyckades det att förena spelglädje och entusiasm 
med engagerande uppgifter vilket gjorde att orkestern var verksam i sju års 
tid med i stort sett oförändrad medlemssammansättning, dvs. så länge ung
domarna gick i skola och fanns samlade i Holmsund. Redan efter några 
repetitioner fick orkestern tillfälle att framträda inför publik, och den fort
satta karriären innehöll många sporrande inslag. 1973 deltog man i ett 
underhållningsprogram i TV, och i samband med jazzfestivalen i Umeå 
samma år fick man spela välkomstmusik till Duke Ellington på Umeå flyg
plats samt vara uppvärmningsorkester före Ellingtons konsert. 1976 delade 
man estrad med Benny Goodmans orkester. 1974 började man ge skolkon-
serter, detta år inom Västerbottens län, senare till Stockholm och Vasa. 1976 
hade man utbyte med Umeås vänort Saskatoon i Kanada, vilket innebar att 
man tog emot deras skolorkester en vecka under våren samt under hösten 
besökte Saskkatoon under två veckor. Inför denna resa bildades en föräldra
förening som på olika sätt arbetade för att finansiera resan och som därefter 
fortsatte som orkesterns stödförening. Vid återkomsten dokumenterade man 

m 



musiken från sina konserter i Saskatoon genom att spela in en LP med titeln 
"Skärgårdsbandet in Canada". 1978 gjorde man ytterligare en längre resa, 
denna gång till vänorten Petrozavodsk i Sovjetkarelen. 

Varför kom "Skärgårdsbandet" att lyckas så bra? Andra satsningar på 
blåsorkestrar i samma stil, såväl i Umeå tätort som i Holmsund har inte fått 
på långt när samma gensvar och uppslutning från elever, samma varaktighet 
eller samma uppmärksamhet från samhälle och allmänhet. Det blev inte bara 
en samspelsform där blåsareleverna fick pröva sina kunskaper i ett samman
hang och pröva att stå på en scen, utan mycket mer: den etablerade orkest
ern för offentliga ceremonier och tillställningar i Holmsund, och en repre
sentation utåt i världen för det unga Holmsund/Umeå. Varför blev det så? 
Samspelsformen som sådan, stor blåsorkester, är inte speciellt vanlig i 
Sverige. Den har i Sverige utövats mest av militärmusikkårer och Fräls
ningsarméns musikkårer, orkestertyper som hade sin största publika 
förankring vid sekelskiftet snarare än på 70-talet. Blåsorkestern ingår inte i 
den "naturliga" svenska bilden av skolungdom, på samma sätt som den gör 
det t.ex. i Norge i form av skolekorpset. 

Ett svar som flera anfört är lärarnas engagemang och personliga egen
skaper. Samspelet mellan lärare och elever tycks ha fungerat ovanligt bra: 
lärarna har kunnat arbeta med musik som de själva tyckt om, och detta i en 
form som fungerat positivt som undervisning. 

Föräldrarnas roll ska också framhållas. Det starka stödet i form av för
äldraförening visar på att man aktivt ville medverka till att hålla verksam
heten igång. Bakom stödet fanns dels att flera av föräldrarna var aktiva 
amatörmusiker samt säkerligen också en socialt präglad lyhördhet för 
musiklektioner som fritidssysselsättning. 

Slutligen kan man också anmärka att blåsorkestern kunde verka i ett 
musikaliskt ingenmansland. I början av 70-talet hade popmusiken inte lika 
stark ställning bland ungdomar som den haft under andra hälften av 60-
talet. Den popmusik som fanns utgjordes dels av "teeny-bopper"-musik, dvs. 
enkla trallvänliga sånger lanserade av bildsköna sångare med inriktning på 
10-13-åringarna som målgrupp. Dels fanns också en avancerad popmusik 
som utfördes av artister och uppbars av en publik som varit med sedan 60-
talet. Denna musik var tekniskt virtuos och formellt komplicerad, vilket 
krävde lång träningstid både för musiker och publik. Detta gjorde att den 
inte kunde bli den "naturliga" musikstilen för den nya generationen att iden
tifiera sig med. Att någon sådan självklar musikstil inte dök upp hänger 
också ihop med det demografiska faktum att årskullarna i slutet av 50-talet 
var ganska små i jämförelse med det tidiga 60-talets årskullar, den genera
tion som skulle bära upp punk- och disco-musik. 

Bildningssträvandenas syfte att göra den europeiska konstmusiken både 
tillgänglig och förståelig för alla oavsett klassbakgrund tog alltså under 
efterkrigstiden form av kommunal musikskola, och på nationellt plan insti
tutioner som Rikskonserter och Statens Kulturråd.248 När detta var fullt 
genomfört på 70-talet hade emellertid synen på konstmusik förändrats, eller 
rättare sagt: en konstmusikalisk utveckling (utveckling av verbaliserad este
tik, renodlad konsertrepertoar, konsertinriktade föreningar och musiker etc.) 
hade skett inom både jazztraditionen, rocktraditionen och 
folkmusiktraditionen, och deras respektive företrädare krävde utrymme vid 

112 



sidan av konstmusiktraditionen inom den statliga musikverksamheten, 
krävde att deras musik också fick offentligt erkännande som konstmusik. 
Detta kan med Pierre Bourdieus synsätt ses som utveckling av olika frak
tioner vilka strider om definitionen av det kulturella kapitalet.249 

Denna problematisering av det konstmusikaliska fältet avspeglas också i 
kommunala musikskolans verksamhet; kommunala och statliga medel till 
storbandsjazz hade varit otänkbart under 40- och 50-talen. Ett intressant ut
tryck för denna vidgade definition av konstmusik är de omslagsbilder som 
pryder musikskolans årliga verksamhetsberättelser. Är 65/66 återges en puk-
slagare i kostym, 66/67 en cembalo, 67/68 en luta, 68/69 en indisk sitar-
spelare, 69/70 en jazztrumslagare och en pukslagare samt 70/71 Jimi 
Hendrix med sin elgitarr. 

Samtidigt ska inte parallellen med utvecklingen inom det nationella 
musiklivet hårddras. Kommunala musikskolan i Holmsund hade inte som 
uppgift att definiera konstmusik, utan att lära skolungdomar spela något 
musikinstrument. Samhörigheten mellan bildning och nöje måste framhållas; 
att lära sig att spela ett instrument blir i sig en bildningsprocess, och musik
stil är av underordnad betydelse. Musikskolan ses inte enbart som "en del av 
den svenska musikodlingen", utan som ett medel för att ge ungdomar en 
meningsfylld fritid. Almer Burstedt, vars roll för musikskolans uppbyggnad 
nämnts ovan, hade inget större personligt utbyte av jazzmusik, men om 
storbandet och Skärgårdsbandet sade han:2 0 

Dom har storband, småband, mellanhand, 'det är ju bara skoband som fattas' säger jag 
när jag ska retas med Roger. 'Du med dina senor' säger han då. Nä, men det är roligt. 
Och så är det ju hemskt roligt att ungdom får sysselsättning så att dom inte springer 
efter vägarna. Det hjälpte mig mycket när jag starta musikskolan. Föräldrarna blev 

ivriga. 

"Vi ska skapa en allas musikkultur" 

Samtidigt som massmedieutvecklingen gav spridning åt professionaliserings-
ideal, och ökade möjligheterna till kontakter med professionella musikfram
trädanden, utformades det lokala musiklivet och delar av det nationella pro
fessionella musikutövandet i motsatt riktning, i jämlikhetsidealets tecken. 

Ovan har nämnts hur sådana idéer låg bakom tillkomsten av kommunala 
musikskolan. Under 70-talet bidrog det vänsterpolitiska uppsvinget samt 
gröna vågen till att skapa ett ideologiskt klimat som uppmuntrade amatör
musicerande i form av framför allt spelmansmusik och körsång. Generösare 
bestämmelser för studieförbundens bidragsgivning, ett resultat av den nya 
statliga kulturpolitiken, underlättade och uppmuntrade denna utveckling. 
Tidigare har nämnts att folkmusiken ansågs mer jämlik än annan musik; 
inte beroende av stora investeringar i förstärkarutrustning och uppbackning 
av grammofonbolag. Vissång till gitarr hade också samma 
folklighetskaraktär. Den var ej beroende av dyra instrument och 
konsertlokaler, och med ett oskolat röstideal och enkel musikalisk 
uppbyggnad. 
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I nära samband med de jämlikhetsideal som eftersträvas kan man också 
se vissa förskjutningar från individ till kollektiv, dvs. en nedtoning av indi
videns roll. Rockmusiken knöts under 50-talet till sångaren, rock-kungen 
med anonyma musiker; från 60-talet är det gruppen som framhävs. Drag
spelarna har också tidigare varit enskilda artister, dragspelskungar; nu bildar 
man lokalföreningar sammanknutna i en riksorganisation, helt enligt mönst
ret för folkrörelser. Även inom populärmusiken kan man ana en sådan ut
veckling: Alf Björnberg har i sin studie av bidragen till melodifestivalen 
1959-1983 konstaterat att sångrösten mer och mer inlemmats i den totala 
ljudbilden från att tidigare varit distinkt placerad framför 
ackompan j emange t.251 

De nya delkulturerna 

Under denna period är det framför allt olika ålderskategorier som markerar 
sin självmedvetenhet genom musik på ett sätt som påverkar det lokala 
musiklivet. Ungdomarna har alltid haft ett starkt inflytande på den offent
liga scenen i kraft av sin position i livscykeln - tillräckligt vuxna att själva 
bevista de offentliga platserna och ställa krav på de musik som framfördes, 
och utan den bindning till hemmet familjebildningen innebär. Samtidigt har 
denna ställning försvagats genom den kontroll som utövats av föräldragene
rationen och samhället, både genom formella regler och hushållsekonomiska 
principer: ungdomarnas inkomster var inte deras egna utan familjeenhetens. 
Det är först under 50-talet som ungdomarna framträder som ekonomiskt 
stark grupp. Samtidigt med kontrollen från vuxengenerationen måste man 
också räkna med ett annat faktum som tidigare begränsat möjligheten till 
utveckling av en specifik ungdomskultur, nämligen ungdomsgruppens mind
re betydelse som referensgrupp för individen. Bondesamhällets förebilder 
för sättet att vara fanns snarare hos vuxengenerationen än bland de 
jämnåriga, och detta mönster dominerade länge också i industrisamhället. 

Inte desto mindre har ungdomarna alltid haft en viktig roll för musicer
andet, både i form av musiker och publik. Det har varit unga som haft 
störst möjlighet vara med i körer och orkestrar; det har varit unga som haft 
störst möjlighet och störst nyfikenhet på att gå på dans, bevista konsert
besök m.m. Det är ungdomarna som burit upp musikaliska nyheter, men det 
är först på 50-talet som de musikaliska nyheterna direkt bearbetar ungdom
ens särskilda problem. 

Musik som ungdomskultur 

Från 50-talet accentueras generationsväxlingarnas roll som bärare av nya 
stilar. Från att tidigare varit en av de grupper som burit upp det moderna, 
blir nu ungdomarna den grupp för vilken det moderna skräddarsys. Från att 
tidigare ha "klätt sig som vuxna" kunde ungdomarna nu klä sig efter ideal 
hämtade från den egna kategorin. 

60-talets popvåg innebar också, förutom distansieringen från de vuxna i 
allmänhet också något som har fortsatt enligt en ungefärligt 6-årig cykel: en 

114 



distansiering från den närmast föregående ungdomsgenerationen. Dessutom 
finns också inom varje generation en polarisering mellan två riktningar som 
försöker distansiera sig från varandra. Denna polarisering har ofta samman
fallit med sociala gränslinjer, exempelvis under 50-talet då rock/jazz delvis 
sammanföll med arbetarungdomar/läroverksungdomar eller det tidiga 80-tal-
et då synt/hårdrock delvis sammanföll med medelklass/arbetarklass. I denna 
polarisering ligger ett försök att kategorisera den del av verkligheten som är 
relevant för ungdomarna och som de själva behärskar till fullo: den egna 
generationen. Vuxenvärlden och dess musikstilar är ovidkommande i denna 
fråga och räknas därför inte in i kategoriseringssystemet. Vad som är 
intressant är att ha två kategorier för att dela in de människor som man 
kommer i kontakt med (och från vuxenvärlden slås samman med) i skola, på 
ungdomsgårdar och andra platser som är del av ens verklighet. Ibland kan 
också kategoriseringssystemet innehålla en tredje kategori som är av negativ 
karaktär, dvs. dit förs alla som inte entydigt kan placeras i de två "riktiga" 
kategorierna, som under 60-talet då "mods" och "sunar/dorisar" komplettera
des med "päron". Längre fram i livet blir den egna generationens polariser
ing mindre relevant och istället syns det som är gemensamt: man talar om 
50-talsmusik, 60-talsmusik etc. som enhetliga begrepp. Istället upplevs en 
polarisering gentemot den ungdomsgeneration som för tillfället dominerar 
det offentliga rummet.252 

Glada pensionärers musik 

Under efterkrigstiden har en ny social ålderskategori vuxit fram - pension
ärerna. Allmän folkpension, ATP, bättre hälsovård, mekanisering av vad 
som tidigare varit tungt kroppsarbete är orsaker som lett fram till att det 
uppstått en stor grupp som avslutat sin yrkesarbetsperiod och fortfarande 
har tillräcklig fysisk hälsa för att föra ett rikt socialt liv. Denna grupp orga
niserade sig i pensionärsföreningar vilket bl.a. innebar att de fick en platt
form för att agera som musikaliska subjekt. Före 60-talet återfinns de i 
källorna mest som publik, när manskören sjunger på ålderdomshemmet vid 
olika helger, kyrkokören sjunger på "de gamlas dag" samt när frikyrkosam
funden besöker ålderdomshemmet eller anordnar speciella möten för de 
gamla. Kopplingen gamla - religiös musik är länge självklar, även när det är 
någon annan grupp som står för arrangemanget. Så anlitade socialdemokrat
iska kvinnoklubben frälsningsarméns ungdomssträngmusikkår, när de ordna
de fest för pensionärerna 1955.253 Pensionärsrörelsens uppsving under 60-
talet manifesterades bl.a. i egna sånger, och pensionärerna som grupp får 
också eget underhållningsprogram i radio 1965, Våra favoriter med signatur
allsången: "När man är en glad pensionär" av Thore Skogman.254 I Holmsund 
startade PRO-föreningen 1972 en egen kör och orkester, Grupp 67. Syftet 
var först och främst att aktivera medlemmar och detta har styrt sammansätt
ningen: ett tiotal sångare av båda könen sjunger enstämmigt, och de som 
kan spela något instrument ackompanjerar. Detta betydde att instrument
sammansättningen växlat efter vilka som varit aktiva. Ursprungligen samlade 
man 3 gitarrer, luta, mandolin, dragspel och 3 fioler.255 Första året var 
dragspelaren Harry Lindberg studiecirkelledare, därefter var violinisten 
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Gustav Kriström ledare i ca 10 år. Repertoaren har huvudsakligen bestått av 
visor och schlagers från 20-, 30- och 40-talen dvs. de årtionden då orkest
erns och föreningens medlemmar var unga. Förutom den egna pensionärsfö
reningens möten framträder man också på pensionärsföreningar i grannorter, 
regionsjukhuset i Umeå, i Holmsunds föreningsliv samt regelbundet på 
Vasabåtarna på turer med pensionärsrabatt, ca 30-40 framträdanden per år. 

Musik som kulturskapare 

Vid sidan av dessa ålderskategoriers kulturer, och de sedan tidigare exister
ande folkrörelsekulturerna, är de olika musikformerna också knutna till en 
ny typ av delkulturer, nämligen de musikaliska delkulturerna. 

Musikaliska delkulturer innebär att en musikstil hålls levande genom att 
en grupp specialintresserade musikutövare och lyssnare med en detaljerad 
kunskap om den aktuella stilen bygger upp en gemenskap kring den. Musik
en är inte knuten till en speciell klass eller social grupp, eller en speciell 
generation, utan en delkultur har uppstått på basis av en gemensam musik
smak. En sådan delkultur byggs till stor del upp av aktiva musiker, 
exempelvis körsången, dragspelarrörelsen, jazz, rock. Inom delkulturerna 
finns det stor plats för internmusikaliska yttringar, t.ex. att framföra 
stycken som den invigde kan klassificera som tekniskt svåra, stilhistoriska 
referenser m.m. Uppkomsten av en musikalisk delkultur innebär att den 
musik eller det synsätt på en viss musik som delkulturen omfattar är margi-
naliserad inom den större helhetskulturen. Denna marginalisering kan 
grundas på att musiken är svårlyssnad i förhållande till gängse normer, eller 
t.ex. på att musiken anses föråldrad av den breda publiken. I det sista fallet 
kan musiken leva kvar pga. dess sociala funktion för de aktiva musikerna, 
eller pga. att den knutits till bestämda enstaka situationer. Musikaliska 
delkulturer kommer att ytterligare behandlas i kapitel 3. 

Kvinnliga flöjter och manliga gitarrer 

I det postindustriella samhället är det huvudsakligen männen som står för 
tillägnandet av de nya ljudkällorna. Rockmusiken som byggs upp kring de 
nya instrumenten är länge helt mansdominerad. I dess värld är kvinnorna 
framför allt konsumenter av skivor, tidningar och konsertbiljetter - en roll 
som gjort att de osynliggjorts i studier av ungdomskultur.256 

Under 70-talet började många flickor lära sig spela tvärflöjt. Detta 
märktes speciellt inom kommunala musikskolan: "Till sommarlägret i 
Lövånger var det nästan bara tvärflöjttjejer som sökte", säger en av musik
lärarna257. Ursprungligen var tvärflöjten ett typiskt mansinstrument som 
speciellt förknippades med militärorkestrar. Denna laddning försvann alltså, 
vilket får ses som ett uttryck för dels att militärorkestrarnas ledande roll 
försvann och med dem den specifikt manliga laddningen, samt att tvär
flöjtens klang fick en ny innebörd i den nya ljudvärld som uppstod på 60-
och 70-talen. Tidigare hade flöjten varit ett blåsinstrument och därmed ett 
utomhus-, militär- och mansinstrument, nu kunde den i jämförelse med el
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gitarr som blev det socialt mest laddade instrumentet betraktas som instru
mentet med en mer "naturlig" klang. 

Skärgårdsbandet, kommunala musikskolans blåsorkester, hade följande 
könsuppdelning för blåsinstrumenten:258 

pojkar flickor 
trumpet 6 0 
horn 1 0 
trombone 3 1 

saxofon 5 1 

klarinett 3 6 
tvärflöjt 1 4 
oboe 0 1 
fagott 0 1 

Den manliga dominansen på bleckblås- och saxofoninstrument, respektive 
den kvinnliga på de "traditionella" rörbladsinstrumenten kan kanske förklar
as med dessa två instrumentgruppers hemmahörighet inom jazzmusik re
spektive konstmusik.259 När under konserter Skärgårdsbandet lämnade plats 
för Holmsunds storband, betydde det att de flesta flickorna lämnade scenen 
medan de flesta pojkarna satt kvar. 
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2.5 FRÅN PSALMODIKON TILL SYNT 

Det kan konstateras att två musikaliska paradigmskiften sker; ett när indu
strisamhället etablerats på 1880- och 90-talen, samt ett när det postindu
striella samhället etablerats på 1960- och 70-talen. Dessa paradigmskiften 
bygger på teknologiska och sociala förändringar av samma art som inom 
samhället i stort. 

Dessutom sker en brytning av icke-paradigmatisk karaktär under mellan
krigstiden, då radio, ljudfilm och grammofon förändrar vägarna för sprid
ning av musik. Konceptionen av musik sker dock fortfarande med nottryck
et som ideal. I tiden sammanfaller detta med en förskjutning av musikens 
geografiska centrum från Tyskland/Österrike till England/USA. 

De musikformer som dominerar under de olika epokerna kan ses som 
konkretiseringar av respektive epoks musikaliska paradigm, med tidsbundna 
variationer relaterade till aktuella sociala fenomen inkluderande populär
musikindustrins nyhetsskapelser. Speciellt måste dansen framhållas som den 
situation som sammanfattar de allmänt accepterade musikaliska normerna. 
Periodvis framträder i offentligheten starka underströmningar (ofta motsatta 
den dominerande tendensen) som problematiserar individ/kollektiv, jämlik-
hetsideal/professionalisering, bildning/nöje, kontinuitet/förnyelse. Dessutom 

Fig. 16. En japansk syntheziser, här med en lokalt i Västerbotten tillverkad tillsats på klaviaturen 
för att kunna spelas av knappdragspelare - ett försök att förena två musikaliska paradigm. Foto 
förf. 
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framträder också olika delkulturer som använder musiken i ett identitetsbe-
kräftande syfte, där både avgränsning från och identifikation med helhets
kulturens musik kan förekomma. 

Beträffande individ kontra kollektiv kan iakttas att under perioden 1880-
1920 framträder de kollektiva, organiserade formerna som mest karaktärist
iska. Den följande perioden förekommer fler individcentrerade former, t.ex. 
solosångare, soloviolinister. Samtidigt uppvisar de kollektiva formerna under 
den senare perioden en större inre funktionsuppdelning - jämför t.ex. horn
musikkårens besättning av olika bygelhornsinstrument + trummor med den 
jazzinspirerade dansorkesterns besättning trumpet/saxofon/piano/gitarr/ 
kontrabas/trummor, eller den tidigare dansmusikens unisona dragspel + fiol 
med gammeldansorkesterns dragspel/gitarr/kontrabas/trummor. Denna rela
tiva framflyttning av individens roll vill jag sammanställa med den ökade 
möjligheten till individuellt socialt avancemang, och tjänstemannen som 
samhällelig idealbild under mellankrigstiden. Detta kan också ses uttryckt i 
övergången i kroppshållningsideal från gammaldans till modern dans. 

Den professionalisering som uppkomsten av en kommersiell musikindustri 
innebär, samt över huvud taget den arbetsdelning det innebär att några mu
sicerar och andra lyssnar, har på olika sätt bemötts utifrån ett jämlikhets
ideal uttryckt i idéer om allas musicerande.Detta har tagit form av dels 
uppsving för unison sång, dels i uppsving för andra musikaliskt okomplice
rade former. 

Den unisona sången får störst genomslag i tider då social och/eller 
nationell samhörighet markeras. Seklets första decennium präglas av detta, 
såväl genom arbetarrörelsens framväxt som genom unionskrisen. 
Gemenskapskänslan markerades också under 30-talet i uppsving för unison 
sång i folkrörelserna samt i allsången som underhållningsform. 

I nära samband med den unisona sången står vissången till kompinstru
ment. 30-talet uppvisar ett uppsving delvis i samband med allsången. 60-
talet lyfter åter fram vissången både som underhållningsform (Cornelis 
Vreesvijk, Fred Åkerström m.fl.) och som folkrörelsemusik genom FNL-
gruppernas sånggrupper och deras efterföljare i politiska partier och 
solidaritetsrörelser. 

Det tidiga 70-talets Spela Själv-idéer, där gränsen mellan artister och 
publik skulle utplånas, byggde också på en demokratiseringsidé. Samtidigt 
fanns ett jämlikhetsideal bakom uppbyggnaden av kommunal musikskola; 
den estetiskt högtstående musiken skulle inte vara förbehållen överklassen. 

Motsättningen jämlikhetsideal - professionalisering är inte så mycket en 
fråga om olika musikaliska stilar som ställs mot varann utan mer en fråga 
om musikens sociala former, vilka ideal man har om yrkesspecialisering. 
Samtidigt behöver det inte vara fråga om att det ses som en motsättning 
utan som två komplementerande delar: för 30-talets folkbildningsentusiaster 
behövde inte allsången vara en konkurrent utan sågs kanske snarare som ett 
hjälpmedel för att fostra en konstmusikpublik. Den som själv musicerade, 
om så bara i allsångens form, var därmed ett steg på väg i förståelsen av 
konstmusiken. 

Beträffande kontinuitet eller förnyelse kan man se en nyfikenhet på och 
en vilja att pröva populärmusikindustrins nyheter, speciellt bland ungdom
arna som också har utrymme att göra detta. Motreaktioner markeras speciellt 
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i form av revitalisering av äldre musikstilar, dvs. tendensen att ta upp en 
musikstil som utvecklats och blomstrat under ett tidigare historiskt skede 
men under mellantiden fallit i glömska i det offentliga livet. Framför allt är 
återupplivandet av spelmansmusik och folkdans under såväl 20-talet som 
under 70-talet exempel på detta, då en rörelse huvudsakligen bestående av 
ungdomar utan egen bakgrund i musikstilen börjar utöva den, med uttalat 
kulturpolitiska bevekelsegrunder. Att utöva folkmusik ställs uttalat emot den 
samtida populärmusiken och dess danser. 

Ungdomsgenerationernas alltmer markerade gränsdragning gentemot var
andra blir en kraft som motverkar kontinuiteten i det lokala musicerandet. 
Detta avspeglas tydligast inom rockmusiken, där inlärningen sker till
sammans i en grupp av jämnåriga och inte från någon äldre, mer kunnig till 
yngre och oerfarna.260 Kommunala musikskolans verksamhet är istället ett 
försök i motsatt riktning, där konstmusik- och jazztraditionerna ges ett till
flöde av ungdomar som inte skulle bli aktiva inom dessa traditioner enbart 
genom kontakt av gängse karaktär (skolkonserter, massmedia). 

Kontinuitet - förnyelse bearbetas också i form av nostalgivågor, ett 
fenomen som är resultat av att ungdomsgrupperna i så stor grad dominerar 
den kommersiella marknaden. Omsättningen av musikstilar har därigenom 
blivit så snabb att generationer över 25 års ålder blir utestängda från den 
dominerande scenen, vilket skapar utrymme för nostalgivågor av olika slag. 
Amatörstorbanden från slutet av 60-talet och nostalgirock under 70-talet261, 
är båda utslag av återgenomlevande av den egna ungdomstidens musik. I 
varierande skala inskolas också enskilda individer bland nutidens ungdomar 
i dessa nostalgirörelser. Nostalgivågor kan också vara ett fenomen av mer 
kommersialiserad art, där musik-, film- och modeindustrin tar upp en 
historisk stil i sitt sökande efter kontrasterande stilar att lansera med jämna 
mellanrum. Till nostalgi kan också räknas pensionärskörernas återvändande 
till ungdomens musik. 

Bildning - nöje aktualiseras framför allt i bildningsverksamhetens arbete 
för att främja konstmusiken vilket senare konkretiseras i startandet av kom
munala musikskolan. Även revitaliseringen av folkdans och folkmusik ingår 
i ett bildningsprojekt. Gemensamt för de riktningar som markerar en mot
sättning mellan bildning och nöje (eller "sunda" och "osunda" nöjen) är att 
detta är del av en distinktionsprocess, där en social gruppering markerar sitt 
avvikande i form av en annorlunda musiksmak. I sin strävan att framhäva 
sin bildning avgränsar de bildningstörstande sin delkultur från helhetskul
turen. Gentemot denna hållning finns en klassbunden obenägenhet att sär
skilja bildning och nöje, där man istället ser en funktionell delning. 

I lokalsamhället ryms också möjlighet för andra delkulturer och subkul
turer att odla en gruppegen musik. De frälsta avgränsar sig från världens 
barn med annorlunda musik, huvudsakligen i form av annorlunda sångtext
er. Längre fram blir ålder och generationstillhörighet faktorer som genererar 
uppkomsten av särskilda delkulturer. 

Spänningen mellan 'den breda publikens krav' och 'musikernas och kän
narnas kunskaper1 leder till uppkomsten av separata musikaliska delkulturer, 
där repertoaren delvis byggs upp utifrån utövarnas särskilda musikaliska er
farenheter. Dessa delkulturer kan utvecklas fullt ut först i det postindustri -
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ella samhället med dess goda resurser i form av fritid, kommunikationer och 
pengar. 

Det föreligger alltså en diskrepans mellan den musik som efterfrågas och 
är omtyckt av "folk i allmänhet" och den musik som exponeras i den lokala 
offentligheten. Bakom detta finns dels en situationeli strukturering, där det 
lokala musicerandet för den allmänna publiken har en marginell betydelse i 
förhållande till lyssnande på radio m.fl. media men uppskattas i vissa 
bestämda situationer (ex.vis manskörssången 30 april), och dels tillgäng
lighetens inverkan, dvs. att en kör/orkester faktiskt finns till hands att spela 
den musik den råkar behärska även om det inte finns någon aktiv efter
frågan från allmänheten på just denna typ av musik. Bakom denna "till
gänglighet utöver efterfrågan" finns detta fenomen att individer söker sig 
samman och bär upp särskilda delkulturer kring musik, ett fenomen som yt
terligare ska belysas i nästa kapitel. 

Vad beträffar motsättningen manligt - kvinnligt kan konstateras att 
kvinnor musicerar offentligt inom fler och fler musikformer. Från ett 
utgångsläge där kvinnor inom samhället inte musicerade offentligt har 
musikformer som körsång, kyrkomusik, biografmusik, konstmusik i orkester 
m.m. givit publiken tillfälle att se kvinnliga musiker. Samtidigt har en 
grundstruktur manligt/kvinnligt: offentligt/privat: utanför hemmet/i hem
met: produktion/reproduktion: aktiv/passiv bibehållits i musicerandet, bero
ende på att kvinnornas övertagande av manliga musikformer sammanhänger 
med en omdefinition av situationer och instrument. 

Borgarens kopia eller proletär identitet? 

Det faktum att arbetarklassen använt sig av vissa musikformer som har sitt 
närmaste ursprung i borgarklassen kan inte tolkas som ett förborgerligande. 
Jag vill istället peka på det faktum att det aldrig varit fråga om ett övertag
ande av den borgerliga musikvärlden helt och hållet, utan istället handlat om 
ett utväljande av vissa drag som kunnat införlivas i arbetarklassens musi
kaliska värld. Varje musikstil/musiktradition har en viss betydelse i relation 
till de andra stilar och traditioner som används av samma grupp människor. 
När en stil/tradition lyfts ut ur detta sammanhang och övertas av en annan 
grupp människor innebär det att den sätts in i ett nytt relationsfält med en 
annan uppsättning stilar och traditioner, och då får en förändrad betydel
se.262 Ett exempel kan vara övertagandet av konstmusiktraditionen. Där kan 
noteras en förändring av konsertformen. Konserten sker inte efter den sed
vanliga konsertmodellen utan vi får istället en folkbildningskonsert. Istället 
för förklaringar och lyssnaranvisningar i programblad eller handböcker i 
hemmet ges muntliga kommentarer till musiken av dirigenten. Vidare för
ändras programrytmen: i stället för symfonier i långa sjok på 30 minuter 
och uppåt, bryter man ned programmet till att omfatta enstaka symfonisat
ser. Symfonin är egentligen gjord för lyssnare som håller det som ett 
positivt värde att sitta absolut stilla i långa tidsrymder. Ett bejakande av 
kroppens rörlighet betyder kortare tidsenheter, och därmed tätare mellan 
applåderna. 
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Här vill jag också lyfta fram några exempel på vad man inte övertagit. 
1800-talets solosång till piano tycks inte ha fått någon förankring, inte hel
ler stråkkvartetten. 63 Den experimentiella konstmusiken från Schönberg och 
Stravinskij via Webern till Stockhausen får inget fotfäste; istället följer man 
med i den andra av vågorna i efterkrigstidens konsertliv, nämligen barock-
intre|set. Tradjazzen odlades under 50-talet speciellt flitigt i läroverksmil
jöer, men tog sig aldrig in i industriorterna i någon större utsträckning. 
Likaså hade den progressiva musikrörelsen under 70-talet, bortsett från 
enstaka grupper som Hoola Bandoola Band, inte något större gensvar på 
mindre industriorter utan gymnasieskola. 

Det måste dock påpekas att musiken i Sverige under 1900-talets första 
hälft hade en strukturellt sett enhetlig karaktär där samma musikaliska 
byggstenar fanns i barnvisor, skolsånger, dans- och underhållningsmusik och 
konstmusik. Detta är ett uttryck för vad Stefan Bohman tidigare påpekat, att 
arbetare och borgare förutom de klasskiljande frågorna också kunde ha ge
mensamma perspektiv.265 Den musik som var arbetarnas kunde musikanalyt-
iskt inordnas i en musikvärld där det konstmusikaliska idealet, en renodling 
av borgarklassens 1800-talsmusik, representerade utvecklingens högsta stadi
um för att använda tidstypiska honnörsord. Det Enkla, i form av visan, 
gångtrallen, marschen hörde organiskt samman med det utvecklade. Drag
spelsmusik blev här en återvändsgränd, jazzen visserligen bärare av försum
made drag men ofullständigt utvecklad och för mycket knuten till danstill
ställningar. Den musikaliska enhetligheten möjliggjorde ett dominansförhåll
ande där arbetarnas musikvärld kunde definieras som "lägre". 

Denna enhetliga musikvärld, eller rättare sagt den bildade synen på all 
musik som möjlig att bedöma med en måttstock, spräcktes upp genom 
utvecklingen av särskilda musikaliska delkulturer. Kring jazzen utvecklades 
en egen estetik, och det nyskapande som byggdes i förlängningen av den ro
mantiska konstmusiken kom aldrig att få någon förankring inom den bred
are konstmusikpubliken utan avskildes som en egen delkultur. 
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3. musik som delkultur 

Den bild jag i föregående kapitel tecknade av Holmsunds offentliga musik
liv under 1970-talet visade en kluven karaktär. À ena sidan domineras den 
allmänna musiksmaken av massmedias utbud av studioproducerade musik
former vilka i form av skivor och kassetter ingår i en ekonomisk bytesrela
tion med publiken som ger dessa musikformer sin ekonomiska existensbas. 
Den enda musikform som förekommer på den lokala scenen och ekonomiskt 
bärs upp av publikens efterfrågan är den moderna dansmusiken, i någon 
mån också gammal dansmusik samt trubadurernas vissång. Â andra sidan 
finns ett rikt utbud av musikformer som vänder sig till allmänheten och 
grundas på övervägande ideellt arbete. Dessa musikformers existens i den 
lokala offentligheten är till största del beroende av utövarna själva och deras 
vilja att göra sig själva och sin musik offentliga. Olika institutioner som 
skola, bildningsförbund, kulturnämnd, ungdomsgård och Rikskonserter kan 
anordna konserter och bidra med ekonomiskt och annat stöd beroende på att 
den musikaliska verksamheten kan inordnas i den egna målsättningen, men 
den avgörande existensbetingelsen för musikformen är utövarnas vilja att 
sprida sin egen musik. 

De musiksociologiska undersökningar som gjordes under 1960-och 1970-
talen pekade på förekomsten av autonoma musikaliska delkulturer som för
klaring till det lokala musiklivets brokiga sammansättning av olika stilar och 
traditioner. Detta formulerades i form av en hypotes: 

Musiklivet består av en samling musikaliska delkulturer, vilka inbördes kan stå i viss 
relation till varandra, men ofta synes vara avgränsade från varandra. Dessa musikaliska 
delkulturer omfattas av så många människor, som föredrar, lyssnar och/eller utövar en 
bestämd musikgenre och till denna hörande musikutförande. Vanligen accepterar de, 
medvetet eller omedvetet, den musikdistributionsform, som genren ifråga givits genom 

tradition eller genom massmedia. 

Jag har i kapitel 2 som en del av analysen av 1960- och 1970-talens lokala 
offentliga musicerande hänvisat till förekomsten av musikaliska delkulturer. 
Ling & Erdmanns bestämning av de agerande som de "människor, som före
drar, lyssnar och/eller utövar" en viss musikform gör att begreppet i princip 
kan användas även på tidsrymder före 1960-talet, eller appliceras på alla 
musikformer. Jag vill dock här använda begreppet musikaliska delkulturer 
för att markera den exklusivitet gentemot helhetskulturens musiksmak vissa 
musikformer uppvisar. Denna exklusivitet kommer till uttryck bl.a. i reper
toarens orientering mot utövarnas och kännarnas smak, samt den icke vinst-
orienterade konserten som främsta manifestation i den lokala offentligheten. 



3.1 DELKULTURER KRING MUSIK 

Musik är ett intressefält som förenar människor och ger möjlighet till upp
byggnad av gemensamma delkulturer. Musikutövare har speciella kunskaper 
som kan förena dem, och ett uttryck för denna gemenskap kan vara att göra 
ny musik som refererar till den gemensamma kunskapen. Likaså kan kun
skap om en gammal musik, som inte längre intresserar den breda allmän
heten, skapa gemenskap mellan människor. Detta är förhållanden som i regel 
har förbisetts inom musiketnologiska undersökningar, beroende på att de 
inte haft så stort förklaringsvärde för musik i äldre tid. Bilden av bonde
samhällets spelmansmusik visar i stället upp publiken som smakdomare vars 
beslut musikern måste rätta sig efter för att ha någon betydelse i samhället. 
Eventuella finesser för de särskilt invigda var där irrelevanta. 

Av föregående kapitel framgår dock att de musikaliska delkulturernas 
betydelse ökat kraftigt under 1900-talet, och att en analys av ett 
lokalsamhälles musicerande inte enbart kan utgå från samhällets allmänna 
sociala och kulturella struktur utan också måste inbegripa de särskilda del
kulturernas inflytande. I detta kapitel ska därför uppbyggnaden av delkul
turer kring musik analyseras för att därigenom påvisa de "inre krafter" som 
medverkar till utformningen av den lokala offentligheten. 

Olika musikaliska delkulturer är uppbyggda på olika sätt. Vissa delkul
turer kretsar kring ett instrument eller en instrumentgrupp, vissa kretsar 
kring en historiskt eller geografiskt avlägsen stil, andra bygger på en 
gemensam social roll, t.ex. dansmusiker. Flera delkulturer överlappar var
andra vilket kan få till följd att olika (och delvis motsatta) estetiska system 
samtidigt är aktuella i ett och samma musikevenemang. Vilka instrument 
som används är av betydelse för hur sociala nätverk byggs upp, och vilka 
nätverk som kan förväntas byggas upp. Den som spelar klarinett kan 
använda det instrumentet tillsammans med vissa andra instrumentalister: till
sammans med andra blåsinstrument i en swingorienterad jazzorkester eller 
en hornmusikkår, med stråkar i en orkesterförening, med dragspel i en 
gammeldansorkester eller med fioler i ett spelmanslag. Finger- och blås
tekniken kan också överföras till saxofon, och då kan musikern vara med i 
jazzorkestern, hornmusikkåren eller i ett rockband. 

Delkulturerna i Holmsund och omvärlden 

Som självständiga musikaliska delkulturer i Sverige vilka under 1970-talet 
har genomslag i Holmsunds offentlighet vill jag nämna: körsången, jazzen, 
rockmusiken, dragspelsmusiken, folkmusiken, konstmusiken. Var och en av 
dessa grupper har sin egen särart i form av egen historieskrivning, egna 
hjältar, egen basrepertoar, hierarki, ekonomisk organisering, tidskrifter, 
föreningar, relationsnät till andra delkulturer och till underhållnings
branschen, samt värderingar och folklore som bygger på och bearbetar 
denna särart. På olika sätt balanserar dessa delkulturer mellan lokal 
integration och regionala/nationella kontakter. Körsången möter en lokal 
efterfrågan främst i samband med årets högtider, och som musikinslag på 
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föreningsmöten, på vårdhem, sjukhus etc.; regionalt och nationellt deltar 
man i sångarfester och körstämmor samt bygger upp organisationer, 
förbundspress m.m. Jazzmusiken är lokalt främst en pedagogisk form, en 
kanalisering av kommunala musikskolans utbildning, men ingår också i det 
regionala jazzlivet som kretsar kring jazzfestivalen och jazzklubben i Umeå. 
Rockmusiken existerar främst i repetitionslokalerna med fritidsgården som 
huvudsaklig kontaktyta med publik, samtidigt som man genom kontakter 
med skivbolag, radioprogram och rocktidningar kan försöka påverka den 
nationella nivån. Dragspelarna utnyttjas i viss mån till gammeldans/modern 
dans på fester i slutna sällskap, för musik vid jul- och midsommarfirande 
m.m.; de ingår i Umeå dragspelsklubb som ordnar egna konserter med 
internationella gästartister (Art van Damme, Veikko Ahvenainen m.fl.). 
Folkmusikvågen framträder främst genom folkdanslagets arrangemang 
gammeldanskvällar, midsommarfirande m.m. - samtidigt som de aktiva ingår 
i ett större regionalt flöde med arrangemang, kurser m.m. i Umeå och 
spelmansstämmor runt om i länet, och nationellt genom organisationer samt 
de "stora" stämmorna, Delsbo, Bingsjö m.fl. Konstmusiken representeras av 
orkesterföreningen, som förutom de egna konserterna anlitas vid officiella 
högtider. Knytningen till musikskolan utgör den kanske viktigaste lokala 
förankringen. Nationellt ingår orkesterföreningen/musikskolan i ett flöde 
där den lokala aktiviteten bygger en grund för musikhögskolestudier och 
professionella musiker är verksamma i regionala och rikstäckande ensembler. 

De olika delkulturerna har alltså i olika utsträckning någon form av för
ankring i den lokala offentligheten. Denna förankring kan bestå av en stark 
bindning till vissa högtider, eller bestå i en relativt ospecificerad efterfrågan 
på musik till föreningslivet. Samtidigt är denna förankring i den lokala kul
turen av underordnad betydelse i förhållande till de musikaliska värden som 
binder samman utövare och kännare runtom i landet. 

Delkulturen som musikhistoriskt reservat 

Kartan över svenska musikkulturer innehåller flera exempel på hur den 
djupare förståelse av en musikstil som funnits hos musikerna, och en mindre 
del av publiken, blivit grunden för en egen musikkultur som markerat sin 
särart och avskilt sig från ursprungskulturen. Musiker har alltid haft sin 
egen delkultur byggd på musicerandets kunskaper och den sociala rollen; 
vad jag här vill lyfta fram är hur sådana delkulturer utvecklar en egen 
musikstil där musikerna själva utgör den publik vars behov man ska till
godose. Ett sådant exempel finns i jazzmusiken, vars långvariga tillvaro som 
både dansmusik och spisarmusik ändade i slutet av 50-talet då den försvann 
från dansbanorna. I slutet av 60-talet skedde samma inom popmusiken då en 
mer experimentiell musik uppstod, understödd av en minoritet av publiken. 

Att sjunga i kör är egentligen en företeelse som var vanlig och speciellt 
uppskattad decennierna runt sekelskiftet, samt under 1920-talet. Redan i 
början av 20-talet kunde som nämnts ovan manskörens repertoar betraktas 
som föråldrad.2 Körsången levde vidare i mer stelnad form som manskörer 
och kyrkokörer. Under 60-talet och framåt har detta körsjungande i sin tur 
genererat nytt körsjungande, i det att nya former tagits upp just för att de 
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innehåller speciella stildrag som just körsångare uppskattar - ett exempel är 
amerikansk barber shop - stil.3 

Dragspelet var det kanske mest självklara musikinstrumentet i folkliga 
miljöer från slutet av 1800-talet och fram till början av 1960-talet. Ett 
portabelt instrument som kunde användas i hemmet, på dans på logar och 
skär och i logelokaler, som ackompanjemangsinstrument för predikanter och 
schlagersångare, som konsertinstrument av turnérande solister med såväl 
instrumentidiomatiska bravurstycken som transkriberad konstmusik på re
pertoaren. Ett starkt yttre tryck - föraktfull inställning från konstmusikens 
företrädare under 50-talet4, popmusiken/elgitarrens utbredning under 60-
talet och medföljande popularitetsförlust för dragspelet - har medverkat till 
att höja medvetenheten om den egna särarten och lett till organisering i 
lokala dragspelsklubbar, ett riksförbund med egen tidskrift, massmediala 
arrangemang och konserter ("Bälgien" som det mest spektakulära och också 
internt mest omdiskuterade exemplet) och en lyhördhet för musikaliska 
stilar; i Dragspels-Nytt kan man läsa om olika musiker som spelar gammal
dans, swing, rock, atonal konstmusik - en stilblandning som knappast kunde 
byggas upp kring något annat instrument. 

Spelmansmusikens utveckling visar på en annan intressant tendens. 
Ursprungligen var den agrarsamhällets fest- och ceremonimusik men ratades 
som gammalmodig eller syndig under andra halvan av 1800-talet och existe
rade sedan som icke efterfrågad kunskap bland spelmän. Efter sekelskiftet 
togs spelmansmusiken upp bland folkrörelsernas bildningsivrare och bild-
ningstörstande, och hade speciellt under 1920-talet en förankring inom nyk
terhetsrörelsen. Ur detta intresse utmönstrades en mer renodlad musikalisk 
delkultur med överlevande folkdanslag och framför allt spelmansförbunden 
som medlemskader. Runt år 1970 fick denna musik återigen en popularitet 
utanför utövarnas krets, denna gång som ett allmänt genomslag i såväl 
populärmusik som i jazz-, rock- och konstmusik. Under 1980-talet har 
spelmansmusiken återigen upprätthållits av de verkliga entusiasterna. Denna 
pendelrörelse fram och tillbaka, där en musiktradition ömsom har en för
ankring hos en bred allmänhet och ömsom förvaltas av ett fåtal specialin-
vigda, visar att det inte är någon irreversibel process när en musikform 
mister sin plats i offentligheten för att leva kvar bland en grupp av utövare. 
Vad som dock kan hända är att delkulturen alltför markant understryker 
musikens historiska karaktär, vilket för allmänheten innebär en markering 
av musikens otidsenlighet och att det musikaliska innehållet åter blir an
vändbart först när den historiska period musiken associeras med får 
representera positiva värden. 

Samhörighet och avgränsning 

Att ha en musikstil som delkultur innebär att man har en mängd 
erfarenheter som gör att man kan känna en speciell samhörighet med andra 
som har samma erfarenheter. Man är kännare av en speciell värld där inte 
de vardagsnormala förhållandena gäller i samma grad: här är man en av de 
utvalda, och förstår de inre sammanhangen på ett mycket djupare sätt än 
folk i allmänhet. I denna värld är det inte givet att förvaltaren står över 
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arbetaren, rektorn över läraren eller föräldern över barnet.5 Att vara 
delaktig i samma delkultur som utövare betyder att man kan utöva musik 
tillsammans på en gång: körsångaren kan hoppa in i sin stämma och sjunga 
de välkända sångerna, jazzmusikerna kan förenas runt en standardlåt och 
genast få lön för sin möda. Man har också delvis samma erfarenheter på ett 
område man upplever som väsentligt: man kan ha hört samma konserter eller 
skivinspelningar, man känner till den egna musikstilens ledande musiker och 
andra entreprenörer, man har samma kognitiva karta, man kan uppskatta 
den egna delkulturens speciella folklore.6 

Medvetenheten om att vara delaktig i en musikalisk delkultur som är av
gränsad från det omgivande samhällets musik gör att definitionsfrågorna är 
viktiga, och konflikter uppstår gång efter annan inom delkulturerna om vad 
som ska accepteras. För flera av delkulturerna är avgränsningen mot popu-
lärmusikbranschen viktig att upprätthålla. Det uppfattas naturligtvis som bra 
att den bredare allmänheten upptäcker den musik man själv älskar - kraven 
på större uppmärksamhet från massmedia gentemot de egna artisterna i form 
av fler och mer centralt placerade radio/tvframträdanden och tidningsartik
lar är ett vanligt inslag i de olika specialtidningarna - men detta får inte gå 
ut över musikens karaktär. Faran för utslätning av det musikaliska budskap
et, vilket innebär ett brott emot delkulturens centrala normer, gör frågan om 
popularisering motsättningsfylld.7 En artist som blir populär utanför den 
egna delkulturen kan bli anklagad för att ha sålt sig, speciellt om detta har 
inneburit en förändring av musiken.8 Det är också viktigt att det är rätt 
artist som blir uppmärksammad, någon som är accepterad som medlem av 
den egna delkulturen. 

Även gränserna gentemot andra musikstilar måste upprätthållas. Inom 
spelmansrörelsen är förhållandet till dragspel en känslig fråga och föremål 
för återkommande debatt, speciellt i form av frågan om dragspel ska tillåtas 
på spelmansstämmor. Vad som kan accepteras som förnyelse av musiken 
sammanfaller ofta med gränsdragningen mot andra delkulturer och populär
musiken, speciellt inom delkulturer som är historiskt inriktade som 
spelmansrörelsen.9 

127 



3.2 MUSIK SOM SOCIAL GEMENSKAP 

Att musicera i någon form av amatörorkester eller kör är för många en 
möjlighet till social gemenskap utanför arbete och familj, och ett andnings
hål i tillvaron, ett giltigt skäl att för en stund ställa sig utanför arbetets och 
hemarbetets plikter och istället ägna sig åt något som ska tillfredsställa den 
egna personen i första hand. 

Många av utövarna framhåller just gemenskapen som en viktig faktor 
bakom en orkester eller kör. I detta ligger både musicerandets samtidighet; 
att man öga mot öga gör något tillsammans som omedelbart ger resultat, 
samt den mer allmänna gemenskapskänslan i att man träffas flera personer 
för en stunds samvaro - att musicera tillsammans, men också diskutera, 
skvallra, skämta, planera, dricka kaffe. 

Gemenskapskänslan som dragkraft markeras av många. Så säger Lena 
Nordlund som leder Holmsunds damkör; 

Nu är vi då ett gäng som, alla känner så mycket för detta, vill jobba för det. Lämnar 
barn, män, bara far - jag har kören, det är kören! /.../ Dom säger att dom lyckligaste 
människorna är dom som sjunger i kör. Jag tror på det. Jag tror att det ger en så 
mycket, det är en sån där - ja, att få sjunga tillsammans, musiken och sången och så den 
där gemenskapen det ger lite mer än andra föreningar.*** 

Lena citerar också en text av Bo Setterlind, hämtad från ett häfte samman
ställt av körsångens populariserare i TV-mediet, Kjell Lönnå: 

Att sjunga i kör, att bygga tillsammans en värld av sång för andra, att mitt i allvaret 
kunna leka med stämningar, klanger, en själarnas gemenskap, klädd i sköna toner, det är 
att leva, det är harmoni.** 

Samma idéer finns också bland manskörssångarna: 

...det är en otrolig glädje att få vara med i körsång. Det är lite narkotika bakom det där. 
[Instämmanden från övriga] Man dras till de där måndagkvällarna som, det finns 
ingenting annat som slår ut en övningskväll. Det ska vara någonting alldeles speciellt. 
Eller hur? [Instämmanden] Nånting alldeles speciellt, måndagkvällarna är en helig kväll, 
det är manskörens kväll. Och dom som då har orken att sjunga både i manskör och 
kyrkokör och dessutom sitta och spela i orkesterföreningen, dom har säcken full. Och det 
är ju naturligtvis, det är en oerhörd glädje med det. Och det är ju en fin hobby. Det är 

12 inte som med fotbollsspelare som slutar vid tjugosju år. 

En förklaring till den rika floran av olika samspelsformer ligger i de olika 
sätt på vilken individens kunnande och möjligheter tas till vara. Just detta 
att individen kan delta i ett samspel och medverka till att bygga upp en 
helhet som är kvalitativt annorlunda påpekas som en viktig faktor, som 
skedde under följande gruppsamtal om manskören:13 
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AA - Nu får ni förklara för mej: varför är det så roligt att vara med i manskör? 
NJ - Varför är det roligt att sjunga i allmänhet, inte bara i manskör... 
FB - Men en bidragande orsak - en som har sångröst, och har en soloröst, han tänker ju 
aldrig på att börja i manskör,för det blir ju då - dom har alltid lite svårt att bli 
körsångare. Men dom som har en sångröst, och tycker om att sjunga i umgänge med folk, 
han blir alltid en bra körsångare, därför att människan är olika skapad: en är skapad för 
att sjunga högt, och en annan att sjunga lågt, och så finns det dom som ligger mitt 
emellan. Där har du en manskör: tenor - andra tenor - första bas - andra bas. Det är 

min version. 
HS - Men vad som är roligt är väl just det där att man bildar en enhet, i harmonin 
alltså. Det är så skojigt att sjunga, man kan ju sjunga i en så liten kör som en duett, 
bara tvåstämt också, eller trestämt eller fyrstämt men det är just att känna den där 
harmonin. Sen då att det just blev manskör är väl för att det blir så väldigt fin 
kamratskap i en manskör. Man slipas mot varann vet du ... och det blir väldigt fint 

kamratskap. 
AA - Ja, jag har ju sett när jag gått igenom alla protokoll att det är mer än bara sången 
FB - Det är tradition också. I vår familj har vi varit manskörssångare från och med 
pappa till och med mej [dvs. inkluderande 5 äldre bröder], det är en enda en som inte 
varit med i manskörssång /.../ Det fick jag ju i mej då jag var liten, mamma sa det att 
'Du ska ju vara med i manskören såfort du har gjort bort målbrottet ska du gå med i 
manskören, det är lika bra du börjar träna.' Så då jag gick med i manskören då kunde 
jag ju alla sångerna. 

Gemenskapens ansvar 

Att vara bärare av en gemensam delkultur är något som fått ökad betydelse 
under efterkrigstiden med dess omfattande omflyttningar. Att vara t.ex. 
aktiv körsångare är något som snabbt kan ge den nyinflyttade ett kontaktnät 
på den nya orten. 

Att vara aktiv amatörmusiker i någon form medför också ett ansvar 
gentemot andra, såväl mot medmusiker som mot publiken. Från medmusik-
erna finns kravet på att ställa upp för kören/orkestern med olika resurser. 
Tid - att medverka vid framträdanden så att kören/orkestern blir så komp
lett som möjligt även om framträdandet är förlagt till en helg, sen kväll osv. 
Likaså att medverka vid alla repetitioner, för att framträdandena ska bli så 
bra som möjligt. 

Några tog [SCA-körens konserter] som förevändning att festa ordentligt. Det var ju det 
som var synd, dom var sällan med på träningarna utan ställde bara upp på konserten. 

Kunskap - kravet att de mest kunniga ska ställa upp med både sina musika
liska kunskaper samt kunskaper och egenskaper "utanför" musiken som kan 
vara värdefulla: kunskaper i ekonomi, reklam, personliga kontakter med 
musikarrangörer, myndighetspersoner etc. - allt för det gemensamma bästa. 
Pengar - att skjuta till ur egen kassa för att bekosta utlägg för verksam
heten, t.ex. dela på kostnader för sånganläggning, eller att lägga ned lika 
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mycket på den egna delen som de övriga medlemmarna, t.ex. att skaffa nya 
instrument som håller samma kvalitet som de övriga medlemmarnas. 

Omvänt finns också körens/orkesterns som helhet och dess enskilda med
lemmars ansvar för varandra. En medlem kan ställa krav på att kören ska 
medverka med sång vid familjehögtider. Även rent materiellt kan en med
lem ställa krav, t.ex. att få låna gemensam utrustning eller t o m få låna 
pengar ur den gemensamma kassan. Mellan medlemmarna finns också krav: 
gemenskapen innebär en förbindelse med förpliktelser vid möten i det 
"vanliga" livet. 

Det finns alltså hos många körer och orkestrar en stark betoning av den 
sociala gemenskap det innebär att musicera tillsammans. Gemenskapsidealet 
kan emellertid också få negativa följder, speciellt där ett jämlikhetsideal 
kolliderar med en formell eller informell hierarki eller över huvud taget 
tendenser att bryta mot jämlikhetsidealet. 

En gång var vi några som blivit utvalda att vara med i radio från Umeå. Efter 
sändningen åkte vi direkt tillbaka till Holmsund där vi skulle ha konsert. Men då möttes 
vi med iskyla från dom andra! Vi skulle inte tro att vi var finare på något sätt.1** 

Manskörens sängar gemenskap 

Den positiva bilden av musiken som skapare av gemenskap framhålls speci
ellt tydligt i manskören. Något som många framhåller är det goda 
kamratskapet: 

Inom kören var det väldigt fin gemenskap, man blev väldigt fint accepterad. Aldrig 
några dumheter utan väldig kamratskap, det odlades det där /.../ likaså de äldre då, den 
tiden var det ju väldig respekt för dom äldre, man skulle ju hälsa och man skulle vara 
ordentlig alltså, det är inte som nu, man blir förvånad i dagens ungdom kanske men det 
kanske var i överkant den tiden /.../ men då man var i kören, och likaså ute [på 
samhället, AA] då, då blev man du med dom. /.../ Det blir aldrig så att man, ja så är det 
då inom våran kör, att man behöver väga orden innan man pratar utan man kan vara 
ganska fri och så där, och spontan. Jag tror kanske många gånger att en utomstående om 
han skulle höra på så trodde han nog att man var arg på varandra på nåt sätt, ja det 
blir väldigt fin kamratskap.^ 

Denna gemenskap byggde på och var ett uttryck för att sången ses som en 
överbryggande länk mellan olika motsättningar som annars kunde ha expo
nerats och markerats mellan medlemmarna. Körgemenskapen gjorde att man 
i vardagslivet inte markerade motsätningar som ung-gammal, arbe tare-lära
re, Holmsund-Sandvik, Holmsund-Obbola på det sätt som annars kanske var 
vanligt. "Vi är ett glatt och trevligt gäng, där alla är du och tjenis med 
varann, och där kamratskapet står högt", presenterade sig kören i 
"Holmsundsbladet" 1972 i en annons för att värva nya medlemmar.17 

Kamratskapet och gemenskapsidealet i manskörssången är på många sätt 
institutionaliserat, både inom Holmsunds manskör och manskörssången som 
helhet. De olika sångarförbunden - Norrlands sångarförbund bildat 1897, 
Svenska sångarförbundet (1909), Västerbottens läns sångarförbund (1912) är 
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Fig. 17. Holmsunds manskör sjunger vid 30 april-brasan på Djupviks hamnplan, 1950-talet. 

Reprofoto: Västerbottens museum. 

olika organisatoriska uttryck för denna gemenskap. Förbundens sammanhåll
ning manifesteras med särskilda sångarfester och markerande av jubileum. 
Under perioden 1950-1970 deltog Holmsunds manskör i följande konserter 
och sångarfester som särskilt markerats som jubileer:18 

1950 eget 30-årsjubileum 
1952 länsförbundet 40 år, Umeå 
1958 NSF 60 år, Luleå 
1960 eget 40-årsfirande 
1962 länsförbundet 50 år, Umeå 
1969 Backens manskör 50 år, umeå 
1970 eget 50-årsfirande 
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Gemenskapen uttrycks också genom särskilda sånger. "Sångarbröder hälsen 
fanan" syftar på Norrlands sångarförbunds fana, "Vår sångarhyllning tag" 
används vid uppvaktningar och markerar körens särart som kör inför 
auditoriet. 

Det formella och informella sociala samspelet inom Holmsunds manskör 
markerar detta gemenskapsideal. 1924 beslöts att körens kassa skulle bistå de 
medlemmar som ej hade råd att skaffa sångarmössor.19 Senare har vid flera 
tillfällen beslutats införa enhetlig dräkt,20 varvid körkassan har lämnat 
bidrag. I likhet med föreningsliv i övrigt har man antagit klubbnålar med 
det egna klubbmärket och bordsstandar ("körens högsta utmärkelse"). Antag
ande av hedersmedlemmar - bl.a. dåvarande platscheferna Axel Enström och 
Lennart Gabrielsson 1944 resp I960,21 samt tidigare körmedlemmar som 
betytt mycket för kören, är ett sätt att markera kamratskapet. Genom för
bunden förmedlas förtjänsttecken och medaljer som tilldelas medlemmar för 
långvarigt medlemskap. Uppvaktning när någon medlem gifter sig eller firar 
jämna år är regel. I ett protokoll från 1949 finns beslut på att medlem i 
penningnöd ska kunna få låna ur körkassan,22 ett tecken på vilka förpliktel
ser man ansett sångargemenskapen innebar. 

Manskören tycks ha haft en speciell ställning i samhället i jämförelse 
med andra körer under tiden före andra världskriget och i viss mån ända in 
på 60-talet. Manskören var en del av det officiella musiklivet jämsides med 
kyrkomusik och musikcirkel. Att vara medlem i manskören var att tillhöra 
ortens "bildade" skikt, att på ett område vara jämlike med lärare och andra 
bildade personer. Från företagsledningens sida var det inte utan betydelse 
om en arbetare var körsångare: sådant kunde inverka på t.ex. möjligheten att 
bli arbetsledare. Körsång innebär organisationsförmåga och disciplinering, 
egenskaper som passar in i industriell verksamhet. Att företaget var direkt 
välvilligt inställt till körsång exemplifierades inte bara genom bildandet av 
SCA-kören utan även långt tidigare. Från 1938 erhöll kören ekonomiskt stöd 
från sågverket, och när skiftgång införts har körmedlemmar placerats så att 
repetitionerna inte blev lidande.23 

Ett drag som lyfts fram i självbilden är sångarglädjen. Odlandet av 
sångarhumor är ett framträdande drag som kommit till uttryck i bl.a. en stå
ende spalt i förbundstidningen. Få grupper torde lyfta fram sin egen 
folklore på detta vis. 
Sångarna framhåller sig också som ett resande kamratgäng. Till
bakablickande intervjuer om manskören kommer ofta in på reseminnen. 
Ofta har också den löpande repetitionsverksamheten under ett år varit in
riktat på någon form av resa under sommaren som mål. För äldre med
lemmar av Holmsunds manskör framstår speciellt deltagandet i sångarfesten 
i Göteborg 1954 och en egen konsertturné till Östersund-Trondheim-Mo i 
Rana 1965 som tillfällen som sammansvetsat kören. Det är då inte de musi
kaliska upplevelserna och prestationerna som lyfts fram, utan fastmer just 
samresandets glädje över gemensamma upplevelser på bortaplan, utanför 
vardagen.24 Så är t.ex. sångarfesten i Göteborg oupplösligt förknippad med 
den anvisade inkvarteringen. Sångarna och deras fruar erbjöds förläggning i 
en fuktig källarlokal, och först efter mycket parlamenterande ordnade 
hyresvärden bättre bostad åt fruarna. Hyresvärdens uppförande gav honom 
tillnamnet "morfar Ginko", efter en samtida radioserie, och detta namn 
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väcker än idag stor munterhet bland gamla manskörssångare genom de rese
minnen det upplivar.25 Till reseberättelsernas ternata hör också hur man 
spontant tagit upp sången på gator, torg och spårvagnar och chockerat de 
vanliga människorna - ett tema som understryker sångarglädjen, här som 
lusten att skämta med omgivningen, men också understryker resornas karak
tär av utflykt från vardagen och dess beteendemönster. 

Manskörssången som allmänt uppskattad musikform kan sägas ha haft sin 
glansperiod decennierna runt sekelskiftet. Det är under den tidsperioden det 
är som mest självklart att manskörer bildas. Under mellankrigstiden för
svinner manskörssången från den bredare underhållningssektorn men lever 
kvar knutet till sista april-firandet samt genom den sociala samvaron och 
det musikaliska egenvärdet den har för sångarna själva. Detta avspeglas i 
hur den allmänna manskörsrepertoaren länge helt domineras av den natio-
nalromantiska sekelskiftestraditionen och den äldre studentsångartraditionen. 
Under 50- och 60-talen förnyas repertoaren delvis med bl.a. Taube och 
annan visa från 30-talets litterära visdiktning - således en förnyelse, men en 
som släpar efter i tiden och mer avspeglar en generationsväxling inom kör
erna än är ett uttryck för tidens krav.26 Under 70-talet tillkommer negro 
spirituals och enstaka Beatleslåtar (Yesterday, Michelle) - ytterligare 
exempel på hur förnyelse av repertoaren sker genom införlivande av musik 
som hunnit bli allmängods. 

3.3 SAMMANFATTNING 

Även efter de elektroniska massmediernas genombrott i början av 1960-talet 
och därmed följande minskning av den lokala scenens betydelse existerar 
alltså ett rikt lokalt musicerande. Detta bygger emellertid inte så mycket på 
en lokal efterfrågan, utan mer på individuella preferenser hos utövare och 
enskilda entusiaster vilka kan ses som lokala representanter för 
regionala/nationella musikaliska delkulturer. 

Att utöva musik tillsammans är alltså en grogrund för att gemensamt 
bygga en kultur. Det kollektiva draget framhålls som ett positivt värde. 
Samtidigt är det ett kollektiv som ger utrymme för individens önskningar 
och förmåga; musicerandets gemenskap bygger på individuell frivillighet. 
Varje individ har möjligheten att lämna gemenskapen utan större olägenhet, 
till skillnad från arbetsplatsens gemenskap som ytterst bygger på ett 
ekonomiskt tvång hos individerna. 

Det organiserade sammusicerandet ger också bildning och nöje till 
individerna. Samspelet blir en musikalisk och social läroprocess, samtidigt 
som det är ett sätt att roa sig själv. 

Samspelets positiva sidor ger också en grogrund för musikalisk 
kontinuitet. Manskören är här ett exempel på hur en musikform lever vidare 
trots att dess repertoar och stil delvis föråldrats i förhållande till 
allmänhetens smak. 
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4. kulturen i musiken: om folklig musikestetik 

Jag vill här peka på vissa inom arbetarkulturen förekommande värderingar 
och hållningssätt vilka bidragit till utformandet av den musikaliska miljön, 
dvs. anlägga det synsätt som Merriam kallat "Music as culture". I enlighet 
med dessa faktorer har vissa musikaliska yttringar och tendenser erhållit 
stöd och uppmuntran, andra däremot lämnats åt sidan. 

Här ska då genast framhållas att många av dessa värderingar och håll
ningssätt inte är specifika för arbetarklassen utan på olika sätt är gemen
samma för flera klasser. Vissa har arbetarklassen gemensamt med bonde
klassen, andra med borgarklassen, andra kan sägas vara delar av större hel
heter som nationell, protestantisk eller västerländsk kultur. Vad som kan 
sägas förena de flesta av dessa faktorer är också att de kontrasterar mot den 
bildade estetikens värderingar, eller mer korrekt: de utgör värderingar bak
om en folklig musikestetik som den bildade estetiken velat avskilja sig ifrån. 
Detta distinktiva drag i den bildade estetiken framhålls av Pierre Bourdieu: 

Beträffande de arbetande klasserna är kanske deras enda funktion i systemet av estetiska 
positioner att bilda bakgrund, en negativ referenspunkt, i relation till vilken varje estetik 
definierar sig själv genom successiva negeringar. ^ 

Förnyelse eller igenkännande 

Jag har redan i kapitel 2 visat på en nyfikenhet inför och en vilja att prova 
innovationer, inklusive nya musikstilar. I detta kan man spåra en orientering 
framåt i tiden , i motsats till bondekulturens mer traditionsbundna håll
ningssätt. I böndernas tillvaro ingick att tillgångarna var bundna i den egna 
gården, marken och skogen. Arbetarna hade däremot endast sin egen 
arbetskraft som tillgång, att byta mot kontanta pengar att använda på en 
varumarknad som i mycket bygger sitt försäljningssätt på att lansera ny
heter. Att leva i en värld där man konfronteras med nya företeelser - en 
urban miljö - ger också upphov till att det är en positiv egenskap att 
behärska dessa nyheter. 

Denna diskussion om nyhetsorientering bör också kompletteras dels med 
en generationsaspekt, dels med en genusaspekt. Det är ungdomarna som har 
tid att tillägna sig nyheterna och kan använda detta för att markera att de 
behärskar omvärlden bättre än de äldre generationerna. De äldre kan i sin 
tur förringa nyheterna^som ytligheter och felaktigheter, men kan inte domi
nera det offentliga rummet på samma sätt som ungdomen. Likaså är orien
teringen mot nya företeelser ofta en fråga om nya tekniska lösningar - nya 
apparater som fascinerar pojkarna, föremål konstruerade efter mönster ur 
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den manliga världen. Invävt i detta finns också tendensen att låta pojkars 
värld vara mer ekonomiskt kostsam än flickors. 

En faktor som ytligt sett kan motsäga det ovanstående är den betoning av 
igenkännandets glädje som återspeglas i de flesta repertoarer. Det är i 
många musikevenemang en tyst överenskommelse att publiken ska känna 
igen merparten av programmet, t.ex. under en danstillställning. Vid andra 
evenemang är detta inget krav men det underlättar för musikerna att få ett 
positivt gensvar om vissa nummer är välkända, exempelvis Skärgårdsbandets 
framförande av Ring!Ring! på musikuppvisning (se 2.4). Att spela ett 
välkänt nummer kan betyda att publiken inte behöver koncentrera sig på att 
få grepp om melodin utan istället slappnar av och följer rytmen med sina 
kroppar, kanske kan bringas till att klappa takten och därigenom förhöja 
den egna upplevelsen samt kommunikationen med musikerna. Sådana num
mer är därför lämpliga som avslutning på programmet, eller som hastigt in
kastade hjälpmedel för att försöka vända en konsert som inte givit tillräck
ligt gensvar från publiken. Igenkännandet som inverkande faktor gäller allt
så i första hand melodierna, vilka kan ges ny klangdräkt eller rytmisering. 

Publikens behov av igenkännande får ofta stå över musikernas behov av 
förnyelse. Denna princip är speciellt viktig i mer ritualiserade sammanhang, 
där återupprepning av den associationsladdade musiken ingår i uppfattning
en om vad som är en korrekt firad fest/högtid. Ett exempel på detta är när 
kyrkokören bytte ut de vanliga julsångerna på den sedvanliga adventskon-
serten och istället sjöng ett program med engelska carols. Detta påpekades 
av flera utanför kören: 

Det kan nog vara roligt för dom som är med i kören, men det är sånger som ingen känner 
till och det blir så mycket 'falalalala' i en hel konsert med carols, det blir tjatigt. Man 

vill ju höra dom riktiga julsångerna när det är julkonsert. 

Att helt förnya repertoaren var ett alltför radikalt grepp för många. 
Däremot kan julsångsrepertoaren förändras om det sker gradvis. Så tycks 
inte damkörens framförande av "Ser du stjärnan i det blå" vid en annan jul
sångskonsert i kyrkan ha orsakat några protester, även om den teologiskt 
borde vara mer svår att acceptera än carols. 

Fina bitar eller seriös musik? 

I kapitel 2 har diskuterats de olika hållningssätt som funnits till begreppen 
bildning/nöje, vilka speciellt skilt sig åt beträffande dansmusiken. Från det 
aggressiva förnekandet av att dans- och underhållningsmusik skulle ha något 
som helst värde över det ointresserade erkännandet av att andra kan ha 
behov av lättare musik (som dock helst ska leda vidare till mer högtstående 
musik) till ett komplementärt synsätt där samma musiker spelar såväl 
konsert- som dansnummer. 

En annan skiljelinje är kombinationen av olika aktivitetsfält. Så finns hos 
Holmsunds manskör flera aktiviteter som inte kan räknas in i 
manskörssångens verksamhet så som den representeras av ledande körer som 
t.ex. Orphei Drängar. Så spelar man sånglustspel, och arrangerar 
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danstillställningar i folkparken på 20- och 30-talen, har en egen 
amatörorkester "Gnissling Boys" som framträder på de offentliga vårsoaréer 
med revy man ordnar till 30 april under 50- och 60-talen. Alla dessa 
evenemang ingår i det offentliga livet som en del av manskörens utåtriktade 
verksamhet. 

En annorlunda hållning till konstmusiken diskuteras också nedan under 
rubriken respektlöshet och resursrationalitet. 

Kompositörer i lokalsamhället? 

Ovan i kap 2.3 har påpekats den centrala position den bildade musikupp
fattningen tillskrivit kompositören. Denna koncentration på kompositören 
som viktigaste rollfigur inom musiken måste emellertid ses som en säregen
het för den europeiska konstmusiken från sent 1700-tal och framåt, och inte 
som något som kan appliceras på vilken musikkultur som helst. 

Här vill jag direkt anknyta till den diskussion som finns i Roman 
Jakobson & Peter Bogatyrevs klassiska artikel Folklore som en sårskild form 
av skapande4 vilken ursprungligen publicerades redan 1929 men tyvärr inte 
fick något inflytande på folkloristiken under lång tid. Där kritiserar de både 
synen på folket som kollektivt skapande och den motsatta tendensen att se 
folklore som skapad av individer som råkar vara okända till namn. De 
framhåller att det centrala för folklorens existens är inte dess ursprungliga 
tillkomst utan dess sociala förankring: "Ett verk inom folkloren börjar inte 
existera som sådant förrän det accepteras av ett visst kollektiv, och blott så 
mycket av det existerar som detta kollektiv har tillägnat sig."5 De framhåller 
kollektivets preventiva censur som som avgörande för det folkloristiska 
verkets "födelse", dvs. ett verk måste stämma överens med kollektivets önsk
ningar och där finns inte rum för den individuella originaliteten som något 
självständigt värde: "den folkloristiska diktaren [ser] själv ingen anledning 
att betrakta det egna verket som sitt personliga, och verk av andra diktare 
inom samma krets som främmande."6 

Bogatyrev & Jakobsons diskussion utgår ifrån folklore och litteratur som 
två ideala former där folkloren existerar i en analfabetisk miljö. Inte desto 
mindre anser jag att deras resonemang delvis är tillämpbart även på musik i 
industrisamhällets folkliga miljöer. Avgörande här är rollfördelningen: det 
lokala offentliga musikutövandet sker i form av evenemang där mötet mel
lan publik och musiker är det centrala. Det är musikerns insats som är 
avgörande för publikens upplevelse, och i den insatsen ingår både att kunna 
framföra musiken enligt förväntan samt att välja ut passande stycken. 

Frågan om kompositörens namn är därför inte så tungt vägande för 
publiken. Detta är något som varierar från fall till fall - vad ska publiken 
eller musikern ha en uppgift om ett styckes kompositör till? Många melodier 
är mest känd genom den artist som lanserat dem, och förknippas mer med 
deras person än med kompositören. Melodier som Moonlight serenade, 
American patrol, In the mood och Chattanooga choo choo förknippas först 
och främst med namnet Glenn Miller, orkesterledaren som lanserat 
melodierna. I vissa fall har dock kompositörsnamnen också fått relevans för 
den breda publiken som t.ex. Evert Taube, Lennon/McCartney; i dessa fall 
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är det dock enligt min mening inte det abstrakta komponerandet som värde
sätts, utan det faktum att de anses som ledande inom en speciell stil. När ett 
stycke tillskrivs ett erkänt kompositörsnamn, är det inte bara en för pu
bliken irrelevant uppgift (som har sin främsta betydelse för fördelningen av 
pengar inom musikvärlden), utan en form av varudeklaration; detta stycke 
är skrivet av någon som kan hantverket, kompositören är den som definierar 
själva stilen. 

Det som lokalsamhällets publik efterfrågar är alltså i regel inte nykompo-
nerandet, utan musicerandet. Att någon av de lokala musikerna själv skrivit 
ett stycke kan visserligen vara något som bemöts positivt och upplevs som 
en extra finess, såvitt stycket passar för sitt ändamål. Nykomponerande i 
sig, eller i stället för musik från storsamhället, som abstrakt idé enbart räck
er inte till för att utgöra lokalsamhällets krav. Nykomponerandet är istället 
som idé knutet till musikernas (och musikkonnässörernas) delkultur, dels 
för att utveckla det egna kunnandet, dels för att hävda status mot andra 
musiker samt för utbyte med storsamhällets organisering av musiken. Att 
skriva nya melodier är ett sätt att bli uppmärksammad utanför lokalsam
hället, få ögonen på sig från musikförlag, fonogrambolag och artister. Inom 
vissa delkulturer (trubadurer, vissa delar av rockmusiken) ingår krav på 
egenkomponerad musik i idealbilden av musikern, i andra är det egna kom
ponerandet mindre viktigt än förmågan att tolka musikstycken (jazz, spel
mansmusik, konstmusik). Exempel finns även på hur man inom spelmans
musiken under 1900-talet, som i huvudsak byggts upp runt idén att man 
förvaltar ett gammalt arv, värderat "gamla" melodier högre än nykomponera
de, och dolt den egna kompositörsverksamheten under föregivet åldrig 
härkomst.7 

Som utretts ovan är komponerandet inte någon grundläggande del av det 
utbyte mellan musiker och publik som det offentliga musicerandet innebär. 
Komponerandet har istället sin plats i musikernas delkultur samt i musikerns 
personliga förhållande till musiken. 

Att försöka hävda en plats för egna kompositioner i det offentliga 
musicerandet kan rentav möta negativ respons: "Nu ska han försöka visa sig 
märkvärdig - kan han inte ta nåt som man känner igen istället". En sådan 
negativ reaktion är i regel grundad på det folkliga tabuet mot att förhäva 
sig, kanske också på underliggande personliga motsättningar. Att presentera 
en egen komposition är också en utmaning av det egna självförtroendet. 

Inom olika musikaliska delkulturer kan däremot komponerandet vara en 
viktig beståndsdel i medlemmens status. Inom rockmusiken är det ett ideal 
att en rockgrupp har egna låtar. Inom jazzmusiken och körsången är också 
arrangörskonsten nog så viktig, kanske mer tungt vägande än komponerande. 

I enlighet med ovanstående har inte komponerandet som aktivitet någon 
högre status i Holmsund, eller rättare sagt: medvetenheten om komponeran
det är låg förutom bland musikerna själva. Det är följaktligen endast några 
enstaka kompositioner som fått någon större uppmärksamhet. 

Det namn som först och främst nämns på frågan om komponerande i 
Holmsund är Gottfrid Markström. Många av hans melodier användes i hans 
offentliga verksamhet som hawaiigitarrist och lutsångare, t.ex. 
"Söderhavslängtan" och tonsättningar av nationella och lokala diktare. Flera 
gammaldansmelodier finns också av hans penna, t.ex. Lill-Kajsas hambo, 
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Fig. 18. Gottfrid Markström, smed, är känd i Holmsund som allroundkonstnär; förutom 
musicerande och komponerande är hans kolteckningar med lokala motiv och snidade statyetter av 
kända Holmsundsbor speciellt uppskattade. Foto: privat, reprofoto: À Sörlin. 

Svenskbyvalsen. Hans melodier har tagits upp av flera musiker i Holmsund 
och i olika situationer. Så innehöll filmen om Holmsunds köping 1961 musik 
av honom. Han var med i den ursprungliga uppsättningen av Grupp 67 och 
de framför fortfarande sången "Någon knäpper på sin luta". Dansbandet 
"Vårat gäng" sjunger "Hallå boys" och påpekar att den är skriven lokalt. 

Flera nämner också Mandis Sandberghs namn. Hon var aktiv inom fräls-
ningsarmén som resande soldat, och sjöng till gitarr samt spelade bl.a. fiol 
och hawaiigitarr. Hon skrev ett 20-tal sånger till egna och traditionella 
melodier.8 Lokalt kommer man ihåg "De komma från öst och väst" som 
ingår i den nya psalmboken, dit den kommit via frälsningsarméns utgivning. 

Harry Lindberg har skrivit några melodier för sitt huvudinstrument 
dragspelet, men har utåt blivit mest uppmärksammad för "Kärlekssaga", en 
långsam kärlekssång i operett/musicalstil, som första gången framfördes på 
en Röda Korset-revy 1960 av Harry och Berit Olofsson, duettsång, till ork
esterarrangemang utarbetat av Kurt Åkerlind. I december 1985 framfördes 
den instrumentalt i TV:s Café Umeå av Roger Perneholm, Staffan Arvidson 
och Sune Wiklund, och presenterades som "skriven av en vaktmästare i 
Holmsund, Harry Lindberg, någon gång på 50-talet". I det rikssammanhang 
som TV-programmet innebär var den lokala förankringen intressant att 
markera. Perneholm har även spelat in melodin på en kassett som "Caféban-
det" givit ut hösten 1989. 
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Frågan om kompositörens namn är alltså tämligen irrelevant för den 
folkliga musiksmaken. Det är det praktiska utövandet, och inte den teoret
iska konstruktionen bakom, som bedöms. Nära förknippat med detta är 
framhävandet av musikens koppling till brukssammanhang. Praktisk använd
barhet är här ett nyckelbegrepp: musik ska inte bedömas utryckt ur sitt sam
manhang utan i förhållande till ett ändamål.9 Bra dansmusik ska först och 
främst vara bra att dansa till. "Uno Nordström minns jag var känd för att ha 
'bra takt'" berättar Helge Markström om en av dragspelarna som var verk
samma på 20- och 30-talen, och förmedlar därmed något av idealen för 
dansmusikern: att kunna ge ett musikaliskt stöd som underlättade för de 
dansandes rörelser.10 Även att sjunga, nynna, vissla för sig själv eller spela 
ett instrument för avkopplings skull (skenbart "utan ändamål") kan också ses 
som ett ändamål vilket musik bedöms utifrån: en melodi ska vara lätt att 
komma ihåg och kunna framföra. Det är inte "musik för sin egen skull" utan 
"musik för min egen skull". 

Användbarheten blir stundom föremål för debatt, då det inte alltid är 
självklart vad musiken ska användas till. Ett exempel på detta är den i de 
religiösa samfunden återkommande frågan om musik med uttalat estetiska 
dimensioner: ett sätt att ära Gud, eller ett bländverk?11 Ett annat är när de 
svenska dansbandens musik under början och mitten av 70-talet fick för
hållandevis stor exponering i radio och därmed också existerade i ett nytt 
sammanhang och med en ny publik. I denna lyssnarsituation framträdde 
många drag som på dansbanan var funktionella eller betydelselösa plötsligt 
som svaga, och musiken utsattes för häftig kritik utifrån andra krav.12 

Den moderna jazzmusikens försvinnande från dansestraderna är ett 
typiskt exempel på detta funktionella samband. Inriktningen av musiken mot 
renodlade lyssnarsituationer gjorde den olämplig för danssituationerna, 
vilket underlättade för rockbaserad musik att ta dess plats.13 

Fotboll och musik 

Det sägs ofta om pojkars fritidsvanor på mindre orter att det finns huvud
sakligen två sysselsättningar att ägna sig åt: idrott eller musik. Bortsett från 
att detta undervärderar t.ex. den tid många pojkar lägger ned på att meka 
med mopeder och bilar, vill jag diskutera om det finns några gemensamma 
underliggande värderingar bakom intresset för idrott respektive musik. Mer 
tydligt uttryckt: finns det gemensamma strukturella drag i de idrotter och 
musiktyper som bärs fram av arbetarklassen? 

En parallell som måste dras fram är mellan det sjävklara inom idrotten 
och dess motsvarighet inom musiken: kroppsligheten.14 Grundläggande i 
idrotten är betoningen av förmågan att använda sin kropp. Det genomslag 
som dansmusik har i andra musikaliska brukssituationer - t.ex. som under
hållningsmusik eller i rena konsertsituationer - visar på kroppslighetens vik
tiga position i begreppsvärlden kring musik. Även marschmusiken vilken var 
speciellt populär vid sekelskiftet är ett bejakande av kroppsrörelser. Att 
publiken klappar eller stampar takten till musiken är också ett beteende som 
bejakar kroppen. 
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Fig. 19. Ray Carlssons orkester spelar upp i Holmsunds Folkets Park hösten 1949, då parken 
lanserade danskväll med enbart damernas uppbjudan, efter förebild från Hamburg. Foto pubi, i 
VF. Reprofoto: À Sörlin. 

Jonas Frykman har i flera arbeten visat på hur förhållningssättet till den 
egna kroppen varit ett viktigt socialt distinktionsmärke. Sekelskiftets borger
liga värderingar runt kroppen handlade om att behärska sin kropp, inte röra 
sig i onödan, visa att man kunde sitta stilla - en behärskning intill förnek-
else.15 Även för den framväxande medelklassen under mellankrigstiden var 
synen på kroppen särskiljande. Kroppen skulle inte förnekas, men istället 
tränas och vårdas i samhällsbyggets och framåtskridandets tjänst.16 Dansen i 
allmänhet och den moderna dansen i synnerhet sågs som en missriktad 
kroppslighet.17 Denna kritiska inställning till dansen (och idrotten) fanns 
även inom arbetarklassens bildningstörstande kretsar.18 

En annan parallell finns i betoningen av samarbete för ett gemensamt 
mål. Fotbollen har alltsedan 20-talet då man började få ordentliga fotbolls
planer varit den populäraste pojkidrotten och varit den idrott som haft 
störst stöd från allmänheten. Den kollektiva formen, det gemensamma 
samspelet, har varit viktigare än de individuella idrotterna. Samma uppslut
ning kring de kollektiva formerna finns också inom musikens område. 

I Satir & Allvar, logen Skärgårdsblommans studiecirkels handskrivna 
tidning, finns en gliring till en av logemedlemmarna som kritiseras för att 
åsidosätta den kollektiva formen. 
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Gösta Aström /.../ sjunger solo, men försöka få honom med i logekören är omöjligt. Nu 
19 har han även slutat sjunga unisont... 

Inom eller utom kollektivet: musikern och publiken 

Ett annat drag som ingår i bedömningen av musiker är viljan att arbeta för 
sin publik, något jag vill sammanställa med den vikt Kaschuba lägger vid 
arbetsetikens betydelse för arbetaridentiten.20 Arbetsamhet, och ödmjukhet 
inför publiken är attityder som bättre går hem än att spela "svår". 

Man ska spela för dom som är därnere, man ska inte stå och spela för sig själv, utan jag 
ska ge människorna någonting av det jag kan till hundratio procent. Och det försökte vi 

21 
göra, verkligen. Jag har sett det som väldigt seriöst det jag hållit på med. 

Bakom detta ligger en bedömning av hela situationen där musiken före
kommer. Oavsett om det är konsert eller danstillställning bygger situationen 
på att människor kommit för att höra musik och har vissa förväntningar på 
musiken och tillställningen som helhet. Situationen definieras av att det är 
en publik närvarande och att då inte erkänna publikens betydelse blir att 
underminera grunden för samspelet med publiken. För de som bryter mot 
den tysta överenskommelsen om vilka ramarna är blir publikens sanktion att 
utebli nästa gång. Denna problemställning återfinns såväl vad gäller be
dömningen av enskilda musikers och orkestrars uppträdande och uppförande 
på scenen där olika faktorer som t.ex. teknisk oskicklighet, för långa pauser 
mellan numren, opassande språk och klädsel etc. kan betyda en enskild 
orkesters uteslutning från den offentliga scenen, som i skeden när stilideal 
förändras och en hel generation av musiker tvingas välja mellan att anpassa 
sig eller förlora sin publik. Det sistnämnda är speciellt tydligt framställt be
träffande jazzmusikernas försvinnande från dansestraderna. Denna vikt som 
läggs vid samspelet med publiken kan jämföras med andra situationer där 
individer eller grupper inom kollektivet åtar sig uppgifter som ska tjäna 
hela kollektivets bästa och hur man förväntar sig att de ska uppfylla detta 
uppdrag. En parallell är fackföreningarna: de som åtar sig förtroendeupp
drag förväntas att handla i enlighet med kollektivets önskemål och uppfatt
ningar, och inte utnyttja situationen för personlig vinning eller handla på 
sådant sätt som mer uppskattas av någon annan grupp.22 Den särställning 
som en delegering av en uppgift innebär ska inte markeras i förändrade 
värderingar, utan den utvalde ska fortfara att vara "en av oss". 

Den negativa sida av jämlikhetsidén som formulerats som "Jantelagen" 
påverkar också utformningen av det offentliga musiklivet. Att det kunde 
väcka löje om en individ propsade på allmänhetens uppmärksamhet på sin 
sång fick en f.d. Holmsundsbo erfara när han våren 1923 tillsammans med 
en dragspelare reste omkring på Västerbottens landsbygd och gjorde fram
trädanden i hyrda samlingslokaler. 
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Gästuppträdande av skådespelaren och gitarrvirtuosen Enar Eriksén-Ågren: 'Minnet av 
en mor' i tal och sång. Som förspel gives 'den arbetslöse', nutidsbild med sång. Dans efter 

23 föreställningen. 

Debuten på Sandviks teater blev en illustration till att ingen är profet i sitt 
eget fädernesland. Några dagar efter föreställningen kom en småspydig 
recension i Västerbottens Folkblad. 

Den sig kallande skådespelaren och gitarrvirtuosen Enar Eriksén-Ågren, eller med andra 
ord förre Holmsundsbon Einar Eriksson, hade i fredags anordnat sitt 'gästuppträdande å 
Sandviks teater' med 'benäget biträde' av en dragspelare Ström, vilken emellertid smet 
från sin broder i konsten. Till föreställningen hade dock ett 10-tal ynglingar infunnit sig, 
som mot nedsatta biljettpriser fingo åhöra den store skådespelarens gälla röst, 
ackompanjerad av en gammal gitarr.2* 

I en replik kommer något av programmets innehåll fram. 

...Jag har skildrat minnet av min mor. men jag beklagat, att ni står på en så låg nivå, att 
ni kritiserar en dylik skildring, men det går bra att skratta när man har hemmet kvar 
/.../ Jag vill med tanke på mor be andra sätta värde på hemmet /.../ Det är också 

A P  

möjligt att de som nu håna, en dag skola strö rosor, när jag med energi når ett mål. 

En månad senare framträdde han i Obbola, vilket föranledde honom att 
skriva en insändare mot den publik han fick där: "Brist på bildning bland 
Obbolas ungdom", "låg nivå som de uppträdde igår" "Ni bör förstå att jag 
fordrar att bli behandlad som om jag hade människovärde."26 En av ung
domarna i Obbola svarade bland annat att "han är omöjlig som konstnär"27, 
vilket gav följande slutreplik: 

Varför skulle jag blanda mitt förstånd bland eder civilisation /.../ När en fattig skåde
spelare som jag kommer och hyr en dansbana då vägrar ni erlägga 50 öre. Då ni har en 
vanlig bal betalar ni 75 öre. Är det så ni bevisar ert människovärde?2^ 

Hans framträdanden i Umeå, Nyåker, Tvärålund, Skravelsjö, Tväråbäck och 
Sikeå med flera orter gav inga reaktioner i pressen. 

Varje offentligt framträdande är ett krav på social uppskattning, men om 
framträdandet inte svara mot vad publiken tänkt sig kan följden bli 
negativa sanktioner från publiken som i detta fall. Enar Eriksén-Ägren 
utmanade "Jantelagen" när han utannnonserade sitt program som ett 
offentligt nöje och förlitade sig på publikens nyfikenhet och välvilja. Att 
opåkallat sjunga offentligt var att förhäva sig. När han dessutom hade en 
obestämd status gentemot den publik som kom - han var varken den 
anonyme kringresande artisten eller den bofaste erkände specialisten, utan 
en från orten avflyttad arbetare(?) som återkom och hävdade sig vara 
skådespelare och gitarrvirtuos - blev publikens reaktion varken positiv eller 
negativ i vanlig bemärkelse utan tog en annan form: löjet och hånet. Man 
kan se detta som att han passade varken in i publikens värderingssystem för 
lokala förmågor eller det för professionella artister. Formen, den offentligt 
utlysta konserten, signalerade ett annat förhållningssätt än innehållet, en f.d. 
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granne som sjöng till gitarr. Följden blev en osäkerhet om hur evenemanget 
skulle tolkas vilket gjorde att den negativa reaktionen tog sig uttryck i hån. 

Här kan man också se en konflikt med vad Birgitta Skarin Frykman 
kallat respektabilitet eller Kaschuba kallar social ära. Musikerrollen är över 
huvud taget problematisk att inordna under dessa begrepp. Är det ett riktigt 
arbete för en karl att sjunga och spela musik? Den professionelle turnérande 
musikerns tillvaro innehåller flera drag som inte stämmer överens med 
uppfattningen om hur ett normalt liv ska levas.29 Att etablera sig som 
yrkesmusiker innebär också att lösgöra sig från kollektivet, att bryta den 
oupplösliga enheten mellan individ och kollektiv som arbetarklassens 
begrepp om social ära bygger på.30 I olika bilder av musiker ingår många 
drag som ställer honom utanför det normala, antingen han betraktas som det 
svårmodiga geniet som världsfrånvänd helt går upp i Konsten, eller en 
festprisse som avskyr ett ordnat liv. 

Musikerns roll som antifigur - arbete på kvällar och helger då vanliga 
människor är lediga etc. - gjorde också musikeryrket mindre lockande och 
föga respektabelt, om det inte var inom en organiserad ram som t.ex. rege
mentsmusikkåren. Att spela dansmusik i och runtomkring Holmsund-Umeå 
kunde ses som en god biinkomst till arbetet på sågverket, något man kunde 
göra i stor omfattning i ungdomsåren före familjebildningen. Att livnära sig 
som kringresande dans- eller restaurantmusiker sågs som en betydligt mer 
osäker tillvaro. 

Det tror jag att jag visste mycket tidigt att det var ingenting för mig, absolut ingenting. 
För det såg man ju hur det bar iväg för dom som ägna sig åt det. Det är klart, det finns 
ju seriösa människor inom alla yrken, men det är ett sånt svårt yrke, musikeryrket. Så 
mycket frestelser, dom åker dit på det ena och det andra, det ser du än idag hur 
missbruket kommer. Det är så lätt allting, du blir bjuden på sprit, och du blir bjuden 
både hit och dit på det ena och det andra. Och allt detta nattvak och söl, och - bilda 
familj och så där, så det visste jag mycket tidigt att det ska jag inte syssla med helt 

31 enkelt, och det gjorde jag aldrig heller. 

Ett drag som också rör förhållandet mellan musiker och publik är det yttre 
relationsnätet dem emellan. Ett musikframträdande är inte bara ett möte 
mellan musiker och publik, det kan också vara ett möte mellan människor 
som är släkt, vänner, arbetskamrater eller grannar. Den geografiska och/eller 
känslomässiga närheten till musikerna kan vara en bidragande orsak till att 
en viss musikform får ett publikt stöd. Att lyssna på lokala amatörmusiker 
kan vara en del av det vardagliga förhållandet till medmänniskor i den egna 
världen, en del av ett reciprokt system där man förväntas visa en viss 
uppmärksamhet mot varandras specialintressen. Många människor som står 
främmande inför att besöka en konsert med konstmusik i Umeå (sitta i en 
publik av okända människor och lyssna på okända musiker) lyssnar gärna på 
samma typ av musik utförd av orkesterföreningen med grannen som medlem 
eller av skolorkester med de egna barnen. Den avvikarroll som förknippas 
med musikern är inte relevant i dessa situationer: man lyssnar inte på musi
kern X eller y, man lyssnar på sin granne. 

Detta förutsatt att den musicerande individen är något så när accepterad 
inom det egna sociala fältet, och inte betraktas som en avvikare. 
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N N var ju ett original... en amatörmusiker av enklaste sort. 

Ett alltför ingående intresse för musik kan i sig utdefiniera en individ som 
socialt avvikande. Den geografiska och/eller sociala närheten kan också 
inordna musiken i ett "vi-och-domM-tänkande, där det faktum att "dom" 
erkänner en av "oss" som musikaliskt kunnig ger denne en intern 
uppskattning eller åtminstone bemöts med större respekt, just för att denne 
tvingat "dom" att erkänna att "vi" existerar och har något väsentligt att 
tillföra den gemensamma horisonten. Detta utspelas mellan tillvarons upp
levda strukturella motsatspar, t.ex. "vi i arbetarklassen - dom i borgar
klassen" där "borgarklassen" kan stå för den lokala gräddan eller det 
nationella konstmusiksamhället eller underhållningsbranschen etc., eller "vi i 
Holmsund - dom i Umeå" eller "vi i Västerbotten - dom i Stockholm". Att 
ta ställning för den egna hemorten är att ta ställning för den del av världen 
man upplever som sin egen.32 Samtidigt kan det faktum att någon upp
märksammas i världen utanför, eller t.o.m. lämnar den egna miljön på grund 
av denna uppmärksamhet, göra att personen i fråga blir svårplacerad och 
därför också förnekas: "Ingen är profet i sitt eget fädernesland". Att sträva 
efter att komma utanför den egna världen är att förhäva sig, förneka sitt 
ursprung, glömma sina rötter, inte bliva vid sin läst. 

I amatörmusikerns roll finns ett ansvar gentemot publiken, speciellt när 
han/hon har etablerat sig i någon grad så att det är känt att vederbörande 
har kunskaperna som krävs för det musicerande man efterfrågar. Detta inte 
minst inom föreningslivet, där musicerandet kan vara en del av förenings
verksamheten och det finns förväntningar på att de musikkunniga inom 
rimliga gränser ska bidra med sitt kunnande för att föreningen ska kunna 
hålla sin verksamhet på en hög nivå. 

Jag har ett fantastiskt minne just från Holmsund, jag skulle tro att det var nyårsdag, 
och det var ett busväder av det värsta slag. En halv meter snö. Jag bodde några hundra 
meter från kyrkan, så jag tog stövlar och kom mig så småningom till kyrkan och tänkte 
att 'idag blir det väl bara prästen och klockarn och vaktmästarn och ett par tre till', men 
hela kyrkokören var där. Väldigt bra, och vi var nog väl så många på läktarn den där 
dan och sjöng i kyrkokören som då såna som hade lyckats komma sig bland åhörarna 
nere i kyrkan. Så det var en väldigt trivsam uppgift, dom kände sitt ansvar någonting 

33 ganska fenomenalt. 

Vi var ju på Holmön och spela på bröllop. /.../ Vi kom dit på kvällen i sextiden. Som 
gäster, men vi skulle ha instrumenten med. Och sen vart det att spela i stort sett ifrån 
det vi kom och hela natten. Vi sov väl några timmar men sen på morgon då vart det att 
börja igen. För det fanns dom som aldrig hade gått och lagt sig. Det skulle fortsättas. Så 
i s tort sett ända till fyra-fem-tiden då färjan gick tillbaka på söndagen höll vi igång. 

En viktig del av det offentliga musicerandet bygger på det samspel som sker 
mellan musiker och publik i det att musikern får respons på vad han/hon 
gör, ett tecken på att musicerandet får en positiv betydelse för någon annan. 
Om glädjen i att sjunga inför en publik berättar Berit Olofsson med 

144 



exempel från när hon som tonåring blev utsedd att vara Lucia och sjunga 
solo för gästande sjömän på Sjömanshemmet. 

Man stod där och tittade på dom där sjömännen, och så kände man så här: oj, dom 
tycker det är vackert det man står här framme och sjunger för dom - det minns jag, det 
har stannat här inne. Man kände sig nog lite märkvärdig för dom till och med, jag har 
ett minne av att man kunde stå där och se hur sjömännen kunde riktigt gråta så där. 
Det var ju rart det där med Lucia. Då kände man kanske också det där att, fantastiskt, 

35 
här står man och sjunger och dom tycker om det. 

Resursrationalitet och respektlöshet 

Det finns också ett drag som kan kallas självständighet i förhållandet till 
idealbilderna. När jag frågade Lena Nordlund om hur hon ordnar repertoar 
till Holmsunds damkor - det finns inte så mycket skrivet speciellt för 
damkor - berättar hon att hon använder sig av arrangemang för blandad 
kör. I kören finns tre kvinnor som har naturligt tenorläge ("kontraalt") vilket 
gör att tre av stämmorna blir besatta. Basstämman struntar de i.36 

Under 50-talet var standardbesättningen i en större dansorkester en 
trumpet, alt-, tenor- och barytonsax samt komp. Musikförlagens B-arr var 
skrivna för denna sättning. Bosse Johanssons orkester använde sig av sådana 
arrangemang, men under en period fanns ingen barytonsaxofonist att tillgå. 
Istället hade man en valthornist som spelade barytonstämman.37 

Detta kan ses som resultatinriktad uppfinningsrikedom: man vet vad man 
vill ha för resultat och använder tillgängliga medel för att uppnå det. I detta 
finns ofta en respektlöshet gentemot den ursprungliga delkultur man hämtar 
musiken från, "nu är det vi som spelar för vår egen skull och på vårt eget 
sätt". Denna dimension framträder speciellt tydligt när det gäller övertag
ande av drag från den konstmusikaliska traditionen, vilken ofta har bevakats 
av högutbildade som i kraft av sin utbildning framstått som bärare av 
kunskap om det riktiga sättet att framföra musiken. 

Men denna uppfinningsrikedom kan inte alltid ses som ett medvetet 
hävdande av särart, utan är ofta en nödtvungen anpassning till bristen på de 
rätta resurserna, en yttring av vad Birgitta Skarin Frykman kallat det 
"resursrationella" draget inom arbetarkulturen och kanske också vad Pierre 
Bourdieu kallar the taste of necessity, nödvändighetens smak.38 Enbart av 
resultatet kan vi inte se vilket som var syftet. Det okonventionella draget 
kanske är en nödlösning som man tar till i hopp om att en dag ha de 
resurser som krävs för att prestera något som är precis enligt förlagan. I 
flera fall förmedlas dock en medveten självständighet. Ett exempel är 
förhållandet till konstmusikens melodier som inom konstmusikvärlden 
närmast betraktats som sakrosankta men inom populärmusiken bedömts och 
behandlats efter andra värderingar. 

Under en repetition med "Da Capo" fick jag höra Artur Rubinsteins 
"Melodi i F" spelad med latinamerikansk rytmisering. Jag frågade Helge 
Markström om hur detta tillkommit, och han svarade att det var en gammal 
arrdetalj han och brodern haft i dansorkestern "Roxy" under 40-talet, då 
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man spelat den som beguine. Ursprungligen hade man fått upp ögonen för 
melodin genom Tommy Dorseys inspelning i sedvanlig foxtrotrytm. 

Vid kommunala musikskolans vårkonsert maj 1973 framträdde bland 
annat en orkester av stråkar och blåsare, förstärkt med medlemmar ur 
orkesterföreningen. Ett nummer utgjordes av andra satsen ur Haydns "sym
fonin med pukslaget". 

Musiklärare Sixten Liedström... frågade om det bland publiken mot förmodan möjligen 
fanns någon, som aldrig försökt spela något instrument. En dam förklarade sig aldrig ha 
försökt att spela. Hon placerades omedelbart vid pukorna och klarade efter en mycket 
kort repetition det mångomtalade soloslaget på pukan alldeles ypperligt.40 

Plötsligt händer något som inte inträffar på sedvanliga symfonikonserter: 
dirigenten vänder sig till publiken och frågar om någon har lust att delta i 
musicerandet. Det underförstådda budskapet är att man inte behöver ha 
någon särskild respekt för den klassiska musiken. Vem som helst kan delta i 
den (Samtidigt är också ramen av största betydelse: kommunala musikskolan 
visar upp sig för uppdragsgivarna/föräldrarna, och låter dem få se en lekfull 
sida). 

Respektlösheten kan också komma fram i språkbruket. Flera personer har 
berättat om hur musikcirkeln under 40-talet bland annat framförde uver
tyren till Adrien Boieldieus opera Kalifen i Bagdad. Dirigenten musikdi
rektör Axel V Sundkvist nämnde helt kort att den har "bitvis knepig sekund 
violin-stämma", och cirkelmedlemmen Almer Burstedt uttryckte det: 

Jag minns att vi fick kämpa hårt med 'Kalifen i Bagdad.' Den var svår på andra fiolen. 
Gustav och jag vi hade samövningar, och vi jagade upp varann. Det är ett väldigt tempo 
på den där. Vi skulle försöka få Sundkvist att hålla igen. Vi sa, inte klarar vi det där. -
Ah, träning, träning, sa han. Så vi svettades och sågade på. Och vi vågade oss på att 
spela den också till slut. 

Uttrycket säga på - här i och för sig använt i en informell situation -
skulle inte passa in i en konstmusikalisk beskrivning men är icke desto 
mindre en talande beskrivning av hur stråkföringen kan se ut till olika 
stycken. 

Jag har ovan sökt skissera de värderingar inom arbetarkulturen som direkt 
eller indirekt påverkar den folkliga musikestetiken. Vissa av dessa är 
allmänna inom det nationella eller nordeuropeiska (protestantiska) kulturom
rådet som helheter (t.ex. arbetsamhet), andra kontrasterar mot borgarklassens 
värderingar (bejakande av kroppslighet) eller mot böndernas (orienteringen 
framåt). 

För att återknyta till Bourdieus resonemang om estetik som särskiljandets 
konst, kan vi se hur den bildade musikestetiken i många avseenden inne
håller dessa drag. Den nyfikenhet på nyheter som utmärker den folkliga 
estetiken kan avvisas som ett okritiskt accepterande av ytliga sensationer; 
igenkännandets glädje blir en fixering vid torftiga schabloner. Mot kropps
ligheten ställs en självförnekande kroppskontroll, mot musikens bidning till 
situationer där den är användbar ställs "musiken i sig".42 Den respektlösa 
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hållningen till musiken möts med motsvarande respekt, och ett framhävande 
av kompositören som viktigaste aktör. Mot jämlikhetsprinciper och samar-
betsideal ställs den geniförklarade individen. 
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5. avslutning 

I detta kapitel skall jag sammanfatta de resultat min undersökning givit och 
vad de betyder i förhållande till tidigare och fortsatt forskning. Inlednings
vis kommer jag att diskutera den allmänna modell för analys av folkligt 
musikliv som varit nödvändig att konstruera pga. det empiriska materialets 
heterogena karaktär. Därefter diskuteras resultatens relevans rörande synen 
på arbetarklassens musikhistoria och lokalsamhällenas musikliv. Avslutnings
vis skisserar jag tänkbara områden och strategier för fortsatt forskning. 

Musik som kunskap 

Jag har sökt skapa en modell för kombinationen av musikalisk analys och 
kulturanalys vilket här tagit formen av en definition av musik. Denna 
definition utgår från att musik är något som används av en grupp människor 
med gemensam kultur, och inte kan betraktas fristående från människorna 
som använder den. Musikens centrala betydelse för denna grupp ligger i att 
den gestaltar deras ideal rörande ljud, tid och rörelse; därutöver kan den 
gestalta andra aspekter av tillvaron som genus, social organisation, social 
distinktion, människoideal, religiös världsbild etc. Genom att se musik som 
del av ett musicerande kan ytterligare kulturspecifika värderingar och 
hållningssätt avtäckas, t.ex. arbetsetik och resursrationalitet. Denna modell 
bör kunna modifieras för användning även inom forskning kring bildkonst, 
drama, idrott och andra former av symbolisk gestaltning. 

Arbetarna och musiken i historiskt perspektiv 

Arbetarklassens förhållande till det förindustriella bondesamhällets musik, 
folkmusiken, kan inte entydigt karaktäriseras som vare sig ett förkastande 
eller en oproblematisk kontinuitet. Denna fråga måste istället förankras i 
den historiska kontexten. Tyvärr är källmaterialet från Holmsund magert på 
denna punkt, men följande hypotetiska resonemang låter sig föras: under 
industrialismens tidigare skede skilde sig industriarbetarnas musik inte 
nämnvärt från landsbygdsbefolkningens musik. Vissa delar av folkmusiken 
bortföll dock, t.ex. de ceremoniella låtar som inramade de stora 
bondbröllopen och lokala dansvarianter, men detta var en utveckling som 
även skedde på landsbygden under trycket av förändringarna inom bon
desamhället. Det nya samhällets ljudmiljö och sociala organisationsformer 
möjliggjorde dock uppkomsten av en ny musikalisk begreppsvärld där helt 
nya musikformer kunde inta ledande position. Bondesamhällets musikvärld, 
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som i sig var stadd i förändring, kunde inte på samma sätt som de nya 
formerna relateras till den nya miljön. De praktiska, ekonomiska och 
ideologiska förutsättningarna för en omstrukturering av industrisamhällenas 
folkliga musikliv förelåg under 1880-talet. Efter detta årtionde blir folk
musiken relevant för arbetarklassen främst genom nykterhets- och bild
ningsrörelsens försök att återinföra den. Gensvaret på dessa re vitaliserings-
tendenser kan ses som tidsbundna reaktioner på främst musikindustrins ut
bud, men också som en indikator på en skiktning inom klassen där en intel
lektuell elit utmönstras. 

Den relativa bristen på arbetarklasspecifika musikformer kan varken för
klaras som resultat av strävanden att efterlikna borgarklassen eller av popu
lärmusikindustrins manipulationer. Istället måste först konstateras att antalet 
situationer där det varit viktigt att markera klasskillnad och klasstillhörighet 
varit litet i förhållande till det totala antalet situationer där man använt 
musik. Sett ur detta perspektiv kan det istället ha varit en stor fördel att de 
klassmarkerande musikstyckena varit så få. När man verkligen behövde 
markera klasstillhörighet var det bättre att detta gjordes tydligt, och två 
sånger som var välkända och kunde framföras på alla möjliga sätt, av blås
orkester, i körsång, unison sång, nynnas eller visslas - Arbetets söner och 
Internationalen - fyllde denna funktion bättre än en stor variationsrikedom. 

Att framhålla borgarklassen och/eller populärmusikindustrin som vägled
ande för arbetarklassens musiksmak undervärderar den aktiva roll som inne
has av publik och musiker. Dessa två förklaringsmodeller gör det medvetna 
komponerandet till huvudfråga, men som jag sökt visa i kapitel 4 är detta 
av underordnad betydelse för arbetarpubliken i förhållande till musikens 
ändamålsenlighet och musikernas kompetens. Vidare måste det faktum 
beaktas att arbetarna endast övertog vissa musikformer och ej borgarklassens 
musikvärld som helhet. 

Frågan om populärmusikindustrins inflytande inom arbetarklassen bör 
också formuleras om, till att gälla hur populärmusiken utformats och 
anpassats för att tillfredsställa en publik i vilken arbetarklassen haft en 
central position. 

Musik för användning och distinktion 

Viljan att särskilja sig som klass kan alltså inte framhållas som någon central 
idé bakom arbetarnas musiksmak under den renodlade industriepoken. Istäl
let har jag här velat lyfta fram det musikaliska materialets funktion som 
bärare av kulturbundna ideal om ljud, tid och rörelse, dvs. att musikens 
främsta roll legat i dess användning inom klassen. De musikaliska grundele
menten (och framförandets karaktär, attityder kring musiken m.m.) måste 
överensstämma med kulturens allmänna värderingar. Till dessa hör kravet på 
ändamålsenlighet, värderingen av arbetsamhet, bejakandet av kroppslighet, 
förmågan att klara sig med begränsade resurser samt respektlöshet gentemot 
intellektualiserade bedömningsnormer. I motsats till vad som är fallet i 
konstmusikens system är inte kompositörsrollen speciellt markerad. Flera av 
dessa värderingar är inte unika för arbetarklassen utan gemensamma för fle
ra folkliga skikt. Viljan att avskilja sig från andra klassers musiksmak är 
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desto viktigare inom borgarklass och medelklass, och kan avspeglas i det ob-
jektifierade bildningsidealet. Det är först i det postindustriella samhället, där 
såväl direkta som massmediala kontakter med andra kategorier mångdubb
lats, som musiksmakens karaktär av socialt distinktionsmärke framhävs -
och då är klasstillhörighet bara en av flera skiljelinjer som markeras vid 
sidan av kön, ålder, generation, etnicitet m.m. 

Musik i lokalsamhälle 

I ljuset av dessa resonemang kan variationerna inom ett industrisamhälle 
under en hundratrettioårig period göras begripliga. Traditionen, de kunskap
er man har med sig vilka har utvecklats inom det förindustriella bondesam
hället, används i den nya miljön, men det faktum att man lever i en ny tid 
med en ny ljudvärld, nya sociala formationer och nya ideal gör att även de 
musikaliska uttrycksformerna måste ändras. Inom ramen för industrialismen 
finns helt nya möjligheter för social variation och därmed musikalisk vari
ation inom en klass, beroende på den större befolkningsansamlingen, större 
geografisk rörlighet, minskad social kontroll m.m.; i och med ökad fritid 
och ökade ekonomiska resurser ökar också möjligheterna till att bygga 
sociala grupper kring musik. Den elektroniska teknologins genomgripande 
förändring av tillvaron kombinerat med en långt driven arbetsdelning och 
en med den förenad expansion av utbildningssystemet ger förutsättningar 
för ett nytt musikaliskt paradigmskifte, samtidigt som de också innebär för
utsättningar för existensen av musikaliska delkulturer av motsatt karaktär. 

Till karaktäristiken av de mindre industrisamhällenas musikliv kan föras 
den samhörighet med landsbygdens musik som utmärker de inledande ske
dena. Inom den renodlade industriepoken 1880-1960 finns istället en mer 
självständig struktur för det lokala musiklivet, ett mönster för vilka typer av 
musikutövning som kunde förväntas, där blåsinstrumenten hade en ledande 
position och danssituationen var bland de viktigaste situationerna som defi
nierade musik. Med denna givna struktur som bakgrund har olika vari
ationer och motrörelser avtecknat sig, ofta med någon form av kritik av den 
givna strukturen. Mot individualism har kollektiva former ställts, mot pro-
fessionalisering har unison sång och enkla musikformer betonats, mot dans 
och underhållning har mer intellektualiserade former ställts, musikaliska ny
heter har bemötts med försök att återuppliva äldre former, delkulturer har 
sökt markera sin särställning med egen musik. Dessa motrörelser har speci
ellt förts fram av de kretsar som haft någon form av bildnings- och disci-
plineringsprogram för hela arbetarklassen eller befolkningen i allmänhet på 
dagordningen: nykterhetsrörelse, bildningsverksamhet, föreningsaktivister. 
Om lokalsamhällets musikliv under 1800-talets slut och 1900-talets början 
kan sägas vara avpassat efter en icke differentierad arbetarpublik, blir olika 
delkulturers, ålderskategoriers och specialintresserade publikgruppers inflyt
ande allt starkare från mellankrigstiden och framåt. Från 1960-talet kan det 
lokala musicerandet inte i egentlig mening sägas avspegla någon allmän 
musikestetik. Vad som istället avspeglas är den starka position som tillmäts 
musicerandet som medel för personlig utveckling och rekreation samt som 
ungdomsverksamhet. 
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Slutord 

Ett av ämnena för den fortsatta forskningen om 1900-talets musikliv bör 
vara medelklassens intåg i offentligheten under mellankrigstiden och det 
vetenskapliggörande av musiken som blir följden. Det är inte längre borgar
klassen som står för att formulera konstmusikens program och estetik, utan 
en medelklass som framhåller bildning och lyssnarfostran. Mot borgarklass
ens genikult ställs synen på kompositören som ingenjör. I och med denna 
inriktning sker ett urval där många av borgarklassens musikformer ratas, 
t.ex. den sentimentala salongsmusiken, och det är följaktligen inte korrekt 
att sätta likhetstecken mellan konstmusik och borgarklassmusik. 

I och med framväxten av självständiga musikaliska delkulturer vid sidan 
om konstmusik och populärmusik har denna medelklassens problematisering 
av musikaliska kunskaper fått intressanta följder. Tidigare stod den europe
iska konstmusiktraditionen för bildningen; nu kan särskilda delkulturer for
mulera och intellektualisera sin egen musikform på motsvarande sätt och 
kräva motsvarande utrymme inom statlig och kommunal kulturpolitik, 
radio- och tv-bevakning etc. Jazzmusiken frigjordes från dansbanorna och 
kan uppvisa sina mästare; 60-talets popmusik delades och fick likaså en 
konstinriktad fraktion; spelmansmusikens karaktär av egen estetisk uttrycks
form har givit den utrymme på musikhögskolorna etc. Vissa delkulturer har 
haft svårare att utveckla en sådan intellektualiseringsprocess. Flera av dem 
är folkliga men blir inte intellektuellt Folkliga, exempelvis country & 
western, hårdrock eller dragspelsmusik (den sistnämnda dock i exotiserad 
form, som cajun, tango eller spelmansmusik). 

Jag vill också påpeka att studiet av estetiska/symboliska uttrycksformer 
fått för liten plats inom arbetarkulturforskningen. Bildkonst, musik, littera
tur, drama, idrott är symboliska gestaltningar av olika aspekter av tillvaron, 
där kulturens värderingar kan blottläggas. Detta kräver dock en "förutsätt
ningslös" inställning där de faktiskt förekommande konstyttringarna beaktas, 
och urvalet inte styrs av ett uttalat klassmedvetet innehåll. Detta kräver ock
så ett ökat utrymme för en teoretiskt medveten folkloristik som inte stannar 
vid variantbildnings- och upphovsfrågor. 

Min undersökning har handlat om hur kulturbundna värderingar bidragit 
till utformningen av det lokala musicerandet. Detta synsätt bör också tilläm
pas i studier av folklig musiksmak som helhet. Här tänker jag speciellt på 
studiet av populärmusikbranschens utbud, där publikens önskemål och pre
ferenser måste lyftas fram som förklaring i större utsträckning än vad som 
hittills varit fallet. Sådan analys måste också utgå mer från långsiktiga 
strukturförändringar än från tillfälliga modeväxlingar, samt med hela mu
sikformer och inte enstaka artister/stycken som analysobjekt. I ljuset av ti
digare kulturkritiska hållningar gentemot populärmusikbranschen måste här 
betonas att det faktum att en stor publiks önskemål är kommersiellt exploa-
terbara måste särskiljas från populärmusikföretagens strategier för att kon
trollera och föregripa dessa önskemål. Det går att manipulera de ytliga ytt
ringarna, men är svårare att medvetet påverka de "sega strukturerna" i den 
folkliga musiksmaken. 
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summary 

Holmsund is one of the many saw-mill communities built along the coast of northern Sweden 
during the 19th century. From 1850, when the first working plant was built, until the 1960s when 
the community developed into a suburb of the city of Umeå, Holmsund was totally dominated by 
the working class. So its public music-making can be said to reflect the tastes of a working class 
audience. 

The aim of this dissertation is to analyze the public music-making by locals in Holmsund 1850-
1980, and to explain the great variety of musical forms. I hope thereby to illuminate the 
importance of local music-making for the workers' musical taste, but also how workers musical 
aesthetics were affected by a more general working class culture. 
There are several reasons for this objective. One is that earlier views have claimed that 
industrialization killed folk music and made the people passive consumers of commercial music -
to which I would reply that it is more important to focus on music-making and the use of music as 
cultural activities than to focus on the music only. Another reason is that earlier working-class 
culture research concentrated on labour movement music. I wish instead to start with a total 
picture of the workers' musical world, where the importance lies in the workers use of some kinds 
of music, and the issue of origin is a minor one. Earlier views of workers' music have stressed 
various aspects: continuity from the music of the agrarian society, affection for and imitation of 
the bourgeoisie, and manipulation by the music business. Here I wish to study the workers' music 
from their own point of view. 

Theoretical Frames 

I presuppose that music-making within a culture is formed within the given historical framework 
according to the basic values of the culture. In addition, I see music as culturally-constructed 
knowledge being used to comprehend experiences of sound, time and motion, or as I define it: a 
particular music is a culturally generated organization of sound, time and motion, a symbolic 
expression of the socially constructed knowledge of these phenomena. 
In order to structurate over time the great number of musical forms my study deals with, I adhere 
to John Blacking's distinction between change of musical system and variation and innovation 
within a musical system. This is used in making a triple division of epochs: the epoch of the music 
of the preindustrial society up to 1880, i.e. the period when the saw-mill community music did not 
differ from the music of the surrounding countryside; the epoch of the music of the industrial 
society 1880-1960, when this kind of society had shaped its own musical system, and the epoch of 
the music of the postindustrial society from 1960 and onwards (here stopping at 1980). I would 
characterize the breaks between these epochs as times of musical system changes or paradigm 
changes, as ways of making music, listening to music and thinking of music have changed. In order 
to differentiate what is representative of changing systems from that which is merely variation 
within systems, I have used the definition of music already stated and noted the following changes 
which characterize the three epochs: formulaic melody line - periodically built melodies - melody 
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lines built upon rythmic/harmonic patterns. Pre-harmonic - functional harmonics 
functional/modal harmonics. Major/minor scales - functional-harmonic major scales, sometimes 
chromatism - major scales, sometimes blue notes. Violin as predominant instrument - brass/wind 
instruments - electronic instruments. These chains of different ideals represent the changes of the 
parameters melody, harmony, scales and timbre through these epochs. The societal framework also 

reveals the same triple division. 

In the preindustrial society: 
everyday music was made by everyman/woman as individual or group singing. 
Holiday music (church music, wedding music, dance music) was performed/led by a local 

part-time musician (fiddler, organ-player). 
New songs and tunes were learned by means of oral tradition. 
New musical ideals and styles from other classes and regions were mainly introduced by 

organ-players and military musicians. 
This introduction of new elements varied considerably in different regions in selection, 

rapidity and formal outcome. 

In the industrial society: 
the number of different situations where music is used increases, as weekdays are split 

into working and leisure periods. 
Individual everyday music-making loses importance owing to loss of situations where 
work-songs are used and an increase in the number of situations where specialist 
musicians are needed. At the same time a new form of individual music-making arises 
personal spare-time music-making aimed at individual development. 
The differentiated need for experts paves the way for different roles: dance musicians, 
entertainment musicians, orchestral musicians, choristers, soloists are used in different 
situations where they make music according to public demand. 
Written music is now the ideal means of learning new tunes. 
The introduction of new styles and elements is made by people with formal schooling 
such as teachers, by nationally touring professionals and through mechanical media 

(gramophone, radio, cinema). 
This introduction was effected fairly equally in different regions. 

In the postindustrial society 
the number of situations where music is used increases further, thanks to technical 

devices making it possible to listen to music almost anywhere. 
Everyman's music-making is no longer of public importance except for ritual use. At the 
same time personal spare-time music-making greatly increases, with financial support as 

part of Government cultural policy. 
Alongside expert roles to satisfy public demand, there is also the role of style/tradition 
expert whose music-making is enjoyed by a select few who create a musical subculture 

with this style/tradition as its centre. 
The learning of new tunes and stylistic elements is achieved by "secondary oral 

tradition", i.e. listening to recordings. 
New musical ideals are transmitted by the mass media, in an internationally uniform 

way. 

These epochal models outline the basic structural frame of the musical system of each period and 
the role assigned to local music-making. At the same time there is a great variety of musical forms 

153 



within each period. I shall systematize these variations as temporarily-used ways of managing 
certain pairs of concepts, which are seen as oppositional or complementary. These pairs are: 
individual/collective; ideals of equality/professionalization; education/entertainment; 
continuity/innovation; culture/subculture and male/female. 

Music of an agrarian society (-1880) 

The first generations of workers in Holmsund were recruited from the surrounding countryside, 
and the main structure of their music-making seems to have remained unchanged. Everyday 
singing consisted of epic songs, hymns and work songs. The long distance to church led to 
meetings on Sundays with lay preaching and unison singing of 17th and 18th century hymns, as 
was customary in the countryside of northern Sweden. Older dance music seems to have been 
opposed because of the revivalism of the 1850s. 

Music of an industrial society (1880-1920) 

The new kind of society could not be fully comprehended with ideologies suitable for the agrarian 
society. Instead, new ideas were introduced by the popular movements, the temperance movement 
being first in Holmsund. It soon became the leading form of representation for the workers, 
building its own community hall and later starting libraries and self-education programmes. The 
labour movement was much more slow to develop, starting in 1905 and breaking through as late 
as in the 1920s. 

During this period, the following musical forms were used in public. A Brass sextet, subsidized by 
the company, played at the temperance society public meetings, dances, saw-mill company 
celebrations, demonstrations and its own concerts; a small violin band was also organized by the 
company, and active for a few years. Fiddlers & accordionists played at minor public dances; 
choirs (male, mixed) sang at club meetings and holidays. Unison singing was used at public 
gatherings and as an element of popular movement meetings. Solo singing took place in the 
market place and at the theatre, by touring actors, and by touring revivalist preachers. 
The most striking change in comparison with the earlier period is the coming of brass bands and 
choirs. This I interpret as a representation of two important traits of the industrial society musical 
system: brass instruments were the most highly valued instruments, and there was thoroughly 
organized group playing. The new ideals of instrument sound I relate to the new soundscape of the 
industrial society. The sound of steam engines and machines, and the increased volume of sounds, 
paves the way for a new conceptualization of music where brass instruments both remind listeners 
of the new soundscape and sound much more beautiful at the same time. Organized group playing 
I see as homological with the social organization of industrial production, where the work of 
individuals in different departments is coordinated by a conductor/executive in power. 

On this basis I claim that the changes during the 1880s - 1890s are part of a change of musical 
system. 

The education/entertainment concepts were not seen as oppositional. However, dancing was not 
accepted by the leaders of the temperance society which stressed personal discipline as a means of 
raising popular social standards. After the turn of the century, the society recommended the 
revitalized song-dances as acceptable forms of dancing, as opposed to modern dances. 
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The rise of choirs was sometimes lamented, as they were said to have a negative influence on 
everyman's singing in unison. The temperance and labour movements used singing in unison as a 
means of strengthening collective emotions. The Union crisis in 1905 when Norway became 

independent paved the way for a national campaign for singing in unison. 

During the 1880-1920 period collective forms dominated major public situations. Solo singing by 
locals seems to have been of no interest. A complete adoption of the bourgeois music world would 
have encouraged solo singing with piano accompaniment, and this is seldom mentioned. Solo 
singing in minor public situations, such as Salvation Army meetings, I interpret as a form of folk 

singing. 

There seems not to have been any general hostility towards musical innovations. The upper and 
middle class attempts to revitalize folk music included putting fiddlers in opposition to 
accordionists, whose instrument was accused of killing folk music. There was no response to this, 
and instead the combination of the two instruments was standard for minor public and private 
dances. An interest in musical innovations can also be traced in the early presence of mechanical 
music devices such as the pianola (1892) and the gramophone (1907). However, new musical traits 
must have some form of social significance to be adapted. This is shown by the fact that as early 
as 1905 Holmsund inhabitants could meet Afro-American music, in the form of live performances 
by a Negro comedian playing the banjo and tap-dancing. This was reviewed as "not beautiful, but 
strange and well played". The Afro-American tradition was not to be socially meaningful until the 

1920s. 

The development of the industrial society means new forms for male and female music-making. 
Now women can be seen and heard making music in public situations as members of mixed choirs, 
singing and playing the guitar in revivalist movements, playing the harmonium in church and at 
temperance society meetings. Female teachers play the harmonium while they teach the children 
hymn singing, making them accustomed to female public musicians. However, this female public 
music-making is restricted to church and school, which can be defined as not the most public 
situations - the church during this period is losing its position of societal power, and raising 
children is a traditionally female domestic duty. Music-making in the temperance society can also 
be defined as not public, owing to the "brothers-sisters-family" rhetoric of the society. 

The relative homogeneity of the workers' culture during the preindustrial epoch is somewhat 
loosened up during this period, the popular movements taking the shape of distinctive subcultures. 
However, these subcultures do not aim to mark thier distinction from those workers still outside 
the movements; in fact they aim to win the majority of the workers on to their side. The musical 
forms used in public gatherings therefore are the same on every occasion: singing in unison, choirs 
and brass bands. Distinction is marked through song lyric content. One exception is the view of 
dancing and dance music, on which revivalist and temperance movements are negative, but the 

labour movement joins the majority of the workers in being positive. 

Music of the folkhem (1920-1960) 

Holmsund survived the crisis of the 1920's and 1930's fairly well. The two saw-mill factories were 
amalgamated into one company which expanded, starting secondary factories manufacturing floors 
and other products, making the community less dependent on one product. The company made an 
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early start to cooperating with the labour movement in planning for Holmsund, making it a model 
for the so-called "Swedish moder - one aspect of which was support of local music-making. 

The brass instruments remained the most important along with the accordion. However, the old-
time brass bands faded away, leaving the modern dance band as the most important 
organizational form. The trumpet/saxophone dance band played exclusively modern jazz-oriented 
dance music, whereas accordion bands played modern as well as old-time dances. Violinists 
accompanied by pianists were also much in demand, for entertainment music at society meetings, 
weddings and funerals. During the silent movie period 1915-1930 violinsts with pianists played at 
the local cinemas. These violinists formed the nucleus of smaller orchestras playing art music, 
giving concerts and performing at official celebrations. Singing was still mainly in choirs, good 
singers also being solo singers in church, at society meetings, and in amateur theatre revues. 

Alongside the collective forms there are, as has been mentioned, also soloists who are much 
appreciated. There are both practical and ideological reasons for this. Diminishing worktime and 
better housing provides opportunity for more practising, thus increasing the supply of highly 
skilled musicians. On a more ideological level one finds that the abilities and knowledge of the 
individual receive much more recognition. There are now better opportunities for the poor; the 
worker s child is not bound to become a worker, the gifted youth can through hard work and self-
discipline become a person of societal importance. 

The 1920s and 1930s saw the rise of an ambition, especially among leading workers of the labour 
and temperance movements, to take over art music, as part of a general striving for education. 
This ambition was encouraged by the official nation-wide popular education movement which 
supported touring professional violinists who gave local concerts. In Holmsund a group consisting 
mainly of violinists gathered to form a small orchestra led by a teacher/ church organ player with 
formal musical education. This orchestra played at ceremonies, celebrations, and theatre evenings, 
and gave concerts, often with brief lectures on composers. It may be said that the educated ideal 
of music included all forms of music in a evolutionary model, where the individual learned simple 
songs, advancing in listening ability to comprehension of symphonies. This model stressed 
concentrated listening as the true way of using music, thereby reducing dance music to a inferior 
musical form. As formulated by the Holmsund orchestra leader, the educated ideal stressed the 
composer's role without mentioning the musician's. 

Listening to, playing and supporting art music was not solely an attempt to achieve education. 
This music was also part of the workers'musical world via the medium of the cinema, where in 
particular the silent movies were accompanied by selected classical music; art music was thus 
introduced without any reference to its different class origins. 

The education/entertainment issue is reflected in the violin orchestra; those who were workers 
were also often active dance musicians, and thus did not view the two concepts as being in 
opposition. 

Education was heavily opposed to entertainment by the temperance movement during the 1920s 
when jazz dancing was introduced. Instead it started a performing folk-dance group. Folk music 
was also promoted as part of art music concerts. However, the majority of the youngsters accepted 
the new dances who might be interpreted as expressions of new ideals of body language, inspired 
by the rising middle class. This revitalization of folk music fell into oblivion during the 1930s. 
The professionalization of music-making, which is emphasized through the rise of the popular 
music business, is countered during the 1930s by different currents, especially within the popular 
movements, stressing collectiveness. This can be seen as a reflection of the optimistic spirit of this 
decade when the workers become part of the political power-structure, with the aim of building a 
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new society. Collectiveness is seen in the starting of choirs within the temperance and labour 
movements, amateur revues, community singing as an entertainment form and art ballad solo 
singing with lute/guitar accompaniment - a relatively simple musical form with its folk music 

roots refined. 

Apart from the revivalists, there is still no group consciously marking its distinctiveness vis à vis 
the population in general. However, the leading individuals of the popular movements become in 
time a self-educated elite, and their support of art music is in line with this development. 

Female music-making in public during this period is especially the preserve of women pianists at 
the cinemas. This is a female intrusion into places of entertainment, but it is countered by the 
division of work at the cinema: their role is accompanying male violinists. Public female singing 
takes place mostly within choirs, but marriage tends to stop many women from singing while men 

carry on after the wedding. 

Music in a postindustrial society (1960-1980) 

During the 1960s and 1970s, Holmsund developed into a suburb of Umeå with a much more 
middle-class population. At the same time the breakthrough of television, FM radio, stereo 
gramophones and cassette recorders meant that the influence of local music-making on public 
musical taste became marginal. Local music-making cannot therefore be said to reflect a workers' 
aesthetic, but should rather be interpreted as tendencies counteracting the professionalism and 

mediafication of modern society. 

During the decade of the 1960's the musical system is changed once more. Electronic technology 
alters the concepts of sounds and distribution forms. Electronics, initially used to amplify 
traditional instrument sounds, is now used to generate new sounds which listeners feel are 
superior. The studio recording becomes the "natural" form of existence for music, instead of the 
earlier printed music sheet. This change of concept is brought about by young people, whose new 
status after World War II gives rise to music emphasizing adolescence, not as earlier denying. The 
rock and pop waves during the late 1950s and mid-1960s were founded as much on local/regional 
concerts as on records, the music also existing in the form of young people's dance music; from the 
end of the 1960s, disco is the dominating dance form for teenagers and local rock bands find it 

difficult to get public engagements. 

One counter-tendency during the 1970s was the revitalization of folk music. There were several 
reasons for this, one of which was the rise of the new Left, stressing folk music's anti-commercial, 
non-bourgeois, anti-imperialistic values. Its connection with the countryside gave the music an 
anti-centralist, anti-urbanist content. Musically, folk music sounded non-electric, and was thus 
able to hold its own against rock music; at the same time, rock music on an international level 
included folk music traits, thereby encouraging the development of Swedish folk rock. Municipal 
music schools also used folk music as a pedagogical device, giving young violinists something to 
play. 

Efforts to achieve musical education during the 1930s, 40s and 50s paved the way for the starting 
of the municipal music school, teaching children playing violins, brass and wind instruments. The 
small violin orchestra of the 1940s thus became a symphony orchestra in the 1970s, and dance 
band musicians of the 1940s and 1950s became big band leaders. The aim of the music school was 
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to give young people a musical education as a means of personal development, not a lead-in to a 
professional career, but , many of the pupils have actually become art musicians and music 
teachers. 

This period sees a rise in age structuring. Alongside children's music and adult music, there is now 
also music aimed at adolescents and music aimed at pensioners, the latter group with marked self-
assurance from the 1960s and forming their own organizations. Local choirs and musical bands are 
formed with the specific aim of entertaining pensioners. 

Along with national cultures, class cultures and subcultures that produce different musical forms, 
during the 1960s and 1970s increased interest in listening to music and in amateur music-making 
also leads to the rise of musical subcultures, organized around the experiences and knowledge of 
insiders. Instead of a class or smaller group of people using certain forms of music, a certain form 
of music brings people together to create a new group. Often this is founded on a musical style or 
tradition more popular in the past, like jazz music or accordion music. This phenomenon will be 
analyzed further in chapter 3. 

During the 1960s, girls began to play brass and wind instruments, hitherto seen as typically male 
instruments with military connotations. This must however be related to wind instruments losing 
status among boys, the electric guitar now being the natural choice of instrument. 

Music as subculture 

Even after the breakthrough of the electronic mass media at the beginning of the 1960s, and a 
consequent diminishing of the importance of the local scene, there is still a huge amount of local 
music-making. This is not based on a local demand, but on the individual preferences of musicians 
and enthusiasts who can be seen as local representatives of regional/national musical subcultures. 
Llocal music-making can with varying degrees of success acquire an institutionalized role on the 
local scene. Thus choirs are demanded at certain holidays, at club meetings, for entertaining at 
hospitals; regionally and nationally they take part in singing festivals, and are members of 
nationwide choral organizations. Jazz music is primarily used as a pedagogic device in music 
schools, but is also part of the regional jazz scene. Rock music is mainly a teenager occupation 
that may interest the leaders of the youth-club; the individual groups may try to succeed 
nationally by sending demonstration tapes to record companies, while they improve by listening to 
records, reading rock magazines and attending concerts in Stockholm/ Gothenburg. Local 
accordionists are in some demand for dance music at private parties, for entertaining at 
midsummer and a number of other occasions; they are also members of the Umeå Accordion Club, 
playing together en masse and giving concerts with international stars such as Art van Damme. 
Local demand has only minor influence on the repertoire and style of these music groups, while the 
subcultural values shared with other musicians and enthusiasts around the country are 
determinant. 

In addition to the musical value it has for musicians, making music is also a reason for being 
together. The rehearsal evening might be the only justifiable excuse for getting a change from 
family life or for meeting other people outside the work situation. Collective friendship is 
emphasized by many as an important element of their music groups. This collectiveness, 
manifested in ways such as joint travelling and annual parties, has a large part to play in 
maintaining forms of music that otherwise might be seen as obsolete. 
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Culture in music: on popular music-aesthetics 

This chapter deals with how the values and attitudes of general working-class culture influence 
the local music scene. Some of these values are specific for the working class, others are shared 
with the bourgeoisie, others with the peasants, still others are part of a national culture. What 
these values and attitudes have in common is that they are part of a popular aesthetic which the 

educated aesthetic uses as a negative reference point. 

One of these values is the future-orientation which makes working class culture more favourable 
than peasant culture to innovations. Knowing what's new is seen as a good thing in urban 
settings. This might superficially seem to be contradicted by the emphasis on the joys of 
recognition, which are reflected in most repertoires. Recognizing melodies and songs makes other 
aspects of the musician-audience communication easier to grasp for the audience. This demand on 
the part of the audience might often counteract the musicians' desire to try something new. 

The education/entertainment issue has, as stated in chapter 2, been seen as both contradictory 
and complementary. This is most noticeable in the different views on the legitimacy of dancing 
and the value of dance music. Another reflection of this is how different fields of activity are 

combined by different musicians and groups. 

The role of the composer, so central to the educated/art aesthetic, is discussed according to Peter 
Bogatyrev's and Roman Jakobson's views on folklore. The concept of composer seems to be 
irrelevant to the popular aesthetic which builds solely upon the meeting of audience and 
musicians. It is the musicians whose work is of interest; as long as they choose good tunes, their 
work is good. During the 20th century some composers have been known to audiences, but this is 
more the nature of a quality trademark than a sign that compositiong in general is recognized as a 
skill, separate from music-making. Thus, in Holmsund the question of local composers is generally 
of interest to musicians only. The exceptions mentioned outside musicians' groups are a few 
individuals known mostly as musicians. Instead of the abstract ideals of composition, the 

usefulness of the music is stressed in popular aesthetics. 

Ways of relating to the body form another distinction between bourgeois and worker culture. 
Popular music is much centred around dance music, which is also used in concert situations. The 
activity of the popular audience's bodies (dancing, foot-tapping, swaying) contrasts with the 
educated concert-hall denial of motion. This body-orient at ion, and the virtues of collective 
cooperation, are features that popular music-making has in common with football, another 

highly-valued means of expression in working-class culture. 

Another factor that affects the audience-musician relationship is the work ethic. The genius cult 
of art musics does not fit into popular music situations, where the will to work hard for the 
audience is valued instead . Local musicians claiming their uniqueness too fervently might even be 
ridiculed. This also touches on the social honour ascribed to professional musicians, who are often 
seen as deviants. During the industrial epoch, becoming a professional musician does not seem to 

have been an interesting alternative to factory work. 

The audience-musician relationship is also affected by coexisting relationships. Much local public 
music-making attracts its audience primarily through the musicians being 
brothers/sisters/friends/neighbours/work fellows, rather than the music being the cause. This can 

give local musicians larger audiences than professionals. 
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Local music-making can sometimes express independence regarding ideals. Standardized music is 
rearranged to suit existing resources, rhythms are changed to make tunes danceable. Often the 
attitude towards art music lacks the respect normally shown towards this music. 

Pierre Bourdieu's concept of (educated) aesthetic as the art of distinction applies to the educated 
music aesthetic Popular interest in innovation is despised as uncritical acceptance of empty 
sensation, and the joys of recognition as a fixation on stereotypes. Body-orient at ion is countered 
with a self-denying bodily control, the use-situational tie of music is opposed with "music for its 
own sake". Lack of respect towards art music and its concepts is countered with much respect, and 
an emphasis on the composer. Principles of equality and cooperation are juxtaposed with the ideal 

of the genius. 

Epilogue 

The analysis of local music-making made necessary a definition of music, based on the notion that 
music is something used by a group sharing a culture and not comprehensible if separated from its 
users. Music is used as a symbolic expression of their ideals concerning sounds, time-sense and 
motion, and can also express other important aspects such as gender, social organization, social 
distinction, ideal roles, and religious world-view. By considering music-making as an activity, 
moreover, values and attitudes can be revealed, as in the present case work ethic and resource-
rationality. This methodology could also be applied to pictorial art, drama, sports and other forms 
of symbolic expression. 
The lack of musical forms unique to the working class cannot be explained as due to either 
imitation of the bourgeoisie or manipulation by the music business. Instead, it must be recognized 
that there were very few situations where class difference and class membership needed to be 
overtly expressed. Applying this specific function to two or three well-known songs only, made 
these all the more effective when they were really needed. To make the bourgeoisie or the music 
business leaders of working-class musical taste undervalues the active part played by audience 
and musicians in working-class musical communication. Furthermore, workers took up only some 
of the bourgeoisie's musical forms, not its entire musical system. The question concerning the 
influence of the music business should be reformulated to include how far popular music has been 
streamlined to satisfy a predominantly working-class audience. 

A suitable subject for further research would perhaps be the emergence of the middle class during 
the 1920s and 1930s, and the scientification of music this causes. The bourgeois no longer verbalize 
the programme and aesthetics of art music; this is now achieved by a middle class emphasizing 
education. The cult of the genius is replaced by the view of the composer as musical engineer. 
With this new direction many bourgeois musical forms are disposed of, such as sentimental 
violin/piano tunes, and it is thus incorrect to identify bourgeois music with art music. 
With the rise of musical subcultures, other musical styles and traditions are intellectualized in the 
same way as "classical" art music and can now claim public support and more radio/tv-
performance using the same type of argumentation as art music. This has been the case with jazz, 
art rock and folk music. Some subcultures will probably not achieve intellectual status - which is 
what has happened with Country & Western, hard rock and accordion music. 
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44. Blacking, a.a., 1977, s. 15, 19ff. Jfr dock kritiken i Béhague, G: Musical Change: A Case Study 
from South America, 1986, att distinktioner mellan förändring av system och variation och 
innovation inom system kommer att i hög grad bygga på godtycklighet. 

45. Schäfer, R M: The Music of the Environment, 1973; densamme, The tuning of the World, 
1977. 

46 Schäfer, a.a., 1977, s. 42. Min kursivering. 
47. Berger, P L & Luckmann, T: Kunskapssociologi, 1979. 

48. Se Bengtsson, I: Musikvetenskap. En översikt, 1973, s. 1-32; Benestad, F: Musik och tanke. 
Huvudlinjer i m usikestetikens historia från antiken till vår egen tid, 1978, s. 332-361. 

49. Att sättet på vilket man lyssnar är kulturellt konstruerat belyses bl.a. i Hopkins, P: Aural 
thinking in Norway. Performance and Communication with the hardingfele, 1986. 

50. Se Benestad, a.a., 1978 s. 228-237, 257-268. 
51. Schafer, R M: The tuning of the world, 1977. 

52. Detta utvecklas i Tagg, P: Understanding musical 'time-sense'. - concepts, sketches and 
consequenses - , 1984. 

53. Enligt Berger & Luckmann, a.a., 1979. Originalets titel "The Social Construction of Reality" 
ligger bakom mitt ordval. Se även Ronström, O: Danshusrörelsen i Ungern, 1990 s. 126ff, där 
han för ett resonemang liknande mitt utifrån Berger & Luckmann. 

54. Se Tagg, P: Reading sounds, 1987, där idén om ett direkt avspeglingsförhållande mellan 
ljudvärld ("soundscape") och musik avvisas. 

55. Här vill jag nämna något om inspirationskällor till denna definition. Ett yttrande som 
tillskrivs tonsättaren Edgard Varèse, "musik är organiserat ljud" finns med i bakgrunden. 
Tonsättaren Sten Hansson påpekade vid personligt samtal 1986 vikten av att komplettera 
denna definition med tiden. Dessa formella aspekter har jag här kombinerat med Herndon & 
MacLeods syn på musik som kulturellt organiserad, cit ovan. 

56. Denna modell är hämtad från Merriam, a.a., 1964, s. 32-35, som använder termerna concepts, 
behavior och sound. 

57. Se Ling, J: Europas musikhistoria - verklighet eller etnocentrisk fiktion?, 1984, s. 61-68, 
speciellt s. 66f. 

58. Se Roempke, V: "Ett nyår för svensk folkmusik". Om spelmansrörelsen, 1980. 
59. Med folkrock menar jag den stilblandning som framfördes med Contact, Kebnekajse, Träd 

Gräs & Stenar och Merit Hemmingson som mest kända musikernamn. 
60. Löfgren, O: Kulturbygge och kulturkonfrontation, 1982, s. 33. 

61. Terminologin helhetskultur- delkultur- subkultur - motkultur är hämtad från Hans-Erik 
Hermansson, Fristadens barn. Om ungdomars livsstilar, kulturer och framtidsperspektiv i 80-
talets Sverige, s. 67-70. Min användning av delkultur - subkultur avviker något från 
Hermanssons; han skulle använda subkultur för vad jag i detta arbete kallar musikalisk 
delkultur. 

62. Se även definition i Ling & Erdmann, a.a., 1969/70, cit ovan s 14. Uttrycket musikalisk 
delkultur härstammar från Nylöf, a.a., 1967, s. 8, där det definieras som ett system av 
inbördes förenliga musikaliska målsättningar ("målhierarki") med tillhörande system av 
musikaliska normer ("normhierarki"). Nylöf använder musikalisk delkultur relaterat till 
samhällets totala musikkultur. 
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63. För diskussioner om genrebegreppet inom folkloristiken se af Klintberg, B: Ska vi behålla våra 

genresystem?, 1981. 
64. I Sohlmans musiklexikon definierar Jan Kask i artikeln Genre: "termen g. används fr a vid 

försök att systematisera de olika uttrycksformer under vilka de olika konstarterna framträder 
/.../ Termen har dels en snävare innebörd /.../ inom folkmusiken [skiljs] mellan skillingtryck, 
spelmansmusik, vaggvisor etc.. Dels brukas termen i en vidare och mera oklar bemärkelse 
(med eventuella synonymer som "rnusiktyp", "musikslag" o d) som beteckning för olika 
"överordnade" kategorier ss konstmusik, folkmusik, jazz, populärmusik osv, varvid ofta mer 
eller mindre fasta värdenormer spelar en stor roll vid g.-indelningen och gränserna inbördes 
vani, är omöjlig att dra." Ett exempel på denna senare användning av genrebegreppet är 
Sven Vahlnes artikel "Om de musikaliska genrernas upplösning", Ord & Bild 1972:5, där vad 
han kallar "upplösning av genrerna" i själva verket var en tendens att inom olika musikaliska 
delkulturer låna stildrag från varandra så långt att det inte gick att skilja delkulturerna åt 
med rent stilistisk analys. I efterhand kan man konstatera att även om de stilistiska 
skiljelinjerna suddades ut bestod de delkulturella mönstren: vem som spelade med vem för 
vem i vilka sammanhang och med vilken underförstådd gemensam referensram. 

65. Arvidsson, A: Musiker och musikliv i Holmsund. En inventering. Opubl ms., 1991. 
66. Intervjuerna finns i form av inspelningar med inspelningsprotokoll, samt i några fall som 

skriftliga uppteckningar, i förf:s ägo. 
67. Samtliga har medverkat som musiker i det lokala föreningslivet från 1930-talet och framåt. 

De var under 1930- och 1940-talen verksamma som dansmusiker på offentliga danser, och 
representerar även långvarigt arbete inom manskören, Visans vänner, orkesterföreningen, 
Holmsunds storband, Skärgårdsbandet, kommunala musikskolan, Umeå dragspelsklubb, 

revyer, sommarunderhållning m.m. 
68. Källa har varit Sundkvists personliga klippböcker, dels med egna artiklar, dels med 

recensioner av musikcirkeln. Kopia av de förstnämnda finns hos Kgl Skytteanska samfundet, 
deponerat hos DAUM. Förutom här anlitade arbeten har Sundkvist även skrivit bl.a. 
artiklarna Umeå i Sohlmans musiklexikon och Sven Kjellström i Sohlmans, tyska MG G samt 

Svenskt Biografiskt Lexikon. 
69. Förutom här använda artiklar bl.a. recensioner av jazzkonsert med Louis Armstrong 1959 

och Beatles dubbel-LP 1968. En debatt med Lars Lystedt 1958 om hur man ska recensera 
jazzkonserter kommer jag att analysera i ett kommande arbete om Umeås jazzhistoria. 

70. I Arvidsson, a.a., 1991 ingår en separat sammanställning av excerpter från årgångarna 1892, 
1909, 1923, 1937, 1955, 1973 samt dito ur arkivalier för de viktigaste föreningarna dessa år. 

71. Bl.a. logen 2742 1923-05-27; SGU 1956-11-13. 
72. Sågv avd 84, protokoll 1907-09-06; 1908-01-06; 1908-06-26. 
73. Jag har undersökt arkivalier (protokoll, verksamhetsberättelser, kassaböcker m.m.) för 

Holmsunds musikcirkel/ orkesterförening, Holmsunds manskör, logen Skärgårdsklippans 

blandade kör. 
74. Operettföreställningarnas popularitet inom arbetarklassen, och därmed också operettmusikens 

genomslag, belyses i Engel, A-M: Teater i Folkets Park 1905-1980, 1982. 

KAPITEL 2 

1. Artalen 1880 och 1960 ska inte uppfattas som fyllda av omskakande händelser, utan mer som 
ungefärliga bakre tidsgränser för perioder då synliga förändringar började visa sig. De nya 
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dragen har då tagit kanske 20 år på sig att bli mer allmänt dominerande, och äldre drag har 
levt kvar som det självklara musiksystemet bland delar av befolkningen ytterligare decennier. 

2. Melodins historiska utveckling ur den medeltida formelmelodiken har beskrivits som den 
borgerliga subjektivismens musikaliska framträdelseform i Marothy, J: Music of the 
bourgeoisie, music of the proletariat, 1974. Populär- och rockmusikens melos belyses i 
Björnberg, A: There's something going on..., 1984, och Lilliestam, L: Musikalisk 
ackulturation - från blues till rock. En studie kring låten Hound Dog, 1988. Noteras kan att i 
agrarsamhällets musikvärld hade den särpräglade melodin inte samma starka ställning som 
ett begrepp vid sidan om musicerandet, vilket avspeglas i att vistexter kunde vara knutna till 
flera olika melodier, samt att många dansmelodier som upptecknats inte har någon titel utan 
enbart funktionsbeteckning: polska, gånglåt, vals. I industrisamhället har melodin genom 
nottrycket blivit en säljbar enhet, och det är först i detta skede som alla musikstycken får 
särskiljande titlar. 

3. Beträffande funktionsharmonikens dominanta inflytande på den folkliga vissången och 
väckelserörelsens musik dvs. att melodierna består av figurationer av harmonierna se 
Bernskiöld, H: Sjung av hjärtat sjung!, 1986. Inslag av eolisk harmonik i nyare populärmusik 
diskuteras i Björnberg, a.a., 1984 samt Björnberg, A, En liten sång som alla andra, 1987, s. 
110. 

4. Se Björnberg, a.a., 1987, s. 82, 89. 
5. Jag är medveten om att detta är en grov förenkling: det rena gehörsspelet var mycket vanligt 

inom speciellt dansmusik, dragspelsmusik och vissång. Vad jag vill markera är främst 
nottrycket som ideal, där man kunde utläsa hur en stämma eller en krånglig passage såg ut 
"på riktigt". 

6. Se diskussion hos Löfgren, O: De vidskepliga fångstmännen, 1981. 
7. Andersson, G: Bildning och nöje, 1982. 

8. Ett mer vardagligt uttryckssätt vore att tala om "tradition - förnyelse" men som jag vill 
använda "tradition" i annan betydelse väljer jag att här använda uttrycket kontinuitet. 

9. Se översikt i Öhrström, E & Ramsten, M m.fl.: Kvinnors musik, 1989 som sammanfattar 
forskning på svensk mark om kvinnligt musicerande. Någon könsteoretisk musikforskning har 
för övrigt inte utvecklats i större utsträckning. Här vill jag enbart peka på vissa områden 
som borde utvecklas: t.ex. sångtexternas subjekt - i vilken utsträckning identifieras 
sångarens/sångerskans kön med textsubjektets kön inom olika musikstilar och vad betyder 
detta för möjligheten att utöva stilen? Publikens roll - hur skulle dansmusiken låta om inte 
publiken bestod till 50% av kvinnor? samt ortodoxin inom historieskrivningen - hur många 
kvinnliga musiker försvinner genom att forskningen definierar bort deras verksamhet som 
alltför perifer eller för underhållningsbetonad (och då föremål för en icke-existerande 
forskning om populärmusik) i förhållande till forskningsområdet, t.ex. Ingela Bränder, Lill-
Babs, Cecilia Stam inom jazz- och/eller rockforskningen? 

10. Det finns ett fåtal källor till den äldre folkliga vissången som härrör från Holmsund: en visbok 
i privat ägo daterad 1905, en skogsarbetarvisa från slutet av 1800-talet upptecknad 1918 
(DAUM acc 1889), ett svar på Nordiska Museets frågelista 104 Arbetsvisor, även 
innehållande vällingklocksramsor och en s.k. tolvtalsvisa (NM EU 22620), en inspelning från 
1960-talet med skämtvisor från seklets början (DAUM Bd 2799), vidare enstaka allmänna 
utsagor om förekomsten av vissång. Dessa källor redovisas utförligare i Arvidsson, a.a., 1991. 

11. Se Johnson, A: "Sången i s kogen - skogen i s ången", 1980. 
12. Kriström m.fl., a.a., 1957, s. 97, Fällman m.fl. a.a., 1974, s. 98 .Texten är en av landets många 

varianter på det rop som föreskrevs i den nattvaktsstadga som utfärdades i Stockholm 1729, 
se Rehnberg, M: Hejarn borrar, släggan slår!, 1980,s. 15ff. 
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13. Kriström m.fl., a.a., 1957, s. 135f, Fällman m.fl., a.a., 1974, s. 141. 
14. I några bouppteckningar från Holmsund (Umeå domsagas häradsrätts arkiv F II a:l, 1866 VT 

38, Catarina Magdalena Àmansd:r, Holmsund; 1876 VT 6, arbetarhustru Maria Magdalena 
Åkerlund, Lövön; 1880 HT 33, Charlotta Sofia Edström, Lövön;) förtecknas gamla 
psalmböcker, vilket jag tolkar som benämning för 1695 års psalmbok som officiellt hade 

ersatts av 1819 års psalmbok. 
15. Ett sådant finns upptaget i bouppteckning 1868 efter snickaren Samuel Burström i Sandvik. 

Umeå domsagas häradsrätts arkiv F II a:l, Bouppteckningar 1865-69, 1868 VT 61. Ins
trumentet tycks ha förekommit in på 1900-talet; inf. Almer Burstedt nämnde att fadern 

byggde ett psalmodikon. 
16. Enstaka exempel på folkliga koralvarianter och utsmyckning av psalmsånger/Sions sånger 

finns bevarade från Holmön och Degerfors socknar, dvs. delar av gamla Umeå socken, ULMA 
Gr 2070 A-2075 A resp Gr 2078 B-2080 B. Möjligen kan detta bruk också ha förekommit i 

Holmsund. 
17. NM EU 22620. 
18. Visbok i privat ägo. Se även Celander, H: Stjärngossarna. Deras visor och julspel, 1950. 
19. Karlsson, K G A & Burman, S: Slatta fra Wästerbottn, 1987 innehåller ett urval ur flera äldre 

källor. 
20. Denna framställning om kvinnligt-manligt i bondesamhället bygger på Ling, Ramsten & 

Ternhag, a.a., 1980, samt Öhrström & Ramsten m.fl., a.a., 1989. 

21. Borgegård, a.a., 1981, s. 66f. 
22. Se ex.vis framställningen om hamnen i Lundberg, a.a., 1989, s. 50f. 
23. Frikyrkornas etablering berörs i Fällman, a.a., 1974, s. 14Iff. 

24. Fällman, a.a., 1974, s. 169ff. 
25. Holmsund. Inventering..., 1983, s. 25. 
26. Fällman, a.a., 1974, s. 196f. 
27. Framställningen om den fackliga utvecklingen är efter Fällman, a.a., 1974, s. 178ff. 

28. Fällman, a.a., 1974, s. 202f. 
29. Se Andersson, S: Det organiserade folknöjet, 1988. 
30. Se framställning om folklig vissång i Arvidsson, a.a., 1991. 
31. Schäfer, a.a., 1977, har liknande tankegångar: "...man unites himself with the soundscape 

about him, echoing back its elements. The impression is taken in; the expression is thrown 
back in return. But the soundscape is far too complex for human speech to duplicate, and so 
it is in music that man finds that true harmony of the inner and outer world. It will be in 
music too that he will create his most perfect models of the ideal soundscape of the imagi

nation." A.a., s. 42, min kurs. 
32. överensstämmelsen mellan orkestrarnas och industriernas organisering har uppmärksammats 

av flera forskare. Schäfer, a.a., 1977, s. 108 citerar Lewis Mumford, Technics and Civilization, 
1934 s. 202f: 'with the increase in the number of instruments, the division of labor within the 
orchestra correspond to that of the factory ... here, in the constitution of the orchestra, was 

the ideal pattern of the new society.'" 
33. Detta exemplifieras bl.a. i Bohman, a.a., 1985, s. 120ff rörande typografiska föreningens 

sångkör i Stockholm där på s. 121 en skrivelse citeras: "...sångarna hålla tillsammans såsom 

utgörande föreningens elitkår och bidragande till föreningens anseende." 

34. Protokoll IOGT 880, 1885-05-24. 
35. Protokoll IOGT 880 1886-03-28. 
36. Protokoll IOGT 880 1887-09-18. 
37. Logen 880 Skärgårdsblomman av IOGT, protokoll 1890-06-22, 1890-10-26. 
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38. Annonser Umebladet 1892-07-14. 
39. Annons Umebladet 1892-12-01. 
40. Inför en utåtriktad fest beslutades att de som var logemedlemmar skulle spela gratis, men de 

som icke var medlemmar skulle få betalning. Protokoll 1891-09-13. 
41. Protokoll 1891-11-08. 
42. Annons Umebladet 1892-02-29. 
43. Annons Umebladet 1892-11-28. 
44. Annons Umebladet 1892-08-04. 
45. Reinhold Olsson framhåller denna symboliska funktion hos orkestern för företagen: "De gamla 

sågverkspatronerna underhöllo sina verks blåsorkestrar frikostigt och förbjödo dem sällan att 
spela i demonstrationstågen, kanske därför att de ansågo demonstrationerna vara den 
musikparad i vilken de olika sågverkens blåsorkestrar hade tillfälle att tävla med varandra." 
Norrländskt sågverksliv under ett sekel, 1949, s. 167. Tillåtelse eller förbud att spela i 
demonstrationståg tycks ha varierat från industri till industri. 

46. Nordsvenska Dagbladet 1952-05-31, intervju med Karl J Bäcklund, trumslagare i 
musikkåren. 

47. ND 1952-05-31. 
48. Stämboken är märkt "Holmsunds Messings Sextett. Tenor 2". Privat ägo. 
49. VF 1938-11-12. 
50. Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund 1928-1938, s. 62, 64. 
51. Lundberg, a.a., 1989, s. 54. 
52. VK 1909-06-22; 1909-11-18; VF 1917-11-20. 
53. Nääs slöjdseminarium i Västergötland, grundat 1872, hade huvudsakligen sommarkurser där 

bl.a. utlärandet av danslekar förekom. 
54. Annons VK 1909-07-22. 
55. Skildrat i Andersson, O: Spel opp i spelemänner, 1958. 
56. Annons VK 1909-07-17. Jfr VK 07-01: "En vis- och landsmålsafton gives ...av "Stornäs-

Jonke" - folkskollärare Levi Johansson/.../ Hr J. har under två år uppträtt på Skansen..." 
LJ var meddelare till Nordiska Museet, bror till vissångerskan Ulrika Lindholm, se Ramsten 
1980 s. 115-120. 

57. Se Kjellström, B: "Harpor, lurar, nyckelgijgor... Kärngar, drängiar, bönder, pigor". Om 
folkliga instrument, 1980 s. 192f. 

58. Spelmansstämmor arrangerades i Umeå från 1908, enligt Sundkvist, A: Spelmansstämmor, 
1977 s. 68. 

59. Protokoll 1889-09-01. Hela protokollstexten återgiven i Ambjörnsson 1988 s. 80. 
60. SCA:s arkiv: James Dickson & C:o, F VI 12. 
61. Se Hobroh, G: Med folket i arbete och fest, Lund 1939. 
62. Annons Umebladet 1892-09-26. 
63. Framställning efter IOGT-logen 880 Skärgårdsblommans protokoll 1884-1892. 
64. Fällman, a.a., 1974, s. 138. 
65. Protokoll IOGT 880, 1890-01-26, 02-02, 02-09, 02-23. 
66. Umebladet 1903-04-24. 

67. VK 1909-02-10; Holmsunds Manskör Jubileumsskrift 1920-1960, s. 23; Andersson, H: À-
kvartetten/Abergskören 1954-1978, stencil 1982, s. 4. 

68. Netterstad, M: Så sjöng barnen förr, 1982, s. 20-34. 
69. Netterstad, a.a., 1982, s. 95. 

70. SCA:s arkiv: Dickson & Co F II 5. Reglementet är odaterat, undertecknat av O R Norrman, 
kapellpredikant 1879-1890. 
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71. Till "Hernösands stifts allmäna folkskollärarmöte" juni 1892 uppmanades sångare att ta med 
ett urval lämpliga kvartettsånger, enligt Umebladet 1892-06-13. Vid mötet skulle unisont 
sjungas Kungssången, Du gamla du fria, Vårt land, Hell dig du höga Nord (Crusell), Härliga 
land (Nordblom), Om lycka och ära vi hörde en sång, Mandom mod och morske män samt 
Bröder hur härligt i nordiska qwällen (Nordblom). Flera av dessa sånger skulle antagligen 
också läras ut i skolorna för att kunna brukas vid officiellt påbjudna folksamlingar. 

72. Nykterhetsrörelsens sånger behandlas översiktligt bl.a. i Låstbom 1974 samt Selander I, 
Nykterhetsrörelsen, 1987. Ambjörnsson, a.a., 1988 s. 86-89 diskuterar olika motiv i de 

rörelseegna sångerna. 
73. IOGT Sångbok. l:sta, 2:dra, 3:dje och S torloge-gradens sånger. Stockholm 1886. 

74. Protokoll 1887-03-19. 
75. Protokoll 1888-01-14. 
76. VK 1903-01-09. 
77. Umebladet 1905-11-08. 
78. Annons i Umebladet 1905-11-08. 
79. Framställning efter Sågverks arbetareförbundet avd 84, prookoll 1906-1910. 

80. Bohman, a.a., 1985, s. 148-153. 
81. Inf. Henry Lindgren. 
82. Fällman, a.a., 1974, s. 147. 
83. Logen 880, protokoll 1892-09-18. "Hallelujamöten" senare ändrat till "frälsningsmöten". 
84. Lövgren, O: Psalm- och sånglexikon, 1964, sp 593; inf. Hjördis Perneholm. 
85. Enda belägget jag funnit är en notis i blåbandsföreningens protokollsbok från årsfest 14 feb 

1909, där på programmet förutom musik och körsång också förekom solosång av fru Amedé, 

gift med ortens fotograf. 
86. Inf. K Sandberg m.fl. 
87. Se Liliedahl, K: Svenska akustiska inspelningar 1903-1928, 1987, s. 401 o a. 
88. Annons Umebladet 1892-08-04. 
89. Se Liliedahl, a.a., 1987. 
90. Landsarkivet, Härnösand: Kronolänsmannen i Umeå n:a distrikt, Polisförhörsprotokoll. 

Yttrande till länsstyrelsen 26 juli 1907. 
91. VK 1905-02-21. Begreppen "nationalsång" och "folksång" stod på 1800-talet och på 1900-

talets början för ombytta betydelser jämfört med nu. Så betecknas i äldre utgåvor "Du gamla 

du fria" som "svenska folksången". 
92. Protokoll IOGT 880, 1891-05-24. 
93. Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 227; Söderberg, Trä och människor, 1960. 
94. Andra och tredje etappen i egnahemsbyggandet fick namn som nu fallit ur bruk -"Avunda" 

för att de fick ännu bättre villkor än första etappen, "Misströsta" för att de fick stramare 
villkor, enligt inf. Sigvard Carlsson. Josef Hansson som var kritisk till denna uppknytning till 
bolaget kallade Svenskby "Suckarnas dal" i en revy 1937, se Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 216. 

95. I Nordsvenska Dagbladet 1952-05-31 nämns försäljningschefen S Carlsson, kamrerarna W 
Lindgren och R Bäckström, ekonomichefen J Forsgren, kassör E Gabrielsson. 

96. Andersson, Hans (red): Jubileumsskrift IFK Holmsund, 1973, s. 21-23. 
97. Se bl.a.VF 1955-10-13 med diskussion om SCA:s stöd till de olika idrottsföreningarna i 

Holmsund, samt bordsvisan nedan. 
98. Avspeglas bl.a. i att den klippbok som fördes vid kontoret (Merlo, Holmsunds AB) bara 

innehåller enstaka klipp efter 1963. 
99. Se Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 174ff. 
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100. Uppgifter om ungdomsloger och SGU-avdelning från Folkrörelsearkivets i Västerbotten 
förteckningar. 

101. Denna typ av musik är intimt förknippad med restauranterna där den existerade som 
underhållningsmusik. Se Nyquist, B: Musik till middag. Underhållningsmusiken i Sverige, 
1983. 

102. Källor:Programblad, i manskörens klippbok; VF och VK 1955-11-07. 
103. En regionalradioinspelning från 1963 med Calle Zingmarks mest uppskattade revynummer 

från 20-talet och framåt finns bevarad på DAUM, Bd 659. Bengt Andersson har under 70-
och 80-talen gjort flera TV-produktioner tillsammans med Staffan Ling, bl.a. Sant å sånt 
och Julkalendern. 

104. Hämtad ur programbladet. Några textkommentarer: Strof 1. IFK Holmsund spelade under 
50-talet i fotbollens division II Norrland. Då startade seriespelet på hösten och höll på t o m 
våren i motsats till nu. Detta år hade Gösta Nordahl knutits till IFK och anställts som 
vaktmästare vid Holmsundssågen. "Sopp-klubben" = supporterklubben. 
Strof 2. Eos = färjan som gick över älven mellan Holmsund och Obbola. 
Strof 3. Detta år anlades Västerbottens första golfbana på Lövön, bekostad av bolaget med 
bolagstjänstemän som drivande krafter. 

Strof 4. Sandviks IK spelade fotboll i div III. Bolagets stöd till SIK var betydligt magrare än 
till IFK där de flesta bolagstjänstemännen var medlemmar. 

105. Källor: VF 1955-11-19, 11-21; VK 1955-11-21, 11-24. Wermelin var också känd som "Långa 
La8sot", förgrundsfigur inom scoutrörelsen, och Burman hade debuterat som 
deckarförfattare. Wermelin uppges tidigare ha medarbetat i l iknande satsningar inom MoDo-
koncernen. 

106. VF 1955-11-19. 

107. Lennart Hylands radioprogram "Karusellen" hade stor genomslagskraft på föreningslivets och 
det offentliga nöjeslivets festligheter, som t.ex. IOGT-logernas aftonunderhållningar. "I 
karusellstil" blev en fras som användes i annonser och reportage, exempelvis VF 1951-04-28; 
1955-03-22. 

108. Texten meddelad av Berit Olofsson. Sångens existens kom till min kännedom först efter 
Sundkvists bortgång, och den återfanns ej i hans kvarlåtenskap. Förutom vid detta tillfälle 
framfördes sången också i något föreningssammanhang i samma veva, men drogs därefter in 
av Sundkvist. Musiken har ej återfunnits. Berit Olofsson minns att melodin var ganska 
svårsjungen på så sätt att det var en melodi att sjunga med noterna framför sig. Den var för 
komplicerad för att lätt läras in och bli allmänt spridd och förstärka vi-andan i Holmsund, 
något som förmodligen varit ett av syftena med sången. 

109. Efter respektive förenings protokollsböcker, Folkrörelsearkivet. 
110. Logens protokoll. 
111. VF 1923-04-14. 
112. Föreningens protokoll. 
113. Dessa visor har inf. Henry Lindgren efter GJ. 
114. Se Bohman, a.a., 1985, s. 93f; Frihet 1928. 
115. Satir & Allvar 2/1-36. 

116. Källor för framställningen om musikcirkeln: Sundkvist, Musikskåpet, 1977; Musikcirkelns 
verksamhetsberättelser, konsertprogram, protokoll 1939-1950; inf. Axel V Sundkvist, Almer 
Burstedt, Adolf Säfström m.fl. 

117. Det är dessa körer/orkestrar, samt Frälsningsarméns strängmusikkår och kyrkskolans barnkör 
som nämns från Holmsund i S undelins Norrländskt musikliv, 1946. 
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118. Detta är titeln på Ingmar Bengtssons introduktion till konstmusikens formlära, som första 
gången utkom 1946, ursprungligen en serie radioföredrag. Devisen "från visa till symfoni" kan 
också ses som en sammanfattning av det lyssnarpedagogiska program som 
folkbildningssträvandena omfattade under denna tid. Stefan Bohman har i a.a., 1985, s. 73, 
sammanfattat det utvecklingsschema som ABF:s musikkonsulent ville se: Barnvisor-
Schlager-Operett-Klassisk musik. Denna syn tycks ha dominerat från 20-talet in på 60-talet. 

119. Sundkvist A: Sven Kjellström-institutet för Rikskonserter, 1978, s. 31-37, 175. 

120. Inf. Almer Burstedt. 
121. Inf. Anna Lindgren. 
122. Sundkvist, a.a., 1978, s. 178. 
123. Enl annonser och notiser VF 1923-10-18,20,22. 

124. VF 1923-12-27. 
125. Enl inf. K Sandberg, A-G Fessé m.fl. För övrigt gavs tillfälliga föreställningar med 

ambulerande anläggningar och musikbeledsagning redan från 1903. Se VK 1903-04-07. 
126. Inf. Almer Burstedt. Musiken till filmen Karl XII behandlas i Waldekrantz, R: Stumfilmens 

musik, 1979. 
127. Personuppgifter samlade av K Sandberg. 
128. Jfr Waldekrantz, a.a., 1979. Inf. Gunnar Lindgren bekräftade att noter medföljde filmerna. 

129. VF 1937-07-12. 
130. Inf. Hjördis Perneholm. 
131. Inf. Hjördis Perneholm. 
132. VK 1945-05-07 (Sundkvists klippbok). 
133. Sammanställningen omfattar ungefär hälften av cirkelmedlemmarna vid mitten av 40-talet -

en fullständig redovisning skulle ej tillföra mer än att det fanns även industriarbetare som 

enbart var medlemmar av musikcirkeln. 
134. Som sammanställningen visar finns också en generationsskillnad; både Lindgren och 

Sundkvist hade i ungdomsåren spelat dansmusik, enligt inf. Anna Lindgren och A V 
Sundkvist. I detta resonemang är dock åldersskillnaderna mindre viktiga; så fortsatte ex. vis 

Kriström och Markström att spela dansmusik under 50- och 60-talen. 
135. ABF Holmsund, verksamhetsberättelser 1930/31- 1968/69. Om FiB:s förfat t araft nar se Engel 

A-M: Teater i Folkets Park 1905-1980, 1982, s. 116. 
136. För 20-talets dansmusik se Bruér, J & Nyquist, B:Svensk Jazzhistoria volym 1. 

137. Logen 2742 studiecirkel protokoll (bok 1922-30) 1922-10-31. 

138. VF 1923-01-02. 
139. Protokoll 1917-12-30. 
140. Larsson, G: Onestep och jumpa. Om moralisk panik i 1910-talets Sverige, 1991. 
141. VF 1925-03-10. Samma åsikter framförde FAD i diskussion 1924-04-10, Logen 2742 

studiecirkel protokoll (1922-30). 
142. SGU Protokoll 1923-10-03. 
143. SGU Protokoll 1923-12-27. 
144. Även under 40-talet försökte SGU hålla ett lag igång. Det var dock svårigheter att få 

tillräckligt många medlemmar, framför allt pojkar. SGU, årsrapporter 1944-45, 1951, 
protokoll 1949-02-lO.Enligt årsrapport 1945 hade föreningen f ö dräkter från Dalarna. 

145. Inf. Henry Lindgren. 
146. Sundkvist, S, Daniel Amkoff, skräddare och spelman, 1977. 
147. Logen 880 studiecirkel protokoll 1923-10-11. 
148. Logen 880, protokoll 1924-11-25. 
149. Inf. Henry Lindgren; DAUM Bd 2219 Seth Lindgren. 
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150. VF 1923-04-07. Spelmannen torde vara identisk med P G Eriksson, Teg, Umeå, som vid 
denna tid var uppmärksammad av folkmusikupptecknare. Se Karlsson & Burman, a.a., 1987, 
s. 336. 

151. VF 1923-10-04. 
152. Inf. Dagny Nordlund. 
153. Se Frykman, J: Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen, 1988, om 

debatten 1941. 
154. Inf. Sven Lundström. 
155. Holmberg, S & Cronholm, G: Från mässingssextett till symphonie band, stencil 1985 

Stockholms universitet, institutionen för musikvetenskap, s. 13ff. 
156. Holmberg Cronholm, a.a., 1985, s. 11. 
157. Bohman, a.a., 1985, s. 66. 
158. Se ex.vi8 Thorsén, a.a., 1980, om Filadelfiaförsamlingen i Götene som har en blåsorkester 

bland annat för att aktivera församlingens ungdomar i någon form av församlingsarbete. 
159. Inf. Adde Säfström. 
160. Arvidsson, A, Så föddes jazzen i Umeå, 1987. 
161. Influenser bl.a.lanserade i Ernst Rolfs revyer. Se Edström, O: Schlager i Sverige 1910-1940, s. 

118ff; Åhlén, C-G: Tangon i Europa - en pyrrusseger?, 1987, s75. 
162. Sandbergh, Egna sånger, 1930, där det uppges att sången är tryckt i Favoritsånger, 1923. Inf. 

Kalle Sandberg, Helge Markström uppger MS som introduktör av hawaiimusik. 
163. Se Edström, a.a., 1989, s. 118ff. 
164. I föreläsningsföreningens regi föreläste kand. Hilmer Sundberg, Uppsala om "Den blå staden" 

med ljusbilder och grammofonupptagning av arabisk musik, VF 1935-12-09. 
165. Enligt föreläsningsföreningens årsredogörelser framträdde 1932-11-24 "Studenterna W Zell o 

W Bernhardt, Rumänien" och 1935-02-06 "herrarna W Zell o W Grün, Djursholm" med 
rumänsk musik. 

166. Källor för framställningen om manskören har varit dess protokoll 1920-1983, Klippböcker 
1920-1985, Jubileumsskrift 1920-1960 samt intervjuer med informanterna Nils 
Johansson, Kermith Sandgren, Ossian Westin, Fritiof Bäckström, Harald Ståhl, Harry 
Lindberg. 

167. Holmsunds manskör Jubileumsskrift 1920-1960. 
168. Holmsunds SDKK, Protokoll 1921-09-06. Min kursivering. Ragnar Bäckström var både aktiv 

körsångare och en av de drivande i i den SSU-klubb som bildades 1923. 
169. Belägg för andra körer: logen 2742 protokoll 1919-01-26 (förslag om bildande); 1923-06-05 

(ingen körledare finns för påtänkt ungdomslogekör);logen 2742 studiecirkel protokoll 1922-
10-31 ("skall cirkeln ställa sig i spetsen för bildandet av en sångkör sedan logens försök 
strandat?"); logen 880 studiecirkel protokoll 1921-01-12 ("11 personer befanns vara 
kompetenta till uppdraget att bilda sångkör"); barnkörer (skolans?) på Röda Korsets 
luciafest, VF 1923-12-10; SDUK protokoll 1926-03-20 ("Skärgårdens SDUK sångkör bjöd på 
några sånger under ledning av fru Nordlander"). 

170. Dödsruna Över A Johansson, VF 1937-02-01. 
171. Källa för material om logen 2742 blandade kör har varit körens egna verksamhetsberättelser i 

logens arkiv. 
172. Uppgifter om SGU:s damkor från inf. Sigrid Amkoff. 
173. Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 209-218. Amatörteaterverksamheten började redan 1908 inom 

den kortlivade Verdandilogen, se Fällman, a.a., 1974, s. 253f. 
174. Exempel: i logen 880 (referat i Satir & Allvar 27/12 1929), i logen 2742 (inf. Lilli Andersson), 

hantverksföreningen (Inf. Helge & Almer Markström). 
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175. Inf. Hjördis Perneholm. 
176. Se Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 211f för ett exempel, en dramatisering av en incident i 

kommunalhusets kassavalv. 
177. Textblad i Sigvard Carlssons arkiv. Taubes visa utkom 1936 och melodin var följaktligen 

aktuell. 
str.2. Anberg var kommunalt ansvarig för snöröjning. 

str.3. Holmsunds legendariske kyrkoherde Axel Thorelli avled 1936. 
str.4 handlar om VM på skidor, "fiaskot i Chamonix" där Sverige blev helt utan medaljer. En 

av deltagarna var från Sandviks IK. 

178. VF 1955-01-03. 
179. Bergman: Sven Scholander. Ett porträtt av vår förste möderne trubadur, 1977. 
180. Ur Holmsunds föreläsningsförenings arkiv kan sammanställas följande framträdanden: 

1933-01-20 Folkskoll. H Dahlberg, Skellefteå: Fridas visor, med sång till luta. Publik 110 

personer. 
1934-10-16 Skådespelare Åke Claesson: Gustaviansk afton. Kellgren, Lidner, Lenngren, 

Bellman. Sång till luta och recitation. 30 personer. 
1936 VT : Överstelöjtnant Sven Eriksson: Visafton till luta. 
1938-03-22: Åke Claesson: Visafton. Sehlstedts och Fridas visor, folkvisor och Karlfeldts 

sånger. 130 personer. 
1939-10-26: Wilhelm Julinder. 
1940-10-07: H Dahlberg: Fridas visor och folkvisor med sång till luta. 40 personer. 
1941-11-09: Gunnar Turesson: Svenska visor genom tiderna. 
1943-12-01: Olle Nygren: Visor till luta. 300 personer. 

1944 HT: Olle Nygren. 
181. Källa: Julinders kortregister, SVA. Tack till Fil mag Leif Bergman som låtit mig ta del av 

registret. Se även Bergman: Den svenske lutsångaren. En presentation av Vilhelm Julinder..., 

1979. 
182. Inf. Almer Markström. Ingvar Johansson ledde under 40-, 50- och 60-talen studiecirklar 

inom ABF i sång till luta och gitarr, enl ABF:s arkiv. 

183. Törnbom, G: Allsång, 1975. 
184. Bohman, S: Folkmusiken på Skansen, 1979, s. 60. 

185. VF 1937-11-27. 
186. VF 1937-10-09. Revyn var förf.av Henry Carlsson. 
187. Så heter det t.ex. i tidningsnotiser om missionsförsamlingen att man sjungit allsånger på 

offentliga fester. VF 1937-08-31, 09-22. 
188. Holmsunds föreläsningsförening, redogörelse till SÖ 1937/38. 
189. Netterstad: Så sjöng barnen förr, 1982, s. 156ff. 
190. Program, A V Sundkvists arkiv. 
191. Törnbom, a.a.,: "Allsången visade emellertid betänkliga tendenser att spåra ur, framför allt 

genom olämpligt val av sånger." Allsången har från att vara en form som använder sig av 
sånger alla i publiken känner till blivit en speciell tradition som använder sig av en speciell 
repertoar. När t.ex. Holmsunds manskör vid ett framträdande 3 dec 1978 hade allsång som 
ett inslag på programmet, ingick sångerna "Bättre och bättre dag för dag", "En sjöman 
älskar havets våg", "Svarte Rudolf" och "Ju mer vi är tillsammans" (källa programblad i 
körens klippbok). Två visor från 30-talets visvåg och två Ernst Rolf-refränger från sånger 
som sällan sjungs i sin helhet. En orsak till denna stabila repertoar är att det är delvis 
samma människor som sjunger allsång på 30-talet och 70-talet. _ En annan är att 
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populärmusiken från 60-talet och framåt blivit så generationsbunden att den inte självklart 
ger nytillskott till allsångsrepertoaren. 

192. Bernskiöld, a.a., 1986, konfirmerar bilden av den inre stabiliseringen av musiklivet under 20-, 
30- och 40-talen. 

193. Enstaka artister som "Lapp-Lisa" har en bredare folklig popularitet som till stor del beror på 
den nostaligieffekt deras musik ger. Noteras kan att Lapp-Lisas största hit "Barnatro" skrevs 
av den icke troende musikförläggaren Einar West ling. 

194. Se Bohman, a.a., 1985, kapitlet "Arbetarrörelsens sångböcker" som exempel på hur en rörelse 
bygger upp en egen repertoar av sånger och förvaltar den över tid. 

195. Jfr Ambjörnsson, a.a., 1988, del 3. 
196. Återgiven efter Nykterhetsfolkets sångbok 1930. 
197. En medvetenhet om denna skiktning fanns bland inom Skärgårdsblommans studiecirkel redan 

i slutet av 30-talet, se Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 145ff. 
198. Se Jularbo, C: Med dragspelet i högsätet, 1946, samt Kjellström, B: Dragspel, 1976, s. 48-54 

där ett konsertprogram av Russel & Dahlgren finns återgivet. De två sistnämnda besökte 
Holmsund i augusti 1923 tillsammans med Conrad Magnusson, enligt annons i VF 1923-08-
21. 

199. Christiansson: En dragspelskavalkad - När mästare koras, i Svenska dragspelare, 1946. 
200. Annons VF 1937-09-06. 

201. Se Bohman, a.a., 1985, s. 75f, samt det utförliga referat av 1950-talets debatt som 
presenteras i Kjellström, a.a., 1976. 

202. VF 1937-11-24. 
203. VF 1938-02-12. 

204. Arvidsson: Så föddes jazzen i Umeå, 1987, samt 1937 var det uppswing i Umeå, 1987. 
205. Jazzens utveckling i Sverige belyses i Kjellberg, E: Svensk jazzhistoria. En översikt, 1985. 
206. Inf. Roger Perneholm. 
207. Inf. Martin Frankki. 

208. En fingervisning om stereoanläggningarnas genomslag är att populärtidskriften Stereo/HiFi 
startar 1969. 

209. Se Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 165f om den materiella välfärden som en del av 20-talets 
visioner av framtiden. 

210. VK 1955-01-24. 
211. ND 1958-09-09. 
212. Ung Vilja. SSU Holmsunds arkiv. 
213. VF 1964-01-28. 

214. Se bl.a. Bjurström, E: Generationsupproret, 1980, Frykman, J: Dansbaneeländet. Ungdomen, 
populärkulturen och opinionen, 1988. 

215. Inf. Roger Bäckström. 
216. Orkester-journalen 1955:6. 

217. Ronald Dahlkvist, intervjuad av Thor Persson i Radio Västerbotten 1988-02-12. 
218. Axel V Sundkvist i Nordsvenska Dagbladet 1958-02-28. 
219. Sign. "Knarrig" i VF 1958-03-19. 

220. Se Hofverberg, J: Rock i Umeå 1958-1983, 1985, rörande rocksångare i Umeåregionen. 
221. Brolinson, P-E & Larsen, H: När rocken slog i Sverige, 1984 s. lOOff. 
222. Hofverberg, a.a., 1985, s. 28, samt inf. Bo Andersson. 
223. Hofverberg, a.a., 1985, s. 28. 
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224. Trondman, M: Rocksmaken. Om rockmusik som symboliskt kapital, 1989, tar upp hur olika 
stilar inom rockmusiktraditionen används distinktivt mellan olika grupper och kategorier av 

ungdomar, avseende klass och kön. 
225. VF 1973-03-28. 
226. VF 1973-03-29. 
227. Inf. Göran Burén. 
228. Upplysningar om Skärgårdsgillet genom Tord Renström och Göran Burén. 
229. Sixten Liedström, arkivalier rör. orkesterföreningen. 
230. S Liedströms arkiv: Förslag till repertoar för Holmsunds orkesterförening hösten 1969. 

231. Enligt årsberättelse 1968/69. 
232. Sixten Liedström, minnesanteckningar kommunala musikskolan. 
233. Se även Kjellström, B m.fl., Folkmusikvågen, 1985. 
234. Ett föga troligt alternativ skulle ha varit sekelskiftets salongsmusik. 

235. Inf. Göran Burén. 
236. Marxistiskt Forum, Extranummer 1974, s. 49. 
237. Däremot hade inte vid denna tidpunkt de pro-nationella argumenten fått sådan styrka som 

de senare skulle få i SKP:s framställning, speciellt i Fiskvik S m.fl.: Folket har aldrig segrat 

till fiendens musik, 1977. 
238. Inf. Göran Burén. 
239. Strand, S: Militärmusikern i svenskt musikliv, 1974 kap 9 behandlar regementsmusikkårernas 

förhållande till det civila musiklivet; speciellt s. 105f om kommunala musikskolor. 

240. Inf. Alf Burstedt. 
241. Denna utveckling, från kommunalt understödd undervisning i studieförbundens regi under 

50-talet till kommunal musikskola med heltidsanställda lärare under 60-talet, tycks ha varit 
den vanliga för utbyggnaden av de kommunala musikskolorna. Bohman, a.a., 1985 s. 61 anför 
statistik över musikstudiecirklar inom ABF som uppvisar en stark ökning under 50-talet och 
en svag minskning under 60-talets andra hälft, vilket jag tolkar som förknippat med 

musikskolornas utveckling. 
242. En utförligare skildring av Burstedts musikaliska gärning finns i Arvidsson, A: Almer 

Burstedts dröm, 1990. 
243. Källa programblad, S-O Öberg. 
244. Brahms var visserligen tidsmässigt verksam under högromantiken men anknöt stilistiskt till 

äldre epoker, varför hans plats i konsertprogrammet inte ska ses som belägg för att 
orkesterföreningens repertoar innehöll musik från romantiken i någon större utsträckning. En 
gammal tumregel som också gäller här är att en amatörorkester i princip kan spela all 
konstmusik fram till och med Beethovens 2:a symfoni (1802), därefter är både besättningens 

storlek och stämmornas svårighetsgrad över amatörorkestrars kapacitet. 
245. Den markanta ökningen av nummer från barocken var del av ett allmäneuropeiskt fenomen, 

50- och 60-talens stora uppsving i intresset för barockmusik, vilket av den ungerska 
musiksociologen Agnès Losonzci tolkats som en reaktion mot det romantiska tonspråkets 
långvariga dominans i konsertsalarna, i en tid som avvisade känslosamhet och subjektivitet 
och istället ville bygga "ett ändamålsenligt rationellt förhållningssätt, för vilket beräkning 
och förutsägbarhet var det ideala målet" (Losonczi, A: Bedarf, Funktion, Wertwechsel in der 
Musik, 1980 s. 159f). Mot bakgrund av andra världskriget torde romantikens musik ha 
upplevts som alltför känslomässigt stormande och nationalistiskt belastad. Barockmusiken 
kunde också erbjuda nya musikaliska upplevelser till skillnad från romantiken, vars tonspråk 
till stor del upptagits inom populärmusiken. I motsats till den moderna konstmusiken som 
också tydligt kan avgränsas från romantiken innehåller barocken fast puls och dur- och 
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mollharmonik, vilket gör den lättare att anamma utifrån en socialisering i romantikens 
tonspråk. Slutligen torde barockens tekniskt-matematiska uppbyggnadssystem väl ha passat 
m i 50- och 60-talens framstegsoptimistiska syn på ingenjörsskapet och förnuftet som 
samhällsbyggandets grundval. 

246. Ett undantag var Jan Barks svit IRK-ORK, skriven på beställning av Institutet för 
Rikskonserter med syftet att användas av amatörorkestrar under instudering av tonsättaren, 
se Àhs, T: IRK-ORK 1970, 1971. Holmsunds orkesterförening var den första orkestern som 
repeterade stycket under Barks uppsyn, och en av svitens delar framfördes vid vårkonserten 
1972. I musikskolans årsberättelse kommenterades detta så här: "Vi är verkligen glada över 
att musiklivet i fortsättningen skall få tonsättare som arbetar direkt på fältet med 
orkesterverk, stråkkvartetter, blåsmusik, jazzmusik o.s.v. Tack Rikskonserter!". Någon direkt 
uppföljning blev det dock inte. 

247. En stor blåsorkester efter amerikansk förebild med träbiås och tromboner och trumpeter men 
utan de olika bygelhornsinstrument som ingått i europeisk militärmusik. Se Holmberg & 
Cronholm, a.a., 1985, s. 21f. 

248. För denna utveckling se Nilsson, S: Vägen till kulturpolitiken, 1981. 

249. Observera att här används "kultur" i Bourdieus bemärkelse dvs. musik, teater, litteratur etc. 
Jag har här ingen hypotes om ifall sympatierna för jazz /rock /folkmusik /konstmusik inom 
den växande medelklassen är korrelerad till klassbakgrund; beträffande jazz och rock finns 
också en generationsmotsättning. 

250. Inf. Almer Burstedt, intervju 84-10-15. "Senor" i citatet syftar på att violinsträngar tidigare 
tillverkades av djursenor. 

251. Björnberg, a.a., 1988, s. 148. 

252. En riklig ungdomskulturforskning har utvecklats under 80-talet och finns presenterad i 
Fornäs, J; Ganetz, H & Holmqvist, T (red): Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur, 
1989. 

253. VF 1955-03-08. Att bjuda de gamla på kaffe har varit ett årligen återkommande evenemang 
för kvinnoklubben. Vilken form av musik som varit vanligast kan jag ej uttala mig om; 1923-
04-04 omtalas i föreningens protokoll att man ska "den 1 maj Demonstrera till 
församlingshemmet och där bjuda på kaffe, sång och uppläsning". 

254. Intervju med Gnesta-Kalle i Gomiddag!, P3 1985-12-31. 

255. Odaterat tidningsklipp vid debuten förmedlat genom medlemmen Ivan Nygren. 

256. Se Ganetz, H: She was only sixteen, 1987 samt McRobbie, A: En feministisk kritik av 
subkulturforskningen, 1984. 

257. Inf. Roger Perneholm. 

258. Enligt uppsättning på LP-skivan "Skärgårdsbandet in Canada", 1977. 

259. Siffrorna för valthorn, oboe resp fagott kan givetvis inte tas som stöd för resonemanget. Det 
tycks dock vara en tendens att det huvudsakligen är flickor som lär sig spela oboe och fagott 

instrument som (förutom i blåsorkestrar som denna) knappast används utanför 
konstmusikens ramar. 

260. Om rockmusicerandets karaktär av gemensam läroprocess, se Fornäs, J; Lindberg, U & 
Sernhede, O: Under rocken, 1988. 

261. Lilliestam, a.a., 1988, s. 124f. 

262. Ett exempel på sådan betydelseförskjutning diskuteras i Lilliestam, a.a., 1988, s. 221f: de 
svarta amerikanernas rythm & blues blev övertagen till vita amerikaners musikaliska system 
en rebellisk musik. För svenska ungdomar blev den sedan liktydig med amerikansk musik. 
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263. En stråkkvartett är inte vilken sammansättning av violinister som helst, utan en 
samspelsform för 2 violiner, viola och cello för vilken det finns en särskilt komponerad musik. 
Den stråkorkester som bildades vid Sandvikssågen och andra stråkensembler som kan 
beläggas i arbetarmiljöer vid sekelskiftet spelade snarare salongs- och dansmusik från 

pianonoter. 
264. Se Larsen, H & Sandahl, S: Svensk revival- och skolb ands jazz. Ett försök till kartläggning av 

en "glömd" musikrörelse, 1979. 
265. Bohman, a.a., 1985, s. 192. 

KAPITEL 3 

1. Ling & Erdmann, a.a., 1969/70, s. 12. Notera min avvikande användning av "genre". 
2. En möjlig utvecklingsväg under 1920-talet hade varit att ankyta till t.ex. sångkvartetten 

"Wiggers" vilken stod för en manlig körsång med populärmusikanknytning. Manskörssången 
hade dock vid denna tidpunkt organisatoriskt införlivats i det konstmusikaliska samhället. 

3. Beträffande barber shop, se Bolander, O: Barber shop made in Sweden, 1978. Detta är endast 
en av många faktorer som bidragit till förnyelsen av svensk körsång under 60-, 70- och 80-
talen. I motsats till den förnyelse som skett genom intresse för jazz, folkvisa, musik hos 
befrielserörelser i tredje världen etc. relaterar barber shop huvudsakligen till körsång "i s ig". 

4. Se Kjellström, a.a., 1976, s. 82-95. 
5. De kan förvisso försöka utsträcka sin makt till att även gälla detta område, men för att detta 

ska lyckas måste det vara på delkulturens egna villkor. I annat fall blir underordnandet 
enbart ett fall av förstärkning av de "yttre" maktpositionerna. En parallell till denna typ av 
konflikt med de yttre strukturerna finns också i olika delkulturers förhållande till den 

kommersiella musikmarknaden. 
6. Att samspel inte bara bygger på ett speltekniskt kunnande och att det måste finnas en 

gemensam grund av värderingar kring musik för att få ett samarbete till stånd finns 
exemplifierat i Thorsén, S-M, Musik på en fabrik, 1985, s. 24, där det berättas om hur man 
på en fabrik misslyckades få ihop en orkester för att spela julvisor och dansmusik på 
firmafesten trots att det fanns tillräckligt med musikkunniga. 

7. Björnberg, a.a., 1987, s. 192-201 diskuterar hur kritik riktas från olika delkulturer mot 
melodifestivalen för dess upplevda utslätning av musik; dels en konstmusikaliskt grundad 
kritik av populärmusikens allmänna banalitet och höga förutsägbarhet, dels en kritik från 
delkulturer inom eller stilistiskt närstående populärmusiken för musikbranschens utnyttjande 
av olika stildrag utan autenticitet. 

8. Ett beryktat exempel är Bob Dylans övergång från folksångsvågens musikaliska ramar till 
rockmusikens ramar, vilket kommenterades med ropet "Judas!" under hans konserter, bl.a. 
dokumenterat på pirat-LP:n Bob Dylan & the Band at Royal Albert Hall, London may 1966. 

9. Se bl.a. Spelmannen 1989:1, 1990:2. 
10. Inf. Lena Nordlund. 
11. Lönnå, Kjell (red): Det finns en sång i v arje hjärta, 1983. 
12. Inf. Harry Lindberg, i d iskussion med FB, HS, NJ 1988-06-02. 
13. Inf. Fritiof Bäckström, Nils Johansson, Harry Lindberg, Helge Smedjegård 1988-06-02. 

14. Inf. Fritiof Bäckström. 
15. Citatet bearbetat för att ge informanten anonymitet. 
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16. Inf. Kermifch Sandgren. 
17. Manskörens klippbok. 
18. Manskörens klippbok. 
19. Protokoll 1924-01-25. 

20. Enligt protokoll 19 mars 1965: blå bläser med emblem på ficklocket, grå byxor, grå slips och 
snobbnäsduk. Av kostnaden 240:- per kostym betalade klubbkassan 75:-. 

21. Protokoll 1944-02-14 resp 1960-03-18. 
22. Protokoll 1949-11-10. 

23. I VF 1923-04-25 anonserar Rundviks ångsåg: "Tenorsångare. God första tenor, helst ungkarl, 
erhåller god anställning" - ett exempel på det stöd en kör kunde få från företagsledningen. 

24. Bohman, a.a., 1985, s. 141 noterar också resornas viktiga roll, i en studie av Stockholms 
Arbetarsångarförening: "Från att tidigare ha rest ut för att sjunga, samlas kören nu till sång 
för att få möjlighet att resa." 

25. Holmsunds manskör Jubileumsskrift 1920-1960, s. 33; inf. O Westin, F Bäckström, H 
Lindberg. 

26. Mot detta kan dock sägas att repertoarförnyelsen också svarade emot kraven hos en publik 
som var ung under 30- och 40-talen. 

KAPITEL 4 

1. Bourdieu, a.a., 1984, s. 57. "As for the working classes, perhaps their sole function in the 
system of aesthetic positions is to serve as a foil, a negative reference point, in relation to 
which all aesthetic define themselves, by successive negations." 

2. Jfr Dundes, A: Thinking Ahead. A folkloristic reflection of the Future Orientation in 
American Worldview, 1980. Samtidigt måste påpekas att denna framtidsorientering också 
innehåller drag av planering och uppskjuten belöning. 

3. Anonym inf. 

4. Bogatyrev, P & Jakobson, R: Folklore som en särskild form av skapande, 1974 [1929]. 
5. Bogatyrev & Jakobson, a.a., 1974, s. 66. 
6. Bogatyrev & Jakobson, a.a., 1974, s. 72. 

7. Detta kan exemplifieras med t.ex. hur gruppen "Agö fyr" från Hudiksvall under sin första tid 
presenterade sina egna låtar som låtar efter Mal-Per, ett by aoriginai som gått bort något 
tiotal år tidigare och som i verkligheten aldrig spelat något instrument eller ens haft något 
rykte om att ha något med musik att göra - se Musikens Makt nr 9 1975. 

8. Samlade i Egna sånger, Stockholm 1930. 

9. Detta kan ses som uttryck för vad Anders Björklund formulerade som "praktik är viktigare än 
teori", i Hamnens arbetare, 1984, s. 184. Över huvud taget är den praktiska användningen av 
musik något som inom musikantropologin framhållits som det normala inom de flesta 
kulturer. Se Merriam, a.a., 1964 s. 271 vilken använder termen "functional esthetic" för att 
lyfta fram hur ändamålsenligheten är det kriterium som avgör vad som är "god" musik. 

10. Intervju 84-10-22. 

11. Se exempelvis Bernskiöld, a.a., 1986 om motsättningar inom Svenska Missionsförbundet, samt 
Thorsén, a.a., 1980 speciellt s. 100-105. 
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12. Se Savander, S: Nutida svensk pardans som kommunikationsprocess, 1984 för en analys av 
denna typ av kritik och dess svagheter. Ett etnologiskt pespektiv skisseras i Genrup, K. 
Mogendans på logar - en möjlighet för etnologen att studera svensk vardagskultur, 1989. 

13. Redan under 50-talet fanns svårigheter för den moderna jazzen att existera inom 
dansrepertoaren. Bopnummer uppskattades inte av danspubliken (Inf. S-O Öberg m.fl.), 
likaså passade inte de långa solona och de därmed också långa danserna (Se Egerbladh, B: 
Folkparken som musikuniversitet. Minnen från Erikslund i Umeå, 1986 s. 9). Friformjazzen 

slutligen var tekniskt omöjlig att kombinera med dans. 
14. Kaschuba, W, a.a., 1989, s. 117ff tar upp kroppsligheten i kroppsspråk och idrott som 

aspekter av arbetarkultur. 
15. Se Frykman, J: Hel och ren. Kropp och tanke hos bönder och borgare, 1979. För tydlighetens 

skull vill jag påpeka att arbetarkulturen också har ideal om kroppsbehärskning lika djupa 

som borgarkulturen. 
16. Frykman, J & Löfgren, O: På väg - bilder av kultur och klass, 1985, s. 70ff. 
17. Frykman, J: Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen, 1988. 
18. Detta framkommer bl.a. i debatter i Skärgårdsblommans studiecirkel och i Satir & Allvar, 

exempelvis 1926-01-28, 1932-12-29. Se även Ambjörnsson, a.a., 1988, s. 147f, 180. 

19. Satir & Allvar 1930-01-30. 
20. Kaschuba, a.a., 1989, s. 113ff. 
21. Inf. Harry Lindberg. 
22. Se Rosendahl M, Conflict and compliance, 1986, s. 94-97 där hon berättar om detta i 

inverterad form: i vissa situationer upplever de vanliga fackföreningsmedlemmarna en klyfta 
mellan sig och sina förtroendevalda, vilket de bl.a. förklarar med att de förtroendevalda inte 

kan sitt jobb, eller är företagsledningens marionetter. 

23. VF 1923-04-11. 
24. VF 1923-04-14. 
25. VF 1923-04-19. 
26. VF 1923-05-17. 
27. VF 1923-05-22. 
28. VF 1923-05-23. 
29. Se Arvidsson, A, Svenne - bilden av en professionell musiker, opubl. ms. 
30. Se Kaschuba, a.a., 1989, s. 122. 
31. Inf. Harry Lindberg. 
32. Se Björnberg, a.a., 1987, not 320 s. 285 som om melodifestivalen 1980 citerar en gävlebo: "Ja, 

vi är glada att Tomas Ledin vann. Inte för att låten är bra, utan att han är från Sandviken. 

33. Inf. Harald Ståhl. 
34. Inf. Helge Markström. 
35. Inf. Berit Olofsson. 
36. Inf. Lena Nordlund. 
37. Inf. Roger Perneholm. 
38. Bourdieu, a.a., 1984, kap 7. 
39. Da Capo repetition 1986-11-11. 
40. VF 1973-05-29. 
41. Sundkvist tar i Sven Kjellström-Institutet för Rikskonserter, 1978, s. 56 avstånd från 

uttrycket "fila på". För övrigt går spelmanslåten "Drucken kall lieken" internt bland spelmän 
under beteckningen "Såga såga" efter den snabba växlingen av ned- och uppstråk i andra 

reprisens början. 
42. Bourdieu, a.a., 1984, s. 41 karaktäriserar den folkliga 'estetiken' som anti-kantiansk. 
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källor och litteratur 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Intervjuer och fältanteckningar utförda i Holmsund av författaren 1982-1987 samt kopior 
på informanters arkivalier (tidningsklipp, program m.m.), i förf:s ägo. Detta material kommer 
utförligare att redovisas i förf.: Musiker och musikliv i Holmsund. En inventering. 

Arkivalier 

PASTORSEXPEDITIONEN, HOLMSUND 
Holmsunds kyrkokör: pärm med div. handlingar 1956-79. 
Musikredogörelser 1956-1982. 
Instruktion för kyrkokantorstjänst. 

PRIVAT FÖRVAR, HOLMSUND 
Holmsunds manskör: Protokollsböcker 1920-1983 
Klippböcker 1920-1985. 

LANDSARKIVET I HÄRNÖSAND 

Landsfiskalen i Holmsunds distrikt: Diarium över off. föreställningar 1933-39. 
Umeå norra distrikt, länsmannens arkiv: Protokoll över polisförhör 1850-1917. 

NORDISKA MUSEET, STOCKHOLM 

Etnologiska undersökningen (EU): Sågverksundersökningen 

Godtemplarundersökningen: E U 43622, J A Noréus, Holmsund; E U 43632, A Berg, Holmsund. 

Folkminnessamlingen: E U 22620, O Kriström, Holmsund (svar på fri 104, Arbetssånger) 

SCA:S ARKIV, MERLO SLOTT, TIMRA 
Holmsunds AB 
Klippbok 1952-1977 
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James Dickson & C:o 
F II.5 Reglemente för skolor 
F VI.12 K. Befchavare i Westerbottens län resolution 1891 [rörande dans på Djupviks kaj] 

DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) 
Bd 659 Radioprogram med Calle Zingmark, insp 1963. 
Bd 2219 Intervju med Seth Lindgren, Umeå, f Holmsund. 
Bd 2799 Intervju med Edvin Sandberg, Holmsund. 
acc 1889 Visa efter K G Sandberg, Holmsund. 

FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTENS LÄN, UMEÅ 
Biblioteket 
Andersson, Helge: A-kvartetten/Abergskören Umeå 1954-1978. Umeå 1982. (Stencil) 

ABF avd 807, Holmsund 
Verksamhetsberättelser 1930/31-1968/69 
Rapporter 1945/46-1968/69. 

Blåbandsföreningen Enighet, Djupvik. 
Protokoll 1909, 1923, 1937, 1949-59. 
Verksamhetsberättelser 1903-1972. 

Folkets Parkföreningen upa, Holmsund. 
Verksamhetsberättelser 1936, 1939, 1940. 

Holmsunds föreläsningsförening 
Protokoll 1929-1946 
Verksamhetsberättelser 1929/30-1947/48. 
Redogörelser till SÖ 1929/30-1943/44. 

Holmsunds socialdemokratiska förening 
Protokoll 1917-23, 1937, 1951-55 
Kassabok 1917-1934 
Klippbok (1940-tal) 

Logen 880 Skärgårdsblomman av IOGT, Holmsund. 
Protokoll 1884-94, 1900, 1909-10, 1923-24, 1937 
Klippbok 
Studiecirkeln: Protokoll 1917-23, 1937 
Förvärvskatalog 1913-1945 
Satir & A llvar, 1925-36 
Musikcirkelns verksamhetsberättelser, konsertprogram, protokoll 1939-1950 
Berg, Andreas: Från förbudsomröstningen till 1962. 40 år med logen Skärgårdsblomman. Stencil 

1979. 
Berg, Andreas: Studiecirkeln i logen Skärgårdsblomman, Holmsund 1912 - 1972. Stencil u å. 
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Logen 2742 Skärgårdsklippan av IOGT, Holmsund. 
Protokoll 1900-01, 1903-04, 1909, 1912-13, 1918-19,1923, 1936-37, 1955. 
V erk8amhe t sber ätt elser 1931 -1969. 
Kassarapporter 1903-1964. 
Studiecirkeln: Protokollsbok 1920-32. 

Protokollsbok 1922-30. 
Skärgårdsklippans blandade kör: verksamhetsberättelser 1930-36, inventarieförteckningar. 

Logen 181 Vågbrytaren av SGU, Holmsund. 
Protokoll 1923-25, 1934-37, 1949, 1956-61. 
Tidningsklipp 20-talet 
Div. brev, cirkulär, verksamhetsberättelser 

Skärgårdens socialdemokratiska kvinnoklubb 
Protokoll 1921-25, 1932-37, 1955-59, 1967-70, 1977-79 

SSU, Holmsund (Skärgårdens soc. dem. ungdomsklubb) 
Protokoll 1923-27, 1937 
Verksamhetsberättelser 1926-46, 1950-52, 1967 
Korrespondens 
Ung vilja, 1959. (stencilerad tidning) 

Sv. Transport arbetareförbundet avd 80, Djupvik 
Protokoll 1906-1909 

Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 492, Holmsund (f. d. Sågverks avd 127) 
Protokoll 1919-1924 

Sv. Träindustriarbetareförbundet avd 464, Sandvik (f.d. Sågverks avd 84) 
Protokoll 1906-10* 1919-23, 

UMEÅ TINGSRÄTT 
Bouppteckningar 1865-1884 

VÄSTERBOTTENS MUSEUM, UMEÅ 
Bildarkivet, topografiska samlingen. 

DIALEKT- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA (ULMA) 
Gr 2070A-2075A, 2078B-2080B. Holmön respektive Umeå socknar. 

Grammofonskivor 
Folkrörelsernas musik. Musica Sveciae MS 707-08. Caprice CAP 2017. 1987. 
Skärgårdsbandet in Canada. SVB 3001. 1977. 
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Svensk jazzhistoria 1-4. Caprice CAP 2009 (1979), 2010 (1982), 2014 (1983), 2018 (1986). 

Bob Dylan & the Band at Royal Albert Hall, London, May 1966. 

Radioprogram 
Radio Västerbotten: intervju med Ronald Dahlkvist av Thor Persson 1988-02-12. 
Sveriges Riksradio: intervju med Gnesta-Kalle i Gomiddag!, P3 1985-12-31 

Material i privat ägo 
Arvidsson, Alf: Svenne - bilden av en professionell musiker, opubl ms, 1991. 
Arvidsson, Alf: Musiker och musikliv i Holmsund. En inventering, opubl ms, 1991. 

Holmsunds manskör 1920-1960. 
Sandbergh, Mandis: Egna sånger, 1930. 
Skärgårdsbandet 5 år. 29.1.1972 - 29.1.1977. Stencil sammansatt av Roger Perneholm jan 1977, 

med separat supplement, Skärgårdsbandet 1977. 

Tidningar och tidskrifter 
Frihet 1928. 
Marxistiskt Forum. Organ för Sveriges Kommunistiska Parti. Extranummer: För en folkets kultur, 

1974. 
Musikens makt 1975:9. 
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många norrländska sågverkssamhäl 
len som kan uppvisa ett rikt musikliv bland arbetarna 

30-talet och 1900-talet. Man har både 
:ioner och hämtat musik från andra 

klasser och från populärmusikindustrin. 
i denna etnologiska avhandling 

musikformer för visas man 
motsvarat den nya tidens ljudmiljöer och sociala organi
sationsformer samt på olika sätt skapat och förstärkt 
gemenskap mellan människor. Vidare diskuteras hur 
arbetarkulturens allmänna värderingar påverkat utform
ningen av det folkliga musiklivet. 
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